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Belastingen in 1989
fors omhoog
Omdat de herindeling in financieel opzicht negatieve gevolgen zal hebben zal de Vordenaar er niet aan kunnen
ontkomen dat er volgend jaar meer geld op tafel gelegd moet worden, met andere woorden: de belastingen zul-
len fors verhoogd worden. Bij de behandeling van de meerjarenbegroting besloot de raad al om de tarieven van
de onroerendgoedbelasting per l januari 1989 met tiert procent te verhogen. Ook werd toen het besluit geno-
men om de begrafenisrechten met 25 procent te verhogen.
Thans komt het college bij de aanbieding van de begroting 1989 met het voorstel om de afvalstoffenheffing met
ruim 22 gulden per perceel te verhogen. Het nieuwe tarief wordt f 97,80 (was f 75,60). De hondenbelasting gaat
met een tientje omhoog en wordt f 50,- per hond. Verder acht het college het noodzakelijk dat de gemeentelijke
leges met tien procent verhoogd worden.

Het college merkt in haar brief hierbij op
dat de belastingdruk in Vorden erg laag
is, mogelijk de laagste in Gelderland.
„Gelet op de noodverbanden die gelegd
moeten worden om de begroting en het
investeringsschema sluitend te krijgen,
achten wij het verantwoord de belastin-
gen en retributies te verhogen. Voor vol-
gende jaren zal mede door de herinde-
ling naar hogere inkomsten gezocht
moeten worden."
Om de begroting rond te krijgen stelt het
college voor om bij een aantal investerin-
gen te besluiten tot fasering. Voor het ko-
mende jaar moet ook worden volstaan
met een lagere investering voor bijvoor-
beeld de vervanging van materieel.
De lasten worden daarmee verschoven
naar de toekomst.

De hogere belastingtarieven zullen naar
verwacht circa 140.000gulden opleveren.
Verder denkt het college ruim 10.000 gul-
den te halen uit het plaatsen van rekla-
meborden in de sporthal.

Nieuwe begroting
noodzakelijk
Volgens het college heeft de begroting
1989 slechts relatieve waarde. Een groot
deel van de inkomsten en uitgaven ont-
breekt nog. In verband met de herinde-
ling dient een geheel nieuwe begroting
1989 te worden opgesteld.
Wel geeft de berekening van het ministe-
rie van Binnenlandse Zaken, te weten
een daling van de budgettaire positie van
de gemeente met ruim 100.000 gulden
per jaar, een duidelijke indikatie, zo zeg-
gen burgemeester en wethouders.

Bij de behandeling van het investerings-
schema dient dan ook de nodige terug-
houdendheid in acht te worden geno-
men. Investeringen met budgettaire ge-
volgen en het inzetten van reserves die-
nen tot het minimum te worden beperkt.
Bovendien is bij de nieuw op te stellen
begroting voor de gemeente Vorden een
kritische beoordeling van de inkomsten
en uitgaven noodzakelijk.

Omleiding vrachtverkeer
gaat miljoenen kosten
De begroting maakt duidelijk dat de ge-
meente Vorden volgend jaar het meeste
geld kwijt is aan de omleiding van het
doorgaand vrachtverkeer. De kosten
worden geschat op f 1.053.500,-.

Het college hoopt in 1989 de volgende
werkzaamheden te kunnen uitvoeren:
rekonstruktie kruispunt Horsterkamp-
Ruurloseweg (kruispunt Klumper); re-
konstruktie Zutphenseweg tussen Rond-
weg en Schoolstraat; overname gedeelte
Rijksweg tussen Rondweg en Groene-
weg; aanpassing kruispunt Zutphense-
weg-Rondweg; voorbereidingswerk-
zaamheden (o.a. bestemmingswijzigin-
gen Zutphenseweg, centrum, bevoorra-
dingsweg, aanleg bevoorradingsweg in-
klusief verwerving).
Van de provincie is een bijdrage van drie
ton te verwachten. De rest zal de ge-
meente Vorden zelf op tafel moeten leg-
gen.

Parallelweg langs
Ruurloseweg
Als alles volgens plan verloopt zal Rijks-
waterstaat in 1991 overgaan tot aankoop
van de gronden die nodig zijn voor de
aanleg van de Parallelweg langs de Ruur-
loseweg, waarna in de jaren 1992-1994 de
uitvoering ter hand kan worden geno-
men. Rijkswaterstaat heeft het college
medegedeeld dat de gemeente de plano-
logische inpassing voor haar rekening
dient te nemen. De hiervoor te maken

kosten worden geraamd op 42.000 gul-
den. De hoogte van deze kosten is mede
afhankelijk van de mogelijkheid om de
planologische inpassing in combinatie
met de gemeente Ruurlo uit te voeren.
Bij de raming van de kosten is men hier al
reeds van uitgegaan.

Verharding zandwegen
middels brekerszand
Vanwege het steeds zwaarder wordende
verkeer van en naar agrarische bedrijven,
is aan verharding van diverse zandwegen
niet te ontkomen. Rekening houdend
met een verhardingsbreedte van 3,5 me-
ter komen de volgende wegen voor ver-
harding in aanmerking: Oude Borculo-'
seweg, Enzerinckweg, Hamsveldseweg,
Rommelderdijk, Reeoordweg, Joostink-
weg en de Giezenkampweg.
Hiervoor is 114.000 gulden beschikbaar.
De overige wegen komen volgens het
college uit landschappelijk oogpunt niet
voor verharding in aanmerking, nog af-
gezien van de eventueel te maken kosten
bij verharding.

Aangezien de verharding van zandwe-
gen direkt van belang is voor de aanwo-
nenden acht B&W het verantwoord van
de aanwonendcn een bijdrage te vragen
in de kosten van verharding.

Herverdeling beheer wegen
Door Rijk en Provincie is een begin ge-
maakt met de herverdeling van het be-
heer en wegen in Nederland, waarbij de
financiering op een andere leest wordt
geschoeid. Een en ander zal budgettair-
neutraal plaats vinden.
Voor de gemeente Vorden betreft het de
Wildenborchseweg, welke in beheer en
onderhoud naar de Provincie zal over-
gaan. Een gedeelte van de Dorpsstraat en
de Zutphenseweg gaat in beheer en on-
derhoud over naar de gemeente Vorden
(vanaf Groeneweg tot circa 50 meter
voorbij de aansluiting Rondweg-Zut-
phenseweg). Het overige deel van de
Rijksweg gaat over naar de provincie. De
Rondweg en Hengeloseweg welke thans
bij de H.E.K. in beheer en onderhoud
zijn, gaan over naar de Provincie.

Voor aanpassing en verbetering van de
ANWB-bewegwijzering wordt voorge-
steld om 25.000 gulden uit te trekken.
Het is nl. gewenst om op het kruispunt
Baakseweg-Hackfortselaan-Kruisdij k
een verlichte ANWB-wegwijzer te laten
plaatsen. Dit verhoogt tevens de zicht-
baarheid van het kruispunt, wat kan lei-
den tot matiging van de snelheid van de
weggebruikers.

Beveiliging schoolgebouwen
Binnenkort zal gestart worden met het
aanbrengen van beveiligingsapparatuur
bij de vijf Vordense scholen. Het college
verwacht dat het leerlingental op de vijf
basisscholen zich na 1988 zal stabilise-
ren. Op de laatste peildatum (16 januari
j.l.) bedroeg het aantal leerlingen 641,
Onderverdeeld: Openbare basisschool
134, Bijz. basisschool Het Hoge 305, Bijz.
basisschool Kranenburg 41, Prinses Ju-
lianaschool Wildenborch 30.

School Het Hoge heeft in verband met
de gunstige ligging ten opzichte van de
nieuwe woonwijken de minste terugval.
De beide scholen in de buurtschappen
hebben volgens het college grotere pro-
blemen het leerlingenaantal op peil te
houden.

Uitbreiding brandkranen
In de begroting is een bedrag opgeno-
men van 30.000 gulden voor uitbreiding
van het aantal brandkranen en brandput-

ten. Volgens de commandant brandweer
is het noodzakelijk dat een gedeelte van
het brandweermaterieel vervangen
moet worden, terwijl er ook uitgebreid
zal moeten worden. In de plannen is er-
nog geen rekening mee gehouden, om-
dat er momenteel nog een onderzoek
gaande is naar de gewenste struktuur van
de brandweer, zo meldt B&W aan de
raad.

Subsidie Dorpscentrum
Het bestuur van het Dorpscentrum
houdt rekening met een toename van het
tekort van 33.000 gulden voor het ko-
mendejaar. Dit tekort wordt voor onge-
veer de helft veroorzaakt door een kor-
ting vanJ^t Ministerie in de bekostiging
van hetl^Bvegingsonderwijs. Het colle-
ge acht het redelijk dat de gemeente deze
terugval in inkomsten met 16.700 voor
haar rekening neemt.
Zoals bekend dienen alle door de ge-
meente Vorden gesubsidieerde instellin-
gen de^^pnaamde nul-lijn te handha-
ven. Dr^Pldt ook voor het Dorpscen-
trum. Het college is echter van mening
dat het Dorpscentrum in het gehele ge-
meenschapsleven van Vorden een wel
zeer bijzondere positie inneemt.
Om deze reden acht het college het ver-
antwoord om een eenmalige bijdrage
van 6.000 gulden te verstrekken als over-
brugging naar het jaar 1990, waarvoor
hooguit de bevroren bijdrage zal worden
gegeven.

Het bestuur van het Dorpscentrum heeft
dan de tijd en gelegenheid om zich te
gaan beraden en passende maatregeien
te treffen. In de begroting voor 1989 is
derhalve door het college voor het
Dorpscentrum een bedrag geraamd van
174.020 gulden.

Gemeenteraads-
verkiezingen
Binnenkort zullen er in het kader van de
herindeling gemeenteraadsverkiezingen
zijn. In verband daarmee organiseren de
CDA-afdelingen Warnsveld en Vorden
een openbare vergadering op donderdag-
avond 24 november in de Eekschuur in
Warnsveld. Sprekers op deze zullen zijn:
Drs. E. Heerma, staatssecretaris van
Volkshuisvesting; dr. A. Lansink, lid 2e
kamer. Beide zullen aktuele problemen
in lands-en gemeentepolitiek belichten
terwijl het agrarisch karakter van beide
gemeenten ook niet vergeten zal wor-
den. Uiteraard zal er ruim de gelegen-
heid zijn tot het stellen van vragen. Daar-
naast zullen de beide CDA-lijsttrekkers
(dhr. Hartman en mevr. Aartsen) een
kort praatje houden, en eventuele vragen
beantwoorden.

Bijeenkomst voor
mensen met MS
Het rayon Doetinchem van de Neder-
landse Multiple Sclerose Stichting orga-
niseert een informatieve bijeenkomst
voor mensen met MS, hun begeleiders
en andere belangstellenden op dinsdaga-
vond 22 november in gebouw 'Het An-
ker', Leerinkstraat 43 te Doetinchem.
Voor deze avond hebben we uitgenodigd
de heren Van Kessel en Vogels van de
GMD te Arnhem. Zij zullen uitleg geven
op het gebied van aanpassingen van wo-
ningen en andere voorzieningen.
Voor inlichtingen kan men telefonisch
kontakt opnemen met nummer 08340-
30550.

De wegwijzer/
ombudsteam
Sinds najaar 1987 staat er in de wekelijkse
agenda vemeld „de Wegwijzer", informa-
tie over uitkeringen en subsidies, met een
paar telefoonnummers waar men zich kan
melden. Daarvan wordt in beperkte mate
gebruik gemaakt. Gelukkig weten velen
zelfde weg te vinden, hij v. via de gemeente
of het maatschappelijk werk c.d.
Maar juist voor hen, die de weg niét we-
ten of liever anoniem telefonisch infor-
matie willen vragen, voorziet „de Weg-
wijzer" in een behoefte.
Daarvoor heb je mensen nodig, die des-
kundig zijn of die de noodzakelijke des-
kundigheid elders willen halen. Hier-
voor bestaat al jarenlang een regionaal
en landelijk netwerk het Ombudsteam,
waarbij de Vordense werkgroep „de
Wegwijzer" zich nu heeft aangesloten.
De telefoonnummers blijven openstaan
voor alle lagen der bevolking, niemand
uitgezonderd.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden
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Visser Mode geeft
aan zijn etalages
extra dimensi^
De heer Elbrink van Visser Mode in Vor-
den kunnen we feliciteren met zijn ini-
tiatief om in zijn showruimte niet alleen
zijn kleding te exposeren, maar dit te
kombineren met kunst u^le regio. Va-
naf 15 t/m 29 november ̂ Br een vijftal
werken van Herry HoytinK uit Lochem
te bezichtigen, gouaches & aquarellen.
Hoytink is al jaren bezig om opvallende
plekjes in de Achterhoek vast te leggen;
daarnaast heeft hij heel wat moois uit
Portugal opgetekend. We zijn ervan
overtuigd dat velen de etalages van Vis-
ser Mode nog mooier zullen vinden. Een
fijne aanpak; kwaliteit samen met creati-
viteit.

Kerknieuws
Avondjeugddienst met
zanger Thomas Rave
A.s. zondagavond zal er een interkerke-
lijke Jeugddienst worden gehouden in de
Gereformeerde kerk met als thema:
„Verlanglijstjes? ... de verleiding is groot
..." Een toepasselijk thema in deze tijd
van het jaar.
Ds. Wiersma uit Delden zal in deze
dienst voorgaan. De gospelzanger Tho-
mas Rave, voor vele Vordenaren geen
onbekende meer, zal een aantal liedjes
zingen tijdens en na de dienst.

Laatste zondag kerkelijk
jaar
Zondag 20 november a.s. is het de laatste
zondag van het kerkelijk jaar. De week
daarop begint de Adventstijd.
In de Hervormde Dorpskerk wordt ko-
mende zondag een avondmaalsdienst
gehouden, als voorproefje van de maal-
tijd die we met de Heer zullen eten in
Zijn Rijk dat komt.
Juist als we vooruit zien, denken we aan
hen die ons in het leven zijn ontvallen; in
het geloof ons zijn voorgegaan naar
Gods toekomst.
We gedenken de overledenen die in het
afgelopen jaar aan de gemeente zijn ont-
vallen.

In deze dienst gaan de beide predikanten
voor en hopen we door een goede op-
komst ook de onderlinge verbondenheid
als gemeente te beleven en vorm te ge-
ven.

De schriftlezing komt uit Daniël 6, waar
verteld wordt dat het geloof van Daniël
doorgaat, ook al wacht hem de leeuwen-
kuil. Maar dat Gods trouw óók doorgaat
en hem redt van de ondergang.
Met de Cantorij samen zingen we ge-
zang 489, terwijl tijdens het rondgaan
van brood en wijn enkele gemeentele-'
den een tafelgebed zullen zingen.
Welkom zondagmorgen!

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
RK kerk Kranenburg zondag 9.00 uur eu-
charistieviering

RK kerk Vorden zaterdag 17.30 uur eucha-
ristieviering; zondag 10.30 uur eucharistie-
viering

Hervormde gemeente zondag 10.00 uur
Dienst van Schrift en Tafel en gedenken van de
overlenenen op de laatste zondag van het ker-
kelijk jaar, ds. H. Westerink en ds. K.H.W.
Klassens, m.m.v. de Cantorij; 19.0 uur Herv./
Geref. Jeugddienst in de Geref. kerk, voor-
ganger ds. Wiersma uit Delden (Ov.)

Gereformeerde kerkzondag 10.00 uurds.
H.J. Douwes, Bennekom; 19.00 uur ds.
Wiersma, Delden, gezamenlijke Jeugddienst

Huisarts 19 en 20 november dr. Sterringa,
tel. 1255. Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veelmogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en dringen-
de konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur

Apotheek geopend van maandag t/m vrij-
dag van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgevallen
bellen aan de grote voordeur op zaterdag van
-0.15-10.00 uur en 17.45-18.15 uur

Dierenartsen van zaterdag 19 november 12
uur tot maandagochtend 7 uur dr. Noord-
kamp, tel. 1566. Tevens de hele week avond-
en nachtdienst van 19.00-7.00 uur.

Tandarts 19 en 20 november J.H. Hage-
doorn, Lochem, tel. 05730-51483. Spree-
kuur alleen voor spoedgevallen van 11.30-
12.00 uur.

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

De wegwijzer/Ombudsteam informatie
over uitkeringen en subsidies. Maandag t/m
vrijdag tussen 5.00-6.00 uur, tel. 2254 en
2529. Tussen 7.00-8.0O uur tel. 3165

Kinder/jeugdtelefoon dagelijks bereik-
baar van 16.00-19.00 uur, tel. 08346-
6500*0

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

maandag van de maand van 19.00-20.00 da-
gelijks

Tafeltje Dekje hele maand november mevr.
Wolters, tel. 1262. Graag bellen vóór 8.30 uur

Stichting maatschappelijke dienst-
verlening 'De Graafschap' Centraal kan-
toor Kastanjelaan 15, 7255 AM Hengelo Gld,
tel. 05753-2345
Bijkantoor Vorden Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Spreekurengezins- en bejaardenverzorging en
algemeen maatschappelijk werk maandag
t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur.
Alpha-hulpverlening gemeenten Hengelo Gld,
Ruurlo, Steenderen, Vorden, Zelhem, mevr.
Altena kantoor Vorden, dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05752-3246

Kruisvereniging wijkgebouw Dorpsstraat
40, tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen
van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag
van 13.00-14.00 uur in het wijkgebouw.
Avond- en weekenddiensten tel. 05750-
29666. De horfdwijkverpleegkundige is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren, tel.
05750-29666

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dins-
dag van 13.30-14.15 uuren iedere woensdag
van 10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk

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

Begrafenisdienst meidadres De Jonge,
tel. 1346 b.g.g. Box, tel. 05730-4555

Stankmeldingsnummer voor heel Gel-
derland 085-452220

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

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

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

VIERAKKER - WICHMOND
R K Kerk Vierakker-Wichmond zaterdag
19 november 17.00 uur Eucharistiering; zon-
dag 20 oktober 10.00 uur Eucharistieviering

Hervormde Kerk Wichmond zondag 20
november 10.00 uur ds. C. Bochanen, H.A.

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

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

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

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-
spraakbureau tel. 92892 dagelijks van 15
15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag voor
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur.
Hartbewaking en intensive care dagelijks
15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na over-
leg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere
avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, za-
terdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur

CONTACT
een goed

en graag gelezen
blad

Kruisvereniging Vorden Dorpsstraat 40,
tel. 05752-1487. Spreekuur maandag t/m
vrijdag van 13.00-14.00 uur. Uitleen verpleeg-
artikelen tijdens het spreekuur. Wichmond/
Vierakker T. ten Dijk-de Haan, Beeklaan 7,
Wichmond, tel. 05754-282. Avond-lweek-
enddiensten tel. 05750-29666.

De hoofdwijkverpleegkundige is eveneenstij-
dens kantooruren bereikbaar 05750-29666

Stichting Maatschappelijke Dienst-
verlening Zutphen/Warnsveld Lange
Hofstraat 16, Zutphen, tel. 18055. Op werkda-
gen van 8.30-18.00 uur. Maatschappelijk
werk Warnsveld, De Gaikhorst 93, tel. 18055
op werkdagen van 8.30-10.00 uur en volgens
afspraak.

Gezins-/'bejaardenverzorging Warnsveld, De
Gaikhorst 93, tel. 18055 op werkdagen van
8.30-10.00 uur

Openingstijden PTT-kantoor Warns-
veld maandag t/m vrijdag 9.00-12.30 en
14.00-17.30 uur

Openbare bibliotheek Warnsveld Kie-
kenbelt 5, tel. 28424. Volwassenen maandag
14.00-17.30 en 18.30-20.30 uur, dinsdag,
woensdag, donderdag 14.00-17.30 uur, vrij-
dag 14.00-17.30 en 18.30-20.30 uur. Jeugd
maandag t/m vrijdag 14.00-17.30 uur

Burgerlijke
stand
Geboren: Anne Gera Wullink

Gehuwd: A.J. Lebbink en M.T. Elbers.



De Rabobank
wijzigt haar

spaarrentetarieven

Spaar-Groei-Rekening
tot 2500 -
2500 - - 5000 -
vanaf 5000-

Spaar-Plan-Rekening

21/4(was2'/è%)
3'^(was3
43 /4was5

4% (was 5 %)

Rabobank Beleggersrekening
tot 25.000-
25.000 - - 50.000-
vanaf 50.000-

(was 23/4%)
3'^(was33/4%)
4% (was 5 %)

Rabobank Woonspaarplan
tot 2500,-
2500 - - 5000-
vanaf 5000- 43/4(was5

Rabobank Kinderspaarplan 41/2 (was 43/4)

Rabobank Tienerrekening 41/2 (was 43/4)

Zilvervloot 4V4 (was 41/2)

Werknemerssparen
ambtenaren/premie-
spaarregeling
spaarloonrekening

3% (was 4 %)
4 (was4'/4%)

winstdelingsspaarrekening 4!4 (was 414%)

Van onderstaande spaarvormen (welke niet meer kunnen worden
afgesloten) wordt de rente met'/«% verlaagd:
Spaarrekeningen met opzegtermijn, Spaar-Direkt-Rekening,
Spaar-Premie-Rekening en Spaarrekening Grijp-5.

Rabobank S
fü

& gal JB
autoschadebedrijf

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

Rijksstraatweg 91 - Warnsveld
005750-22816

WEEKENDAANBIEDING:

Vruchten-
Bavaroise taartje

Een geweldig lekkere combinatie
van bavarois, vruchten en slagroom

Dit weekend van 7,50 voor W^fc W

't winkeltje in vers brood en banket

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

WAJ. Lichtenberg
agrariër

• Evenwicht tussen landbouw,
recreatie en landschap

• Voortbestaan agrarische
bedrijven waarborgen

Overleg agrariërs en
gemeentebestuur

1
HUIDVERZORGING

* aat Vers c
Waar service en kwaliteit

zo gewoon is!

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 17,18 en 19 november

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Spaanse
Clementines

zonder pit

15 voor

2,95

MAANDAG
21 november

500 gram

Andijvie
panklaar 1.50

DINSDAG
22 november

500 gram

Worteltjes
geschrapt 95

WOENSDAG
23 november

500 gram

Prei
panklaar 9b

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Wist U dat wij alles voor Sinterklaas
zelf maken? zoa\s speculaas, roomboter-
amandel l etters, taai-taai, pepernoten,
borstplaat marsepein, chocoladeletters,
enz. enz. Alles uit eigen bakkerij!

AANBIEDING:

Gevuld speculaas Perioogram 1,60
Roomboter-amandelstaaf van 5,25 voor 4,75
Slagroom-mokka
of Sinaasappel Snit van 6,25 voor 5,75
De enige echte Vordense Mik van 5,-voor 4,50

WARME BAKKERDe bakker
diezetf
elke dag
vetsbakt

BAKT HET VOOR U
TELEFOON 1373
P.S.: BESTELT U DE ZELFGEMAAKTE
CHOCOLADELETTERS VROEGTIJDIG?

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Bief stuk
ongewoon lekker

250 gram

6,25

Rund-, Varkens- en Lamsvlees van Vordense bodem.
EEN KLASSE APART!

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Schouderham
150 gram 1,95

Snijworst
100 gram

MAANDAG + DINSDAG

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

Verse worst
fijne 1 küo 6,95

grove 1 kno 9,90

Schouderkarbonades
1 kilo 6,95

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

7 Kippepoten
voor één tientje

Magere priklapjes
1 kilo 16,90 A

MARKTAANBIEDINGEN

Erwtensoep 1 nter 3,25
Riblappen 1 k,io 14,90

WOENSDAG GEHAKTDAG

h.o.h. gehakt 1 k,i0 6,95
Rundergehakt

1 küo 9,90

Magere Varkens-
lapjes 1 küo 7,45

Het Jebbink 36 - 7251 BM Vorden - tel. 3025

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

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

6
* . 7251

fons Jansenee °
erkend gas- en watertechnisch
installateur Installatie en

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

Wij zijn vanaf 13 november 1988
tot en met 31 maart 1989

zondags om 22.00 uur GESLOTEN.

Tevens verzorgen wij huis aan huis uw

Kerstijstaarten en Salades
Bestelformulieren kunt U afhalen bij

Dorpsstraat 8 - Vorden

Wij kunnen u weer voldoende

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

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

zaterdag 19 november
weer zo' n perfekt verzorgde

DANSAVOND
voor gezellige mensen

Entree f 10,- incl. koffie en
uitgebreid Bittergarnituur.

Aanvang 21.00 uur.
Reserveren voor groepen
is mogelijk.

bode

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Benegas
butaan
propaan

Vloeibaar

zonnetje in flessen of tanks

De winter '88/'89 staat voor de deur. Voor
velen een tijd van hoge stookkosten.
Overweeg daarom nu over te schakelen
op Benegas propaan.
Want Benegas biedt haar verbruikers alle
mogelijkheden om te genieten van de
voordelen van zuinige gasgestookte ap-
paratuur.

B.V.

7227 DG TOLDIJK-STEENDEREN
Emmerikseweg 17

Telefoon (05755)1321



Onze oprechte dank voor alle
hartelijkheid en medeleven die
w» ondervonden na het over-
lijden van onze

Bert

Henk en Gre Bakker
Marjan en Han

Johan.

Vorden, november 1988.

Voor uw deelneming, ons be-
toond na het overlijden van
mijn man en onze pa

J.G. (Gijs) Sleurink

betuigen wij u onze hartelijke
dank.

Uit aller naam
Gerda Sleurink-Jansen

Zutphen, november 1988.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f7,50 voor 3 ge-
zetteregels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contact-
jes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden wordt hier-
voor f 2,50 administratiekosten
in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP:
Mooie donker eiken eethoek
Ronde massieve tafel + 4 stoe-
len met rieten zitting, f 450,-.
Tel. 05753-3600 na 16.00
uur.

• IK HEB NOG een partij zeer
goede harde Eiken spoor-
bielzen voor hoekpaal, tuin,
etc., etc. Jan Zoeteman v.d.
Kaasboerderij ,,'n Ibink", Arf-
manssteeg 1, Ruurlo, tel.
05735-1796.

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

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

• PC Aanschaffen? Neem
eerst een PC-CURSUS voor
beginners: 5 avondlessen 1.5
uur f 185,-.
Voor gevorderden: 3 lessen
TEKSTverwerking f115,-. 2e
cursist 50% korting. Kranen-
burg, 05752-6551.

• Nu reeds TE KOOP GE-
VRAAGD: Snij maïs oogst
1989 tegen taxatieprijs. Tel.
05752-2298 na 20.00 uur.

• TE KOOP:
z.g.a.n. 1 TV-antenne met
versterker. Klein Kranenbarg,
Kerkstraat 9, Vorden.

• TIJDELIJK WOONRUIMTE
GEZOCHT voor gezin met 3
kinderen in Vorden of omge-
ving, vanaf 1-1-'89. Van der
Wal, tel. 05750-19769.

• TE KOOP:
Koelkast Ignis (2 st.) als
nieuw! - Gasfornuis Atag wit
• Dames en Heren rijwiel
Gazelle. Tel. 05752-1724.

1948 1988

M. Aartsen-den Harder
huisvrouw

• Werken aan goede integratie
van Vierakker/Wichmond binnen
de gemeente Vorden

• Milieubewustwording van
bevolking en gemeentelijk
milieubeleid stimuleren

1

Op zaterdag 19 nov. a.s.
hopen wij met onze kinderen
en kleinkinderen
ons 40-jarig huwelijk
te herdenken.

B.H. Breuker
en

J.C. Breuker-Jansen

Gelegenheid om ons te feliciteren
woensdag 23 nov. a.s.
van 15.00 tot 16.30 uur
in zaal „de Herberg", Dorpsstraat 10,
Vorden.

Vorden, november 1988.
Waarlerweg 8, 7251 NE

Na een welbesteed leven vol liefde en zorg voor ons al-
len, is na een langdurig ziekbed van ons heengegaan
onze lieve moeder en oma

Everdina H end ri ka
Wesselink-Bogchelman

op de leeftijd van 88 jaar.

Assen: J.J.W. Witkamp-Wesselink
J.J.T. Witkamp
Eva en Ab, Theo

Castricum: J.H. Dijkema-Wesselink
J.H. Dijkema
Herma, Wessel, Pieter

Alkmaar: W.H. de Ruiter-Wesselink
J. de Ruiter
Herman, Hans, Joost

en achterkleinkinderen

Assen, 11 november 1988.
Verpleeghuis „Anholt", Paul Krugerstraat 1.

Correspondentie-adres:
Beilerstraat 75, 9401 .PE Assen.

De teraardebestelling heeft dinsdag 15 november
plaatsgevonden op de Algemene Begraaf plaats te Vor-
den.

Uitvaartcentrum: Vorden, Het Jebhink 4. 05752-2749
Voor informatie over uitvaartverzekeringen:

A.G. Berendsen, Strodi|k 9. Vorden. 05752-1844

i Monuta verzorgt
betrouwbaar en betrokken.

Bij een sterfgeval kunt u dag en nacht
rekenen op Monuta. Met respect voor
ieders levensovertuiging regelen en ver-
/orgen wij op st i j lvolle wij/e de uitvaart.

'-i MONUTA
Dag en nacht bereikbaar.

De Rabobank Vorden organiseert

MAANDAGAVOND 28 NOVEMBER a.s.
een informatiebijeenkomst.
Het onderwerp is

DE AGRARISCHE SECTOR IN BEWEGING
De bijeenkomst wordt gehouden in
Bodega „'t Pantoffeltje" te Vorden,
aanvang 19.45 uur.

Sprekers zullen zijn:
IR. L. AARDEMA,

direkteur van coöperatie AbC te Lochem en
ING. H.G. VRIELINK,
agrarisch-relatiebeheerder van de Rabobank.

Geïnteresseerden kunnen zich bij laatstgenoemde nog
aanmelden (Tel.: 05752-1888).

Rabobank tS

IJsvereniging Vorden
U wordt uitgenodigd voor de

LEDENVERGADERING
die zal worden gehouden op

Vrijdag 18 nov. 1988
20.30 uur in het Dorpscentrum

Agenda:
Opening door M. Groen, voorz.
Verslag Ledenvergadering 9 nov. 1987
Jaarverslag door J.F. Geerken, secr.
Verslag penningm. M.J. Bruggeman
Verslag Kaskommissie

Bestuursverkiezing: aftr. en herkies-
baar M. Groen, H.G. Harmsen,
H.M. Visscher.

Contributie 1988-1989.

En wat verder ter tafel komt.

Het Bestuur

Bouw- en Houtbond FNV

Kerst ve rz i l ve r i ng
op dinsdag en woensdag
22 en 23 november
van 19.00-21.00 uur.

Voor R BS laatste tegoed staat en
voor de schilders VTU-formulier
meebrengen.

De P.V. Het Hoge 16.

VRIJDAG 18 NOVEMBER

ZATERDAG 19 NOVEMBER

staat onze zaak geheel in het teken van de winter en de
komende feestdagen.
Met de komst van de Sint kregen wij speciaal voor U nog
vele nieuwe modellen binnen.

Wij zorgen voor een kopje koffie en wij delen aan elke
bezoeker een aardige attentie uit van de Sint.

Tot ziens bij:
mode

Dames - Heren - Kindermode

Burg. Galleestraat 3 Vorden
Tel. 05752-1381
Parkeren voor de deur.

Keurslager
Kwaliteit

Franse Rundervink 100 g
f runderlapje, gevuld met katenspek, bleekselderij, knoflookkaas en bieslook)

1,85
DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG:
magere

Runderlapjes
500 g 8,98

(van onze Limousin kwaliteit)

VOOR HET WEEKEND RECEPT:

Saucijzen 500 g 4,98

Bekroonde
Produkt

Droge
worst

100 gram 1,89

TIP VOOR DE BOTERHAM:

Mosterdspek
1

100 g I,

gekookte

Rundertong
100 g 2,05

MAANDAG:

Speklappen P.kg. 6,98

DINSDAG:

Verse worst 500 g4,98
Runderworst 500 g 5,98

WOENSDAG:

Gehakt h.o.h.5oog4,98
Rundergeh. 5oog5,98

KEURSLAGER VLOGMAN
De Keurslager

Verstand van
lekker vlees

Zutphenseweg 16
Vorden

Tel. 05752-1321

Stemmen bij
volmacht?
Vervoer naar het
stembureau?

Bel naar.-

1427
M. Aartsen, Vorden

603
A. Bink, Wichmond

1

AANBIEDING:

Amandel-
bitterkoekjes o

van 4,60 voor ^^/

bij uw

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 1 8 - VORDEN - TEL. 1384

per 2 ons

STADSPOST
DOETINCHEM
vraagt 'n bezorger

voor RUURLO

en 'n bezorger
voor VORDEN

Tel. 08340-43578

Concordia
120 jaar
Jubileumverloting

Koop een Jubileumlot of
geef er één van de Sint!

Te verkrijgen bij de AMRO
bank in Vorden.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

d MUI II

Di. 22 en wo. 23 november 1988
in het St. Ludgerusgebouw

te Vierakker
DINSDAG AANVANG 20.00 UUR

WOENSDAG AANVANG 19.30 UUR
Inlichtingen bij uw contactpersoon.

Organisatie

SCHIETVERENIGING R.A.W. VIERAKKER WICHMOND

Lijst 3

op ZATERDAG 26 NOVEMBER
m ZAAL SCHOENAKER

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

's MIDDAGS GRATIS VOOR ALLE BEJAARDEN OM 14.00 UUR.
's AVONDS IS DE AANVANG 20.00 UUR.

In de pauze GROTE VERLOTING!

ENTREE: VOLW. f 5.- / KINDEREN t/m 14 JAAR f 2,50

TOTZIENS!



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

• Spreekuren:
burgemeester E. J. C. Kamerling
op afspraak.

Wethouder J.F. G eerken op af spraak.

Wethouder Mr. M.A. K Slingenberg
donderdagmorgen op afspraak, (af-
spraken kunnen telefonisch worden
gemaakt bij de receptie van het ge-
meentehuis). HOU ZE APART!

JJJJJ^EMEENTE KRIJGTF197.000 VOOR
IF*'DORPSVERNIEUWING 1989
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben de gemeente eèirbedrag van f 197.000
toegekend voor de verbetering van het dorp in 1989. De gemeenteraad moet nu be-
slissen hoe dit geld over de verschillende sectoren van de samenleving verdeeld
wordt.

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om dit als volgt te doen:

a. woningverbetering (geen monumenten) f75.000
b. monumenten en rieten daken - 40.000
c. woningbouw Insulindelaan - 67.300
d. diverse onderzoeken - 13.000
e. inspraak en begeleiding - 2.000

In een dit jaar aangeboden meerjarenplan over de verdeling van dit geld en de in de
toekomst te verkrijgen gelden heeft de gemeenteraad al in hoofdlijnen uitgesproken
hoe de verdeling van deze gelden zou moeten plaatsvinden.

Naast de hierboven al genoemde f 40.000 voor monumenten en rieten daken, wordt
op de gemeentebegroting nog een bedrag van f 15.000 beschikbaar gesteld.

Afvo t r K n vu i Ie Rijksmonumentenlijst?

ii&ERZOEK OM HET
l*1 r PAND WIERSSER-

ALLEE l VAN DE
RIJKSMONUMEN-

TENLIJST AF TE
VOEREN

De eigenaar van de boerderij Wiersseral-
lee l heeft aan de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg verzocht om dit pand
van de Rijksmonumentenlijst af te voe-
ren. Aan burgemeester en wethouders is
gevraagd om dit pand op de gemeentelij-
ke lijst te plaatsen als het pand van de
Rijkslijst afgevoerd mocht worden.
De Rijksdienst voor de Monumenten-
zorg vraagt aan de gemeenteraad om zijn
standpunt over het afvoeren van deze
boerderij van de Rijksmonumentenlijst.

De gemeentelijke Monumentencom-
missie, die hierover weer door burge-
meester en wethouders om advies ge-
vraagd is, adviseert om het pand op de
Rijksmonumentenlijst te laten staan,
omdat het incidenteel op verzoek afvoe-
ren van een pand van die lijst kan leiden
tot een onevenwichtige lijst. Er staan nog
16 andere boerderijen op de Rijkslijst.
Het voeren van een dergelijk ad hoc be-
leid is niet aan te bevelen.

Burgemeester en wethouders delen de
mening van de Monumentencommis-
sie. De gemeenteraad beslist uiteindelijk
over het aan de Rijksdienst voor de Mo-
numentenzorg uit te brengen advies.

CTUALISERING

RIOLERINGSPLAN
EN AANSCHAF

KAARTMATERIAAL
Iedere gemeente moet een basis-riole-

ringsplan hebben. Voor iedere uitbrei-
ding van het rioolstelsel moet het Zuive-
ringsschap Oostelijk Gelderland een ver-
klaring van geen bezwaar afgeven. Het
ZOG toetst uitbreidingen aan het ge-
meentelijk basis-rioleringsplan.

Door meerdere veranderingen in het
dorp zoals de woningbouw op Mulders-
kamp, het Coöperatieterrein, de voorge-
nomen woningbouw op het zuivelter-
rein en het Gemsterrein, nieuwbouw in
Kranenburg, uitbreiding van industrie-
terrein e.d. is het gemeentelijk basisrio-
leringsplan niet meer voldoende voor
het ZOG. Ook eist het ZOG lx in de 5
jaar een herziening van het plan. Het
ZOG heeft al laten weten geen verklarin-
gen van geen bezwaar af te geven zolang
het basisplan van Vorden niet is aange-
past.

Burgemeester en wethouders stellen de
gemeenteraad voor om uit de beschikba-
re reserve van f 100.000 een bedrag van
f 70.000 te putten om het plan aan te pas-
sen. De rest van het bedrag wordt gere-
serveerd voor het aanschaffen van pro-
grammatuur voor het automatiseren van
rioleringsbeheer en weg- en groenbe-
heer.

REDIET'VAN
F 20.000 VOOR

OMLEIDING
DOORGAAND
VRACHTVERKEER

Burgemeester en wethouders vragen de
gemeenteraad om een (voorbereidings)-
krediet van f 20.000 voor het voeren van
diverse procedures die te maken hebben
met de omleiding van het doorgaande
vrachtverkeer. De werkzaamheden die
hiervoor gedaan kunnen worden zijn:

- akoestisch onderzoek Dorpsstraat-
Zutphenseweg;

- herziening bestemmingsplan voor de
Zutphenseweg en het herinrichtings-
gebied centrum;

- besteksvoorbereiding reconstructie
kruispunt Klumper;

• inspraak met betrekking tot aanleg
bevoorradingsweg en herinrichting
centrum.

UDGETFINAN-
IERING VOOR

DELTA
Voor het werkvoorzieningsschap regio
Zutphen „Delta" komt een nieuwe ge-
meenschappelijke regeling. Er komt van
Rijkswege ook een nieuwe financierings-
vorm, de zogenaamde budgetfinancie-
ring. Dit betekent dat de instelling aan
wie een budget is toegekend, zelf veran-
woordelijk is voor eventuele nadelige
saldi. Op grond van de Wet gemeen-
schappelijke regelingen moeten de deel-
nemende gemeenten de tekorten dra-
gen.

In de nieuwe gemeenschappelijke rege-
ling zijn daarom bepalingen opgenomen
die de risico's zoveel mogelijk beperken.
Delta kan een risicofonds instellen om
bedrijfsmatige financiële tegenvallers op
te vangen. De gemeente beschikt over
een zogenaamde egalisatievoorziening,
waardoor ook de gemeente zelf mogelij-
ke tekorten op kan vangen.

Burgemeester en wethouders vinden dat
voldoende waarborgen zijn ingebouwd
waardoor het gemeentebestuur betrok-
ken blijft bij het financieel beleid van het
werkvoorzieningsschap. De gemeente-
raad beslist uiteindelijk over de voortzet-
ting van de deelname aan het werkvoor-
zieningsschap.

RAGE VOOR
T VERBETEREN

VAN WEGEN
In de ruilverkaveling Hengelo-Zelhem
is ook opgenomen het verbeteren van de
wegen S^fcttestraat, Zomervreugdweg
en Maal(SRikweg. In de loop der jaren
is hiervoor een reserve opgebouwd van
f338.000. De uiteindelijke kosten voor
het verbeteren van deze wegen bedragen
f197.000. De kosten zijn lager uitgeval-
len, omdat de Schuttestraat geasfalteerd
is in plaats van herstraat met klinkers.
Over de besteding van het restantbedrag
krijgt de gemeenteraad een voorstel van
het college tijdens de behandeling van de
begroting 1989, op 8 december aanstaan-
de.

ANPASSING
^AMBTSWONING
BURGEMEESTER

Burgemeester E.J.C. Kamerling wil de
ambtswoning van de gemeente huren,
evenals zijn voorganger dhr. M. Vunde-
rink. Wel dient de woning te worden aan-
gepast aan de huidige normen en dienen
enkele geconstateerde gebreken her-
steld te worden. De kosten komen voor
rekening van de gemeente als verhuur-
der en bedragen f 75.000.

Dit bedrag komt overeen met het door
burgemeester en wethouders voor een
dergelijke aanpassing als maximum
geaccepteerd budgetbedrag, 30 procent
van de geschatte waarde van de woning.

Het bedrag wordt betaald uit de reserve
gemeentewoningen. Deze reserve be-
draagt f 210.000.

ASTSTELLING
l11 r LIQUIDA TIEPLAN

REGIONALE
WOONWAGEN-

CENTRA OOSTELIJK
GELDERLAND

In een vorige vergadering heeft de ge-
meenteraad besloten om de gemeen-
schappelijke regeling Woonwagencentra
Oostelijk Gelderland op te heffen. Hier-
mee zijn kosten gemoeid. Voor de ge-
meente Vorden bedragen deze f 101.112.
Dit is ruim f 26.000 meer dan eerder be-
rekend door de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten. Dit extra bedrag
wordt betaald uit het voorlopig positieve

saldo van de rekening 1987. Dit is het po-
sitieve verschil tussen de begroting en de
uiteindelijke afrekening over 1987.

Een gevolg hiervan is dat het woonwa-
gencentrum te Vorden formeel aan de
gemeente moet worden overgedragen.
Hiervoor moet de gemeente een bedrag
van f 5.000 op tafel leggen.

OST-GELDER-

Tijdens de laatste raadsvergadering is
door het raadslid dhr. Wempe opgemerkt
dat de route van de Oost-Gelderlandrit,
georganiseerd door de VAMC „de Graaf-
schaprijders" door een rustgebied voor
reeën liep. Hij vroeg of burgemeester en
wethouders hiervan op de hoogte waren
en of hiervoor een vergunning was afge-
geven.

Het college deelt thans mee dat men op
de hoogte was van de route en dat een
eenmalige verstoring van de rust in het
betreffende gebied aanvaardbaar is.

l*1 r DE LEDEN VAN DE
GEMEENTERAAD

Stemming
De burgemeester van de gemeente Vor-
den brengt ingevolge artikel 18 van de
Kieswet ter openbare kennis, dat op 30
november 1988 van 's morgens acht tot
's avonds zeven uur de stemming ter ver-
kiezing van de leden van de gemeente-
raad zal plaatshebben.

De burgemeester wijst op het bepaalde
in artikel 128 van het wetboek van straf-
recht, waarin staat dat hij die opzettelijk
zich voor een ander uitgevende, aan een
krachtens wettelijk voorschrift uitge-
schreven verkiezing deeln^^t, gestraft
wordt met gevangenisstraf^^ ten hoog-
ste een jaar.

Uitoefening van het kiesrecht door
personen die in dienstbetrekking zijn
De burgemeester van Vordj^herinnert
in verband met de op 30 n^Pnber 1988
te houden verkiezing van de leden van de
gemeenteraad aan de volgende bepalin-
gen van de Kieswet:

1. Volgens artikel 110 van de Kieswet is
iedere werkgever verplicht te zorgen, dat
iedere stemgerechtigde werknemer, die
bij hem in dienstbetrekking is, gelegen-
heid ontvangt om aan de verkiezingen
deel te nemen, voor zover hij dat niet
buiten zijn werkuren kan doen. Deze
verplichting geldt niet ten aanzien van de
werknemers die binnen de voor de stem-
ming bepaalde tijd geen dienst verrich-
ten in een gemeente, waar zij aan de
stemming kunnen deelnemen, of in een
aangrenzende gemeente. Indien laatst-
genoemde werknemers evenwel, om aan
de stemming deel te nemen, niet langer
dan twee achtereenvolgende uren be-
hoeven te verzuimen, geldt vorenge-
noemde verplichting van de werkgever
wel.

2. Op grond van artikel X 9 van de Kies-
wet wordt de werkgever die de hierboven
vermelde, hem opgelegde verplichting
niet nakomt, gestraft met hechtenis van
ten hoogste veertien dagen of geldboete
van de eerste categorie.

3. Bekendmaking van de uitslag
De voorzitter van het centraal stembu-
reau voor de verkiezing van de leden van
de gemeenteraad van Vorden maakt in-
gevolge artikel N 21, lid 2 van de Kieswet
bekend, dat op vrijdag 2 december aan-
staande om 10.00 uur, in een voor de kie-
zers toegankelijke zitting van dat bureau
in het gemeentehuis de uitslag van de op
30 november 1988 gehouden verkiezing
zal worden bekendgemaakt.

jij^ LADHEIDS-
I* ** BESTRIJDING
De wintermaanden komen eraan. Dit
betekent dat er bij sneeuw, vorst en ijzel
gladheid ontstaat. De gemeente tracht
de wegen bij gladheid zo begaanbaar mo-
gelijk te houden. De trottoirs moeten
door de aanwondenden sneeuw- en ijs-
vrij gehouden worden. Met name voor
bejaarden en mensen die slecht ter been
zijn is dit belangrijk.

Wilt u hieraan meewerken?

UBSIDIERING

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om over te stappen op
een andere wijze van subsidiëren van verenigingen. Het ligt in de bedoeling van het
college om met ingang van l januari 1990 budgetsubsidiëring in te voeren.

De vereniging en de gemeente gaan in deze vorm van subsidiëring een overeenkomst
aan waarbij de gemeente een jaarlijks budget beschikbaar stelt en de vereniging zich
verplicht om aktiviteiten te verrichten die binnen de doelstellingen van de vereniging
liggen. Na de periode waarover deze overeenkomst geldt dient de vereniging een eind-
afrekening in te dienen en een overzicht te geven van de aktiviteiten die verricht zijn.
Als aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de overenkomst voldaan is, dan mag
de vereniging het totale toegekende subsidie houden, ongeacht het voordelig saldo
dat de vereniging in die periode gemaakt heeft door het uitvoeren van allerhande ak-
ties en nevenaktiviteiten. Tot op heden w.ordt met het toekennen van subsidies wel re-
kening gehouden met deze inkomsten. Het subsidie werd dan naar rato verlaagd.

Voordat deze methode van subsidiëren ingevoerd wordt zullen de verenigingen die
thans van de gemeente een subsidie ontvangen, hierover benaderd worden.

bouw aan het koetshuis. De afdeling ge-
meentewerken blijft in het koetshuis ge-
huisvest.

De afdeling ruimtelijke ordening ver-
huist op 24,25 en 28 november aanstaan-
de. Op die dagen zijn de medewerkers
van die afdeling uitsluitend van 8.00 tot
10.00 uur bereikbaar.

BEREIKBAARHEID
i*mAFDELING

RUIMTELIJKE
ORDENING

Ook de afdeling ruimtelijke ordening
gaat verhuizen en wel naar het gedeelte-
lijk verbouwde koetshuis en de nieuw-
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GENDA RAADSVERGADERING
.D. 22 NOVEMBER 1988, AANVANG 19.30

UUR IN HET GEMEENTEHUIS
aanwijzing gemeentelijke archiefbewaarplaats;
benoeming burgemeester E.J.C. Kamerling tot ambtenaar van de burger-
lijke stand;
verzoek van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg om advies naar aan-
leiding van een verzoek om het pand Wiersserallee l van de Rijksmonu-
mentenlijst af te voeren;
Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing, volumebesluit 1989;
actualisering basis-rioleringsplan en aanschaf kaartmateriaal;
krediet voorbereidende werkzaamheden „Omleiding doorgaand vracht-
verkeer";
nieuwe gemeenschappelijke regeling Sociaal Werkvoorzieningsschap Re-
gio Zutphen;
subsidiëring;
beschikbaarstellen gemeentelijke bijdrage in verbeteringskosten Schutte-
straat, Zomervreugdweg en Maalderinkweg in het kader van de ruilverka-
veling Hengelo-Zelhem;
vaststelling liquidatieplan regionale Woonwagencentra Oostelijk Gelder-
land;
overname woonwagencentrum Vorden van de regionale Woonwagencen-
tra Oostelijk Gelderland te Winterswijk;
aanpassing ambtswoning burgemeester;
verdaging beslissing op beroepschrift Muziekvereniging Sursum Corda.

fl? ERICHT VOOR PARTICULIERE
Pm WA TER WINNERS
Iedere inwoner van Gelderland die voor de drinkwatervoorziening is aangewezen op
een eigen grondwaterput wordt door Gedeputeerde Staten in de gelegenheid gesteld
dit water eenmaal gratis te laten onderzoeken op de aanwezigheid van nitraat. Het ni-
traatgehalte geeft een indicatie van de kwaliteit van het water. Wie in aanmerking wil
komen voor dit onderzoek naar de kwaliteit van het water, kan onderstaande bon in-
vullen en voor 15 december 1988 in een gefrankeerde enveloppe sturen naar:

Provincie Gelderland, dienst Milieu en Water
Postbus 9090, 6800 GX Arnhem

Men krijgt dan bericht waar in de buurt een fles water voor dit onderzoek kan worden
ingeleverd. De uitslag van het onderzoek wordt toegestuurd.

Degenen die eerder van dit aanbod gebruik hebben gemaakt, wordt verzocht niet te
reageren.

Eigen drinkwaterinstallatie: laat nitraatgehalte door de provincie onderzoeken!

r
ONDERZOEK NITRAAT IN GRONDWATER

Naam:

n
BON \

Adres:.

Postcode en woonplaats:.

L
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Een „aap" als prins bij
de Deurdreajers
\

Met rond om zich heen een kakafonie van oerwoudgeluiden, werd zaterdagavond, gezeten in een grote kooi, een
aap de zaal van residentie „de Herberg" binnengedragen. Het levenslustige dier werd vervolgens door de
Kopergarde de vrijheid gegund. Al springende „ontdeed" de aap zich van zijn „kleren" en kwam daar de nieuwe
Prins Richard I (Richard Martens) van de karnavalsvereniging „de Deurdreajers" zijn opwachting maken.

Tijdens zijn officiële installatie deelde
de nieuwe Prins mee dat de leus voor het
aanstaande karnavalsseizoen zal zijn:
„Holderdebolder, Vorden heeft de tro-
penkolder!"
„De Tropensfeer zal de komende maan-
den als een rode draad door het karna-
valsgebeuren heen lopen", zo zei hij.

Zaterdagavond nam Prins Henk II op lu-
dieke wijze afscheid van zijn regeerpe-
riode. Hij deed dat door alle aanwezigen
in de zaal op zijn „Oudejaarsavond" twee
oliebollen aan te bieden! Verder deze
avond de gebruikelijke installaties van
de Raad van Elfen de Dansmarietjes, na-
dat ze in een eerder stadium door Presi-

dent Johan van hun taak waren onthe-
ven. Onder leiding van Reina Groenen-
dal brachtzowel de junioren- als senio-
rendan^Me een showdans en een gar-
dedans.
Het orkest „Midways" zorgde daarna
voor een gezellige voortzetting van de
avond.

Conciliair proces hield
eerste thema-avond
Op woensdagavond 10 november werd in het Dorpscentrum de eerste
thema-avond gehouden, welke geheel in het teken stond van de Milieu-
problematiek. Hiervoor waren óók alle Vordense organisaties die op de
een of andere manier met de natuur te maken hebben, uitgenodigd.
Helaas gingen een aantal hiervan niet op de uitnodiging in.
Toch kon de voorzitter van de Stuurgroep, dhr. H. Kok, een groot aantal
belangstellenden verwelkomen.

Hij schetste vervolgens in het kort de
doelstellingen van het conciliaire proces,
een vanuit de Raad van Kerken ingesteld
appèl op alle christenen in de gehele we-
reld om ernst te maken met de daadwer-
kelijke oplossing van de 3 grote vragen
van onze tijd: Vrede, Gerechtigheid en de
Heelheid van de Schepping.

Als inleiding voor een discussie toonde
hij vervolgens aan de hand van het Gene-
sisverhaal een diaserie over de schap-
ping. Na een korte pauze kwam onder
leiding van dhr. J. ter Beek een boeiende
gedachtenwisseling op gang, waarin ve-
lerlei aspecten van de milieuproblema-
tiek aan de orde kwamen.

Dhr. van Rijn sprak namens het IVN (In-
stituut Voor Natuurbeschermingseduca-
tie)"afdeling Lochem e.o.

Hij achtte de aantasting van de natuur
alarmerend. In de Achterhoek alleen al
is een kwart van het vlinderbestand ver-
dwenen! De mens is een slecht rentmees-
ter gebleken: hij heeft zowel de rente als
het kapitaal verbruikt! Dhr. van Rijn zeg-
de alle medewerking toe in het proces
van bewustwording - vooral op scholen -
om ernst te maken voor het behoud van
onze natuur.

Ria Aartsen sprak namens het CDA,
„Eén van de uitgangspunten van het
CDA-partijprogramma is juist het rent-
meesterschap over onze wereld. De poli-
tiek heeft alles te maken met het milieu,
immers daar worden beslissingen geno-
men. Het gezegde 'het zal mijn tijd wel
duren1 gaat niet meer op. Als er niets ge-
beurt, zal het onze tijd zeker niet meer du-
ren'.'.r

Dhr Mijndertsma schetste namens de
leefgemeenschap en tevens biologisch-
dynamische boerderij „de Vijfsprong" in

het kort hoe aldaar op een geheel „eigen-
wijze" met de natuur wordt omgegaan.
„Wij houden zoveel mogelijk rekening
met de natuurlijke krachten, in de natuur
bestaande levensrythmen en proberen
daarop in te springen. Voedsel is niet al-
leen maar -maag-vulling, kwaliteit gaat
boven kwantiteit", aldus dhr. Mijnderts-
ma.

Dhr. Turfboer. nam vervolgens het
woord namens het FNV. In een boeiend
betoog s.chetste hij hoe het „vijandbeeld"
door heel de geschiedenis 's mensens
houding en gedrag tegenover de „ander"
heeft bepaald.
„Willen we wat aan de milieuproblema-
tiek doen, dan moeten we eerst van dat
vijandbeeld (en de daarmee samenhan-
gende bewapening) af. Als we niets doen,
dan zijn in het jaar 2010 de enige groene
zones onze kerkhoven en de begroeide vuil-
nisbelten.T

Dhr. Havekes brak tot slot namens de
landbouworganisaties een lans voor de
landbouw. „De landbouw staat in de mi-
lieuproblematiek vaak in de beklaagden-
bank. Naarmate men echter minder van
iets weet, staat men vaak eerder met zijn
oordeel klaar, en dat geldt zeker voor uit-
spraken - door leken - (o.a. in cte kerken)
over agrarische zaken. In landbouwkrin-
gen is men zich overigens het gevaar van
overbemesting wel terdege bewust.

ledere boer weet dat (te veel) mest fataal
is voor de begroeiing. De vele (komen-
de) milieubeschermende maatregelen
zullen zeker ccn prijsverhogend effekt
hebben. Men kan niet de boeren alleen de
prijs laten betalen, want dat zou beteke-
nen dat het milieuprobleem opgelost
wordt ten koste van een sociaal pro-
bleem", aldus dhr. Havekes.

Dat de milieuproblematiek „leeft" bleek

wel uit de vele schriftelijke reacties, die
bij de Stuurgroep werden gedeponeerd.

Dhr. Hartelman deelde als voorzitter van
de Raad van Kerken in Vorden aan het
slot nog mede, dat de vele suggesties
zorgvuldig zullen worden behandeld en
afgewogen.

Deze avond is hiermee niet als afgesloten
te beschouwen, het werk komt nog. Duide-
lijk is gebleken dat de milieuproblematiek
vele kanten heeft en dat de 3 thema's van
het conciliaire proces „ Vrede, Gerechtig-
heid en Behoud van de Schepping" niet los
van elkaar gezien kunnen worden.

Hij vertrouwde erop ook op de volgende
Thema-avonden vele meelevende be-
langstellenden te mogen begroeten.

Muziekvereniging
Jubal Vierakker-
Wichmond
Zaterdag 12 november hield Jubal voor
een volle zaal haar najaarsuitvoering in
het Ludgerus gebouw. De voorzitter,
dhr. Altenaar, opende deze uitvoering
met woord van welkom, speciaal aan de
genodigden. Verder vroeg hij begrip te
hebben voor de handecap die Jubal deze
avond ondervond in verband met ziekte
en andere verplichtingen van enkele spe-
lers. Hierna bracht de Drumband o.l.v.
dhr. M. Bongers een viertal nummers
ten gehore, vervolgens de Harmonie
o.l.v. dhr. H. Wolters een negental num-
mers, waarna de Drumband en Harmo-
nie samen de Fesche Jugend van S. Run-
del/ F. Watz ten gehore brachten. Na
afloop van het muzikale gedeelte kregen
zij een daverend applaus van de aanwezi-
gen. Verder werden door de voorzitter de
dames Marian Tijssen en Janny Bongers
gehuldigd i.v.m. twaalfeneenhalfjaar lid
van Jubal, als aandenken werd hun een
speld met Oorkonde van de muziekbond
aangeboden. Tevens werd er afscheid ge-
nomen van dhr. B. Kuster die door bij-
zondere reden is gestopt. Hij kreeg een
herinneringstegel aangeboden. Tijdens
de pauze werden er loten verkocht voor
de onkosten, waar weer mooie prijzen
werden verloot. Na de pauze werd door
de toneelvereniging "Eendracht en ver-
maak" uit Warnsveld het toneelstuk "Fa-
milie is ook niet alles" ten gehore ge-
bracht, het was een dwaas blijspel in 3 be-
drij ven en er werd dan ook veel gelachen,
echt komisch. Hierna dankte de voorzit-
ter alle medewerkers en bood hun een
bloemetje aan.

Bejaardensoos
Vierakker-
Wichmond
Op woensdag 30 november is er geen be-
jaardensoosmiddag, in plaats hiervan
zijn alle bejaarden uitgenodigd door het
bestuur van de Gelderse Maatschappij
van Landbouw, en bestuur van de Ne-
derlandse Bond van Plattelandsvrou-
wen, op woensdagmiddag 23 november
bij "De Uitrusting" in Eefde voor het bij-
wonen van het toneelstuk, wat de eigen
leden op de planken brengen getiteld
"De deuk". Ook voor deze middag heeft
de chauffeur van de bus, dhr. Johan Har-
ren, toegezegd alle bejaarden van de be-
jaardensoos kosteloos naar Eefde te
brengen en ook na afloop weer terug te
brengen.

Uitvoering WIK
zaterdag 12
november 1988
In de sporthal "De Lankhorst" te Wich-
mond hield de gymnastiekvereniging
haar jaarlijkse uitvoering. De voorzitster
mevr. Langwerden-Bloemendaal open-
de de uitvoering met allen van harte wel-
kom te heten en in het bijzonder dhr.
Velthorst afd. gymnastiek en mevr. E.
Brands afd. aerobic en verder stichtings-
bestuur dhr. Bitter en mevr. Klein Leb-
bink en de afgevaardigden van Socii,
waarmee veel wordt samengewerkt. Ver-
der werd nog meegedeeld dat de Oliebol-
lenaktie voor WIK dit jaar weer op 30 de-
cember zal worden gehouden. Na de op-
merking van de voorzitster als dat de af-
kortingen voor WIK waren "Willen is
kunnen" ging de uitvoering van start, on-
der de muzikale tonen, die verzorgd
werd door dhr. Wormgoor, werd er afge-
wisseld gespeeld. Gym en Aerobic, dit
was heel leuk hoe deze kleintjes voor de
pauze hun kunnen lieten zien. Speciaal
was er een stukje ingesJj«deerd door
mevr. Brands, die deze r^peugdigen,
die verkleed waren als baby's, op de to-
nen van de muziek al de beginselen van
de gym bijbracht. Na de pauze kwamen
de wat grotere leden aan hun trekken op
de brug, rekstok en evenwiditsbalk, hier
werden de woorden WIJ^w ook zeer
goed weergegeven. Alle aanwezigen
hebben zeer genoten van deze goed ver-
zorgde avond, dit bleek wel uit het ap-
plaus van het publiek. Aan het slot dank-
te de voorzitster allen voor hun grote be-
langstelling voor deze avond.

Serenade voor jarige
Riek Schagen
Ter gelegenheid van haar 75e verjaardag
gaf Riek Schagen zondagmiddag in haar
eigen studio aan de Enkweg een receptie.
Het was een komen en gaan van vele men-
sen.
De Vordense folkloristische dansgroep
"De Knupduukskes" kwamen de jarige
spontaan de felicitaties aanbieden. Dit
gebeurde bij monde van Gerritjen
Brummelstruuk, die Riek Schagen een
"olderwets" Achterhoeks cadeau aan-
bood in de vorm van "dreuge metwös-
kes" in een rode zakdoek. Rjek vond het
prachtig en ontkwam er niet aan om sa-
men met de Knupduukskes volop mee te
doen met de dans "Wie goat met z'n al-
len noar Hoaksebarge toe". De spölle-
man had zijn muzikale begeleiding ter-
nauwernood gestaakt of Riek Schagen
stond een andere verrassing te wachten.
De muziekvereniging "Concordia"
bracht haar een serenade. Tussen de vele
geparkeerde auto's baande "Concordia"
zich een weg. Het optreden werd beslo-
ten met een "Lang zal ze leven". Riek
Schagen genoot volop.

Verkiezings-
bijeenkomst
plaatselijke
ouderenbonden
Gekoördineerd door de Stichting Wel-
zijn Ouderen, organiseerden de drie
plaatselijke ouderenbonden dit weekend
in het Dorpscentrum een bijeenkomst
waarvoor afgevaardigden van de plaatse-
lijke politieke partijen waren uitgeno-
digd. Aanwezig waren mevr. M. Aart-
sen-den Harder (CDA); E. Brandenbarg
(WD) en W. Voortman (PvdA). Mevr.
van de Watering uit Ruurlo, steunfunk-
tionaris van de ANBO hield een inlei-
ding over het decentralisatiebeleid van
de regering, met name over het ouderen-
beleid wat bij de gemeente "terecht"
komt. Mevr. E. Broekhuizen-Rietema,
de steunfunktionaris van de SKW in
Vorden, stelde de aanwezigen in de zaal
(waaronder ook verschillende afkomstig

waren uit het nieuwe Vordense "gebied"
Vierakker-Wichmond), de secretarissen
van de plaatselijke bonden voor. Zij deed
een beroep op de aanwezigen om zich bij
die ouderenbond aan te sluiten waartoe
men zich aangetrokken voelt. Toen de
drie raadsleden, elk vanuit hun visie het
één en ander over het ouderenbeleid
hadden verteld, werden zij "bestookt"
door een groot aantal vragen vanuit de
zaal. Zo werd gewezen op de bekende
knelpunten van de ouderen zoals een be-
tere bereikbaarheid van de Dorpsstraat,
aanpassen van de trottoirs in die straat.
Hierop werd geantwoord dat straks wan-
neer de kom van het dorp wordt heringe-
richt, al deze facetten die de bejaarden
zorg baren, aan de orde zullen komen.

Ook kwamen er verzoeken vanuit de zaal
dat wanneer binnenkort op het voorma-
lige terrein van de zuivelfabriek en in een

later stadium bejaardenwoningen aan de
Insulindelaan gebouwd gaan worden, er
toch vooral op toe te zien dat deze wo-
ningen voor de bejaarden betaalbaar blij-
ven. Ook werd aandacht gevraagd om
het perron van de NS aan te passen. De
gemeente Vorden heeft hiervoor reeds
verschillende keren onderhandelingen
gevoerd met de spoorwegen. Zoals be-
kend worden er thans proeven genomen
met het penpn in Ruurlo. De kans be-
staat dat t.z.t. ook Vorden aan de beurt
komt. Voorlopig is het nog "afwachten"
geblazen. "Tafeltje-Dekje" kwam tijdens
deze bijeenkomst ook ter sprake. Mevr.
Pelgrum namens "Tafeltje-Dekje" eve-
neens aanwezig deelde de vragenstellers
desgevraagd mede dat het bezorgen van
maaltijden op zaterdag en zondag, waar-
voor behoefte blijkt te bestaan, vanwege
gebrek aan mankracht niet gerealiseerd
kan worden.

Wie wil helpen
Daar in Polen nog steeds gebrek is aan kleding (vooral baby-, peu-
ter en kleuter-kleding), babyvoeding (vooral vitamines), vraagt
mevr. Bokstart uit Ruurlo om haar te helpen.
De bedoeling is om voor de Kerst met een camper naar Polen te
reizen - en dat liefst volgeladen met bovengenoemde goederen! -
om zo een kindertehuis, waar een groot gebrek is, te helpen.

„Kijkt u de kasten eens na of u nog goede, schone, kledij voor jong
en oud heeft; het is van harte welkom!"

Neem contact op met mevr. Bokstart, Schoolstraat 28, Ruurlo, tel.
05735-1282. U mag het ook afgeven aan onze drukkerij, Nieuwstad
30, Vorden. Wij zorgen dan dat het verder komt!

De dames van de afdeling Vorden van de
Ned. Bond van Plattelandsvouwen heb-
ben bezoek gehad van de heer J. Cuipers,
Officier van Justitie die de dames het één
en ander kwam vertellen over zijn werk
aan de Arrondissementsrechtbank te
Zutphen.

De dames kregen een boeiende lezing
voorgeschoteld waarbij de heer Cuipers
allerhande dingen uit de praktijk vertel-
de. Van de gelegenheid om vragen te
stellen werd druk gebruik gemaakt.
Op 23 november a.s. brengen de dames
van de Ned. Bond van Plattelandsvrou-
wen een bezoek aan de rechtbank om
een zitting bij te wonen.

De volgende bijeenkomst is gepland op
22 november in 't Pantoffeltje. De dames
zijn dan in de gelegenheid om onder lei-
ding van mevr. Neuteboom uit Winters-
wijk kerstkaarten te maken.

Dank aan het
Anjerfonds
Het Vordens Dameskoor heeft dezer da-
gen een bijdrage van het Anjerfonds 'in
de bus1 gekregen. Een bedrag dat reeds
ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan
is aangewend om het concert te bekosti-
gen en om nieuwe uniformen te kunnen
aanschaffen.

Toneel
Aan Tafel
In de theaterwereld zijn vele vormen van
theater mogelijk, zoals bijvoorbeeld to-
neel op toneel, afgekort als TOT. Maar
kent U het verschijnsel TAT?
Studio 6 Produkties brengt voor het eerst
TAT. Deze lettercombinatie staat voor
Toneel Aan Tafel.
Eigenlijk is de theaterproduktie „Een da-
me van Weleer" geen toneelstuk, maar
een performance. Nog voordat deze pro-
duktie in de grote theaters gaat komen,
seizoen 1989-1990, komt zij al op zater-
dagavond 26 november 1988 in restau-
rant „de Timmerieë"1 te Warnsveld. Dat
wil niet zeggen dat deze zaak plotseling
een theater is geworden, maar waar kun
je beter een „kookdemonstratie" geven
dan in een restaurant?

Een respektabele dame, van middelbare
leeftijd, komt deze „les" geven en vertelt
ondertussen over haar leven. Dat dit le-
ven niet altijd rimpelloos is verlopen laat
zich raden, maar de manier waarop deze
dame een en ander goed weet te verpak-
ken, is onverwacht uniek.
Na afloop van haar kookdemonstratie is
er gelegenheid tot proeven... maar voor
de kwaliteit van het gerecht tekent res-
taurant „de Timmerieë".
Een unieke gelegenheid om deze pro-
duktie te zien en om kennis te maken
met de kwaliteiten van „de Timmerieë".
Wat zou er dan nog fout kunnen gaan...?!

Vooraf reserveren noodzakelijk. Lochem-
seweg 16, tel. 05751-1336.

Politievaria GROEP VORDEN

Woensdag 9 november: Er werd aangifte
gedaan van diefstal van een "zelf-aanzui-
gende" waterpomp. De waterpomp werd
gestolen uit de achtertuin van een wo-
ning aan de Zutphenseweg.

Vrydagll november: Omstreeks 9.30 uur
vond er op de Zutphenseweg t.h.v. per-
ceel no: 18 een aanrijding plaats. De be-
stuurster van ccn personenauto reed
vanaf een uitrit de Zutphenseweg op en
verleende daarbij een, vanuit de richting
Ruurlo, naderende personenauto geen
voorrang. Beide voertuigen liepen lichte
schade op.

Zondag 13 november: Tussen 15.00 en
18.00 uur werd er ingebroken in een wo-
ning aan de Brandenborchseweg te Vor-
den. Men is de woning binnengekomen
via een slaapkamerraam. De gehele wo-
ning werd doorzocht. Er werd o.a. geld
en sieraden ontvreemd.

M.b.t. de bereikbaarheid van de politie
Vorden met de invoering van het 06-11
nummer is er niets gewijzigd. De politie
Vorden blijft op de volgende wijze be-
reikbaar voor de burger:
Politiebureau Vorden
Raadhuisstraat 7
7251 AA Vorden.
De politie Vorden is telefonisch dag en
nacht bereikbaar onder nummer;
(05752) - 1230.
Het postadres van de politie Vorden is:
Groepscommandant der rijkspolitie
Postbus 45
7251 AA Vorden.

Voor spoedeisende gevallen is het 06-11
nummer ingevoerd. Als u 06-11 belt
krijgt u direkt de alarmcentrale in uw re-
gio aan de lijn. Die zich meldt met: "06-
11 centrale".
06-11 geldt dus voor politie - brandweer
en ambulance en is dag en nacht bereik-
baar!



A.H. Boers
conrector
sch olengem eensch ap

• Duidelijk gemeentelijk
welzijnsbeleid voeren

• Ruimte voor deelname aan sport
en sociaal-culturele activiteiten
voor minder draagkracht igen
door aangepast subsidiebeleid

• Werkgelegenheid blijven
stimuleren

1

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

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

Voor uw rijopleiding naar

autorijschool
Horstman

De Eendracht 3
Vorden

tel. 05752-1012

A.C. van Voskuilen
directeur veevoederbedrijf

• Streven naar uitvoering
omleiding vrachtverkeer

• Verkeersveiligheid fietsers
en voetgangers bevorderen door
parallelweg langs Ruurloseweg
en herinrichting dorp

1

VQORDEEL ]

3 SPECIALE
MANTELDAGEN
17,18 EN 19 NOVEMBER

met leuke
aanbiedingen
in mantels
en jacks

HAAL UW VOORDEEL!

SPECIALIST IN JAPONNEN EN GROTE MATEN

DAMESMODE

Vorden, Zutphenseweg 29, tel. 05752-1971

Winterswijk, Misterstraat 78, tel. 05430-13980

Parkeren voor de deur.

Bus bestellen? l ^̂ ^̂ ^
Uormn Itrkllrknl \ LxATIX""Harren bellen!
Busgrootte: 9, 20, 40, 50,
54, 58 en 63 personen.

Havi voorheen GTW-reizen.

J. L HARREN
Tel. 05758-1334

Concordia 120 jaar
Jubileum verloting

Houdt U van
muziek?

Koop dan een lot van
Concordia!

(hoofdprijs
f12.500)

Dit geeft recht op 7 gra-
tis muziekavonden
en vele andere waardevolle
prijzen.

Zie bij de AMRO bank in
Vorden.

VOOR:

* ONDERHOUD
* LEKKAGE
* REPARATIE
* RENOVATIE
* KOUD PLAKKEN

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

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

BOUWMARKT

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK TOLDIJK
TEL.
05755-1655

DE VAiEWEIDE" AMARYLLIS //v^o^^ 4,95
2 Mini Cyclamen 7,50 2 bos Chrysanten 7,50

ALLE BLOEMBOLLEN 10% KORTING

« ,̂v*>»(NM!,M\N,ĉ  -

de echte warme werkmanstrui
met rits en rol kraag.
Onze normale prijs is 35,-

JUBILEUMPRIJS |Q Qn

slechts lüfoU

CORDUROY
PANTALONS
merk 'City Life'.
Een prima midribkwaliteit met
bandplooi en steekzakken.
Onze prijs is 49,95

JUBILEUMPRIJS mg Q|-
slechts Zo,"»)

TEENER JACK
met fluorprint, heerlijk warm!

Dames maten 129,-

JUBILEUMPRIJS 59,95

Kindermaten 99,- |-|-
JUBILEUMPRIJS 33,—

DAMES
SWEATERS
met streep en ronde hals.
Ook in uni met rits op de

, schouder. Normale prijs is
35,-

JUBILEUMPRIJS 25-

UNISEX
PULLI
merk 'City Life'
Met 35% katoen.
In vele uni kleuren.
Onze prijs is 15,95.

JUBILEUMPRIJS 7,95

KINDER
CORDUROY
PLANTALON
merk 'Persival'. Een prachtig
versierde pantalon.
In meerdere uni kleuren.
Onze prijs is 45,- t* r
JUBILEUMPRIJS "t"

U ZIET DAT HET DE MOEITE WAARD IS

OM EVEN TE KOMEN KIJKEN!

Let op:
de klantenkaart blijft geldig t/m 31 december a.s.

DAMES
Praktische instapper
Diverse modellen

*yT\* ™ AMICOI i L/IJ \J

rieker
Vanaf

Alleen bij ons

119

HEREN
Voor werk
of vrije tijd
Oerdegelijk

geprijsde
• *••«« IVWIVW

schoenen
Prima pasvorm
LOHMER

Alleen bij ons 129, KINDER

DE VOETEN WORDEN BIJ
ONS DESKUNDIG OPGE-
METEN. DESCHOJ^N
HEBBEN VERSCHIlMbE
BREEDTE MATEN.

Aanbiedingen geldig van donderdag t/m woensdag.

iöV ^ /N> O\ ̂>m%

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

maakt reeds 25 jaar toekomstige
weggebruikers

veilige weggebruikers
Theorielessen mogelijk vanaf 17 jaar.

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

ïndoor sport v/orden
start met

KARATE
DEMONSTRATIE

Zaterdag 19 november a.s.
om 14.00 uur

Burg. Galleestraat 23 - Vorden - Tel. 05752-3433

BEHAAGLIJK IN LODEN

Stcinbock loden uil Tirol, winterwarme jassen die een onmis-
kenbaar gcvoc[voor stijl verraden. Behaaglijk, en dankzij het

^gebruik varuialuurlijk materiaal (zuiver wol)
luchtig en lichl in gewicht.

lodengrocn en marincblauw vindt u in de kollcktic van:

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martens
Zutphenseweg 9, Vorden - tel. 05752-1272

RENTEWIJZIGING
Met ingang van 14 november 1988 is een
aantal rentetarieven gewijzigd.

Kasspaarrekening

Perfekt-Spaarrekening

Giro-Spaarrekening

Ambtenaren- en
bedrijfsspaarrekening

Zilvervloot

Kombi-Spaarrekening

Piek-fijn Rekening

Piek-fijn Spaarrekening

Spaarcertificaat

Spaardeposito
met een vaste looptijd
van: 5 jaar

6 jaar

Termijnspaarrekeningen zijn
met !/2% verlaagd.

21/4%

21/2%

23/4%

33/4%

4 %

41/2%

41/2%

41/2%

6 %

53/4%

6 %

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland



G.J.G. Tolkamp
diëtiste

• Woningbouw met name voor
jongeren en ouderen

• Doorstroming bevorderen ten
behoeve van degenen die
aangewezen zijn op sociale
woningbouw

1

Bent u verhuisd of woont u pas in
Vorden en wilt u er echt bijhoren?
Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad, met nieuwtjes en aanbiedingen van de plaat-
selijke middenstand.
Een abonnementsblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het „contact" tussen klant en mid-
denstand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een abonnement.

Bon Naam:

Adres:

Postcode + woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, tel. 05752-1010. Ook kunt u zich telefonisch opgeven.

RUURLO

Superaanbieding:

KATOENEN BROEK
met bandplooi

in 4 kleuren

9,5

NIEUWSTAD 14 VORDEN

TELEFOON 2426

St. Nicolaasaanbieding:

Ouderwets
lekkere

Speculaasjes
DIT WEEKEND
250 gram voor

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burgemeester G alleestraat 22

Bovag Rijschool

W. OORTGIESEN
VORDEN

• theorieopleiding
(comp.: ja/nee)

• proefexamens

• goede rijopleidingen

• 9 wk. rijopleiding

info-opgave tel. 2783

MAN DE WEEK

i
.

s TAPIJT
400 breed op foam

adviesprijs 139,- f\ Q

DEZE WEEK 5*öf' leggen gratis

BOUW- OF
RENO VA TIEPLANNEN?
Wij geven u geheel vrijblijvend advies.
Opmeten en leggen van uw tapijt is gratis.
* eigen binnenhuis architectuur
* 5 jaar garantie op ons tapijt
* ruim 60 rollen 400 en 500 breed

uit voorraad leverbaar

Onze prijs valt u beslist mee!

HELMINK
meubelen

Zutphenseweg 24

Vorden/Eibergen

Tel. 05752-1514

Concordia 120 jaar
Jubileum verloting

Een nieuwe f i ets, TV,
radio, tuinset met
kussens en parasol
nodig of wilt U een
lang weekend naar
een huisje van Cen-
ter Parks?

Koop dan een lot van

Concordia!
Misschien wint U er wel
één ... of meerdere.

Te verkrijgen bij de AMRO
bank in Vorden.

alle soorten
batterijen voor uw

h oortoestel

qe> juwelier
siemennk
oo- opticien
zutphenseweg 7 - vorden

met
Televisie

reparaties
_ direct

i naar

'' uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

1ELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

Als de toekomst
ie lief is...

1. H. Tjoonk, Vorden Voorzitter VVD fraktie

"Leefbaarheid in Vorden stimule-
ren door het aantrekken van nieu-
we industrieën ter bevordering
van de werkgelegenheid en ter
voorkoming van vergrijzing.
Eerlijke verdeling van belastingop-
brengsten tussen dorp en buiten-
gebied."

2. Mr. M.A.V. Slingenberg, Vorden VVD Wethouder

"Resultaten afgelopen jaren o.m.:
Renovatie Baakseweg, Schut-
testraat, Enkweg. Nieuwe Ge-
meentewerf. Verkoop openbaar
groen aan particulieren. Urnen-
veld en urnenmuur. Voor 1989 een
sluitende begroting. Plan tot ver-
betering van de Deldensebroek-
weg."

3. E. Brandenbarg, Vorden Raadslid VVD

"Blij met het behoud van GEMS
en Weevers. Een gezond be-
drijfsleven levert grootste bijdrage
aan het welzijn van alle inwoners
en de middenstand van Vorden en
is een waarborg voor de werkgele-
genheid. T.a.v. de kabel T.V. zal
meer gebruik moeten worden ge-
maakt van 'de inspraak-mogelijk-
heid met betrekking tot de
programmakeuze."

4. Mevr. H. Klein Lebbink-
Vruggink, Wichmond

5. J.M. Pelgrum, Vorden

%**.m

Huisvrouw

"Naast haar taak als huisvrouw
stond "Miny", in Vorden geboren,
als zakenvrouw haar man gedu-
rende 25 jaar bij, in het installatie-
bedrijf te Wichmond. Had boven-
dien nog tijd voor het voorzitter-
schap van de gymnastiekvereni-
ging WIK; nam het initiatief vóór
de peuterspeelzaal en was zeer
aktief bij de oprichting van de
overdekte sporthal "De Lank-
horst".

Agrariër

"Rinus is al jaren aktief bij het
VVD fraktie-beraad en zal o.m.
streven naar een juiste verdeling
van de Onroerend Goed Be-
lasting, zeker nu de boeren grote
investeringen moeten doen voor
de bouw van mestputten. Hij
dringt aan op een soepel maar
vooral snel vergunningen-beleid,
zowel voor de ondernemer als de
burger."

Telefoon sekretariaat: 05752-3254

LIJST

6. Drs. G.T.M. Seesing, Vorden
Bedrijfsadviseur

7. Mevr. D.J. Mulderije-Meulenbroek, Vorden
Huisvrouw
Jurylid Koninklijke Nederlandse Federatie van Lan-
delijke Rijverenigingen. Sekretaresse Buurtvereni-
ging Delden. Sekretaresse VVD Vorden.

8. G.J. Rietman, Vierakker
Rundveehouder.

9. F.J. de Zee, Vorden
Algemeen sekretaris van de vereniging van Recrea-
tie Ondernemers Nederland "RECRON".

10. Mevr. Mr. C.D. de Kruif-Langeraar, Vorden
Advokaat.

11. Ing. G. Hoftijzer, Vorden
Adviseur wegen en rioleringswerken.

12. H. Bouwmeester, Vorden
Eigenaar modern agrarisch bedrijf, Bestuurslid Ne-
derlandse organisatie van Pluimveehouders N.O.P.,
Sekretaris Gelderse Maatschappij van Landbouw,
Hoofdgeërfde IJsselland Baakse beek.

13. M. Groen, Vorden
Gepensioneerd Directeur Zuivelfabriek



Prins Karnaval trapt balletje mee
bij Vorden 2-Vios 2

De voetbalwedstrijd tussen Vorden 2-Vios 2 (Beltrum), welke zondagmorgen in 1-1 eindigde, kreeg nog een
verlengstuk. Toen de wedstrijd was afgelopen bleven de ploegen op het veld om nog drie minuten onofficieel bij
de wedstrijd aan te knopen.
Richard Marlens, zaterdagavond gekozen tot Prins Karnaval en speler van Vorden II, trapte in zijn nieuwe kar-
navalskostuum nog even een balletje mee.
Hij werd hierbij goedkeurend gadegeslagen door de Raad van Elfen enkele bestuursleden van de karnavalsver-
eniging „de Deurdreajers".

Sport nieuws

Vorden(de boot in'
tegen Lochem
De filosofie van 'never change a winning
team' betekent lang niet altijd dat de
eerstvolgende wedstrijd in winst omge-
zet zal worden. Trainer Herman de
Weerd koos voor de uitwedstrijd tegen
Sp. Lochem vrijwel hetzelfde team dat
vorige week koploper Markelo zo verras-
send met 3-1 had geklopt. Vier punten
uit de laatste twee wedstrijden deed Vor-
den vol goede moed naar Lochem rei-
zen.
Het pakte voor de geelzwarten duidelijk
anders uit. Met liefst 4-1 gingen de Vor-
denaren, zij het geflatteerd, de boot in.
Vorden verloor door een taktisch slecht
gespeelde eerste helft. De thuisclub trok
voortdurend het initiatief naar zich toe
en had in Jan Pellen een spits van for-
maat. Hij was het die doelman een paar
keer op de proef stelde en in de 20e mi-
nuut het net wist te vinden 1-0. Een doel-
punt waarbij de Vorden-keeper niet hele-
maal vrijuit ging. Na een halfuur spelen
werd het 2-0 door een doelpunt van Ker-
kemeijer. Vlak voor rust was het ander-
maal Pellen die scoorde, 3-0.
Vorden stond in de tweede helft voor een
hopeloze taak om drie doelpunten ver-
schil weg te werken. In de eerste minu-
ten leek het er inderdaad op dat Vorden
beslist niet van plan was om op de 'pijn-
bank' te gaan liggen. Toen het echter na
tien minuten spelen via Pellen 4-0 werd,
zagen de Vordenaren het echt niet meer
zitten. De thuisclub vond het ook welle-
tjes waardoor Marco Horstman in sa-
menwerking met de Lochemverdedi-
ging in de slotfase de eer voor Vorden
nog kon redden.

Damesvoetbal
Ruime winst van Ratti
op zwak AD '69
De goede vorm is terug bij de dames van
Ratti. Na wat matige wedstrijden - waarin
echter toch de punten werden gepakt - lie-
ten de dames in deze westrijd weer hun ei-
gen spelstijl zien.
In de aantrekkelijke wedstrijd opende
Carla Addink de score door zich moeite-
loos vrij te spelen in het 16-meter gebied.
Aalten was niet aangeslagen, maar kon
zich toch voor het Ratti-doel niet specta-
culair maken. Vlak voor rust wist Lisette
Spithoven te scoren uit een fraaie voor-
zet van Marjo Toebes. Na rust werd het
kwaliteitsverschil nog meer zichtbaar:
door felle aanvallen van Ratti-zijde kon-
den Lisette Spithoven en Gerrie Berend-
sen de stand verhogen tot 4-0. Even ver-
slapte de aandacht bij Ratti: hier wisten
de Aaltense dames van te profiteren en

maakten het enige tegendoelpunt. Ger-
rie Berendsen kon in de eindfase van de
wedstrijd nogmaals profiteren van een
goed opgezette aanval en bracht de eind-
stand op 5-1. Ratti blijft in haar klasse aan
kop met 15 punten uit 8 wedstrijden, met
vlak achter zich de Witkampers. De ont-
moeting tussen deze twee clubs vindt
plaats op 27 november te Laren.

Voetbaluitslagen
Junioren
12 november: Concordia Al - Vorden A l
4-0; Sp. Eibergen BI -Vorden BI 0-8; SS-
SE C2 - Vorden C2 1-5.
Programma 19 november: Sp. Eibergen
Al - Vorden Al; Zutphen BI - Vorden
BI; KI. Dochteren BI - Vorden B2; Vor-
den Cl - Apeldoornse Bqys Cl; Vorden
C2 - SKVZ Cl.

Pupillen
Zaterdag 12 november bekerwedstrijden:
Dl Wilhelmina SSS - Vorden 6-0; D2
Warnsveldse Boys l - Vorden afgelast;
El-2 Vorden - SHE l 2-3; El-7 Vorden -
Dierense Boys 10-12; Fl Vorden -Oeken
5-3; F2 Gazelle Nieuwland 2 - Vorden 2-
1.
Programma zaterdag 19 november com-
petitiewedstrijden: Dl Vorden - PAX; D2
Vorden - Wilhelmina SSS 3; El-2 PAX -
Vorden; El-7 Zutphania l - Vorden; Fl
Voorst l - Vorden; F2 Be Quick l - Vor-
den 2,

Senioren
Uitslagen zondag 13 november: Lochem l
- Vorden 14-1; Vorden 2 - Vios Beltrum 3
1-1; Meddo 2 - Vorden 3 1-1; Vorden 4 -
BeQuick63-l;BeQuick5-Vorden53-3;
Vorden 6 - SVBV 4 2-2; Baakse Boys 6 -
Vorden 7 1-2; Vorden 8 - Witkampers 10
4-0.
Programma zondag 20 november: Vorden
2 - Erix 2; RKZVC 4 - Vorden 3; PAX 6 -
Vorden 4; Vorden 5 - Zutphania 5; Eer-
beekse Boys 7 - Socii 5; PAX 11 - Vorden

Ratti jeugd
Uitslag zaterdag 12 november: Ratti Cl -
CupaCl 0-3.
Programma zaterdag 19 november: Ratti
Cl - Beekbergen Cl.

Zaalvoetbal:

Tweemaal winst voor
Velocitas dames
De dames van Velocitas hebben de uit-
wedstrijd tegen Gorssel met 2-5 gewon-
nen. Bij de rust leidde Velocitas met 1-3
door doelpunten van A. Dostal 2x en K.
Madze.
Nadat in de tweede helft Gorssel de ach-
terstand tot 2-3 had verkleind, werd Vor-
den-speelster A. Dostal voor twee minu-
tenuit het veld gezonden. Desondanks
scoorde K. Madze 2-4, waarna S. Bulten
na een verre ingooi van A. Beyenhof de
eindstand op 2-5 bracht.

Thuis tegen AZC l boekte Velocitas een
gelukkige overwinning. Bij de rust was
het 1-0 door een doelpunt van S. Bulten.
In de tweede helft bepaalden A. Dostal
en R. ter Huerne de eindstand op 3-0.

Voetb^ereniging
"Vord™" blijft door
aanwas jeugdleden op
peil
Zoals bij edMRoel buitensportverenigin-
gen het geval is, heeft ook de voetbalvere-
niging "Vorden" te kampen met een da-
ling van seniorleden. Uit de jaarverslagen
bleek maandagavond dat door de aanwas
van met name door de pupillen het leden-
tal in totaliteit op peil is gebleven.
"Vorden" heeft momenteel 279 leden,
verdeeld over 8 seniorenteams, zes ju-
niorenteams en 6 pupillenteams, zo
bleek uit het jaarverslag van secretaresse
Elsbeth Vlogman. Penningmeester Bert
Beek maakte melding van een klein ne-
gatief financieel resultaat maar sprak de
hoop uit dat meeropbrengst uit de kanti-
ne het negatieve saldo zal wegwerken.
Voor het bestuur van "Vorden" geen aan-
leiding om de kontributie te verhogen,
zo stelde voorzitter van Ark. Sportief ge-
zien kan de vereniging terugzien op een
goed seizoen met als hoogtepunt de pro-
motie van Het eerste elftal naar de
KNVB. Volgend jaar augustus bestaat
"Vorden" zestig jaar. Om de festiviteiten
in goede banen te leiden is er een jubi-
leumcommissie gevormd waarin zitting
hebben de heren Hiddink Sr. en Jr., Rou-
wenhorst, Eikelkamp, Kuyper, Jansen
en Velhorst. Het diamantenjubileum zal
plaats vinden in het weekend van 25 en
26 augustus met onder andere een reu-
nie, een feestavond en een herdenking.
Getracht zal worden om FC Twente voor
een wedstrijd naar Vorden te halen. Eén
van de belangrijkste taken van de com-
missie is om de festiviteiten financieel
rond te krijgen. Gedacht wordt aan het
organiseren van een loopathon.

Slipjacht trok veel
publiek en veel
deelnemers
De slipjacht (de eerste van dit seizoen) die
de Koninklijke Nederlandse Jachtvereni-
ging zaterdag in Vorden organiseerde
bracht heel wat publiek op de been. Mede
door publicaties vanuit de NS waren heel
wat mensen bij kasteel Vorden (gemeen-
tehuis) samengestroomd om van daaruit
het vertrek van "de meute" gade te slaan.
Ook het deelnemersveld was groter dan
voorgaande jaren. Behalve de leden van
de KNVJ hadden zich ook verschillende
leden van de plaatselijke en naburige rij-
verenigingen bij het gezelschap gevoegd.
Toen de 25 koppels foxhounds van Mas-
ter Jack Bakker met veel geblaf de treden
van het bordes van het kasteel waren op-
gesneld heette de Vordense wethouder
Mr. M.A.V. Slingenberg het jachtgezel-
schap welkom en wenste hij ruiters,
paarden en honden een behouden terug-

komst toe. Daarvoor had dhr. Joh. Norde
het publiek uitleg gegeven over het "hoe
en waarom" van een slipjacht. Toen de
deelnemers de gebruikelijke stirripcup,
aangeboden door de plaatselijke WV,
hadden genuttigd, werd de jacht door de
sonneurs aangeblazen. De paarden, het
verplichte stilstaan bij het kasteel moe,
konden nu eindelijk doen waarvoor ze
gekomen waren, namelijk op jacht gaan.
Nabij de Nordebrug aan de Hengelose-
weg werd de eerste run ingezet, die ein-
digde op de Zichtlaan van kasteel Vor-
den. Via de Leuke en de Hamelandse-
weg werd koers gezet naar het oefenter-
rein van de Vordense Rijvereniging "De
Graafschap" waar de derde run werd in-
gezet. De jacht werd uiteindelijk bij hui-
ze Enzerink afgeblazen, waarna de hon-
den zich de voor hen bestemde maaltijd
(pens) prima lieten smaken!!

Dammen
DSO Sinderen - DCV 2 7-9
Door de overwinning die DCV 2 in Sin-
deren boekte, en tevens de verrassende
nederlaag van koploper DZW Warns-
veld in Varsseveld, heeft DCV weer
kampioenskansen gekregen. Ondanks 3
invallers bleken de DCV-ers sterker dan
DSO. Bennie Hiddink en Martin Boers-
broek kombineerden er lustig op los, ter-
wijl Theo Slutter de tegenstander posi-
tioneel in de tang hield. Daar stonden 2
nederlagen tegenover. Saskia Buist
speelde tegen Chris Grevers een partij,
waarbij diegene won die de voorlaatste
blunder maakte (Grevers dus). Jurgen
Slutter liep in eenzelfde kombinatie, als
waar buurman Martin Boersbroek de
partij in zijn voordeel mee besliste.
Uitslagen: J. Huls - T. Slutter 0-2; G.
Klompenhouwer - H. Klein Kranenbarg
1-1; C. Grevers - S. Buist 2-0; J. Grevers -
B. Nijenhuis 1-1;H. Tuenter- B. Hiddink
0-2; J. Colenbrander - M. Boersbroek 0-
2; W. Rougoor-J. Slutter 2-0; H. Kikkers
- G. Dimmendaal 1-1.

VADAC Varsseveld - DCV 6 2-6
Het 6e team boekte in Varsseveld een
ruime overwinning, maar daar was wel
een Schwindel voor nodig. Bij een kom-
binatie tegen Rik Slutter haalde de te-
genstander een schijf te weinig van het
bord. Hierdoor bleef de stand gelijk. La-
ter gaf diezelfde pardoes 2 schijven weg,
waardoor Slutter nog won. Yvo Baak-
man kwam eveneens tot winst.
Uitslagen: Wisselink - H. Lenselink 1-1;
Lammers-R. Slutter 0-2; SchJÉfoeld-J.
Kuin 1-1; Ormel - Y. Baakm™-2.

DCV 3 - DZW Warnsveld 2 9-7
Ook het derde team werd 2 wedstrijd-
punten rijker. Tegen DZW werd een nip-
te overwinning geboekt. Beslültoid hier-
bij was een geintje waarmee^m Huls-
hof zijn remise-eindspel alsnog tot winst
bracht. Bernard Breuker sloeg weer toe
met een fraaie slagzet en ook Jurgen
Slutter kwam tot winst via een goed uit-
gespeeld eindspel.

Uitslagen: T. Slutter - C. Groen 0-2; J.
Ebben - A. v.d. Boor 1-1; G. ter Beest -
J.H. Visschers 0-2; B. Breuker - D. van
Rikxoort 2-0; J. Slutter- M. Brookman 2-
0; G. Hulshof - B. Oonk 2-0; G. Brum-
melman - H. Groen 1-1; H. Esselink - A.
v.d. Meulen 1-1.

DCV 5 - DCW Wehl 5-3
Het vijfde team blijft goed meedraaien in
de 4e klasse Oost. Na de 4e achtereenvol-
gende overwinning van topskorer Frieda
Meyerman en een remise van Mark
Klein Kranenbarg trok Herman Ordel-
man DCV 5 definitief over de streep.
Uitslagen: H. Ordelman - A. van Mont-
foort 2-0; E. Brummelman - B. LusinkO-
2; M. Klein Kranenbarg - B. Buiting 1-1;
F. Meyerman - M. Mohamed Amin 2-0.

DC Almelo - DCV 10-10
In de race naar het kampioenschap in de
landelijke 2e klasse B heeft DCV een
puntje in Almelo laten liggen. Deson-
danks blijft DCV stevig aan kop staan
met l punt voorsprong op Nijverdal en 2
punten op Almelo en Apeldoorn. De
taktische opstelling bleek bijna een suc-
ces te hebben: tegen de sterke Prinsen
kwam Simon Wiersrna tot een voordeli-
ge stand, maar na een taxatiefout en in
totaal 6 uur spelen trok Prinsen toch aan
het langste eind. Ook Aart Walraven zat
het niet mee dat zijn voordelige stand net
geen winst bevatte. Wim Wassink werd
geveld door een gebrek aan wedstrijder-
varing en ging "door de vlag" in een remi-
sestand. Wel winst was er voor Henk
Grotenhuis ten Harkel. Tegenstander
Anton Jurg trachtte een voorpost van
Grotenhuis te verschalken, maar de
DCV-trainer had goed berekend dat de-
ze schijf onaantastbaar was. Door de ak-
ties van Jurg werd zijn centrum ver uitge-
dund, en zonder veel problemen rukte
Grotenhuis dan ook op naar de damlijn.
Ook Henk Ruesink en Jan Masselink
kwamen tot winst. Harry Vos vergat na
een halfuur in een positionele bespiege-
ling even naar zetjes te kijken en trapte in
een simpel zetje.

Uitslagen: J. Prinsen - S. Wiersma 2-0;
W. Terlouw - H. Hoekman 1-1; A. Looms
- H. Graaskamp 1-1; A. Jurg - H. Groten-
huis ten Harkel 0-2; J. Essink - H. Vos 2-
0; A. Obermeyer - H. Ruesink 0-2; G.
Besselink - J. Masselink 0-2; G. Bosch -
W. Wassink 2-0; J. Veldhuis - M. J. Walra-
ven 1-1; G. Gasthuis - T. Janssen.

Onderlinge kompetitie: T. Janssen - M.
Voskamp 2-0; M. Boersbroek - R. Slutter
2-0; H. Lenselink - B. Rossel 2-0; H. Wan-
sink-J. Kuin 1-1; B. Hiddink-J. Hoenink
2-0; B. Nijenhuis - H. Klein Kranenbarg
2-0; S. Buist - H. Hoekman 0-2; B. Wen-
tink - J. Masselink 0-2.

Tijdens Oost-Gelderlandrit:

"Graafschaprijders"
gingen boekje niet te
buiten
Tijdens de laatst gehouden raadsverga-
dering informeerde socialist O. Wempe
of het bij het college bekend was dat tij-
dens de Oost-Gelderlandrit (Enduro)
welke 22 oktober werd gehouden de cou-
reurs ook door een rustgebied voor her-
ten hadden gereden. Het college heeft de
zaak onderzocht en is tot de konklusie
gekomen dat zij inderdaad op de hoogte
waren van het feit dat de rit door een
rustgebied ging dat als zodanig is aange-
wezen op grond van de provinciale Ve-
rordening verkeersbeperking ter be-
scherming van de natuur. "Een eenmali-
ge verstoring van de rust achten wij aan-
vaardbaar. Tevens gaat de rit ieder jaar
door het betreffende gebied en kent de
provinciale verordening een onthef-
fingsmogelijkheid van het verbod om ge-
motoriseerd verkeer over die wegen te
laten gaan", aldus deelt het college mee
in een schrijven aan de raad.

Treffers blijft winnen
De heren van de Vordense tafeltennisver-
eniging Treffers blijven winnen. Dit keer
werd het bezoekende Victoria 2 met 7-3
verslagen.
Zw. Heyink won alle partijen; F. Schoe-
naker won 2x en Sj. Hovenkamp één-
maal. Ook het dubbel werd een zege
voor de Vordenaren.

Het tweede team won uit met 3-7 van
Atak 2. F. Hovenkamp won driemaal, R.
de Heus 2x en T. Bosch won één partij.
Het dubbel werd ook door Vorden ge-
wonnen.

Het derde team speelde met 5-5 gelijk te-
gen Asef 2. T. Buitink won driemaal en
H. Dieters en J. Jansen elk één partij.

Programma
vrijdag 18 november: Unitas I-Treffers l,
donderdag 17 november: Treffers 2-
Dropshot 6 en Treffers 3-H en W3. zater-
dag 19 november: Litac 2-Treffers l
Oeugd).

Vogeltentoonstelling
"Ons genoegen 68"
De vogelvereniging "Ons genoegen"
hield dit weekend in de grote zaal van
"De Boggelaar" een vogeltentoonstel-
ling. Door de leden is er het afgelopen
jaar met veel enthousiasme gekweekt en
geselecteerd. Tijdens de show werden de
vogels gratis gevoerd door de fa. Borgon-
jenuitLochem. De prijswinnaars waren:
Kanaries: Kampioen (kooi 38) J. Hiddink
90+ punten; Stam 4: (kooi l, 2,3,4,) G.J.
Schumaker 360 punten; 2 (kooi 13, 14,
15, 16,) J. Hiddink 357 punten. Stel 2: l

(kooi 37, 38) J. Hiddink 178+ punten; 2
(kooi 25, 26) J. Lenselink 178 punten.
Enkelingen l vogel EK l (kooi 38) J. Hid-
dink 90+ punten; 2 (kooi 25) H.J. Lense-
link 90 punten; 3 (kooi 71) J. Hiddink 89
punten. Derby: (kooi 56) G.J. Schuma-
ker 89 punten. Enkelingen EKO: l (kooi
81) B. A. Borgonjen 89 punten. Vorm en
postuurkanaries: Ie prijs EK (kooi 99)
H.G.J. Arends 89 punten; Ie prijs OK
(kooi 93) G.J. Berends 88 punten. Tro-
pen: Ie prijs (kooi 114) Mej. Marina Pij-
pers 87 punten. Parkieten mannen: l
(kooi 135) J.A. Pijpers 88+ punten 2
(kooi 127) J.H.A. Pijpers 88 punten. Ie
prijs Ok (kooi 133) J.H.A. Pijpers 88 pun-
ten. Parkieten Poppen: l (kooi 140)
J.H.A. Pijpers 87 punten. DERB: (kooi
142) J.H.A. Pijpers 85 punten.

Dash/Sorbo dames
geven zege uit
handen
2-3 verlies tegen Blok 71
uit Ulfl
De dames van Dash/Sorbo hebben za-
terdagmiddag op wel zeer knullige wijze
een zeker schijnende overwinning uit
handen gegeven. In de vierde set bij de
stand 2-1 in het voordeel van de thuis-
club, leidde Dash/Sorbo op gegeven mo-
ment met 10-5. Een 3-1 eindstand leek
binnen handbereik. Dash/Sorbo liet
zicht de winst toch nog ontnemen, het
blok funktioneerde niet meer, terwijl
ook de passes niet meer uit de verf kwa-
men. Blok '71 uit Ulft profiteerde opti-
maal en won de set met 11-15 waardoor
een beslissende vijfde set noodzakelijk
werd die door een gedesillusioneerd
Dash met 8-15 werd verloren. De Vor-
dense dames misten in deze ontmoeting
behalve de nog steeds geblesseerde Car-
la Jansen ook Marijke Smeerdij k. Ellen
Buunk en Edith van Houte, die normali-
ter voor het tweede team uitkomen,
moesten ditmaal in de hoofdmacht op-
draven. Beide dames speelden een goede
partij. In de eerste set verkeerde de thuis-
club kennelijk nog in de veronderstelling
dat men met de warming-up bezig was
want de Ulftse dames boekten in no-ti-
me een 0-15 overwinning. Een wel erg
bittere pil voor de thuisclub. Het pleit
voor Dash dat men zich hierdoor niet liet
ontmoedigen, want nadat Blok op gege-
ven moment in de tweede set met 8-10 de
leiding had genomen, knokte Dash zich
naar een 15-11 zege. In de derde set een
thriller van formaat. Een agressief Blok
nam een 5-9 voorsprong. "Gemekker"
van de coach en enkele speelsters van
Blok leverde hen gele kaarten op met als
gevolg dat het team van slag raakte.
Dash/Sorbo kwam terug tot 14-14. Via
"stuivertje wisselen" werd het uiteinde-
lijk 19-17 voor Dash. Een 2-1 voorsprong
die zoals hierboven omschreven toch
nog door Blok '71 in winst werd omge-
zet, 2-3.

Overige uitslagen
Dames: Dash 2 - SVS 3 3-1; Dash 3 - Let-
tele 11-2; WIK 2-Dash 4 2-1; Dash 5-Sp.
Deventer 3-0; Devolco 11 - Dash 6 1-2;
Dash 7 - Bruvoc 42-1.
Heren: Devolco 3 - Dash l 3-0; Dash 2 -
Devolco 53-1; Dash 3 - SVS 4 3-0.
Meisjes: Dash Cl -DevolcoC30-3; Dash
Al - Devolco Al 3-0.
Jongens: Dash Cl - Almen Cl 3-0.

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman

Saucijzen in tomatensaus
Saucijzen worden meestal samengesteld uit gekruid varkens- of kalfsgehakt.
Het is verstandig om Saucijzen en andere verse worstjes voor het bereiden 5 tot 8
minuten in ruim water, dat tegen de kook aan wordt gehouden, te leggen. Hier-
door voorkomt u dat de saucijzen of worstjes tijdens het bakken of roosteren bar-
sten en daardoor hinderlijke spatten zullen veroorzaken.

Reken voor 4 personen op 4 paar saucijzen. Verder heeft u nodig: bloem,
bouillon (eventueel van tablet of poeder), tomatenpuree, (koffie)room en en-
kele takjes peterselie.

Maak de saucijzen, nadat ze uit het hete water zijn genomen, droog met keu-
kenpapier en laat ze zoveel mogelijk afkoelen.
Wentel de saucijzen vlak voor het bakken door een beetje bloem. Verhit 75
gram boter in een koekepan. Wacht tot het schuim op de boter begint weg te
trekken en leg de saucijzen in de pan. Temper de warmtebron en bak de saucij-
zen in 10 tot 12 minuten rondom goudbruin en gaar.
Neem ze uit de pan en houd ze warm (verpak ze eventueel in een stukje alumi-
niumfolie). Verwijder op 2 a 3 eetlepels na de bakboter uit de pan en roer l eet-
lepel gezeefde bloem door de resterende bakboter. Los 3 eetlepels tomaten-
puree in 3 deciliter bouillon op. Schenk het mengsel in de koekepan en blijf
dan zolang roeren tot een licht gebonden saus is ontstaan. Laat de saus gedu-
rende 5 minuten zachtjes doorkeken. Voeg er wat zout, peper, l mespunt sui-
ker en eventueel enkele druppels Tabasco of Worcestershiresaus aan toe. Zeef
de saus in een klein pannetje en breng het opnieuw aan de kook.

Roer er vlak voor het opdienen 2 a 3 eetlepels room (op kamertemperatuur)
door. Leg de saucijsjes op een voorverwarmde schaal, schenk de saus erover
en bestrooi alles met wat fijngehakte peterselie.

Tip: hij bloemkool, sperzieboontjes en koolrabi smaken gebakken saucyen met
tomatensaus erg goed.

Bereidingstijd: 30 minuten - Energie per portie: ca. 1685 kJ (400 kcal)
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HAM-Party Blues-Party partij Van de Arbeid nam alvast
afscheid van de heer B. van Tilburg

Eddie C. Campbell

Op zaterdag 19 november a.s. presenteert de stichting HAM-Party voor
het tweede jaar de „Blues-Party". Ook dit jaar is weer gekozen voor zaal
„'t Dorpscentrum" aan de Raadhuisstraat te Vorden, dat zeer geschikt is
voor een dergelijk festivalletje.
In oktober 1987 speelden op de eerste Blues-Party: Louisiana Red, Rosa
King & Upside Down en Rosay.

Voor de editie van dit jaar zijn gecontracteerd: B.J. Hegen Blues Band
(Drenthe) Chicago Blues - The Crew (Belgisch/Nederlandse rhythm
'n blues band) - Eddie C. Campbell (USA) Chicago blues.

Voorverkoop kaarten zijn vanaf heden verkrijgbaar bij: VVV-kantoor
Vorden - Bar „de Herberg", Vorden - Platenzaak „Black & White",
Lochem en Café „'t Slöfke", Lichtenvoorde.
De voorverkoop sluit vrijdagavond 18 november.

Bureau gaat reklameborden verzorgen in sporthal

Vordense Sport Federatie (VSF)
bevreest dat belangen binnensport-
verenigingen geschaad worden
De Vordense Sport Federatie (VSF) zal zich maandagavond 21 novem-
ber met de 18 aangesloten verenigingen in het Dorpscentrum bezig hou-
den met de nota sporthal die de VSF aan het gemeentebestuur heeft
gezonden. Het gemeentebestuur heeft een aantal maanden geleden het
plan opgevat, teneinde de sporthal 't Jebbink financieel rendabeler te
maken om een reklamebureau in de arm te nemen die de gemeente jaar-
lijks een vast bedrag van f. 10.250 zal betalen waardoor het reklamebu-
reau dan zelf de sporthal 't Jebbink "commercieel" mag verkopen. Met
andere woorden: het reklamebureau verzorgt dan de reklameborden.

Met name schoot dit de volleybalvereni-
ging Dash (de grootste gebruiker van de
sporthal) in het verkeerde keelgat. Dash
was bang dat daardoor de belangen van
de huidige sponsors van de clubs ge-
schaad zouden worden.

Ook is Dash bang dat één en ander ten
koste zou gaan van advertenties in de
clubbladen. De Vordense Sport Federa-
tie (VSF) die. de belangen van alle Vor-
dense sportverenigingen behartigt, werd
ingeschakeld. Hans van der Linden, se-
kretaris van de VSF: "Wij konden ons
goed in de gedachtengang van de vereni-
gingen verplaatsen. Ook wij zijn bang dat
de belangen door elkaar gaan lopen. Wij
hebben toen een brandbrief naar de ge-
meente gezonden en de gevoelens van
de verenigingen kenbaar gemaakt. De
gemeente op haar beurt verzocht ons de
zaak te onderzoeken en een voorstel in te
dienen. Dat hebben wij ook gedaan. Wij
hebben de gemeente erop gewezen dat
er ten aanzien van de sporthal een ander
beleid gevoerd zal moeten worden. Een
beleid waarbij ook aktiviteiten van niet
Vordense verenigingen in de sporthal
zouden moeten kunnen plaatsvinden.
Zou dat gebeuren dan zouden wij als
VSF best kans zien om ook op jaarbasis f.
10.250 uit de exploitatie van de sporthal
te halen", aldus Hans van der Linden. De
gemeente Vorden heeft de VSF een brief
teruggezonden met de opmerking dat zij
het rapport van de VSF teleurstellend
vindt en dat nergens expliciet staat aan-
gegeven hoe de gelden uit de exploitatie
van de sporthal binnen zullen moeten
komen.

Kontrakt
De gemeente sloot daarop een kontrakt
af met het reklamebureau Brouwer &
Partners met een geldigheidsduur van 5
jaar en een optie van nogeens 5 jaar. De
gemeente ontvangt van Brouwer & Part-
ners jaarlijks een bedrag van f. 10.250. De
VSF is over deze handelswijze zeer ver-
bolgen. Hans van der Linden: "Het is
nooit onze bedoeling geweest om op de
stoel van het gemeentebestuur te gaan
zitten. Wij adviseren, wij hebben hat
"raamwerk" aangegeven maar wij bepa-
len niet het beleid, dat doet de gemeente
zelf" Wat ons nu angstig maakt is het feit
dat de gemeente nergens aangeeft waar
die opbrengst van het reklamebureau
naar toe gaat. Ook in de begroting is niet
omschreven of deze gelden de binnen-
sport ten goede komen. Wij zullen dezer
dagen een brief naar het college en frak-
tievoorzitters van de politieke partijen
zenden waarin wij onze teleurstelling
over de gang van zaken kenbaar zullen
maken. En de vraag of de gemeente ons
uitleg wil geven wat precies met de gel-
den worden gedaan", aldus Hans van der
Linden. Tijdens de vergadering op 21 no-
vember aanstaande zal het bestuur van
de VSF de leden uitleg geven over hoe
één en ander tussen gemeente en VSF in
zijn werk is gegaan. Gezamenlijk zal
men dan bepraten hoe de "strategie" van
de VSF er verder uit zal moeten zien. Na
afloop van deze bijeenkomst vindt er een
tweede bijeenkomst plaats waarin het
bestuur van de VSF de sportverenigin-
gen uit Vierakker-Wichmond heeft uit-
genodigd voor een discussievergadering
omtrent de mogelijke toetreding van de
verenigingen (Socii, RTV Wichmond-
Vierakker en de WIK) tot de VSF.

Tijdens de jaarvergadering welke de afdeling Vorden van de PvdA in het Dorpscentrum hield, werd vooruitlo-
pend op zijn terugtreden uit de gemeenteraad, afscheid genomen van de heer B. van Tilburg. Voorzitter de heer
J. Bosch ging uitvoerig in op de verdienste van de heer Van Tilburg binnen de raad en afdeling en de rol die hij
daarbij vervulde. De heer Bosch roemde specifiek het politieke inzicht en de bestuurlijke kwaliteiten van de
heer Van Tilburg. Als dank bood hij een boek aan terwijl mevr. Van Tilburg bloemen in ontvangst mocht
nemen.

Bij de bestuursverkiezing waren de aftre-
dende leden mevr. N. van Meerem-
Veenman en de heer M. Westerik niet
herkiesbaar. De opengevallen plaatsen
zullen worden ingenomen door mevr.
M. de Jonge en de heer F. Wolsing. Eerst-
genoemde zal het sekretariaat waarne-

men. De heer F. Wolsing werd gekozen
tot penningmeester terwijl de heer P.
Hoogland (er was in verband met het
vertrek van de heer B. Stoltenborg nog
een vakature) de funktie van vice-voor-
zitter werd toegewezen. Voorzitter is dus
vanaf heden de heer J. Bosch.

Tijdens deze vergadering, die geheel in
het teken stond van de aanstaande ge-
meenteraadsverkiezingen, ging M. Wes-
terik uitvoerig in op het wel en wee van
het afgelopen jaar terwijl mevr. Hor-
sting-Spee namens de fraktie alle aan-
dacht zal geven aan zaken zoals de ver-

keersproblematiek, stads- en dorpsver-
nieuwing, bestemmingsplannen, etc.
Ook andere zaken zoals woningbouw op
het terrein van het voormalige jeugdcen-
trum en zuivelfabriek, personeelsaange-
legenheden in verband de herindeling
zullen de nodige aandacht krijgen.
Ook zal de aandacht gericht blijven op
het zwembad en de voetbalterreinen, zo
liet mevr. Horsting weten.

Daarnaast zal de fraktie van de PvdA
zich inzetten voor de belangen van de in-
woners van Wichmond en Vierakker, al-
dus mevr. Horsting.

AJK-avond

Uit de raadscommissiesJong Gelre

CDA schrikt in commissie
algemeen bestuur van hoge
kosten burgemeesterswoning
Mevr. Aartsen (CDA) zei dinsdagavond
in de commissie algemeen bestuur ge-
schrokken te zijn van het bedrag van
75.000 gulden dat nodig is om het huis
van burgemeester Kamerling aan te pas-
sen.
"Ik vraag mij af of de kosten wel evenre-
dig zijn aan de waarde van de woning.
Zijn er normen waarin dat soort gevallen
van huur en verhuur geregeld zijn?" zo
vroeg zij.

Wethouder J.F. Geerken (CDA) die bur-
gemeest^Kamerling bij dit agendapunt
verving,^p van mening dat het toekom-
stig huis van de burgemeester aan een
grote beurt toe is. Desgevraagd ant-
woordde hij mevr. Aartsen dat de werk-
zaamheden niet in de huur kunnen wor-
den verd^pnteerd. Hij verwees hierbij
naar het^«)ldigingsbesluit 1981 waarin
staat da^^oor het bewonen van een
ambtswoning op de bezoldiging van de
burgemeester een inhouding dient te
worden toegepast van 12%.

Mevr. Aartsen was door de antwoorden
van de loco-burgemeester niet geheel te-
vreden gesteld. "Ik moet eerst een beter
inzicht hebben in de lijst van werkzaam-
heden met daarbij een kostenoverzicht.
Ik wil eerst overleg met de fraktie plegen
alvorens een advies uit te brengen", al-
dus mevr. Aartsen.
De heer H. Tjoonk (WD) schaarde zich
wel achter het voorstel van het college,
nadat wethouder Geerken hem de verze-
kering had gegeven dat de 75.000 gulden
niet zal worden overschreden. "Zijn de
kosten hoger dan zal er geschrapt moe-
ten worden of burgemeester Kamerling
zal zelf bij moeten passen", zo sprak de
heer Geerken.
Hoe de raad aanstaande dAdag 22 no-
vember op het collegevooSB zal reage-
ren is moeilijk te zeggen aangezien de
heer W. Voortman (PvdA) de vergade-
ring vanwege gezinsuitbreiding dinsdag-
avond niet kon bijwonen.

Boerderij 'Nevelkamf' blijft
Rijksmonument
De leden van de CDA en WD (PvdA
was afwezig) reageerden dinsdagavond

Voetbalvereniging
wil plaatselijk politiek
uitnodigen voor gesprek
Voorzitter Jan van Ark: "We komen met het
gemeentebestuur geen klap verder"

Het kon bijna niet missen. De slechte toestand waarin kleedkamers en
kantine verkeren, het in de kou laten staan door het gemeentebestuur,
stof genoeg voor een lange discussie tijdens de jaarvergadering van de
voetbalvereniging "Vorden", welke maandagavond in het clublokaal
werd gehouden. Voorzitter Jan van Ark: "Wij zijn de laatste maanden
geen klap verder gekomen. Gesprekken met de wethouder haalden niets
uit.

Ik heb soms het gevoel dat bij de buurt-
verenigingen de politiek dichter bij de
sport staat dan hier in Vorden. Over een
paar weken wordt de nieuwe gemeente-
raad gekozen. Ik geeft geen stemadvies
want ik weet niet welke politieke partij in
Vorden wat voor de voetbalvereniging
"Vorden" wil doen. Ik stel voor om nog
voor de aanstaande verkiezingen van 30
november raadsleden van elke partij
voor een gesprek uit te nodigen. Zij kun-
nen dan de akkomodatie bekijken en ons
dan vertellen wat zij de komende raad-
speriode voor ons willen doen", aldus
Jan van Ark. De vergadering vond het
een goed idee. In elk geval een beter idee
dan een voorstel van één der leden om
het gemeentehuis maar te gaan kraken.
"Kunnen we gemakkelijk doen, in de
huidige situatie helpt de politie ons be-
slist wel". Uiteraard over deze opmer-
king de nodige hilariteit, maar het gaf
wel aan dat de leden van de voetbalvere-
niging "Vorden" het lange wachten zo
langzamerhand beu zijn. Voorzitter Jan
van Ark: "Elke duizend gulden die we
momenteel aan de akkomodatie vertim-
meren is in feite jammer geld om in te
stoppen. Hetgeen aan onderhoud ge-
daan moet worden, doen we. Alleen het
hoogst noodzakelijke. Je schaamt je ge-
woon wanneer je hier mensen moet ont-
vangen. Je wordt er allemaal zo ontzet-
tend moe van. Het geld voor een nieuwe

akkomodatie hebben we. De aanvraag
om te mogen bouwen ligt al vijfjaar op
het gemeentehuis", aldus van Ark. Henk
de Jonge, vice-voorzitter van "Vorden"
en tevens voorzitter van de "Stichting
Vordens Sportpark" wees erop dat de
Stichting bezig is met een lokatiebepa-
ling waar eventueel een nieuw sportpark
te realiseren zal zijn. Volgens hem zijn er
een viertal mogelijkheden, waaronder
het huidige sportkomplex, waar even-
tueel een dergelijk sportpark aangelegd
zou kunnen worden. Mede met 't oog op
de aanstaande herindeling met Warns-
veld (Wichmond-Vierakker) heeft de
Stichting Vordens Sportpark van het ge-
meentebestuur bericht ontvangen dat
deze lokatie in een later stadium bespro-
ken zullen worden. Niet alleen is de loka-
tiebepaling belangrijk, een nog belangrij-
ker punt is uiteraard het financiële "kaar-
tje" wat er aanhangt. De Vordense voet-
balbestuurders beseffen terdege dat één
en ander nauw samenhangt met het
zwembad "In de Dennen" (waar de ge-
meente op jaarbasis een kwart bij moet
doen) maar vinden wel dat het gemeen-
tebestuur nu zelf maar eens met plannen
moet komen of anders de voetbalvereni-
ging "Vorden" de bouwvergunning dient
te verstrekken. "We moeten dan wel de
zekerheid hebben dat we op de huidige
plek dan ook zeker nog dertig jaar kun-
nen blijven", zo sprak Jan van Ark.

positief op het voorstel van het college
om de boerderij 'Nevelkamp' aan de
Wiersserallee op de Rijksmonumenten-
lijst te laten. Daarmee werd het verzoek
van de eigenaar, de heer Gatacre om de-
ze boerderij op de gemeentelijke monu-
mentenlijst te zetten, van de hand gewe-
zen.

De heer Gatacre die in de commissie al-
gemeen bestuur zijn verzoek kwam toe-
lichten, is van mening dat wanneer de
'Nevelkamp1 op de gemeentelijke monu-
mentenlijst komt, hij subsidie voor het
onderhoud kan krijgen. Als Rijksmonu-
ment is dat volgens hem nl. niet het ge-
val. "En restauraties zijn er niet te ver-
wachten, alleen onderhoud", zo sprak
hij.
De heer H. Tjoonk (WD) kon zich de
gedachtengang van de heer Gatacre wel
voorstellen, maar schaarde zich achter
de opvatting van mevr. Aartsen. Deze
was bang voor het scheppen van prece-
denten. "Stem je toe dan komen er meer
verzoeken van eigenaars om panden van
de Rijksmonumentenlijst over te heve-
len naar de gemeentelijke lijst", aldus
mevr. Aartsen.

OOK IN DE
GLASBAK

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

Bedankt namens
glasbak, reinigingsdienst

en natuur.

Hartelijke dank voor al die
lege flessen die u zo trouw in de
glasbak gooit. Maar zou dat voor-
taan óók kunnen met de glazen
potten? Dan is de glasbak u
dubbel zo dankbaar.

Bedankt namens
glasbak, reinigingsdienst

en natuur.

De AJK-avond van Jong Gelre welke in
De Herberg werd gehouden, mocht zich
verheugen in een redelijke belangstel-
ling. De heer Willemsen, hoofdconsu-
lent mechanisatie, vertelde de aanwezi-
gen over de nieuwste snufjes op het ge-
bied van mechanisatie. De lezing werd
toegelicht aan de hand van dia's.

Agenda
NOVEMBER:
17 Bejaardenkring, Dorpscentrum
18 Open Tafel Wehme, Vorden
22 Bejaardensoos Kranenburg, Film

Zonnebloem
22 Open Tafel Wehme, Vorden
22 Doe-middag, Plattelandsvrouwen,

Vorden
23 Bejaardensoos Vierakker-Wich-

mond
23 Bejaardensoos Vierakker-Wich-

mond
25 Open Tafel Wehme, Vorden
25 Jong Gelre, Alg. najaarsledenverga-

dering
25 - 26 - 27 Vogelshow Vogelvriend in

Dorpscentrum, Vorden
26 Toneelavond Krato, Schoenaker
28 Informatiebijeenkomst Rabobank

Vorden „De agrarische sector in be-
weging", 't Pantoffeltje, Vorden

29 Open Tafel Wehme, Vorden

DECEMBER:
1 Bejaardenkring, Dorpscentrum
2 Open Tafel Wehme, Vorden
6 Soos Kranenburg, St. Nicolaas
6 Open Tafel Wehme, Vorden
9 Open Tafel Wehme, Vorden

11 Veldtocht Fietsclub VRTC 'de Acht-
kastelenrijders'

13 Open Tafel Wehme, Vorden
15 Bejaard e n kring, Dorpscentrum

(Kerstmiddag)
15 Floralia, Kerststukjes maken in

Dorpscentrum, Vorden
16 Open Tafel Wehme, Vorden
19 HVG afd. Dorp, Adventsbijeen-

komst
20 Open Tafel Wehme, Vorden
20 Kerstavond KPO Vorden
20 Kerstavond KPO Vierakker-Wich-

mond
20 Kerstviering NCVB
20 Soos Kranenburg, Kerstmiddag
21 Kerstfeest Plattelandsvrouwen
23 Open Tafel Wehme, Vorden
27 Open Tafel Wehme, Vorden
29 Afscheidsreceptie gem. Warnsveld in

sporthal 'de Lankhorst'
30 Open Tafel Wehme, Vorden
31 Oudejaarscrossloop Fietsclub VRTC

'de Achtkastelenrijders'

JANUARI:
3 Bejaardensoos Kranenburg, gym,

kaarten en bingo
4 NCVB Vorden, Nieuwjaarskoffie-

morgen
4 Ver. Oud Vorden, Nieuwjaarsvisite

7 Nieuwjaarsparty Schoenaker, Kra-
nenburg, HAM-party

14 Pronkzitting Deurdreajers in de Her-
berg, Vorden

17 NCVB Vorden, jodendom
17 KPO Vierakker-Wichmond
17 Jaarvergadering KPO Kranenburg-

Vorden
17 Bejaardensoos Kranenburg, jaarver-

gadering
31 Bejaardensoos Kranenburg, gym,

kaarten en bingo



J.W. Regelink
agrariër

• Kleine kernen leefbaar houden

• Overleg tussen buurtbelangen-

verenigingen en

gemeentebestuur

Afstemming

bestemmingsplannen oude

en nieuwe gebieden

1
Biljartvereniging

K.O.T.
organiseert

a. s. zondag
20 november

GROTE
BINGO

met o.a. mooie
vleespakketten.

Aanvang 19.30 uur

Café
„den Olden Kriet"

Wichmond, tel. 05754-285

A.C. w „Vorden"
organiseert
donderdag

17 november

Klaverjassen
en

Jokeren
Prachtige prijzen!

5,- p.p.
aanvang 20.00 uur

in het Clubhuis,
Oude Zutphenseweg
IEDEREEN VAN HARTE WELKOM!

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

ROBBERTSEN
VOOR
POELIERS-
KWALITEIT

Deze
week: WHdZWÏjn

filet 100 g 4,25

Haas ragout
100 g 2,65

Wilde
eend p. st. 13,-

Kipvleugels
p. kg. 2,90

•!s o 9/3

atis

BIJ UW POELIER

LAARSTRAAT 82 - ZUTPHEN
TELEFOON 05750-17707

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

LEDENLIJST VORDENSE
ONDERNEMERS VERENIGING +
WICHMOND-VIERAKKER 1988
Naam

Apotheek
Asselt, van
Hotel Bakker
AMRO bank
Arti-Fleur
Braam
Bondsspaarbank
Barendsen
Boerstoel
Bredeveld
Dekker
Dijkerman
Eykelkamp - café
Goethem, van
Groot Jebbink - garage
Harmsen, G.
Heersink
Helmink
Herberg, de - café
De Jong
Fons Jansen
Kate, ten
Hassihk - boekh.-sig. mag.
Huinink
Huitink
Kluvers
Kuypers - rijwielen
Lammers, DJ.
Lammers, B.
Loga
Martens
Norde - adv. buro
Olde Smidse
Oplaat
Polman
RABO bank
Rodenburg
Rotonde, de
Schoenaker - café
Schurink
Sueters
Siemerink
Sietsma
Smit - vinotheek
Adm. Kantoor Vorden
Autobedr. „Tragter" (KI. Brinke)
Temmink, H.
Tuunte, de
Uenk - café
Uiterweerd
Veenendaal Supermarkt
Visser mode
Vlogman
v.d. Wal - schildersbedr.
Weevers
We l koop
Wiekart, H.
Wiekart, J.
Wullink
van Zeeburg

Adres

Zutphenseweg 12
Zutphenseweg 18
Dorpsstraat 24
Raadhuisstraat 1
Dorpsstraat 17
Burg. Galleestraat 10a
Decanijeweg 3
Zutphenseweg 15
Dorpsstraat 9
Dorpsstraat 8
Zutphenseweg 8
Zutphenseweg 5
Ruurloseweg 114
Dorpsstraat 34
Rondweg 2
Burg. Galleestraat 52
Zutphenseweg 21
Zutphenseweg 24
Dorpsstraat 10
Nieuwstad 2
Burg. Galleestraat 60
Zutphenseweg 2
Raadhuisstraat 24
Nieuwstad 14
Dorpsstraat 17
Zutphenseweg 41
Dorpsstraat 12
Zutphenseweg 29
Burg. Galleestraat 26
Raadhuisstraat 22
Zutphenseweg 9
Burg. Galleestraat 10
Dorpsstraat 8
Dorpsstraat 11
Dorpsstraat 22
Zutphenseweg 26
Dorpsstraat 32
Kerkstraat 3
Ruurloseweg 64
Burg. Galleestraat 22

Zutphengpeg 7
Dorpsstraat 1
Burg. Galleestraat 12
Ruurloseweg 21
Zutphens^eg 85
DorpsstriB20
Raadhuisstraat 3
Nieuwstad 13
Ruurloseweg 35
Dorpsstraat 18
Burg. Galleestraat 3
Zutphenseweg 16
Het Hoge 3
Nieuwstad 12
Stationsweg 22
Dorpsstraat 30
Burg. Galleestraat 6
Dorpsstraat 4
Zutphenseweg 31

Leden van Wichmond-Vierakker
Besselink
v.d. Brink
Jansen, H.
Krijt Super
Mentink, H.G.A. - „Olden Kriet"
Oldenhave, G.J.
Pardijs
Pieterse, J.
Zeevalkink, W.J.

Dorpsstraat 6
Lankhorsterstraat 13-17
IJsselweg 13
Dorpsstraat 10
Dorpsstraat 25
Baakseweg 11
Lankhorsterstraat 12
Hackforterweg 19
Dorpsstraat 20

LU

NU ook

gevestigd in ZUTPHEN

aan de LAARSTRAAT 61

INSTALLATIEBEDRIJF
FABRIEKS- EN MACHINE ONDERHOUD

GJ.OLDEMHAVE BV.
BAAKSEWEG 11 - 7234 SJ WICHMOND TEL. 05754-755 - NA WERKTIJD 05752 6439

Met ingang van
1 september zijn
de werkplaats- en
winkelopenings-
tijden gewijzigd.

Zaterdagmiddag
gesloten
vanaf 12.30 uur.

Woensdag-
middag
geopend
tot 16.30 uur.

SERVICE

De service van Oldenhave
gaat ver, heel ver zelfs.
Dag, en nacht bereikbaar
en niet te vergeten in de
weekeinden kunt u terecht
bij Oldenhave.
Degelijk vakwerk, perfekte
installaties, concurrerende
prijzen, dat is service l
SERVICE van Oldenhave.

VAKW&
....dat is het uitgangspunt
van waaruit wij werken.
Goed installatiewerk is
tenslotte de basis voor
een goed functioneren
van alle apparatuur, zowel
thuis als in het bedrijf.
Degelijk vakwerk is
daarom een eerste vereiste,
een eis die wij kunnen
en willen garanderen voor
al onze werkzaamheden.

Zowel voor onderhoud als
nieuwbouw zijn wij dag en
nacht bereikbaar, (ook in
het weekend).
Degelijk vakwerk tegen
concurrerende prijzen,
daar moet u voor bij
G. J. Oldenhave zijn.

Ambachtelijk Eiken

DD

eiken BANKSTEL met prachtige vormschuimkussens 2100,-

SPANNEVOGEL KORTING 10% 210,-
Bijpassende massieve —^——

SALONTAFEL 595,- 1890.-
c-, INRUIL OUDE BANKSTEL 400,-biken ^—
BUFFETKAST 895- SPANNEVOGELPRIJS 1490,-

PHNNEVDCEL
MEUBEL- EN TAPUTENHÜIS.

'hengelo (gld) ruurloseweg.2.^Q^ U8

Neem eens proef
met een van onze Broodspecialiteiten

o.a.: Brotavit - 6-granen - Sovital
Akker brood - Grof en fijn Volkoren

NIEUW is het Havermoutbrood
lekker mals en licht verteerbaar.

Vers van de Warme Bakker
dat proeft U!

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Diskotheek 'de Zwaan'
presenteert

op zondag 20 november
het Braziliaans damesduo

NET EFFE GEZELLIGER
bruin café

flitsende diskotheek
Grieks-Romeins terras
ledere vrijdag, zaterdag, zondag

geopend van 20.30 tot 02.00 uur.

aanvang 22.00 uur

Tapperij 'De Zwaan'
presenteert op zondag 27 november

ex-Shakey Sam en Harry Muskee-gangleden

o.a. Eelco Gelling (gitaar)
MellJan de Valk (drums)
Jan de Jong (bas) en Jan Mell Kleisma
(zang en gitaar)



Installatiebedrijf Oldenhave nu ook in Zutphen

OPENINGSAANBIEDINGEN
WAAR MUZIEK IN ZIT!

Rowenta
STOOM

STRIJKIJZER
DA 21

- met afneembare tank -1000 watt
- met GRATIS
speelgoedstnjkijzer

Met tegoedbon voor 10.- korting!

Rowenta
STRIJKIJZER
LA 18
- lichtgewicht strijkijzer -1200 watt
- open handgreep ^ft ^C

ZANUSSI
DROOG-
AUTO
MAAT
Z513R

- kapaciteit 5 kg - roestvrijstalen
trommel - inhoud 105 liter -
wisselende draairichting - instel-
baar tot
120 minuten 649.-
ïtfmele
er is geen betere
MIELE WASAUTOMATEN

1849.-

AEG
WAS-
MACHINE
LAVAMAT
670
MET
SENSOR
TRONIC
- frontlader - zeer laag water en
energieverbruik - sensor
gestuurde schuimkontrole -
kapaciteit 5 kg - roestvrijstalen
kuip en trommel - automatische
waterdosering

Zaterdag 12 november j.l hebben we de deuren
geopend van onze nieuwe zaak aan de
Laarstraat in Zutphen. In onze nieuwe vestiging
vindt u alles op het gebied van radio en TV, video,
wasmachines, koelkasten, diepvriezers, kook-
toestellen en elektrische huishoudelijke apparatuur.
Natuurlijk tegen uiterst aantrekkelijke prijzen.
Wie bij Installatiebedrijf Oldenhave koopt, koopt
meer dan alleen maar een apparaat. Daar is een
goede service bij inbegrepen!

Service, begeleiding en
topkwaliteit.
Wie met Installatiebedrijf Olden-
have in zee gaat kan verzekerd
zijn van een optimale service en
begeleiding. Een deskundig
team van verkopers zorgt voor
een duidelijke uitleg van alle
apparatuur. Vanzelfsprekend
nemen we daar alle tijd voor.
Bovendien leveren wij uit een
uitgebreid assortiment top-
merken van gegarandeerde top-
kwaliteit.

Reparatieservice
Bij Installatiebedrijf Oldenhave
gebeurt de reparatieservice in
eigen huis. Snel en vakkundig.
In ons onderdelen magazijn
hebben we nagenoeg alle
onderdelen in voorraad. U hoeft
uw defekte radio, TV, was-
machine of ieder ander apparaat
nooit lang te missen. Installatie-
bedrijf Oldenhave staat garant
voor een snelle en vakkundige
reparatie-service.

Installatiebedrijf Olden-
have is méér
Installatiebedrijf Oldenhave is
ook gevestigd in Wichmond.

Van daaruit worden alle instal-
latiewerkzaamheden gekoördi-
neerd. Er zijn meer dan 25 vak-
mensen werkzaam die gespe-
cialiseerd zijn in zaken als
elektra, gasinstallaties, verwar-
ming, waterleidingen, dakbe-
dekkingen, konstruktiewerk-
zaamheden en onderhoud aan
fabrieksmachines.

Unieke dag en nacht-
service.
Dat Installatiebedrijf Oldenhave
al meer dan 10 jaar voor tevre-
den klanten werkt is mede te
danken aan de unieke dag en
nacht service. Een gesprongen
waterleiding, een lekkend dak,
het plotseling uitvallen van de
stroom, gaslekkage, defekte ver-
warming noem maar op.
Deze problemen komen altijd
voor op de meest ongelegen
momenten. U kunt lns;allatie-
bedrijf Oldenhave gerust bellen
als de nood het hoogst is. Dag
en nacht. Wij zorgen ervoor dat
de problemen opgelost worden.
Snel en vakkundig!

•JUrP*^
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INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE ZUTPHEM
LAARSTRAAT 61 ZUTPHEN TEL. 05750 - 18383

LAARSTRAAT 61 ZUTPHEN. 05750-18383

SONY COMPACT
MIDISET D-8
- vermogen 2 x 30 watt - 5 bands
equaliser - half automatische
platenspeler - FM stereo, midden-
golf en lange golf - dubbele
cassettedeck - CD speler met veel
mogelijkheden
- tweeweg boxen
35 watt

GRunoiG

GRUNDIG DRAAGBARE
KLEURENTELEVISIE
P 37-332
- 37 cm beeldbuis

•- 39 voorkeuze-
zenders

SONY WALKMAN
WM-B10
- in 5 opvallende dessins en spet-
terende kleuren ^*|ft

SONY

SONY VIDEORECORDER
SLV- 201
- eerste VHS videorecorder van
Sony - talloze automatische funk-
ties - VHS topkwaliteit - met
afstandsbediening - 69 kanalen -
mogelijkheden om 1 jaar vooruit
te program-
meren

GRUNDIG VHS VIDEO-
RECORDER V5-500
- met afstandsbediening - tot 1
1 jaar vooruit te programmeren -
VHS systeem QQQ

DRAAGBARE
KLEUREN
TELEVISIE

15 CE 1210/10 B
- met draadloze afstandsbedie-
ning - 39 cm flatt square beeldbuis
- 40 voorkeuze zenders - voorzien
van telescoop
antenne

PHILIPS CASSETTE-
BAND JESEQ'l-60
5 stuks voor slechts ^ f*

SONY RADIO/CASSETTE-
RECORDER CFS-D 20 L
- in 4 kleuren verkrijgbaar - FM
stereo, middengolf en lange golf -
cassetterecorder
met ingebouwde
microfoon

SONY COMPACT DISC
SPELER CDP 250
- digitaal filter - programmeerbaar
- regelbare hoofdtelefoonaanslui-
ting - CD speler
met veel mogelijk-
heden 499.-

FRITEUSE
FAVORITE
- met anti reukfilter - regelbare
thermostaat - dubbelwandig - met
opbergbaar snoer-1 jaarTef^
garantie

AEG MAGNETRON
MICROMAT112Z
- 2 vermogensinstelling - schakel-
klok-bruin of wit
- inhoud 11 liter

GOURMET-
PARTY
SET
DE LUXE
- voor lekker gourmetten en
grillen - voor 8 personen en meer -
voorzien van Tefal anti-aanbak
laag -1 jaar Tefal
garantie 139.-

- voor mengen en snijden - een-
voudig schoon te maken - inhoud
0.5 liter - zeer geschikt voor baby-
voeding 59.95

PHILIPS SCHEER-
APPARAAT HS 705
-3 verende scheer:

hoofden - dubbele
scheertechniek -
moderne vormgeving
- nieuw
remigings-
systeem 159.-

PHILIPS AFWASBARE
LADYSHAVE
- snoerloos - voorzien van batte-
rijen - in water te reinigen - met
dubbele tondeuse
- vanat 44.95

BLIKSNIJDER
- voor alle soorten blikken -
geschikt voor links en rechts-
handigen - kleur wit - 1 jaar Tefal

14.95

ELEKTRISCHE
ONDERDEKEN
Nu vanaf 59.-
my^rrst Son/y

ROWENTA
KOFFIEZETTER FK 40
- met warmhoudkan

WALKMAN
ICB1000 f

WALKMAN
WM3000

CASSETTE
SPELER TCM 4000129.-

J.D. Bouwmeister
tegelzetter

• Zelfstandigheid ouderen
bevorderen door flankerend
beleid

• Bereikbaarheid en
toegankelijkheid van openbare
voorzieningen

1
Als het om autorijlessen gaat

Autorijschool

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

telefoon 1619

Autorijschool

"H J. Hilferink"
Insulindelaan 38, Vorden,

telefoon 1098

B.M.W. en Mazda automaat

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

qp juwelier
siemerjnk
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.
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OPEL ISUZU

Off. OPEL + ISUZU-dealer

W. J. 31? KOOI
TRAMSTRAAT 13-31 - 7241 CH LOCHEM -TEL.: 05730-52555
BARCHEMSEWEG 45 - 7261 DD RUURLO -TEL.: 05735-3295

„HET" OPELCENTRUM IN UW OMGEVING

OPEL CORSA 2-drs. TR 1200 S, 84.000 km, groen, 10-1983 + Trekhaak/?
OPEL CORSA 3-drs. LS 1200 S, 32.000 km, wit, 9-1986 + Diverse accessoires/.

OPEL KADETT 5-drs. Spec. 1200 N, 123.000 km, goud, 1-1980 + APK/?
OPEL KADETT 3-drs. LS 1600 D, 85.000 km, rood, 5-1985 Diesel + Nieuw Type/.
OPEL KADETT 3-drs. Spec. 1300 N, 78.000 km, groen, 8-1982 + Automaat/.
OPEL KADETT 3-drs. Spec. 1200 N, 72.000 km, rood, 4-1981 + APKl
OPEL KADETT 3-drs. Spec. 1200 N, 72.000 km, bruin metallic, 4-1981 + Diverse accessoires/.
OPEL KADETT 4-drs. LS 1300 N, 54.000 km, blauw, 5-1987 van Ie eigenaar + vele accessoires L

OPEL ASCONA 4-drs. LS 1900 N, 92.000 km, bruin metallic, 3-1981 + Trekhaak + Zonnedak L

OPEL REKORD 4-drs. Traveller 2000 S, 141.000 km, blauw metallic, 2-1986 van 1 e eigenaar + veel accessoires L
OPEL REKORD 4-drs. LS 2000 N, 145.000 km, groen metallic, 1980 + APK, Trekhaak, enz. R

AUSTIN METRO 3-drs. 1000 S, 48.000 km, blauw metallic, 6-1986 van 1e eigenaar + mistlampen L
FORD SCORPIO 5-drs. GL 2000 i, 62.000 km, blauw metallic, 10-1985 van 1e eigenaar + Automaat, enz./.
FORD ESCORT 5-drs. GL 1600 D, 83.000 km, blauw metallic, 10-1986 van 1e eigenaar + B-bak L
RENAULT 11 Broadway 3-drs. 1200, 37.000 km, rood, 4-1986 + 5-bak ZEER MOOI! - L
RENAULT 9 GT/L 4-drs. 1400,106.000 km, bordeaux, 1-1982 + origineel Open dak en Trekhaak L
MITSUBISHI 4-drs. Galant Turbo 2.3 S, 155.000 km, groen metallig, 3-1984 + DIESEL L
ALFASUD 5-drs. 1500 Ti, 116.000 km, beige, 1-1981 + A-spoiler + APK/.
VOLVO 66 2-drs. Automaat, 119.000 km, groen, 2-1981 van Ie eigenaar + APK/.
PEUGEOT 305 4-drs. GL, 149.000 km, beige, 2-1979 L
MITSUBISHI Lancer 4-drs. 1400 GL, 152.000 km, blauw, 2-1980 L
MAZDA 626 1600 5-drs. Hatchback, 45.000 km, groen, 1984 /.

R = Ruurlo; L = Lochem

Bij OPELSERVICE W.J. van der KOOI staan deze perfecte
inruilwagens met een dijk van een garantie en scherp geprijsd!

Off. OPEL + ISUZU-dealer

Autoschade
Theo Terwel

Voor uw schade reparatie

Schade Taxatie

APK laswerk

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

INRUILEN 100% FINANCIERING MOGELIJK

GROTE VERKOOP
VAN EEN PARTIJ

NIEUWE LEGERKLEDING
DE VERKOOP VINDT PLAATS OP

MAANDAG 21 NOVEMBER
10-14 uur op het marktplein tegenover
café bar De Herberg; 15-17 uur bij café

Schoenaker te Kranenburg

l Legerjacks groen, met en zonder voering,
nieuw en gebruikt.

l Parka's met borgvoering, alle maten v.a. maat
128 t/m XL

l Werkschoenen hoog en laag, met of zonder
stalen neus.

l Werkschoenen laag/hoog oliebestand49,95
l Gebruikte legerschoenen maat 39 t/m 48
l Rubber- en PVC-laarzen kort en lang, 8 mod.
l Klompen met en zonder hak, maat 36 t/m 48,
bruin en zwart.

l'Havep' werkoveralls, werkbroeken, stofjas-
sen, tuinoveralls, kieltjes, spijkerbroeken (alle
maten t/m 62) v.a. 49,95. 2 voor 95,-

I Nylonjacks diverse soorten (scherpe prijzen)
l Pilotenjacks gevoerd, diverse maten.
l Commando-truien wol en acryl, blauw en
groen
Boddywarmers, alle maten.
Schipperstruien, wol en acryl, alle maten

l Handschoenen, Hoedjes, Petten, Bank
schroeven, Vesten.

Blauwe werkoveralls
44,95-2 5ft/te voor 73,-

Firma W. Veenstra & Zn
VARSSEVELD-TELEFOON 08352-41451



Ju de dierentuin is het altijd mooi weer!
Wie er op een niet-zo-mooie dag in herfst of winter op uit wil, heeft natuurUjk
minder keus dan in de zomer. Toch is er altyd een "zonnige" bestemming die
goed is voor een dag volop plezier voor jong en oud: de dierentuin. Want veel
van onze dierentuinen zijn het hele jaar door geopend en beschikken over heel
wat overdekte ruimte. Ieder op geheel eigen wjjze bieden ze de bezoeker ook
buiten het mooi-weer-seizoen de mogelijkheid te genieten van het oneindig
gevarieerde dierenleven op onze aarde. En omdat de meeste van die dieren-
parken zjjn opgenomen in het Dagtochtenprogramma van de Nederlandse
Spoorwegen kunt er ook nog gemakkelijk en voordelig naar toe.

Zo'n tocht naar een park vol dieren
begint eigenlijk al bij u thuis, als u
uw keus maakt. NS helpt u daarbij
met de kleurrijke pocket "Er-op-
uii", waarin het hele programma
NS-Dagtoerisme is opgenomen. In
dit boekje van 256 pagina's met 400
kleurenfoto's staan trouwens nog
honderden andere evenementen
die in ons land worden gehouden.
Totaal zo'n 1000 tips voor een onbe-
zorgd dagje uit! Het boekje is te
koop voor de prettige prijs van f3,95
in de boekhandel, bij alle WV-i-
kantoren en natuurijk de NS-sta-
tions. In de pocket vindt u maar
liefst zes dierenparken die het hele
jaar door geopend zijn en zijn opge-
nomen in het NS-Dagtochtenpro-
gramma. We doen hier een keus:
het Noorder Dierenpark te Em-
men, Burgers Zoo in Arnhem en
Ouwehand in Rhenen.

Tussen de vlinders
De Emmer Zoo (NS-Dagtocht 46)

is één van de meest moderne die-
renparken van ons land. Men is er
hier in geslaagd de dieren op een
heel natuurlijke en voor de bezoe-
ker aantrekkelijke manier te huis-
vesten. Terecht beroemd is de unie-
ke vlindertuin. In deze reusachtige
tropische kas vol exotische bloe-
men en planten loopt u rond terwijl
honderden bontgekleurde vlinders
vrij om u heen vliegen. De vlinder-
tuin maakt onderdeel uit van het
Biochron, een gebouw waar op
boeiende wijze de geschiedenis van
het leven op aarde wordt verteld.
Dit jaar is het uitgebreid met een
aquariumgedeelte dat z'n weerga in
Europa niet kent. En dat zijn dan
nog maar een paar voorbeelden van
hoe de Emmer Zoo u ook bij slecht
weer een zonnige dag tussen de die-
ren kan bezorgen!

Een dagje Ouwehand
Ook bij Ouwehands Dierenpark in
Rhenen is het hele jaar door veel te

beleven. Met NS-Dagtocht 14 reist
u er comfortabel naar toe. Meer
dan 2000 dieren leven hier meestal
in een natuurlijke omgeving zoals
bijvoorbeeld het unieke Orihuis,
waar chimpansees en orang-oetans
in speelkuilen en op klimrotsen
zichzelf en de bezoekers vermaken.
In het Dolfinarium kunt u genieten
van een — letterlijk — spetterende
show waarin de zeer intelligente
dolfijnen hun verbazende acts op-
voeren. Maar er is meer: zo ziet u in
het onderzee-aquarium hoe haaien
leven, en in de Papegaaienshow
hoe felgekleurde Ara's vreemde
kunsten vertonen, etc. Kortom, een
dagje Ouwehand, da's afwisseling
en pret voor het hele gezin!

Burgers Bush
Burgers Dierenpark in Arnhem
(NS-Dagtocht 10) had de bezoeker
ook met slecht weer al veel te bie-
den. Maar sinds de opening van
Burgers Bush (een halfjaar gele-
den) is dat zeker het geval! In deze
enorme hal met een lichtdoorlaten-
de overkapping van 150 bij 90 meter
komt u plotseling in een andere we-
reld. In de vochtige hitte van de tro-
pen leven hier talloze planten en
dieren uit Azië, Afrika en Zuid-
Amerika bij elkaar. We horen de ge-
luiden van het oerwoud: het ge-
kwetter van de honderden tropi-

Is uw drukwerk vakwerk
geworden .... dan komt 't van

Weevers uit Vorden

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

ADVEVREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

nagekomen familiebericht

Geboren: Jl'p

dochter van:
Wil Voortman-van Veldhuizen
en Willem Voortman

12 november 1988
Nieuwstad 1
7251 AD Vorden

sche vogels die hier vrij rondvlie-
gen, en zelfs het geluid van een ech-
te waterval die van een hoge rots-
partij met donderend geraas neer-
stort. We lopen langs metershoge
bloeiende planten, over rotsige
heuvels, door bergstroompjes en
over een oerwoudbrug aan de voet
van de waterval. En we zijn even
ons kille klimaat vergeten in deze
reusachtige oerwoudhal die uniek
is in de wereld!
De overige algemene dierentuinen
die in het NS-Dagtochtenprogram-
ma zijn opgenomen zijn: Artis in
Amsterdam, Blijdorp in Rotterdam
en Dierenpark Amersfoort. Wat u
er kunt zien en beleven is vermeld
in de pocket "Er-op-uit!".

Dieren voor uw lens!
Wie de camera meeneemt, merkt dat
een dierentuin vol zit met fascineren-
de fotomodellen! Omdat er in onze
moderne dierenparken steeds minder
tralies en gaas gebruikt wordt, hebt u
veel mooiere fotokansen. En mocht er
toch gaas zijn, dan kunt u dat nage-
noeg laten verdwijnen als u een tele-
lens hebt. Door scherp te stellen op
het dier, wordt het gaas op de voor-
grond zo onscherp, dat het nauwe-
lijks zichtbaar is. Veel succes!

Voor al die lege flessen die u zo trouw
in de glasbak gooit.

Maar zou dat voortaan óók kunnen
met de potten van glas?

Uitslagen biljarten
Maandag 31 oktober: De Keu VII - Kra-
nenburg V 37-36.
Dinsdag l november: Kranenburg II - De
Keu VI 37-35.

Woensdag 2 november: Kranenburg III -
De Boggelaar II 29-36.
Donderdag 3 november: De Keu I - Kra-
nenburg I 35-34; Modern III - Kranen-
burg IV 40-31.

Uitslag
Eerste Trekking
Sint Nicolaasfeest 1988
Verrassingspakket.
1. G.J. Radstake
2. G. Jansen
3. H.A. Besselink
4. D. Vreeman
5. B.R. Eijkelkamp
6. B. Wunderink
7. Bosch
8. Weidner
9. Mevr. Hiddink
10. J. Welsink
11. M. Regelink
12. Wunderink
13. K. Hoetink
14. Teerink
15. Langwerden
16. J.W. Bloemendaal
17. B. van Doesburg
18. RiekWeenink
19. Marij Rutgers
20. Renate Rouwenhorst
21. J. Eulink
22. J. Sloot
23. Edwin Voskamp
24. P.N. van Wieren
25. fam. Lebbink
26. W.F. Kuhlemeier
27. A. v.d. Laag
28. D.H. Pardijs
29. Berends
30. H. Jansen
31. M. Westerman
32. Luttinhuis
33. M. Vervoerd
34. G. Schotsman
35. J. Lubbers

Vleespakket:
1. J.A. van Hal
2. G. Hendriksen
3. J.M.R. Dadema
4. H.B. Lenselink
5. A. Keune
6. J. Wassink
7. Menkveld
8. G. Lenselink
9. H. Doornink
10. B. Wullink
11. A. Wolsing
12. A. Heijink
13. D. van Heerde
14. fam. van Vleuten
15. M. Brinkerink

Brinkerhof 2, Vorden
Koekoekstraat 4, Vierakker
Addinkhof 25, Vorden
H.K. van Gelreweg 10, Vorden
de Haar 40, Vorden
Burg. Galleestraat 50, Vorden
K. v.d. Coppellostr. 8, Zutphen
de Boonk 49, Vorden
het Jebbink 34, Vorden
H. v. 's Graves. 11, Vorden
Deldensebroekw. 2a, Vorden
B. v. Hackfortweg 64, Vorden
Hoetinkhof 14, Vorden
Brinkerhof 30, Vorden
Nijlandweg 3, Vorden
Insulindelaan 20, Vorden
Stationsweg 29, Vorden
Zupthenseweg 33, Vorden
Lageweg 9, Lochem
het Stroo 13, Vorden
de Hanekamp 24, Vorden
Enzerinkweg 14, Vorden
Doeschot 32, Vorden
van Wassenaarlaan 29, Almen
Hoetinkhof 58, Vorden
de Horsterkamp l, Vorden
Wildenborchseweg 25, Vorden
Dennendijk 2a, Warnsveld
Lindeseweg 19, Vorden
Ruurloseweg 20, Vorden
Papaverhof 29, Eefde
Witerinkweg 2, Vorden
Bar. v.d. Heydeln. 4, Wichmond
Ruurloseweg 18, Vorden
het Wiemelink 15, Vorden

Molenweg 12, Vorden
Het Kerspel 16, Vorden
Stationsweg 24, Vorden
Het Wiemelink 3, Vorden
de Eendracht l, Vorden
Pr. Beatrixlaan 29, Brummen
het Jebbink 61, Vorden
Brinkerhof 93, Vorden
v. Lennepweg 4, Vorden
Burg. Galleestraat 11, Vorden
Vordenseweg 68, Hengelo-G
Zutphenseweg 33, Vorden
Molenweg 9, Vorden
het Stroo 7, Vorden
de Hanekamp 11, Vorden

ALARM

ALS ELKE SECONDE TELT
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CONTACT
UITGAVE: DRUKKERIJ WEEVERS B.V. - NIEUWSTAD 30A - VORDEN - POSTBUS 22 - TELEFOON 05752-1010

Welkom
Sint
Nikolaas
Zaterdag 19 november om ± 13.30 uur mogen wij Sint Niko-
laas met zijn Pieten weer verwelkomen in ons mooie dorp
Vorden.

Uit een brief van Sint Nikolaas hebben wij heel goed begre-
pen, waarom hij dit jaar niet met de helikopter komt. Hij
wilde liever het geld bestemmen voor meer kado's.
Daarom heeft Sint Nikolaas besloten heerlijk origineel,
gezeten op paard, naar Vorden te komen. .

Dat moment is tevens het begin van een drukke tijd, beslist
geen ongezellige tijd. De schoen mag weer gezet worden, er
wordt gezongen bij de kachel - presentjes gekocht - gedich-
ten gemaak - m.a.w. de gezellige avonden komen er aan en
welk Hollands gezin vindt dat niet?

Gezellig wordt het ook in ons dorp. Overal vindt U feestelijk
versierde etalages met een geweldige keuze aan kado's op
allerlei gebied - voor ieders portemonnee - voor jong en
oud.

En dan natuurlijk onze geweldige Sint Nikolaas-aktie met dit
jaar weer de bekende verrassings- en vleespakketten. Een
totaal waarde van f 10.000,- aan prijzen. Tot en met maandag
5 december ontvangt U bij uw aankopen in de deelnemende
zaken (kenbaar aan hun raambiljet) de bekende Sint Niko-
laas zegels. 5 zegels óp een kaart en U doet al mee. Misschien
behoort U dit jaar tot de gelukkige prijswinnaars.

Daarom heten wij U allemaal van harte welkom in onze win-
kels van Vorden, Wichmond en Vierakker. Want zoals U
weet hebben de ondernemers uit Wichmond en Vierakker
zich aangesloten bij de Vordense Ondernemersvereniging.
Dus ook bij hen (kenbaar aan de raambiljetten) krijgt U Sint
Nikolaas zegels.

Wanneer U van buiten Vorden en Wichmond komt: U vindt
geen parkeerproblemen. En mocht U tijdens Uw Sint Niko-
laas-inkopen even willen pauzeren, dat kan, want onze hore-
cabedrijven willen graag uw gastheer zijn.

WIJ WENSEN U ALLEN EEN FIJNE EN PRETTIGE
SINT NIKOLAAS-TIJD TOE. TOT ZIENS IN ONZE
WINKELS VAN VORDEN, WICHMOND EN VIERAK-
KER!

Voorzitter Vordense Ondernemers Vereniging,
Wim Polman

De Sint Nikolaas intocht
vol verrassingen

speciaal voor de
schoolgaande jeugd

Evenals vorig jaar zullen op een aantal stopplaatsen tijdens
de route van Sint Nikolaas door het dorp verrassingen wor-
den uitgedeeld.

Maar... om een surprise te krijgen, moeten jullie wel mee-
lopen met Sint Nikolaas!

Los de puzzel op. Vul in het kleine
diagram de gevraagde letters in en
u vindt een spreuk.

HORIZONTAAL: 1 beschermer; 6 het ui-
terste; 10 soort net; 14 beweging; 20 spra-
keloos; 22 weinig; 24 tijdsduur; 26 ruzie;
28 muzieknoot; 30 Soest; 31 gesloten
kring; 33 voor; 35 meisjesnaam; 37 er zijn;
38 uitroep; 39 verboden leger; 41 deel van
de mast; 43 werktuig; 44 los gesteente; 46
nieuw; 47 daar; 48 uiting van ontevreden-
heid; 49 soort auto; 51 deel van het been;
52 pi. in Zuid-Amerika; 53 dierenverblijf;
55 betaalmiddel; 56 landstreek; 57 getal;
58 overvloed; 61 langzaam; 63 huisdier;
64 plaats in België; 66 soort onderwijs; 67
mak; 68 belofte; 70 voorzetsel; 71 dubbel;
72 teken; 74 insekt; 75 dierengeluid; 76 pi.
in de Noord Oostpolder; 77 afgedaan; 79
vochtig; 80 ongeveer; 82 bijb.fig.; 83 onge-
veer; 84 dienstmaagd; 86 schaapsherder;
88 aanspreekvorm; 90 bergplaats; 91 lor;
92 onbeperkt heerser; 94 pi. in Nrd. Hol-
land; 96 soort; 98 schaakterm; 99 groei;
100 slaag; 102 bedrag; 104 ongedierte; 105
slaapplaats; 108 rangeerlocomotief; 110
blaar; 112 ruimtewezen; 113 informatie
eenheid; 114 fam. lid; 115 geheel; 117 nage-
recht; 1̂  kade; 120 deel van een boom;
121 oĵ »or leraren; 122'Soc. wet; 124
niets; fl̂ Jommerd; 129 podium; 132 Red
Cross; 133 knopvorming uitsteeksel;135
niet gekleed; 136 muzieknoot; 137 meer;
139 plantensoort; 141 reinigen; 142 zacht
dierenhaar; 143 bid; 145 Romeins keizer;
146 rojĵ 147 regiment; 148 in hef geheel
niets; ̂ W- in Nrd. Holland; 151 tocht; 152
appel; TO4 zacht; 156 vervoersbedrijf; 157
mil. rang; 158 licht geluid; 159 boom; 161
korf; 163 kuis; 164 in onze dagen; 165 de
inzet; 166 hemels wezen; 167 plant; 168
verbinding; 169 politieke partij; 170 kier;
171 paar; 173 geheel de uwe; 174 jongens-
naam; 176 oever; 179 knecht van St. Nico-
laas; 183 loven; 184 Leger des Heils; 186 li-
chaamsdeel; 187 sterke drank; 189 ver-
brandingsrest; 191 klasse; 192 gedwee;
194 lekkernij; 195 als eerder; 196 zwerf -
blok; 198 delfstof; 200 Chinees leider; 202
heilig graf; 205 kledingstuk; 207 kluitje
planten; 208 mil. rang; 209 zangstem; 210
toeschouwerstribune; 212 vogel; 213 Zon-
negod; 215 staatsblad; 217 niet even; 218
God van de liefde; 220 vat; 222 weinig; 224
aardappel; 226 water in Utrecht; 227 af-
treksel; 229 vis; 231 verlangen; 232 weke
vettige stof; 233 voorzetsel; 234 met het
doel; 236 bezigheid; 237 Ondern. Raad;
238 en anderen; 239 staten; 242 ont-
wricht; 244 tot de adel behorend; 247
meisjesnaam; 249 geëerd; 251 uitroep;
253 Bijb. naam; 254 vaag, onzeker; 256
koortsdroom; 258 vreemde munt; 259 re-
geleinde; 260 Rivier in West-Afrika; 263
snelheidseenheid; 265 aanspreektitel;
266 Alkali metaal; 267 waterdiepte; 269 ter
nagedachtenis; 270jongensnaam; 272 ik;
273 slag; 275 rivier in Europa; 276 meis-
jesnaam; 277 man van adel; 279 land-
streek; 281 vis; 282 meisjesnaam; 284
myth. figuur; 285 laagte; 286 voormiddag;
287 muzieknoot; 288 overheidsdienst;
289 vogel.

VERTIKAAL: 2. zoogdier; 3 kunstprodukt;
4 deel van een ei; 5 titel; 7 meisjesnaam; 8
watering; 9 Frans voegwoord; 11 Lucca; 12
bejaard; 13 tijdmaat; 15 onder andere, 16
titel; 17 paard; 18 pers. voorn, wrd.; 19
bouwmateriaal; 21 grondslag; 23 vlekken-
water; 25 café; 27 titel; 29 tijdrekening; 32
kleurenreeks; 33 voor; 34 bouwland; 36
waardigheid; 38 raamscherm; 40 slang; 42
plant; 44 delfstof; 45 knuffel; 47 zeden-
kunst; 48 voorbeeld; 50 behoeftig; 52 ster-
renbeeld; 54 pad; 56 gewicht; 59 deel van
de voet; 60 hap; 62 voorzetsel; 65 stuf; 68
werkelijk; 69 bedrogene; 73 dun; 75 slaap-
plaats; 77 uitroep; 78 honingdrank; 81
bloeiwijze; 84 insekt; 85 handeling; 86 na-
melijk; 87 vreemde munt; 88 breekbaar;
89 sluiskolk; 91 dronken; 93 de lezer heil;
95 daar; 97 zeepwater; 98 meer dan ge-
noeg; 99 verordening; 101 teleurgesteld;
103 kom; 104 terugslag; 105 uithakken; 106
gemeen; 107 zuivelprodukt; 109 gebied;
111 specerij; 113 deel van een boom ; 114
soort onderwijs; 116 legerorder; 118 drank;
120 verlichting; 121 twijgen; 123 opening in
de grond; 125 familielid; 127 voorstelling
van een heilige; 128 eerlijk; 130 overwelfde
straat; 131 oever; 134 onderwijzen; 135
mager; 138 boos; 140 bevrijding; 141 ver-
schuiven; 142 verlangen; 144 Bijb. figuur;
147 onbevlekt; 148 twijfel; 149 vleeshou-
werij; 152 soldaten te paard; 153 Fin. instel-
ling; 155 gezicht; 158 vergoeding; 160
zeepwater; 162 ontsm. middel; 163 soort;

164 vochtig; 170 jongensnaam; 172 laat-
ste; 175 muziekinstrument; 177 visnet; 178
vervoersbedrijf; 180 pers. voorn.wrd; 181
leder; 182 zoogdier; 185 plant; 187 med.
term; 188 zuivelprodukt; 190 afwas; 192
oorlogsgod; 193 bazige vrouw; 195 toneel
spelen; 197 lengtemaat; 198 zijrivier van
de Garonne; 199 pas; 200 soort onderwijs;
201 niet even; 203 piepzak; 204 rommel;

206 rund; 207 lamp boven het fornuis; 208
kunst; 210 biljarten; 211 politieagent; 214
Aden; 216 te belopen; 218evenwel; 219 Eur.
land; 221 slee; 223 hemels wezen; 224
muzieknoot; 225 ontroering; 228 schoor-
steenzwart; 230 visserswerktuig; 231 vra-
gend voorn.wrd; 232 jongensnaam; 235 ti-
tel; 237 Openb. Ministerie; 240 zilver; 241
soort net; 242 Vrouwen Hulp Korps; 243

troep, 245 rijstgerecht; 246 opening, 247
boomstomp; 248 titel; 250 Ministerie; 252
landbouwwerktuig; 255 neerslachtig; 257
strand wal; 259 woeste; 261 dat is; 262 en
omstreken; 264 bergplaats; 266 kerkge-
bruik; 268 jongensnaam, 270 redaktie;
271 lekkernij; 273 karaat; 274 hoofddeksel;
276 tocht; 278 bergplaats; 280 kinder-
groet; 281 dubbel; 262 Romeinse munt.

U kunt de opgeloste puzzel inleveren
of insturen voor 3 december 1988 bij
de volgende adressen:
Wim Polman, Dorpsstraat 22
Fa. Siemerink, Zutphenseweg 7
Fa. Visser, Burg. Galleestraat 3
Slagerij Vlogman, Zutphenseweg 16
Fa. Sueters, Dorpsstraat 15
Bakkerij Wiekart, Burg. Galleestraat 6
en Levensmiddelen Krijt, Dorpsstraat
10 te Wichmond.

VEEL SUCCES!

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Oplossing:



Trekkingsavonden
Dinsdag 15 november 20.00 uur 15 vleespakketten/30 verrassingspakketten

Dinsdag 22 november 20.00 uur 15 vleespakketten/40 verrassingspakketten

Dinsdag 29 november 20.00 uur 15 vleespakketten/65 verrassingspakketten

Dinsdag 6 december 20.00 uur 15 vleespakketten/40 verrassingspakketten

Mie trekkingen vinden plaats in de ontmoetingsruimte van het Dorpscentrum
en /ijn openbaar, dus voor iedereen toegankelijk.

Bemiddeling bij:

AAN- EN VERKOOP
ONROEREND GOED

TAXATIES

HYPOTHEKEN

EN ALLE VERZEKERINGEN MET
DESKUNDIG ADVIES

Lid van de Nederlandse Bond van Makelaars.

ZUTPHENSEWEG31 - VORDEN - TELEFOON 05752-1531

Uw vertrouwde adres in Vorden
09
Lid NVM

VORDENENWICHMOND
ZIJN IEMS ANDERS!

SINT NIKOLAAS 1988
* VORDEN + WICHMOND hebben een grote

Sint Nikolaas aktie
van 11 november tot en met 5 december

f 10.000,- aan prijzen
* VORDEN + WICHMOND brengen

gewonnen prijs thuis
* VORDEN + WICHMOND tellen samen

wel 60 zaken met een

breed assortiment
én voor ieders beurs

* VORDEN + WICHMOND geven U een

persoonlijke bediening
* VORDEN + WICHMOND hebben nog ruime

parkeergelegenheden

WAAROM DAN NIET UW
INKOPEN DOEN IN
VORDEN EN WICHMOND

10

(o-S

AUTO
Voor: verkoop,

Onderhoud, Reparatie
van alle merken.

DEALER:
PEUGEOT
TALBOT

Mobil tankstation

RUWIEL
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.

SPORTIEVE
GESCHENKEN

sportkleding

sportschoenen

schaatsen etc.

vogelkooien

voederhuisjes

aquaria

hengelsport

K LU VERS
SPORT-TOTAAL /•

ZUTPHENSEWEG 41WORDEN-Tel.05752-1318

Voor een fijn

Sint Nic. kado
naar

Dekker Electro bv
Zutphenseweg 8 - Vorden

Telefoon 05752-2122

Drogisterij - Parfumerie

J. TEN KATE
't Heerlijk avondje komt,
't avondje van St. Nicolaas.

Daarom: j PI UW DA.

speciaalzaak vele
geschenken en leuk
verpakt

Zie ook voor gezellige surprises en buitenkansjes
onze DA. speciale Sint Nicolaaskrant.

Zutphenseweg 2 - Vorden - Tel. 2219

Kom Kijk en Ziet
wat Dijkerman U biedt
U zoekt een leuk kado
bij ons slaagt U zo!!
voor Uw StJVicolaasinkopen
hoeft U dus niet ver te lopen

Kado tips:
• Kwaliteit

messing artikelen

• Pracht sortering
aardewerk

• Bloembollen
voor de kamer
(Amaryllis Hyacinten Crocus Paperwhite)

• Originele
naamdocumenten
(graag tijdig bestellen)

• Fleuropservice
een verrassing voor verre familie,
vrienden en kennissen

BLOEMENSPECIAALZAAK

Zutphenseweg 5 Vorden Tel. 05752-1334



letters,
chocoladeletters

ulazen
ikke, grote

Amandel
staven, wat

lekkers
banket!

Alles eigen
werk

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384

Voor praktische geschenken
dan aan Lammers denken

Dames mode en confectie,
dames en heren ondergoed,

dusters en nachtkleding

DAMESMODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

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-, rij-, schiet- en hondesport

Engelse wax-jassen
merken Barbour, Beaver, Keeperwear,

100% wind- en waterdicht

Wapen- en
sporthandel

Kristal- en aardewerk
serviesgoed
met jacht- en
ruitersport-motieven.

Marte
tttedt doeltnffendl

Zutphenseweg 9 - Vorden - Tel. 05752-1272

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

Ook kunt U bij ons terecht voor de

eigengemaakte
vleessalade
Makkelijk voor UI

Als hartige hap hebben wij natuurlijk weer

overheerlijke gehakt letter •
of gehakt staaf

Uw keurslager

Vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 1321

De Sint liep door Vorden rond
en stopte bij HELMINK terstond.
Hij zei: •
Hier is keuze voor elk gezin

en kocht leuke presentjes in!

Koopt
bij de

Vordense
en

Wich-
mondse
onder-
nemers

De mooiste kadootjes
komen van de juwelier!

q© juwelier
siemerjnk

opticien
Zutphenseweg 7 - vorden

HANDDOEKEN
LAKENSETS

SPREIEN
TAFELKLEDEN
SIERKUSSENS
DEKBEDDEN

OVERTREKKEN
FLANELLEN LAKENS

SPIEGELS
POEFS

MIMISETS
SCHILDERIJEN

LECTUURBAKKEN
SCHEMERLAMPEN

LAKENS EN SLOPEN
DEKENS

ETC. ETC.

« o e

HELlfNK
ZUTPHENSEWEG 24 VORDEN TEL. 05752-1514

LAAGTE 16 EIBERGEN

u kunt lang
zoeken...
naar mooie cadeaus voor mensen waar u om
geeft. Winkel in, winkel uit, zoeken, twijfelen,
iets of niets vinden en dan weer verder, al of niet
met zorgen hoe en waar u moet parkeren.

of metéén naar
Barendsen gaan!
Dat is de winkel met duizend en één cadeaus.
Voor de doe het zelver, want u kunt het niet zo
gek bedenken of u vindt zijn wensen bij ons in de
zaak. En voor huisvrouwen die u kunt verrassen
met iets handigs of iets moois voor het huishouden of het huis. Neem - zegt Sint Nico-
laas - het dit jaar nou eens echt gemakkelijk en ga gewoon naar de 1.001-ideënwinkel
van Barendsen in Vorden.

Zutphenseweg 1 5, Vord^n
tel. 05752-1261

en ook bij het parkeren zult u geen
problemen hebben!

Uzerwaren, gereedschappen, Luxe- en huishoudelijke artikelen,
elektrische huishoudelijke artikelen.

Hoe werkt de
Sint Nikolaas aktie?
Vanaf vrijdag 11 november tot en met maandag 5 december ontvangt U
bij alle deelnemende winkeliers (herkenbaar aan de raambiljetten) voor
elke f5,- 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 de fa. Wullink, Schoenaker of fa. Krijt (Dorpsstraat 10,
Wichmond) deponeert, loot U de volgende trekking(en) mee naar één
van de prijzen, die de Vordense Winkeliersvereniging 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 de 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
t.w.v. f50,-

175
verrassings-

pakketten
t.w.v. f 40,-

TOTAAL
F 10.000,-



/Sa-

MITSUBISHI
VIDEO'Sin

ioïal

Perfect in beeld en geluid
RADIO EN TELEVISIE SPECIAALZAAK

BREDEVELD
Zutphen Vorden

Weg naar Laren 56 Dorpsstraat 8
Telefoon 05750-13813 Telefoon 05752-1000

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

tip van piet

voorkeurboek stw 16,90
achterhoekse almanak 1989
postzegel katalogus 1989
bedleeslampje 12,95
toon hermans scheurkalender

'- het boek van klaas vaak
/•/e/7 poortvliet

kinder poster 2,50
lady set
vulpen + ballpoint
8,95

^ tri ominos de luxe
29,95

boekhandel LOGA
raadhuisstraat 20 - telefoon 05752-3100

• : .o .o" ; "„O. o1* o

Met genoegen gekregen

Met voldoening gegeven

Met overleg gekocht... bij bun», galleestraat 3 - vorden

St. Nicolaas
D Boterletters
D St. Nicolaas figuren i
D Speculaas poppen en popjes
D Speculaas brokken
D Chocolade letters
D en volop strooigoed!

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1 877

b' <0lbe
Dorpsstraat 8 - Vorden - Tel. 05752-3487

Voor snacks en salades

AKTIE
met Kerstmis GRATIS

huis-aan-huis bezorging van
bestelde IJstaarten.

Bestelformulieren vanaf heden af te halen.

Bij bestelling minimaal 2 IJstaarten l f—

AKTIE

/s aangekomen.
Velen hebben daarover liggen dromen.

Voor kadootjes groot en klein
Moet je bij Art i-f leur zijn.

L e prijzen zijn zoals je ziet
even vriendelijk als Zwarte Piet

7251 H
JW l

.' 1436

FL 50.- PREMIE
PER MAN PEBÜA

Ook voor
Sint
Nikolaas!

Nieuwstad 14
Vorden

Tel. 2426

WINTERSCHILDER
U krijgt een premie als we uw huis van binnen opknappen:

50 gulden per man. per dag!
Van 21-11 t/m 23-12 1988 en van 05-01 t/m 17-03-1989.
Voor niet-particulieren is de winterpremie op binnenwerk

fl. 35,-. Wij maken méér van uw huis.
En dat kost deze winter minder.

SCHILDERSBEDRIJF

UITERWEERD B.V.
Meester Schilders

Ruurloseweg 35 - Vorden - Tel. 05752-1523

700 mz koopplezier
's maandagmorgens gesloten

's vrijdags koopavond tot 21.00 uur

Het modecentrum voor iedereen
Dames-, Heren-, Kinderkleding

en schoenen

Raadhuisstraat 2, Vorden
Telefoon 05752-2124

wclkooi»
Voor uw
St. Nikolaasinkopen
Stationsweg 22, Vorden, tel. 1583
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