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Opening wijnhuis-traiterie

Na een interne verbouwing en wal ongemak heeft wijnhuis-traiterie Vorden woensdag 13 november/ijn deuren voor
het publiek weer geopend. Men kan aan de Burgemeester Galleestraat l 2 weer volop terecht voor wijnen en nu ook
voor salades, soepen, sau/.en, v isgerechten, kipgerechterï, bavaroisesen vleesgerechten, dit in de traiterie.
De samenwerking tussen Wijnhuis en Traiterie is belangrijk ook al omdat de klant Voorzien wordt van gedegen advies
door de aanwe/ige vakmensen.
De inrichting en afwerking /.ijn /.eer smaakvol. Exclusiviteit wordt gewaarborgd. Al met al een reden temeer eens een
be/.oek t e brengen aan Wijnhuis-T raiterie Vorden.

H.V.G. Wichmond
Op woensdag 13 nov. jl. was er weer
een H.V.G.-avond. Deze keer was de
K.P.O. op be/.oek. De avond werd
geopend door het voorlezen van een
gedicht door de voorzitster van de
H.V.C;.
Men had deze avond mevr. Laman
Trip uit Warnsveld uitgenodigd voor
een lezing over dementie.
Mevr. Laman Trip hield eerst een in-
leiding. En daarna kreeg men een
dia-serie te zien. Naar aanleidingvan
de dia's, en wat mij allemaal vertelde
kon men vragen stellen. Het was een
bijzonder interessan te avond.
Om tien uur werd de avond besloten.
De voorzitster van de K.P.O. bedank-
te mevr. Laman Trip voor de leerza-
me avond. Zij kreeg een envelop met
inhoud.
De volgende avond van de H.V.G. is
woensdag 27 november.

Basisonderwijs
Vierakker/
Wichmond
De besturen van de basisscholen in
Wichmond en Vierakker hebben in
een gezamenlijke vergadering, naar
aanleidingvan een gehouden enquê-
te omtrent onderwijs, besloten dat
het van belang is, dat in Vierakker/
Wichmond basisonderwijsk kan wor-
den genoten, óók in de toekomst,
/ i j bestuderen de mogelijkheden tot
samengaan van beide scholen.

Commissie Welzijn hield zich uitvoerig bezig
met ecologische richtlijnen

'Wij proberen het zo te doen
zodat het voor de landbouwer
nog een beetje lucht geeft'
In tegenwoordigheid van verschillende leden van de plaatselijke
standsorganisaties, hield de commissie Welzijn te Vorden zich
woensdagavond uitvoerig bezig met de ecologische richtlijnen en
met de 'verzuringskaart'. Tijdens de discussie werden de land-
bouwafgevaardigden veel ruimte tot 'inspreken' gelaten.

'EeiPboer is niet van gister?..4
Op 21 november wordt de eerste roman van Henk Graaskamp ten
doop gehouden op het gemeentehuis van Vorden. Het eerste
exemplaatvan 'Een boer is niet van gister..' wordt aanj^oden
aan drs. ff Schouten, oud-voorzittervan de KNBTB en hw Land-
bouwschap. Een paar woorden bij zijn eerste roman 'Een boer is
niet van gister...'. Waarom en waartoe zo'n boek?

De heer H. Tjoonk, voormalig frak-
tievoorzitter van de WD in de Vor-
dense raad en landbouwer van be-
roep, kreeg van wethouder mevrouw
Aartsen zelfs een 'Vordens kwartier-
tje' toebedeeld.
Tjoonk maakte daar uitgebreid ge-
bruik van en stelde aan de hand van
diverse perspublicaties dat de ver/.u-
ring die optreedt in vele gevallen niet
door de landbouw wordt veroor-
zaakt.
'De laatste decennia zijn vele bossen
s lech t onderhouden. Men moet
maar eens ophouden om alti jd maai
weer de beschuldigende vinger rich-
ting landbouw te wijzen', aldus
Tjoonk.
GmvL-voor/itter Mennink hoopte
dat de gemeente Vorden soepel met
de regels zal omgaan. 'Dat /uilen we
zeker trachten te doen, wij hopen op
een zodanige wijze dat het de land-

bouw nog een beetje 'lucht' geeft',
aldus wethouder Aartsen die vanuit
de publieke tribune nog een advies
meekreeg: 'Blijf voldoende tegengas
geven'.
Mevrouw Aartsen deelde de commis-
sie mede dat getracht zal worden om
met de omliggende gemeentes op
dezelfde lijn te komen. 'Gisteren t i j -
dens een overleg met Hengelo,
Ruurlo, Borculo op het gebied van
de bodembeschermingsgebieden
bleek dit reeds', aldus mevr. Aartsen.

De commissie hield zich woensdaga-
vond eveneens bezig met de persone-
le situatie van de buitendienst ge-
meentewerken. P.v.d.A. en WD gin-
gen akkoord met de twaalfde man.
Het GDA houdt het voorlopig op een
personeelssterkte van elf, zij het dat
er in de raad van 26 november op
wordt teruggekomen.

Indertijd was de Julianasc hooi in F.i-
bergen een klein boerenschooltje.
Henkie, tien jaar oud, schreef toen
zijn eerste- briefje aan een ziek meisje
in de klas. Reactie: Leuk, schrijf je
met nog eens? /e was weer beter en
het was meteen over. Opgevangen,
pratend tegen een vriendinnetje:
Boeren zijn ook wel mensen...maar
toch heel andere mensen.... zegt
mamma.
Ruim tien jaar later vrijend met de
dochter van de meester: Mijn moe-
der v ind t ju l l ie best aardig.... maar...
(verkering uit).
Toch getrouwd met een kantoorjuf-
frouw (ookeen boerendochtei). B l i j -
ven schrijven, ingezonden blieven.
Op papier instanties in cle nek sprin-
gend. Merkend dat men mijn schrij-
ven las, niet steeds in waarderende
zin . Mensen zijn vol ontzag voor het
geschrevene. Een dodelijk wapen
soms. Ju i s t de boerenstand er dik bo-
venop leggend.
'Bij boer Graaskamp op de- koffie',
met als onderschrift 'Boer in Vor-
den'. Vanuit het gevoel: ze drukken
de boer in een hoek, welnu, dan kom
ik terug en ga dat etaleren.

Het Staring Insti tuut doet veel goed
werk op het terrein van het streekei-
gene. Vanuit onze wortels, ons jong-
ste en verre verleden zijn wie we zijn.
Daanoorwil ik n iet wegkruipen, nee,
integendeel. Daaruit kracht putten',
aldus Henk Graaskamp.
Hij vervolgt: 'Er is veel in beweging.
Heel boeiend om nu als boer aan de
kant te gaan staan, een groot bedrijf
te verkopen en te gaan kijken in bin-
nen- en buitenland. Te luisteren, te
schrijven, te vertellen met dia's watje
zag en welke conclusie je trok. Altijd
weer de gedacht: wat is van gister en
goed te bawaren wat is ballast gewor-
den'.
'Als u dit boek leest, zult u ze tegen-
komen. Ze herkennen als mensen
van gister en van vandaag. Of op /.'n
minst herkent u de buurvrouw. We
leven in een geweldig boeiende tijd;
het is voor mij onvoorstelbaar hoe al-
les zich gaat ontwikkelen. Ik denk
veel te lezen, te kijken, te luisteren en
daarover te schrijven. In het heden is
het verleden. In het hier en nu wat
morgen wezen zal. Leven doe ik al-
leen nu op dit moment en daar ge-
niet ikvan', besluit Henk Graaskamp.

Zonnebloemmiddag gezellig
Uit Steenderen, Hengelo, Keyenborg, Warnsveld, Zutphen en
Vorden waren de mensen zaterdagmiddag in grote getale naar het
Dorpscentrum in Vorden getogen, om daar een paar gezellige
uurtjes door te maken.
Voorzitter Jan Visser van de regio
'IJsselstreek' verwelkomde de aanwe-
zigen en gaf vervolgens bet woord
aan de presentatrice judi th Bosch
(zij verving deze middag Hans van
derTogt).
Het programma begon onder de
muzikale leidingvan Peter Jongeneel
en Hans Verhoeven met een mee-
zingpotpourri. Henk Romeyn ver-
maakte het publiek met een aantal
grandioze goochelacts. Vooral de
acts in de zaal met het publiek 'de-
den'het goed.
De zusjes Alice en Karin de Vries, be-
ter bekend als Maywood, zongen een
groot aantal liedjes uit hun repertoir
waaronder 'Ik wil alles met je delen'.

een lied dat dit jaar op het zongfesti-
val door Maywood werd gezongen.
Begeleid door Peter Jongeneel en
Hans Verhoeven werd volop genoten
van de sopraan Wilma Driesen. Zij
zong diverse operette-melodiën.
Na de pauze kwam good-old Eddy
Christiani het publiek tracteren op
liedjes uit de 'oude doos'. Een duide-
lijke blijk van herkenning in cle zaal
bij zij n repertoir.

Na afloop kregen de artiesten geen
bloemen aangeboden, maar moes-
ten zij van het toneel af, de- zaal in om
zelfde bloemen bij het publiek op te
halen. Een leuk slot van een gezellige
middag.
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Onderbreking telefoonvoorzieningen

In de nacht van 25 op 26 november 1991 vinden er werkzaamhe-
den plaats aan de telefooncentrale. Gedurende 20 minuten kan
het telefoonverkeer dan onderbroken zijn. De werkzaamheden
vinden plaats tussen 00.00 en 01.00 uur.

Politie en brandweer blijven echter bereikbaar onder nr.
06-11.

Ziekenhuis Het Spittaal te Zutphen is bereikbaar onder nr.
06-52920778.

Stichting Deventer Ziekenhuizen is bereikbaar onder nr.
06-52920923.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Vrijdag 22 november 19.00 uur in de Wehme,
korte Avondmaalsviering. Voorganger: ds. J.
Veenendaal. Ook ouderen voor wie een gewo-
ne kerkdienst te lang is om mee te maken zijn
welkom in de grote zaal van de Wehme.
Zondag 24 november 10.00 uur ds. H. Weste-
rink en ds. K.H.W. Klaassens, dienst van
Schrift en Tafel op de laatste zondag van het
kerkelijk jaar, gedenken van hen die gestorven
zijn. Er is zondagsschool en jeugdkerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 24 november 10.00 en 19.00 uur ds.
P.W. Dekker, Viering H.A.

R.K. Kerk Kranenburg
Zaterdag 23 november 18.30 uur Eucharistie-
viering Christus Koning.

RK Kerk Vorden
Zondag 24 november 10.00 uur Eucharistievie-
ring Christus Koning.

Weekend-Wacht-Pastores: 24-25 november
pastor J. Lamers, Ruurlo, tel. 05735-1456.

Huisarts 23 en 24 november dr. Dagevos.
Alleen voor dringende gevallen is er op zater-
dag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen óf een dringende visi-
te aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren
kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen voor
overleg. Tel. 2432.
Adres: Vaarwerk 1, Vorden.

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

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

Dierenartsen van zaterdag 23 november 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink,
tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 23 en 24 november
N.J. Edens, Vorden, tel. 05752-1453.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

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

Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur
klachtenspreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van«de maand. Alleen op afspraak.

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

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

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

Taxidienst
1256.

Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-

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

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

Begrafenisdienst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.

Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER -
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 24 november 10.00 uur ds. C. Boch-
anen, laatste zondag Kerkelijk jaar.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 23 november 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 24 november 10.00 uur Eucharistie-
viering.

Weekend-Wacht-Pastores: 24-25 november
Pastor Lamers, tel. 05735-1456.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Po-
litie dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-
1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal,

WICHMOND
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-
spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden
de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30
uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iede-
re avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donder-
dag 10.45-11.45 uur.

Jong Gelre
Regio ledenvergadering
Op vrijdag 22 november wordt de re-
gio ledenvergadering gehoduen in
zaal Witkamp te Laren (Gld.)
Er wordt eerst een vergadering ge-
houden met een bestuursmutatie.
Hierna moet elke afdeling een stukje
opvoeren op cultureel gebied. Na dit
gebeuren is er een gezellig samen-
zijn met een muziekje en een drank-
je.

Algemene najaarsledenvergadering
Op vrijdag 29 november wordt in het

Dorpscentrum de jaarlijkse najaars-
ledenvergadering gehouden. Na af-
loop van de vergadering zal een film
worden gedraaid. En dat dit zoals
voorgaande jaren lachen wordt staat
al wel vast.
Bestuurskandidaten kunnen zich tot
de aanvang van de vergadering aan-
melden bij één van de bestuursleden.

Opbrengst collecte
De opbrengst van de collecte vwbr
Jantje Beton heeft f 1919,10 opge-
bracht. De volleybalver. Dash ver-
zorgde deze collecte in Vorden.



St. Nicolaastip

Levi's t-shirt
lange mouw,

59.95 nu 39.

Levi 's Sweater
capuchon
zonder mouw/body warmer

89.95 nu 69.95

Levi's Posters
14.95

3 voor maar

CORNER
Zutphenseweg 8 - Vorden

Telefoon 2426

Nieuw!
uit de Bio-Bakkerij:

Bio Notenbol
Honing-Volkorenwafels

Dadel Speculaas
Muesli Cake

Dit alles van biologische kwaliteit, bereid
onder keurmerk; SKAL, EKO en

DEMETER.

Verkrijgbaar bij:

't winkeltje in vers brood en banket

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

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7.50 voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst: de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• WILLEN DE JONGELUI,
die vrijdagavond mijn fiets
geleend en verbouwd
hebben, contact opnemen met
Eddie Stokkink, Julianalaan
10,7251 ER Vorden?
P.S.: namen zijn bekend.

• TE KOOP:
zo goed als nieuw 1 -pers.
Seniorenbed met verstelbare
lattenbodem.
Tel. 05754-1743.

• VERMIST sinds 14-11:
„Kandelaar van gisteren".
Verdacht wordt kalende
bink onder de schuilnaam
Nelis. Terug te bezorgen bij
Truusje.

• GEVRAAGD door ouder
echtpaar op Kranenburg: Hulp
voor één ochtend in de
week. Tel. 6807.

• GEVRAAGD:
Hulp in de huishouding,
zelfstandig kunnende werken,
1 ochtend p.w., liefst
donderdag. Brieven onder nr.
34-1, Bureau Contact,
Postbus 22,7250 AA Vorden.

• l N PLAATS VAN
KAARTEN:
Hartelijke groeten uit New
Zealand aan al onze vrienden
en bekenden. Pat en E.J.
van Tongeren.

• TE KOOP:
gashaard + kooltjes.
Bellen na 18.00 uur.
Tel. 05753-1851.

• TE KOOP:
Siersmeedhekwerk en
Schoorsteenkappen op
maat. Div. ander las- en con-
structiewerk mogelijk.
Spoorbielzen 2 m lang f 15,-
(geschikt voor hoekpaal).
Oortgiesen,
Buitenvelderweg 1, Ruurlo,
05736-1577.

Zo'n fijne warme
half wollen

onderblouse koopt
u bij

a/d Zutphenseweg.
in Vorden

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

250 m2

kamer-
plantenkas

bij

WORDEN
, Ruurloseweg 65- Vorden Tel. 05752-3671 ,

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

café'- restaurant
•

zondag 24 november van 17.00-19.30 uur

Achterhoeks Boerenbuffet
f 25,- PP

onbeperkt genieten van vele gerechten

(warme/koude) waaronder streekgerechten

65+ 21,- kinderen t/m 10 jaar 12,50

-a.u.b. reserveren-

muzikale omlijsting: "de Trekzakman"!

•Kom NU genieten van onze vele
wildspecialiteiten.

•Vrijdag 22 november vanaf 20.00 uur
Klaverjassen en jokeren.

•Zaterdag 23 november Dansavond
muziek: „TRANSFER"

Entree f 10-, incl. bittergarnituur en
l consumptie.

•Ruurloseweg 64 - 7251 LV Vorden (Kranenburg)

Tel.: 05752-6614

M AG LITE
Perfekte zak- en staaflantaarns, met een zeer hoge lichtopbrengst. Slag- en breukvast,
kwaliteits lens en reflector, waterdicht, te gebruiken bij explosiegevaar, met reservelamp.

MAGLITE2CELL:F71,-
Maglite's zijn er in 2, 3, 4, 5, 6 of 7 cells.

\ttcds Joeltreffendl

Tel. 05752-1272, Zutphenseweg 9, Vorden

Hou uw body fit
met 'THERMOFIT',
hal f wollen ondergoed

TE KOOP BIJ:

a/d Zutphenseweg
in Vorden

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden ZE ZIJN ZO LEKKER:

25 ZOETE CLEMENTINES
EXTRA VOORDELIG:

Holl. GOLDEN DELICIOUS
hard groene SPRUITEN neei knol ,50

KOLDENHOF's Versmarkt

2 Wintercyclamen 10,95
Kaschrysanten 8,95
Anjers of Rozen 8,95

3 bos

2 bos

DL VALEWEIDE-bloemen

WERELDWINKEL VORDEN

I.v.m. vertrek van
enkele medewer-
kers naar elders,

zoekt de Wereldwinkel
Vorden vrijwilli-

gers, die bereid zijn
de schouders onder
dit belangrijke werk
te zetten. Geïnte-
resseerd? Bel even

met Bertha Brinkman,

TEL.3067.

Voor reparaties
van
alle
merken

[DJI5WI3UD
,1 I-! v i lüRUIT IN BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

Zo wordt u „wild
enthousiast:
Proef onze

HAZEPEPER
of REEPEPER!

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst i «HO 7,95
Grove verse worst 1 «HO 9,90
Schouderkarbonades 1 KÜO 8,45

MARKTAANBIEDING

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 m 7,95
Rundergehakt ik,io11,50

Borstlapjesi küo 12,90

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi
Hamschijf
1 kilo 6,95

SPECIALITEITEN

(3 soorten)

5 halen

4 betalen

Gebr. Gehakt
100 gram 0,98

Zure Zult
100 gram 0,98

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram üjf O

EXTRA VOORDELIG EXTRA SCHERP IN PRIJS GELDIG DO. VR. ZA.

Haas Rib karbonades 1* 10,45
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

OOK UW ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

groenten en fruit
en noten<t«ar\>

Fam. J. Huitink
Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag 21 - 22 - 23 november

Bij aankoop van KAAS
500 gram vers gebrande

pinda's

95 cent

UIT DE NOTENBAR:

NIEUW: Duitse
Notenmix

250 gram 2,50
maandag 25, dinsdag 26
en woensdag 27 nov,: PANKLARE HUTSPOT «^ 1,25

De SINT is weer in het land!

Neem vast een voorproefje
uit onze

A A N B I E D I N G E N

Roomboter Amandelstaaf A 7c250 gram van 6,50 voor "Tj f *J

Dik Speculaas
Speculaaspopjes
Vordense Mik
Zo vers haalt u het alleen nog maar bij:

.. 1 pak van 4, -voor

1 pak van 4,50 voor O j f O

5,50van 6,- voor

TELEFOON 1373

WARME BAKKER

OPLAA i ^
De bakker die alles nog zelf bakt en dat proeft U!

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!



Wij zijn heel gelukkig met de
geboorte van onze zoon en
broertje

Joeri- Benjamin

Roepnaam:

Joeri

Jan Hiddink
Wilma Hiddink-Lendering
Lieke

Menninkweg 3a
7255 LL Hengelo Gld.

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter en
zusje

MICHELLEHENRIEKE

We noemen haar

Michelle

Ze is geboren op zondag 17
november 1991.

Henk en Minie Meijerink
Dewalt

Bastiaan
Rianne

Rommelderdijk 1,
7251 MB Vorden.

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij een
ieder heel hartelijk bedanken
voor de vele persoonlijke ge-
lukwensen, kaarten, bloemen
en kado's die ons 25-jarig hu-
welijksfeest tot een onvergete-
lijke dag hebben gemaakt.

Jan Maalderink
Heintje Maalderink-

Bijenhof

7021 DZ Zelhem.
Paulus Potterstraat 5.

Om niemand te vergeten laten
wij op deze manier weten.
Heel veel dank aan al die men-
sen voor het sturen van een
kaart, bloemen, kado of per-
soonlijke gelukwensen.
Het heeft ertoe bijgedragen
dat 1 november jl. voor ons
een onvergetelijke dag is ge-
worden.

Jan en Minie Hammers

Wichmond, november 1991

Vele mensen uit mijn naaste omgeving
hebben blijk gegeven van hun medeleven
bij het overlijden van mijn echtgenoot

J.J.M. Bayer

op 12 september 1991.
Deze mensen wil ik hierbij van harte dan-
ken voor hun sympathieke reactie.
Speciale dank aan fysiotherapeut R.J. Jan-
sen v.d. Berg, die de laatste moeilijke jaren
altijd klaar stond om hulp te bieden.

W.A.A. Bayer-Kreulen
Christinalaan 12,

7251 AX Vorden.

Koor Interchrist Vorden
heeft plaats voor nieuwe
leden

Wie houdt van zingen kan informatie
krijgen bij:
tel. 05752-3780 (Joke Moor) en
tel. 05752-3462 (Henk Knol)

Repetitie:
vrijdagavond van 20.15-22.00 uur
in „de Voorde"
(achter de NH Dorpskerk)

Wie zich nu aanmeldt kan wellicht
nog meedoen aan een
Kerstoptreden!

TUINONTWERP
AANLEG
ONDERHOUD en ADVIES

Gebr.
Kettelerij b.v.
Addinkhofie-
7251 VG Vorden
Telefoon 05752-2054
(b.g.g.3778of1164)

KRATO
presenteert

Zeg kan ik je man even lenen?
vrolijk spel in 3 bedrijven

Zaal Schoenaker
Aanvang 20.00 uur

's Middags GRATIS TOEGANG
voor alle ouderen van Vorden en omgeving.

Aanvang 14.00 uur.

Voor een volledige huidverzorging
en voetreflexzone-massage naar:

H U I D V E R Z O R G I N G
uuóta

Het Jebbink 36 , 7251 BM Vorden . tel . 3025

Nefit-Turbo.
met Schone

Nefit-Turbo.
De zuinigste HR cv-ketel en tevens

; de schoonste. Zo kunt u eindelijk
een milieu- maatregel nemen die u

j geld oplevert. Stap eens bij ons
^binnen. We vertellen M F F l T
u er graag meer over!

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Gezellige
Kerstdagtochten
Düsseldorf - Essen - Munster

f 27,-pp
(excl. kaartjes metro)

op

30 november, 3 december,
7 december, 10 december,
11 december, 13 december,
14 december, 17 december,
18 december, 19 december,

21 december

Vertrek:
8.00 uur Deventer
8.15uurGorssel
8.30uurZutphen

8.45 uur Warnsveid
9.00 uur Vorden

9.15 uur Ruurlo en Winterswijk

HAVI REIZEN
J.L. Harren. Tel. 05758-1334

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat het
college van Burgemeester en wethouders voorne-
mens is om met toepassing van het bepaalde in artikel
17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening,voor een
periode van maximaal 0,5 jaar, vrijstelling te verlenen
van de bepalingen van het bestemmingsplan 'Vorden
1975/1984, no.1'.
Dit ten behoeve van de plaatsing van een woonkeet
(maximaal 50 m2) door de gemeente zelf op het per-
ceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sektie K,
nr. 4083, plaatselijk bekend Nieuwstad 47.

De op het verzoek betrekking hebbende stukken lig-
gen tot en met 6 december 1991 ter inzage ter ge-
meente-secretarie, afdeling Ruimtelijke Ordening c.a.
(Koetshuis).

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
schriftelijke bezwaren indienen tegen dit voornemen
bij het college van Burgemeester en wethouders.

Vorden, 21 november 1991.
De burgemeester voornoemd,
E.J.C.Kamerling

DEZE WEEK:

Heerlijke Bolussen
van 4.80 voor

bij uw:

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL.1384

MONUTA
verzekert en verzorgt

de uitvaart
betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum; Het Jebbink 4, Vorden

05750 - ' 29 31
dag en nacht bereikbaar

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

'n Voorproefje van St. Nicolaas:

Roomboter
Amandelstaven

met zuivere amandelspijs, dus:
GEWOON GEWELDIG LEKKER!

DIT WEEKEND a 4,95
Nieuw: ook om zelf af te bakken. Verser kan het niet!

't winkeltje in vers brood en banket

urin
Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Bel ons voor

DE WINTERSCHILDER
periode 18 november 1991 t/m 13 maart 1992

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
B.g.g. Telefoon 05752-2039
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

VAN
DCft

Leo Westerhof:
UMI

Telefoon 05752-1208

SINTERKLAAS IS LANGS DE
KEURSLAGER

GEGAAN!
KEURS1AGER

KIJK MAAR EENS NAAR ONZE SPECIAL:
VOOR HET WEEKEND-RECEPT:

(plus CD-muntje)

DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG:

GEP. SCHNITZELS ,oogram 1,59
(plus CD-muntje)

TIP VOOR DE BOTERHAM:

LEVERKAASm^O,98
SCHOUDERHAM (eigen) 100 gram 1,89

(plus CD-muntje)

SPAAR NU BIJ UW KEURSLAGER VOOR CD's VOOR
MAAR F 9.95 PER STUK VIA UW BESTEDING IN DE

WINKEL. VOOR MAAR 10 CD-MUNTJES KUNT U
EEN CD KOPEN VOOR MAAR F 9.95 P.ST. LEUK OM TE

KRIJGEN; LEUK OM TE GEVEN! SPAAR MEE!

EDAMMER OESTERS
100 GRAM

245
Helemaal nieuw, een verrassing

MAANDAG 23 sepL

SPEKLAPPEN
500 gram 3,98

(plus CD-muntje)

DINSDAG 24 sept.:

VERSE WORST
500 gram 4,98

(plus CD-muntje)

HAMLAPPEN
500 gram 3,9o
(plus CD-muntje)

WOENSDAG 25 sept.:

RUNDER-
GEHAKT
500 gram 5,98

(plus CD-muntje)

GEHAKT h.o.h.
500 gram 4,98

(plus CD-muntje)

VLOGMAN
Zutphenseweg 16-Vorden

Tel. 05752-1321

W
De Keurslager
retandvan
lekker vlees

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand

^k Natuurlijk bij...
WWENZEL SPELLBRINK Ass.

Tel. 05430-18585

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

VAN DE T.V.

Kinderen voor
kinderen
deel 12

de Ministars
deel 1 en 2

VERKRIJGBAAR OP CD EN MC

WEET U HET NOG?

HIJ KOMT!

"DANGEROUS"
DE MOOIST! KADO'S VIND J IN DEZI PLATENZAAK

Zutphenseweg 8 7251 DK Vorden Tel. 05752-3085

Nieuw. Prach tig... Anders.
ISIEISIAIMI
JUNIOR

Encyclopedie
voor de jeugd

MhTMIi l iR DAN 2400

onderwerpen en
3500 spectaculaire
kleurenillustraties.!|Encyclopediej 640 bladzijden)
ƒ99,00

voor cie jeug
Ml l R DAN 5 JAAR is er

gewerkt aan dit
informatieve
standaardwerk, een
databank van feiten,
beelden en gegevens
voor de jeugd van nu.

Opzoeken wordt weten en leren wordt leuk
met de SESAM junior Encyclopedie voor de jeugd.

Verkrijgbaar bij boekhandel:

Boekhandel LOGA
Raadhuisstraat 22 - Vorden - Tel. 05752-3100

-̂
w
U
u
D
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RKLAAS 4 5 DECEMBER 4- SINTERKLAAS 4- 5 DECEMBER 4 SINTERKLAAS 4 5 DECEMBE

LT



EMEENTE ULLETINORDENJf y
Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

• Telefoon gemeente: 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
& 00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00uur.

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

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

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

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

IENST
GEMEENTEWERKEN

Een extern bureau (O.D.R.P.). heeft
een onderzoek ingesteld naar het
functioneren van de buitendienst
van gemeentewerken. De conclusie is
dat deze dienst uitstekend functio-
neert maar dat er enige vervanging
van materiaal dient te komen. De
buitendienst van gemeentewerken
bestaat volgens het rapport uit een
jonge, gemotiveerde ploeg. Een in
afwachting van het onderzoek nog
niet opnieuw ingevulde vacature
dient zo spoedig mogelijk ingevuld
te worden.
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om hiertoe
over te gaan. In totaal is voor uitbrei-
ding en vervanging van het materieel
een investering nodig van
f 285.000,- over twee jaar. Voor een
deel is het geld hiervoor aanwezig.
Tijdens de commissievergaderingen
hierover is gebleken dat de P.v.d.A.
en de V.V.D. instemmen met het
voorstel van het college. Het C.D.A.
wil haar mening kenbaar maken tij-
dens de gemeenteraadsvergadering.

TEMMINGSPLAN
BUITENGEBIED
1989, NR 4

Dit bestemmingsplan maakt de vesti-
ging van een tuincentrum mogelijk
aan de Ruurloseweg, de voormalige
kwekerij Spiegelenberg. De grond
krijgt de bestemming 'tuincentrum',
waarbij voor het toezicht en beheer
een mogelijkheid is opgenomen
voorde realisering van een dienstwo-
ning. Dit bestemmingsplan heeft de
in de wet voorgeschreven procedure
doorlopen, voor de woning is even-
eens een procedure gevolgd op
grond van de Wet Geluidhinder.

Er zijn geen bezwaren tegen het plan
ingediend.
De commissie voor algemeen be-
stuur heeft positief geadviseerd aan
het college van burgemeester en wet-
houders.

T7
i* VIERENTWINTIG

MENU-CASSETTES
VOOR TAFELTJE

DEKJE
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om 24 menu-
cassettes beschikbaar te stellen voor
tafeltje dekje. Hiervoor is een bedrag
nodig van bijna f 8000,-.

!• VOORLICHTING^
AVOND OVER

KINDEROPVANG OP 20
NOVEMBER IN HET

DORPSCENTRUM OM
20.00 UUR

In mei 1991 heeft de gemeenteraad
besloten om een kinderdagverblijf
aan het Wiemelink te bouwen. Er ko-
men twee vormen van kinderdagop-
vang:
1. de dagopvang (voor de kinderen

die nog niet naar school gaan);
2. de buitenschoolse opvang (voor

kinderen die al wel naar school
gaan maar na schooltijd moeten
worden opgevangen)

Voor Vorden komen 13 plaatsen voor
het bedrijfsleven. In totaal komen er
ruim 18 plaatsen.
Om onder andere de bedrijven con-
crete informatie te geven over de kin-
derdagopvang in Vorden is er op 20
november aanstaande een voorlich-
tingsavond iij. het Dorpscentrum
georganiseerd. Deze voorlichting
geeft de stichting Spectrum, die zich
beroepsmatig met de voorlichting en
begeleiding van kinderopvang bezig-
houdt. Tijdens deze avond kunt u
vragen stellen en met de stichting
Spectrum van gedachten wisselen
over kinderopvang. De voorlich-
tingsavond begint om 20.00 uur.
Naast de bedrijven en instellingen
zijn tijdens deze avond ook artsen,
verenigingen en stichtingen met per-
soneel in dienst en particulieren van
harte welkom.

>FOLDERS OVER HET
NIEUWE REGLE-

MENT VERKEERS-
REGELS EN VERKEERS-

TEKENS
Op het gemeentehuis zijn thans vol-
op folders over het nieuwe regele-
ment Verkeersregels en Verkeerste-
kens verkrijgbaar. Er zijn twee fol-
ders:
een met alle (nieuwe) borden en een
met de hoofdlijnen van het nieuwe
Reglement, de 'postbus 51' folder.
Haal een folder bij het gemeente-
huis!
Wist u trouwens dat bijna alle 'Post-
bus 51' folders ook in het gemeente-
huis te verkrijgen zijn?

«

Ï* DERDE WIJZIGING
ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

Op 29 maart 1988 heeft de gemeenteraad een nieuwe Algemene plaatselijke
verordening vastgesteld. De nieuwe verordening is een model van de Vereni-
ging van Nederlandse gemeenten. Deze vereniging houdt de Apv ook actueel.
De wijziging die burgemeester en wethouders nu aan de gemeenteraad aan-
bieden gebeurt dan ook op voorstel van de Vereniging van Nederlandse Ge-
meenten.
Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om de Algemene
plaatselijke verordening conform het voorstel van de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten te wijzigen, met een belangrijke uitzondering. Dit gaat om
plaatselijke beperkingen voor het uitrijden van mest. Burgemeester en wet-
houders vinden verdergaande plaatselijke beperkingen voor het uitrijden van
mest te vergaand voor de agrariërs. Zij worden al geconfronteerd met uitge-
breide regels over het uitrijden van mest.
Enkele bepalingen die opgenomen of gewijzigd worden:
— verbod vuren te stoken, een bijna absoluut verbod, behalve voor het ver-

branden van agrarische reststoffen;
— een verbod tot het exploiteren van een gelegenheid waar kansspelen zijn te

beoefenen; voor dergelijke inrichtingen gaat een vergunningplicht gel-
den;

— een verbod om bepaalde wapens bij zich te hebben;
— bestrijding iepeziekte;
— algemene voorschriften lozing en riolering (praktijken voor tandheelkun-

dige verzorgingen reductie van amalgaamresten).

De commissie voor algemeen bestuur heeft een positief advies uitgebracht en
met instemming kennis genomen van het feit dat burgemeester en wethou-
ders geen verdergaande beperkingen voorstaan voor het uitrijden van mest.

J- OPHALEN GROF
HUISVUIL

Indien u grof huisvuil hebt dan kunt
u bellen naar het gemeentehuis.

Zoals op de Afvalwijzer staat die u
met de mini-containers hebt ontvan-
gen, komt de inzameleaar de laatste
dinsdag van de maand het grof huis-
vuil ophalen.

De afmeting van hetgeen u aanbiedt
mag niet groter zijn dan l meter bij
l ,5 meter, het gewicht mag niet meer
/.ijn dan ongeveer 25 kilogram.

OUW-ENKAP-
VERGUNNINGEN

Op 12 november hebben burge-
meester en wethouders bouwvergun-
ning verleend aan:
— garagebedrijf H.A. Groot Jeb-

bink, Nieuwstad 36 te Vorden,
voor het verbouwen van een
tankstation en het bouwen van
een luifel op het perceel Rondweg
2 te Vorden;

— maatschap B. en J.W. Abbink,
Kruisdijk 9 te Vorden, voor het
bouwen van een garage/berging
op het perceel Kruisdijk 9 te Vor-
den;

— de heer G.J. Pelgrum, het Wieme-
link 7 te Vorden, voor het bouwen
van een garage/berging op het
perceel het Wiemelink 7 te Vor-
den;

— de heer B.A. Mombarg, Nieuw-
stad 3 te Vorden, voor het bouwen
van een berging op het perceel
Nieuwstad 3 te Vorden;

— de heer J.B. Lenselink, Schutte-
0 te Vorden, voor het
van 3 voedersilo's op het

perceel Schuttestraat 20 te Vor-
den;

— de heer F.B.W. Bleumink, Hoe-
tinkhof 185 te Vorden, voor het

van een carport op het
_ Hoeünkhof 185 te Vor-

den;
— de heer G.J.G. Tolkamp, Eiken-

laan 20 te Vorden, voor het bou-
wen van een praktijkruimte/over-
dekt terras op het perceel Eiken-
laan 20 te Vorden;

— de heer A. Beeftink, Joostinkweg
12 te Vorden, voor het bouwen
van een olie-opslagplaats en een
afspuitplaats op het perceel Joos-
tinkweg 12 te Vorden;

— de heer W. de Leeuw, Ruurlose-
weg 65a te Vorden, voor het bou-
wen van een overkapping op het
perceel Ruurloseweg 65a te Vor-
den;

— de heer G.J. Tolkamp, Ruurlose-
weg 84 te Vorden, voor het bou-
wen van een woning op het per-
ceel Het Eelmerink4 te Vorden.

Kapvergunning is verleend aan:
— de heer M.C. Das, het Jebbink 63

te Vorden, voor het kappen van 3
berken op het perceel het Jebbink
63 te Vorden;

— de heer J.M. Uiterweerd, Zut-
phenseweg 58 te Vorden, voor het
kappen van een den op het per-
ceel Zutphenseweg 58 te Vorden;

— de heer J. Groot Jebbink, Linclese-
weg 18 te Vorden, voor het kap-
pen van een eik en 15 populieren
aan de Lindeseweg te Vorden, on-
der oplegging van een herplant-
plicht voor een eiken 15 populie-

NALE VRIJWIL-
LIGERSDAG

Op 7 december 1991 wordt in Arn-
hem (hotel Haarhuis) een program-
ma gepresenteerd ter gelegenheid
van de landelijke viering van de in-
ternationale Vi ijwilligersdag. Deze
viering wordt georganiseerd door
een aantal provinciale organisaties,
die zich bezig houden met de onder-
steuning van het vrijwilligerswerk op
uiteenlopende terreinen als sport,
natuur- en milieu, ouderen, sociaal-
cultureel werk, verzorging, scouting
e.d. Tijdens deze dag zullen lezingen
worden gehouden en vinden er
workshops plaats.

Opgave voor deelname aan deze dag
is mogelijk voor l december 1991 bij
de Vrijwilligerscentrale Arnhem,
Nieuwe Plein 13, 6811 KP Arnhem,
telefoon: 085-422833. Ook kunt u
daar nadere informatie verkrijgen.

GEMEENTE-
BULLETIN NIET

ONTVANGEN? BEL
HET GEMEENTEHUIS

Maandelijks geeft de gemeente een
pagina uit die in de gehele gemeente
huis aan huis verspreid wordt. Heeft
u een of meerdere malen deze pagi-
na niet ontvangen, neemt u dan even
contact op met het gemeentehuis.
Wij zorgen er dan voor dat u maan-
delijks de pagina wel in de bus krijgt.
In 1991 krijgt u nog eenmaal een pa-
gina die hoofdzakelijk over de ge-
meentebegroting gaat, Deze pagina
krijgt u 11 of 12 decemboL
Voor 1992 ziet het schepper voorlo-
pig als volgt uit:
- 22/23januari
- 19/20 februari

— 25/26 maart
- 22/23 april
-20/21 mei
- 24/25juni
- 19/20 augustus
— 23/24 september
-21/22 oktober
- 18/19 november

3. 16/17 december.
(de eerstgenoemde datum geldt voor
de bebouwde kom Vorden, omdat
daar met bezorgers wordt gewerkt, de
tweede datum geldt voor het buiten-
gebied, daar ontvangt u de pagina
over de post).

!• VERKEERSDRUPPELS
KRUISPUNT BAAKSE-

WEG/BEEKLAAN
Op het kruispunt Baakseweg Beek-
laan in Wichmond gebeuren relatief
veel verkeersongevallen. De meeste
ongevallen ontstaan doordat verkeer
afkomstig uit de richting Hengelo
geen voorrang verleent aan verkeer
uit Vorden. Om de voorrangssituatie
te benadrukken komen binnenkort
in de Beeklaan nabij de kruising zo-
genaamde 'overrijdbare verkeers-
druppels'. Dit zijn markeringen in de
vorm van druppels die met witte klin-
kers in de straat worden aangebracht.
Hierdoor ontstaat een lichte verho-
ging. Het gaat om een proef. Helpen
de druppels niet voldoende, dan ko-
men er mogelijk aanvullende maat-
regelen.

TE HARD RIJDEN
KOST JE VEEL

ROVG/VVN

BINNEN DE KOM

EMEENTERAAD VERGADERT
OP 26 NOVEMBER 1991

Tijdens deze vergadering, die om 19.30 uur begint en plaatsvindt in het
gemeentehuis, staan de volgende onderwerpen op de agenda.
— organisatie-onderzoek buitendienst gemeentewerken;
— vaststell ing plan vooi nieuwe basisscholen 1992-1995;
— vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied 1989, nr. 4';
— beschikbaarstellen krediet voor het aanschaffen van 24 menu-casset-

tes;
— 3e wijziging Algemene plaatselijke verordening.

IN DE GROENE
MINI-CONTAINER:

— Loof, schillen en resten van groen-
te, fruit en aardappelen.

— Alle etensresten, ook vlees- en vis-
resten.

— Eierschalen.
— Koffiefilters, koffiedik, theezakjes

en theebladeren.
— Doppen van pinda's en noten.
— Mest van huisdieren (geen katte-

bakkorrels s.v.p.).
(iras, stro en bladeren.

— Snijbloemen en kamerplanten,
klein snoeiafval en kort gemaakte
takken, resten van tuinplanten
(geen zand s.v.p.).

HOUDT U DIT
S.V.P. APART!

(in )ivuil: dit wordt apart opgehaald.
Glas: naarde glasbak.
Papier: voor school of'vereniging.
Textiel: apart houden voor inzamel-
acties, of naar tweedehands winkels
brengen.
Batterijen: apart houden! Is klein
chemisch afval.

Overjarige medicijnen: is klein che-
misch afval , naaide apotheek bren-
gen of apart houden.
Middelen tegen onkruid of onge-
dierte, verfresten en verdunnings-
middelen, petroleum, accu's en lo-
tocheinicaliën: apart houden! Is
klein chemisch afval.

IN DE GRIJZE MINI-CONTAINER KOMT
AL HET OVERIGE AFVAL,

OOK ALS U TWIJFELT!

jf-NlEUWE PASPOORTWET OP l JANUARI 1992
Door de invoering van de nieuwe Paspoortwet op l januari 1992 veranderen
er een aantal zaken.
De leeftijd waarop kinderen kunnen worden bijgeschreven in een reisdocu-
ment van de ouders gaat vanaf l januari 1992 van 12 jaar naar löjaar.
Ook is het na l januari 1992 mogelijk om kinderen tot 16 jaar in de reisdocu-
menten van beide ouders bij te schrijven. Voor jongeren tot 16 jaar is het
mogelijk om een toeristenkaart te verkrijgen tegen een speciaal jeugdtarief.
Met zo'n toeristenkaart kan in bijna alle landen van Europa worden gereisd.
Een andere verandering is dat vanaf l april 1992 het reizen op een verlopen
paspoort niet meer mogelijk is. Verlengen van een reisdocument kan na l
januari 1992 al niet meer. U moet dus altijd over een geldig reisdocument
beschikken, ook binnen de EE( i.
Het teruggeven van ongeldig gemaakte reisdocumenten blijft beperkt tot die
gevallen, waarin het reisdocument een nog geldig visum of een nog geldige
buitenlandse verblijfstitel bevat;
reisdocumenten kunnen niet meer worden verlengd;
In de Paspoortwet is het recht op een reisdocument voor de burger vastgelegd.
Alleen nog op gronden die in de wet staan vermeld kunnen reisdocumenten
worden geweigerd of venallen verklaard.

ELPMEE AAN EEN SCHONER MILIEU
DOOR AFVAL TE SCHEIDEN!!

INDE GROENE CONTAINER:
LOOF, SCHILLEN EN RESTEN VAN GROENTE, FRUIT EN AARDAPPE-
LEN;
ALLE ETENSRESTEN, 00 K VLEES EN VISRESTEN;
EIERSCHALEN;
KOFFIEFILTERS, KOFFIEDIK, THEEZAKJES EN THEEBLADEREN;
DOPPEN VAN PINDA'S EN NOTEN;
MEST VAN HUISDIEREN, GEEN KATTEBAKKORRELS;
GRAS, STRO EN BLADEREN;
SNIJBLOEMEN EN KAMERPLANTEN, KLEIN SNOEIAFVAL EN KORT
GEMAAKTE TAKKEN, RESTEN VAN TUINPLANTEN (GEEN ZAND
S.V.P.);

INDE GRIJZE CONTAINER:
AL HET AFVAL DAT U NIET GESCHEIDEN KUNT AANBIEDEN

RAADPLEEG UW AFVALWIJZER VOOR DE VELE MOGELIJKHEDEN DIE
BESTAAN OM AFVAL GESCHEIDEN AAN TE BIEDEN.

INDIEN U KLACHTEN HEBT OVER HET OPHALEN VAN HUISVUIL,
MELDT DIT DONDERDAGS VOOR 12.00 UUR. WIJ PROBEREN DAN DE
KLACHTEN DEZELFDEWEEK TE VERHELPEN.
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Jubilaris bij Fa Barendsen

De kracht van de Vordense middenstand zit vooral in de dienst-
verlening. De persoonlijke aandacht voor de klant, de service en
vakkennis van leiding en personeel maken dat de winkelstand in
ons dorp een goed figuur slaat als het gaat om de gunst van de
consument. Zodat de meeste winkels in Vorden het kunnen bol-
werken tegen de grote zaken in de regio.
Ken voorbeeld van zo'n /aak is het al
meer dan een eeuw bestaande bedrijf
van de f a m i l i e Barendsen. Behalve de
twee winkels is er een constructiebe-
drijf annex smederij. Kr zij n goed ge-
motiveerde medewerk(st)ers die aan-
dacht hebben voor de wensen van de
cl iën ten . Ken van die medewerkers
vierde de/e week leest. Het was de
voorman van de constructiewerk-
plaats B. Lebbink, beter bekend als
Bennie die in de bloemetjes werd ge-
zet omdat hij 25 jaar in dienst is van
het bedrijf. Kigenlijk is hij er nog
ZO'njaarofachl langer, want als kind
van zeven jaar speelde Bennie al in
de smederij en probeerde hij zich
verd iens te l i jk te maken door kleine
klusjes (e doen.

Sindsdien heef t de/e nijvere werker
duizenden uren in 'zijn' werkplaats
doorgebracht. Officiële werktijden
werden niet aangehouden, zodat het

v a a k weken van zestig uur of meer
werden. Als er 's nachts een storings-
melding was bijv. van een verwar-
mingdan was Bennie snel ter plaatse.
Als een maai- of andere machine het
niet meer doet, dan vindt hij een
oplossing, /o is voorman Bennie een
populair man geworden bij de vele
klanten van het b e d r i j f , ook omdat
hij werkelijk van alle markten thuis is.

De laatste jaren doet Bennie het iets
kalmer aan omdat er nu een ge/in is
dat op hem wacht en hij weet dat hij
daar rekening mee moet houden.
Maar zijn werk blijft zijn hobby en hij
kan het niet laten te zoeken naai een
oplossing als er een beroep op hem
wordt gedaan.

Hel is begrijpeli jk dat het jubileum
met alle medewerkers fees te l i jk is ge-
vierd. Kn dat er veel goede woorden
zijn gesproken tijdens de feestavond

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman

Varkensvlees met abrikozen
Met licht gebakken en daarna zacht gestoofde reepjes mager varkens-
vlees maakt u samen met een blikje abrikozen op siroop en een groene
paprika een gerecht dat niet alleen "anders dan anders" is, doch ook erg
goed smaakt. U kunt er droog gekookte rijst bij geven.

Reken voor 4 personen op 400 gram magere varkenslapjes, 100 gram ge-
kookte ham (dikke plak), l a 2 groene paprika's, !/2 blik abrikozen op lichte
siroop, l ui, milde kerriepoeder, bloem, bouillontablet en zoete Indone-
sische sojasaus (Ketjap benteng manis).

U maakt het vlees droog met keukenpapier en snijdt het vlees en de ham
in smalle reepjes of in blokjes. Laat de abrikozen uitlekken. Vang het
vocht op. Snijd de vruchten net als het vlees in smalle reepjes of in blok-
jes. Verwijder de steelaanzetten, zaad en zaadlijsten van de paprika's en
snipper het uitje ragfijn. Verhit in een koekepan met hoge opstaande
rand (of in een wok of wadjan) 50 gram boter. Wacht tot het schuim op de
boter voor een groot deel is weggetrokken. Fruit de ui er zolang in tot het
glazig ziet. Voeg het vlees toe en laat alles, onder voortdurend roeren en
omscheppen zolang bakken tot het een bruine kleur heeft gekregen.
Strooi er wat zout, peper en l /2 theelepel milde kerriepoeder (kerrie Dja-
wa) door. Schep alles goed om en voeg dan de paprika's toe. Strooi er
door een zeefje 11/2 eetlepel bloem over. Schep alles goed om en schenk er
2y2 deciliter bouillon en l deciliter vocht uit het blikje met abrikozen bij.
Roer alles nogmaals goed om en breng het aan de kook. Temper de
warmtebron en laat alles gedurende 10 minuten zachtjes sudderen. Voeg
er l a 2 eetlepels ketjap, de ham en de abrikozen aan toe. Schep alles even
om en dien het gerecht op zodra de ham en de abrikozen door en door
warm zijn geworden.

Tip: wanneer u er een bijzonder pittig gerecht van wenst te maken roer
dan tegelijk met de paprika's l of meer theelepels sambal oelek door het
gerecht.

Bereidingstijd: 45 minuten - Energie per portie: ca. 1400 kj (335 kcal).

die hem door het bedrijf werd aange-
boden. Het was een geluk dat er die
avond geen melding was van een
brand, w a n t de vr i jwi l l ige brandweer
is, naast zijn gezin en het werk, de
derde grote liefde van Bennie. De
kans zou groot zijn geweest dat hij
niet meer bij het feest zou zijn geble-
ven. Nu was er volop gelegenheid
deze bescheiden vakman alle lof toe
te zwaaien die hij in de afgelopen
kwart eeuw zeker heeft verdiend.

Krato speelt voor
bejaarden
Op zaterdagmiddag 30 november
voert toneelvereniging Krato voorde
bejaarden van Vorden e.o. het to-
neelstuk 'Zeg kan ik je man even le-
nen' op. De/e middag is gratis toe-
gankelijk. Voor vervoer naar zaal
Schoenaker kan worden gezorgd, op-
gave hiervoor bij Mevr. Gal, tel. 1595
of mevr. Zents, tel. GG3f>. Zie ook ad-
ver tent ie in dit blad.

Plattelandsvrouwen
De dames van de Ned. Bond van Plat-
telandsvrouwen hebben tijdens hun
maandelijkse bijeenkomst bezoek ge-
had van antiquair Visee uit Varsse-
veld. Het ging de/e avond veelal over
aardewerk, porcelein, glas, /.ilver en
gouden voorwerpen. De heer Visee
wist over de meegebrachte voorwer-
pen heel wat te vertellen. Een aantal
dames van de afd. Vorden heeft een
be/oek gebracht aan de breimodefa-
briek Westerman in Lichtenvoorde.
I l ier kon men zien hoe de truien ge-
breid worden om verder te worden
afgewerkt. Nadien was er gelegen-
heid een trui te kopen.

Lustrumconcert
uitverkocht
Het lustrumconcert van het Vordens
Mannenkoor in de dhr. Koningkerk
van a.s. zaterdagavond is geheel uit-
verkocht.

6De Deurdreajers' hebben
Prinses 'Kiki de Eerste'

De verrassing was compleet, toen tijdens het Prinsenbal (voor-
taan Prinsessebal) van de carnavalsvereniging 'De Deurdreajers'
zaterdagavond Prinses 'Kiki de Eerste' haar opwachting kwam
maken. Gedragen door de kopergarde kwam Hare Koninklijke
Hoogheid in een gouden kist met kaarsen de residentie 'De Her-
berg' binnen.
Haai volledige naam: 'Prinses Kiki de
Kerste, Jonkvrouwe van de Steege tot
De Herberg, beschermvrouwe der
sterrenbeelden aller Deurdreajers'.
l laar slogan voor het komende car-
naval 'Deurdreajers kiekt niet zo
/oer, iele hebt dit joar een vrouw aan
het roer'.
Wel, gezien het enthousiasme in de
zaal zal de Prinses het de komende
tij d we l redden!
Johan van Savoyen, voorzitter van
'De Deurdreajers' maakte bekend dat
het dit jaar een jubileum betreft. De

vereniging bestaat 33 jaar. Speciaal
tijdens de Pronkzitting op zaterdag
18 januari zal hieraan extra aandacht
worden geschonken.
Aan het Prinsessebal werd zaterdaga-
vond o.m. medewerking verleend
door de mini-dansgarde en de senio-
rendansgarde. Dit alles onder leiding
van Reina Groenendal.
De Escort Band zorgde voor een ge-
zellig sfeertje. Het jaarlijkse carnaval
op 29 februari en l, 2 en 3 maart zal
eveneens worden gevierd in residen-
tie'De Herberg'.

Proklamatie
1. Dat de Prinses aangesproken wenst te worden als: Hare Doorluchtige Hoogheid

Prinses 'Kiki de Eerste', Jonkvrouwe van de Steege tot Herberg, Beschermvrouwe
der Sterrenbeelden, aller Deurdreajers.

2. Dat zij beslist dat de traditionele steek van de Prins hiermee een jaar onder de
mantel blijft.

3. Dat de ambtswoning van de Prinses gedurende de carnavalsdagen omgedoopt
wordtint 'Downingstreet 33'.

f. Dat in kader van de emancipatie duidelijke vooruitgang voor de man behaald zal
worden.

5. Dat haar domein in de herstruktureringsplannen van Den Haag blijven vallen
onder marktpleinen m .standplaatsen.

6. Dat de vorm van de Prinses niets te maken heeft met de vorm van de Prinses.
7. Dat Hare Doorluchtige Hoogheid deze 33 jaar enkel en alleen viert als aanzet

naar de volgende 33.
<V. Dat de standplaatsen gedurende de carnaval met lege biervaten worden gemar-

keerd.
9. Dat /iel C.arnavalsjaar in verband met het 33-jarig bestaan met l dag is ver-

lengd.
10. Dat iedereen die t//deus de carnavalsperiode niet opgeruimd is, opgeruimd wordt.
11. Dal alle carnavalsvierde t s liet feest vieren onder Hare Doorluchtige Hoogheids

motto:... Deurdreajers kiekt niet zo zoer, iele hebt dit joar 'n vrouw an't roer!....

Weekblad Contact

Verschijning rond
Kerst en Oud/Nieuw
Kerstnummer
13 december op de post ed. Hengelo en Warnsveld
18 december op de post ed. Ruurlo en Vorden

w Copij binnen: maandag 2 december

Week 51 (16-20 december)
Normale verspreiding Ruurlo, Vorden, Warnsveld en Hengelo.

Week 52 (23-27 december)
Verspreiding Hengelo en Warnsveld

•w Copij binnen: donderdag 19 december

Week l (30 december-3 januari)
Verspreiding Ruurlo en Vorden

•v Copij binnen: maandag 23 december
Maandag 30 dec. op de post en bij bezorgers (ed. Vorden)

m?e&2(6-10januari)
Normale verspreiding Ruurlo, Vorden, Warnsveld en Hengelo.

De Redactie.

Boeiend programma in de Kersttijd

Interchrist zoekt leden
Het Vordense interkerkelijke koor Interchrist is druk bezig met
de voorbereidingen voor advent en kerst. Een aantal mooie, nieu-
we liederen wordt ingestudeerd en bekende Christmas Carols
worden weer te voorschijn gehaald.
Het koor werd namelijk voor de het koor momenteel wat'uitgedund',
maand december uitgenodigd om Vooral is behoefte aan sopranen,
niet minder dan vier optredens te maar ook alten, bassen en tenoren
verzorgen in Vorden en omgeving. zijn van harte welkom.

Interchrist zingt in de interkerkelijke
adventsdienst in de Vordense Ciere-
formeerde kerk, een adventsviering
in Halle, de kerstviering in Villa
N nova en in de Kerstmorgendienst
op Eerste Kerstdag in de N.H. Dorps-
kerk. Het belooft weer een boeiende
tijd te worden voor de koorleden. In-
terchrist heeft daarbij op korte ter-
mijn plaats voor enkele nieuwe zang-
liefhebbers. Door allerlei redenen,
zoals verhuizing en zwangerschap, is

Interchrist bestaat uit leden tussen
ongeveer 16 en 40 jaar. Het koor re-
peteert elke vrijdagavond in 'de
Voorde' (achter de N.H. Dorpskerk).

Nieuwe leden zijn aanstaande vrij-
dagavond al welkom: wie zich nu
aanmeldt kan wellicht zelfs nog mee-
doen aan een van de genoemde
kerstoptredens. Zie voor contactper-
sonen en repetitietijden de adverten-
tie in deze editie van Contact.

Vordense lokale omroep mag
uitzendingen gaan verzorgen
Het Commissariaat voor de Media heeft beslist dat de Vordense
Lokale Omroep de lokale radio en TV-uitzendingen voor Vorden
mag gaan verzorgen. De strijd ging tussen de VLO en De Berkel-
stroom uit Zutphen. Laatsgenoemde bedient via de tv-kabel Zut-
phen en Warnsveld en via de radio Zutphen, Warnsveld, Gorssel,
Lochem en Vorden. Aanvankelijk leek het erop dat de De Berkel-
stroom ook de uitzendingen in Vorden zou gaan verzorgen.
De Vordense raad bereikte een aantal
maanden geleden een voorstel van
het college om met de Berkelstroom
in zee te gaan. Toen het voorstel in
de commissies werd 'voorbesproken'
kwam plotsklaps de Vordense Lokale
Omroep met een verzoek om de uit-
zendingen te mogen gaan verzorgen.

Het raadsvoorstel werd aangehou-
den, kwam later weer terug in de
raad, met als gevolg dat de gemeen-
teraad op gegeven moment kon kie-
zen tussen de beide omroepen. De
raad kon, of wenste de keuze niet te
maken en liet het daarom over aan
het Commissariaat voor de Media.
Intussen waren besprekingen tussen
de Vordense Lokale Omroep en de
Berkelstroom op niets uitgelopen.
Beide omroepen werden uiteindelijk
door het Commissariaat voor de Me-
dia 'gehoord' met uiteindelijk de
Vordense Lokale Omroep als de ge-
lukkige. Het Commissariaat heeft
voor de VLO gekozen omdat zij vindt
dat de/e omroep meer voor de belan-
gen voor de Vordenaren op zal ko-

men. Het Commissariaat leidt dat af
uit het aantal Vordenaren dat in de
programmaraad van de VLO zi t . In
het programmabepalend orgaan van
de Berkelstroom zitten slechts twee
Vordenaren. De programmakeus
wordt daar veel meer bepaald door
mensen uit Zutphen en Warnsveld.

De Vordense Lokale Omroep stamt
uit het 'piratencircuit' en probeert al
een paar jaar in de legale sektor te
komen. Men is in het bezit van een
studio met een oppervlakte van GO
vierkante meter. Er zijn de laatste tijd
diverse besprekingen geweest over
onder meer bestuur, sponsors, pro-
grammering etc. 'Hangende' de uit-
spraak van het Commissariaat van de
Media waren de besprekingen in de
ijskast gezet, maar worden er nu in
sneltreinvaart uitgehaald.

De komende tijd zal de Vordense Lo-
kale Omroep de voorbereidingen
treffen om zodoende in de loop van
1992 te kunnen gaan uitzenden.



aguAsport

regenpakken

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

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martens
ZUTPHENSEWEG - VORDEN

ROBEERTSEN
poelier

vraagt

Fazanten
Wilde Eenden

05750-17707

Video- en
tv-reparatie

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27

7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

Schoenreparatie
STEEDS VLUG KLAAR

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4-Tel. 1342

CADEAUTJE?
GEEF EEN

ABONNEMENT OP
DE BIBLIOTHEEK.

Geschenkbonnen
verkrijgbaar.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

ii

GEEF EENS
MUZIEK

ALS KADO

Evangelische
Boekhandel

DE VONK
Warnsveldseweg 98

Zutphen
Tel. 14569

ii

UW ADRES VOOR
CD plaatjes

Muziek cassettes

Singles
en CD singles

Opbergsystemen

Ook voor uw
NATIONALE

PLATEN-/CD BON

Zutphenseweg 8
7251 DK Vorden
Tel. 05752-3085

Erkend
Uneto
Beveiligings-
installateur

Voor vakwerk in

— electrische
installaties

— beveiligingen
— telefooninstallaties

Technisch Installatiebedrijf

SLAGMAN b.v.
Het Hoge 35 - VORDEN - Telefoon' 1511

REPARATIE • VERKOOP • SLIJPEN

Veescheermachines - Kettingzagen
Hout-kloof-versnippermachines

Compostmachines

LAND- EN TUINBOUW MECHANISATIE

JÜÜJË:
IN KEIJENBORG: tel. 05753-2026

GASSERVICE
GEMERLAND
FLEVOLAND

Zuinig
stoken

Bent u zelf verantwoordelijk voor
de gasapparatuur in uw huis?

Wij informeren u graag vrijblijvend over:
• verantwoord onderhoud

• de aanschaf van een nieuwe verwarmingsketel

Als GGF-installateur staan wij graag voor u klaar:

SrEGErrum B.V.Installatiebedrijf

7261 AV RUURLO - Dorpsstraat 23
Telefoon 05735-1414

G.G.F, is een organisatie, ondersteund door GAMOG waar maar liefst
80 installatiebedrijven uit Gelderland en Flevoland bij zijn aangesloten./

Al deze bedrijven staan garant voor veilig gaswerk. M
Sluit daarom een abonnement af bij uw G.G.F, installateur fjj&

voor de onderhoud van uw gasapparatuur. /pg

GGF wordt ondersteund door ATAG. VAILLANT. FASTO. REMEHA en JUNKERS

Onze camera s zijn
„niet om te stelen.

SPECTACULAIRE
MINOLTA SHOW!

HET COMPLETE
MINOLTA

ASSORTIMENT!
Vraag naar onze speciale prijzen!

Interessante inruil mogelijkheden.

Bij aankoop van een camera tijdens onze show:

GRATIS waardepakket
t.w.v. f 25.-

Geldig tot 7 december

Dorpsstraat 20 Vorden.
Telefoon 05752-2812

BAKKERIJ 'T STOEPJE
JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER

BAKKERIJ 'T STOEPJE
SPAKENBURG

Me Mink, Uw warme bakker
op de markt te Vorden.

r
Met een kompleet Warme Bakkers Assortiment

ELKE VRIJDAG op de markt in VORDEN

3 Roombpter
banketstaven 5.50

2,50 per stuk

5.50

2,25 per stuk

10 Zwarte Pieten 5.50

0,75 per stuk

6 Speculaas Brokken _ 5.50
_j f^ f i i

DE WARME BAKKER VAN DE MARKT!

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

ALLES VOOR UW AUTO

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

REULING
ELEKTROTECHNIEK
VORDEN

TELEFOON 05752-3618 BGG 08347-81366

LICHT/KRACHT INSTALLATIES
PROJEKT VERLICHTING
BESTURINGEN (PLC)
KASTENBOUW

24-UURS STORINGSDIENST •
ERKEND INSTALLATEUR

DE VOORNEKAMP 41 7251 VK

Aquatherapie
Sportmassage

Voetref lexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Jan ter Beek
05752-1807

Tapperij "DE ZWAAN
presenteert op zondag 24 november

op veler verzoek

NET EFFE
GEZELLIGER
Flitsende Diskotheek
Bruin Café
Grieks Romeins Terras

THE WAZING
STROOPWAFELS

aanvang 21.30 uur

um
Thuis blijven kan altijd nog!
Toegang onder voorbehoud



ahc Staltechniek is een jong en groeiend
bedrijf in technische installaties voorde
intensieve veehouderij.

Ter versterking van het installatieteam
zoeken wij een:

CENTRALE VERWARMINGS-

MONTEUR

Deze persoon moet geheel zelfstandig
dikwandige verwarmingssytemen aan
kunnen leggen.

Voor mensen die van aanpakken weten
bieden wij:

* afwisselend en veelzijdig werk
* salaris overeenkomstig leeftijd en

ervaring
* goede secundaire

arbeidsvoorwaarden

Sollicitaties te richten aan:

Staltechniek b.v.

Molenenk 8
7255 AX Hengelo (G.
Tel. 05753-3431
buiten kantooruren:
J. Loskamp
(08344)1504 of
F. Wolbrink
(05753)2911

dames en heren merken mode
ondergoed - huishoud goed
o.a. Ravens - Sandy - pakjes
Oxford - costuums
enz. enz.

Dorpsstraat 22 - RUURLO - telefoon 05735 - 14 38

0p,GfcN
op alle dames mantels,
jack's en blazers

Dorpsstraat 22
RUURLO - telefoon 05735 - 14 38

/,
KERST-

BLOEMSCHIKKEN
Er worden extra lessen
gegeven (v. a. 11 dec.)

voor het makeTi van
Kerst-bloemwerk.

Inl. + opgave vóór 5 dec.

i_"i ^*bloem en schik m
• 1 TT T f kursussen ' *f * j

Willemien Steenblik
Dennendijk 13
7231 RD Warnsveld
05752-2810

P.S. opgave voorde
voorjaarscursus is niet

meer mogelijk. 1

Grote VOGELSHOW
in Ruurlo

Op 23-24 november houdt
de Vogelver. Ruurlo e.o.

een GROTE VOGELSHOW
in zaal De Luifel.

Er zijn 600 vogels te
bewonderen, ook is er

verkoopklasse aanwezig.
Zaal open: 23 nov. 10-20 uur

24 nov. 10-16 uur
Toegang gratis

Uniek
kwaliteitsvlees

VLEESBEDRIJF
,DEHUIKERT"

levert mals, sappig en buitengewoon
smakelijk rundvlees.

Het is bovendien zonder toegediende
hormonen of restanten van

andere genees- of groeimiddelen.

Voor folder en informatie:
Tel. 05739-1202

OCCASION
SHOP

* AUDIO
* VIDEO e.d.

VOLOP KEUZE

ZIE ONZE ETALAGE

Zutphenseweg 8
(achter Muziekboetiek)

VOOR INLICHTINGEN:

VER VOORUIT
IN BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8
7251 BB Vorden

Telefoon 05752-1000

Eigen technische dienst

'Mensen,
verzeker je
van een

pensioen,

Maak van uw AOW een PENSIOEN
waar muziek in zit.

HOE ?
Bel vandaag nog 05735 - 1410 en

luister welke verrassing er voor nu en
later voor u klaar ligt!

WEVERS ASSURANTIËN
Molenlaan 1a, 7261 BS Ruurlo

Nu doen-voor aDe zekerheid.

Krentenbrood
Een 'gouwe ouwe' in het

uitgebreide broodassortiment,
vers van uw Echte Bakker.

Echt... je proeft 't!

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384

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

Voor een PARKETVLOER groot en klein of om te renoveren?

Bij de Woodboy-Wcman informeren! (@)

TT 05735 - 1661

RUURLO BV Garvelinkplein 20 J.G. Pannekoek.

Waterleidingen is een erg breed werkterrein. Het varieert
van het plaatsen van warm- en koudwatervoorzieningen in
woningen, openbare gebouwen, scholen, etc., kompleet
met sanitair en accessoires, tot het aanleggen van komple-
te terreinleidingen van polyethyleen of kunststof water-
aanvoerleidingen. Natuurlijk voldoen alle werkzaamheden
aan de veiligheidseisen van de nutsbedrijven.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
• Baakseweg 11 WICHMOND 05754-17551 Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 18383

• Landlustweg 32 STEENDEREN 05755 - 2071 • W. Sluyterweg 7 HAARLO 05456 -1344

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

mode voor
het héle gezin

^̂ 1

fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
- DIDAM - DOETINCHEM (in de Torro)
- TERBORG - LICHTENVOORDE

Wijd model met leuke borduring
óp de achterzak
Tuunteprijs is 55,
^«Sestprijs

want wij hebben in Winterswijk
winkel geopend!

iedere koper ontvangt een
leuke Tuunte attentie.

Kinder iacks
/' : : : : : : : N.,

Kinder Denim
in een zware mélton kwaliteit,
baseball model

i vele kleuren/maten 128 t/m 176

Tuinbroeken Fe t̂priM
ze zijn er in diverse modellen \ \ /

l het is een stonewashed kwaliteit /
in de kleuren zwart en blauw Uaron CHÜIf ArhmDlfOn
i maten 140 t/m 188 5JJI liiCl UI UcilCll
Tuunteprijs is 49,95
Feestprijs merk D'ARTAGNAN

in een zware stonewashed denim kwaliteit
Tuunteprijs is 39,95

Feestprijs
29?5



IJSBAAN VORDEN
LEDENKAARTEN

kunnen worden afgehaald
vanaf maandag 25 november

t/m vrijdag 29 november 1991 bij de Amro-bank
tijdens de kantooruren.

Vanaf 2 december worden de prijzen van de
ledenkaarten verdubbeld.

Ledenkaarten voor eerste lid van het gezin f 10,00

Voor meerdere leden uit het gezin
onderde 16 jaar .......... ...................................... f2,50

Gezinskaart ..................................................... f 15,00

Entreekaart, volwassenen ............................... f3,00

Entreekaart, kinderen ....................................... f2,00

CHAATSLIEFHEBBERS:
E NIEUWE BAAN IS

KLAAR!
Haal uw kaarten in de voorverkoop!

Het Bestuur.

Bij de Rabobank groeit
uw Koopsom beter!

Het principe is eigenlijk vrij simpel. Een Rabo Lijfrente
Koopsompolis koopt u rechtstreeks bij de Rabobank. Belangrijke
kosten worden daarmee uitgespaard. Het spaardeel krijgt daardoor
een voordelige start. En dat vindt u in het hoge eindbedrag terug.
Wilt u weten hoeveel uw koopsom uiteindelijk oplevert, vul dan de
coupon in. U kunt natuurlijk ook even langskomen.

Ik wil graag weten hoeveel de Rabo Lijfrente Koopsompolis mij
uiteindelijk oplevert.
Naam: m/v
Adres:
Postcode/Woonplaats:
Telefoonnummer:
Geboortedatum verzekerde:
Ingangsdatum:

m/v
Einddatum:

Stuur mij een vrijblijvende offerte.
D (maximaal aftrekbare storting)
D ƒ (ander bedrag, minimaal ƒ3.000,-)
D Neem contact met mij op voor een afspraak.
Plaats: Datum:

Afgeven bij of opsturen naar de Rabobank bij u in de buurt.

Rabobank

VOORTAAN KUNT U
MET VOER DE KWALITEIT
VAN UW BIGGEN STUREN.

Wilt u de groei bevorderen? De gezondheid
beschermen? De kleur verbeteren? Of is voer-
gemak uw eerste eis? Aan u de keus.

Uit het nieuwe assortiment Biba-biggen-
voeders kiest u precies het voer dat bepaalde
eigenschappen stimuleert. Zo besteedt u steeds
betere zorg aan de opfok van uw biggen.
En kunt u betere resultaten, zoals
lagere voerkosten, bereiken. JT Be| vrijblijvend:

De Hendrix' verkoper kan
u alles over de nieuwe Biba-
biggenvoeders vertellen en u
adviseren bij uw keus.

WIE VERDER KIJKT, KIEST
VOOR HENDRIX.

hendrix' voeders

C
1

Voor al uw loodgieterswerk,
wd- zink- en platdakbedekkingen,
nitaire- en^yerwarmingsinstallaties

l

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hog<£> Vorden, Tel. 1656

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

GLADDE STALVLOEREN?
Uw probleem in 1 dag verholpen.

Straalbedrijf
BRUMMELMAN
Ook voor het schoonstralen van vloeren

i. v. m. nieuwe deklaag.
Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Tel. 05755-1767

ZONDAG 24 NOV.

NIEUW!!!! m.i.v. 2 NOV.
CITYEXPRESSE

21.40-VORDEN - GROENLO
N.H Kerk

02.15 • GROENLO • VORDEN

Op zoek naar
een baan?

C V-monteur/loodgieter m/v
Wij zoeken met spoed een zelfstandig werkende
CV-monteur/loodgieter, dunwandig, die in een
prettige werksfeer en tegen goede verdiensten
aan het werk wil.

Konstruktiebankwerker m/v
kan direkt een lange periode aan het werk bij een
relatie in Hengelo (G). Deze baan biedt prima
verdiensten.

Lts'ers Metaal m/v
Voor een bedrijf in Zutphen zoeken wij gemoti-
veerde kandidaten met technisch inzicht die in
5-ploegendiensten willen werken. Wij kunnen u
een baan met goede toekomstmogelijkheden in
een prettige werksfeer bieden.

Ziekenverzorgenden m/v
die in het bezit zijn van een diploma, kunnen
volgens rooster bij diverse instellingen in en om
Zutphen aan het werk.

Medewerker civiele dienst m/v
Voor een instelling in de omgeving van Zutphen
zoeken wij een enthousiaste medewerker die zijn
of haar medewerking wil verlenen in de centrale
keuken. Het betreft een baan voor een langere
periode met goede toekomstmogelijkheden.

Bel meteen voor meer informatie of kom langs bij
Dactylo Uitzendburo in

Zutphen,
Rietbergstraat 38, ingang Henri Dunantweg,
05750-11790

U I T Z E N D B U R O

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 midden-
stand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een abonnenemt.

Bon Naam:

Adres:.

Postcode Woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 30, 7250 AA Vorden.
Ook kunt u zich telefonisch opgeven: tel. 05752-1010.
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Huldiging kampioenen
Postduivenvereniging Vorden

Degeneraal kampioenen 1991 van de l}. V. Vorden. Naast Cor Bruinsma v.l.n.r. A.A.
Jurriens, mw. Eulink, (',. Boesveld, (•. Jansen, A. en A. Winkels, H. Boesveld en mw.
Stokkink (Lb.v. A. Lutteken).

Onder voorzitterschap van de heer C. Bruinsma hield de P.V.
Vorden haar jaarlijkse feestavond in zaal d' Olde Smidse. Naast
de huldiging van de verenigingskampioenen werd ook ruim-
schoots de gelegenheid geboden voor een informeel samenzijn.
Voordat Gor Bruinsma over ging tot
de huldiging van de kampioenen, liet
hij het afgelopen \Hiegseizoen de re-
vue passeren. Hij toonde zich bui-
tengewoon verheugd dat zelfs na een
succesvol seizoen 1990, het de P.V.
Vorden gelukt is om wederom nog
sterker te acteren op de regionale en
nationale podia.
Positief noemde hij het daarbij dat de
vereniging door alle leden gedragen
wordt want zo haalde Bruinsma aan:
'Ik zie en hoor het wel eens anders'.
Zonder anderen te kort te willen
doen, werden de combinatie G. en H.
Boesveld, Jos Eul ink en Adrie Lutte-
ken in het bijzonder voor het voet-
licht gebracht.
De combinatie G. en H. Boesveld
presteerde het schier onmogelijke
door voor de tweede maal in succes-
sie het generaal kampioenschap van
de kring Doetinchem en omstreken
op te eisen.
Daarmee liet de combinatie 550 le-
den achter zich. Geen geringe pres-
ta t i e als men bedenkt dat ook een na-
tionaal vilesse-kampiöen als J. Rozijn
uit Di< lam v< x >rbij gest reef d werd.
Nadat de pre-statiec uive van de com-
binatie Boesveld in de loop van het
vliegsei/oen een kleine 'dip' te zien
gal, wist men - en dat tekent de ware-
kampioenen - met veel elan de draad
weer op te pakken.
Met name de jonge .garde van cle
combinatie wist zich steeds beter in
de kijker te spelen. Bruinsma bena-
drukten nogmaals dat de rol die Ge-
ra rd Jansen vervuil voor de combina-
tie niet onderschat mag worden. Sa-
men met mevrouw Boesveld en Ge-
rard Jansen vormt de combinatie
Boesveld een succesvol kwartet het-
geen op verenigingsniveau onder-
meer geresulteerd heeft in het gete-
kende en ongetekende generaal
kampioenschap.

Jos Eu l ink behoort ook tot het rijtje
kampioenen dat jaarlijks noch op
verenigings- of kringniveau ont-
breekt. Op de korte afstand, Jos'
meest succesvolle terrein, wist hij zijn
duiven weer optimaal te motiveren

hetgeen hem onder andere het aan-
gewezen vile-sse-kampioenschap van
de kring bracht.
In de eindstand van het generaal
kampioenschap van de vereniging
weet Jos zowel het tweede getekende
als het tweede ondergetekende kam-
pioenschap Ie behalen.
'Dat hij goede duiven had wisten we
al, maar de prestaties van het alge-lo-
pen jaar heelt de concurrentie doen
verstommen', met deze woorden in-
troduceerde Gor Bruinsma de wa-
penfeiten van Adrie Lutteken in het
seizoen 1991. Met een minimale ver-
zorging floreerden de duiven van
Adrie in de WildenbOTchse dreven
echter zo goed dat tot de verbazing
van Adrie zelf hij uiteindelijk met het
getekend generaal kampioenschap
van de kring Doetinchem ging strij-
ken.
In de P.V. Vorden, de vereniging die
hij wegens een verhuizing heeft inge-
ruild voor zijn oude Doesburgse ver-
eniging, legde hij beslag op het der-
de- getekende generaal kampioen-
schap.
Ook de voorzitter zelf diende in de
spollights gezet te worden vanwege
zijn goede- presteren met de jonge
duiven. Door Hans Bruggeman, die
overigens op de lange afstandsvluch-
lc-n zelf sterk speelde o.a. 5e Super-
kampioen overnachtfond van de Af-
deling Rijn/IJssel, werd Gor Bruins-
ma gehuldigd vanwege het behalen
van het aangewezen kampioenschap
jonge duiven in de P.V. Vorden.
Veel aandacht werd tijdens de feest-
avond ook gegeven aan de huldiging
van de jeugdkampioenen. In de
eindstand eindigden Michel Olden-
have, Yvonne Ilummelink, Martin
Bruggeman, Nicole Bruggeman en
Erik Oldenhave op respectievelijk de
v i j f d e tot en met de eerste plaats.
Erik Oldenhave klasseerde zich in
het Jeugdkampioenschap van de
Kring Doetinchem als tweede, 'een
prima prestatie', aldus de voorzitter.
Op het dameskampioenschap van de
P.V. Vorden leverde een kampioen
op en wel mevrouw Eulink, die de fe-
licitaties in ontvangst nam.

Oud nieuws! Wel leuk nieuws!

Onder het genot van een hapje en
een drankje waarbij ook nog de be-
nen op de dansvloer gestrekt konden
worden, werd na de huldiging op ge-
/.ellige wij/e de avond voortgezet.
De kampioensstanden waren als
volgt:

Kampioenschappen 1991
Vitesse
Aangewezen: 1. J. Eulink; 2. G. en H.
Boesveld; 3. W. Oldenhave en Zn.
Onaangewe/.en: 1. G. en H. Boes-
veld; 2. J. Eulink; 3. M. Olieslager.

Midfond
Aangewezen: 1. A. Lutteken; 2. J. Eu-
link; 3. G. Mullink.
Onaangewe/.en: 1. G. en H. Boes-
veld; 2.J. Eulink; 3. A. Lutteken.

Fond
Aangewezen: 1. A. Lutteken; 2. D. de
Beusen Zn.; 3. Comb. Bruggeman.
Onaangewezen: 1. A. Lutteken; 2. G.
en H. Boesveld; 3. Gomb. Brugge-
man.

J°nS
Aangewezen: 1. G. Bruinsma; 2. G.
en H. Boesveld; 3. A. Lutteken.
Onaangewezen: 1. G. en H. Boes-
veld; 2. C. Bruinsma; 3. A. en A. Win-
kels.

Natour
Aangewezen: 1. G. en H. Boesveld; 2.
). Eulink; 3. A. en A. Winkels.
Onaangewezen: 1. G. en H. Boes-
veld; 2. J. Eulink; 3. M. Olieslager.

Generaal
Aangewezen: l . G. en H. Boesveld; 2.
J. Eulink; 3. A. Lutteken.
Onaangewezen: 1. G. en H. Boes-
veld; 2. J. Eulink; 3. A. en A. Winkels.

Kampioensduiven
Vitesse - G. en H. Boesveld; Midfond
- G. en H. Boesveld; Fond - G. en H.
Boesveld; Jong - C]. Bruinsma; Na-
tour - J. Eulink; Asduif - G. en H.
Boesveld.

een aangepaste vakantie te gaan ge-
nieten. De eigen bijdrage is op een
financieel haalbaar peil gehouden
en de Zonnebloem neemt zelf de
'meerkosten' van een vakantieweek
voor haar rekening.

Nationale vakantieweken in
groepsverband
Eindhoven: Eikenburg; Lemele (Ov):
De Imminkhoeve; Hotelschip MPS
'De Zonnebloem'.

Nationale vakantieweken voor
(echt)paren en in
gezinsverband
Eindhoven: Eikenburg; Lemele: De
Imminkhoeve; Zandvoort: Cran Do-
rado, bungalows; Westerbork: Het
Timmerholt, bungalows.

Regionale vakantieweken in
groepsverband
Eindhoven: Eikenburg; Lemele: De
Imminkhoeve; Deurne: Missiehuis
SintWillibrord; Roden: Prins Willem
Alexanderhoeve; Ermelo: De Den-
nenheuvel; Luyksgestel: De Postel-
hoef.

Vakantie in bungalows
Appelscha: De Roggeberg, bunga-
lows.

Inlichtingen kunt U verkrijgen bij
de plaatselijke Zonnebloemmede-
werk (st)ers.

Kollekte
De opbrengst van de tiende kollekte
'Geef 's voor Diabetes', die van 10
t/m 16 november jl. werd gehouden
in Vorden, bracht f 6.869,80 op.
De opbrengst is bestemd voor het we-
tenschappelijk onderzoek naar oor-
zaken van diabetes en de gevolgen
die hieruit kunnen ontstaan.

Bridlfclub BZR Dialezing

Op vrijdag l november was er een Biertapwedstrijd georganiseerd in Gafé
Uenk. De beste- biertapper van dit jaar werd L. Bleumink! Volgend jaar is men
van plan dit festijn t e - herhalen.

Uitslagen van woensdag 13 novem-
ber:
Groep A: 1. H r. Nekkers/Hr. de
Roode "A 2 Mevr. van Burk/Hr.
Machiels tff.3%; 3 Mevr. Bornkamp/
Mevr. Hendriks 52.2%.
Groep B: l Mevr. van Gastel/Hr. van
Gastel 62.0%; 2 Hr. Bargeman/Hr.
Knoppers 56.4%; Mevr. de Jonge/
Mevr. Louwerse 56.5%.
ledere woensdagmiddag in het
Dorpscentrum/'t Stampertje. Inlich-
tingen tel. 2830.

HAMAC-rit
Tijdens de enduro van Harfsen is er
weer prima gepresteerd door de
V.A.M.C.-rijders. Ook het weer werk-
te volledig mee.
Door de goed uitgezette route en het
prima rijgedrag van de deelnemers
verliep de/e endure) weer vlekkeloos.

Klasse senioren 2-takt tot 500 cc
1. Willem Palthe, Almelo; 2. Toine v.
Dijk, Eindhoven; 3. Gerard Jimmink,
Kolhorn; 8. Peter Bergsma, Humme-
lo; 9. Peter Lenselink, Eefde; 12.
Marcel Bulten, Vorden; 14. Stephan
Braakhekke, Vorden; 19. Jan Klein
Brinke, Vorden.

De volgende enduro is zaterdag 23
november a.s. Start bij ontmoetings-
centrum 'Dennenlust' te Zelhem.

Senioren-Bilj artclub
De senioren-biljarclub 'Vorden', die
reeds enige jaren haar wedstrijden in
bejaardencentrum 'De Wehine' en
biljart-centrum Uenk speelt, nam
donderdag 14 november jl. deel aan
de regionale wedstrijden van oude-
ren in Zutphen om de Klaassens wis-
seltrofee. Zij slaagden erin om vier
van de vijf wedstrijden te winnen en
te eindigen met het hoogste aantal
punten. Dit leverde hen de eerste
plaats op. Zij kwamen in het bezit van
een fraaie beker en de wisseltrofee.
Werkelijk een pracht succes voe>r ou-
deren, die nog heel veel plezier bele-
ven aan de/e prachtige sport.

i

De Zonnebloem
Vakantie? Ook voor Uu Jazeker ook
voor U!'! Want langdurig zieken, li-
chamelijk gehandicapten en hulpbe-
hoevende ouderen nebben ook be-
hoefte aan vakantie, net als gezonde
mensen. De Zonnebloem biedt U de
mogelijkheid eenmaal per jaar van

De Baakse beek is één van die beekjes
die de Achterhoek zo'n bijzonder
cachet geven. Langs haar oevers lig-
gen verschillende fraaie^jrasteeltjes
en landgoederen, elk me^^m speci-
fieke karakter. De verschillende vor-
men van parkaanleg zorgen voor een
landschappelijke afwisseling, die nog
versterkt wordt door verschillende
bodemstructuren met hun kenmer-
kende plantengroei.
Het comité N.O.Gelderland van het
Wereld Natuur Eonds, dat een open
oog heeft voor al het moois dat de
natuur ons ze) vlak bij huis biedt,
heeft over dit onderwerp een diale-
zing vervaardigd. Deze dialezing zal
op donderdag 26 november ten
doop worden gehouden in kasteel
Hackfort te Vorden. Daarna is de le-
zing beschikbaar voor voorstellingen
binnen verenigingen, scholen, etc.
Wie de introductie op Hackfort wil
bijwonen kan daarvoor nu al kaartjes
verkrijgen (of reserveren) bij de VVV
in Vorden, tel. 05752-3222. Voor in-
formatie: Job Teeuwen, tel. 05750-
23174.

Bloemschikken in
winterse sferen
Op woensdagavond 27 november
maken leerlingen, die de vakrichting
bloemschikken en -binden volgen,
groene en bloemrijke december-
schikkingen.
Ruim honderd bloemstukken in het
teken van Advent, St. Nicolaas, Kerst,
Oud en Nieuw en winterse schikkin-
gen.
Men is van harte welkom bij Agron/
Lats aan de Gezellenlaan 14 te Doe-
tinchem.

Voorlichting
varkenshouderij
Op dinsdagavond 26 november a.s. is
er een bijeenkomst van de varkens-
houderijen Eibergen-Groenlo e.o. in
zaal Dute Goncordia te Beltrum.
Het onderwerp zal zijn 'Van zaadje
tot karbonaadje!'
Deze avond zal de heer W. Giesbers
uit Rekken ons iets vertellen over zijn
bedrijf. Het bedrijfis uniek in Neder-
land, doordat de dieren er niet alleen
gefokt en gemest worden, maar oe>k
worden geslacht.
Verder zal de heer Giesbers iets ver-
tellen over de kwaliteitsbewaking
(IKB) op zijn bedrijf. De weg van
topfok tot afzet aan de consument in
eigen hand.

Veel belangstelling
bijeenkomst
mestgroep
'Het mestprobleem is bestople>sbaar.
Er is veel minder mest in Nederland
dan door de overheid steeds wordt
aangenomen'. Dit stelde de heer H.
Tijink, stafmedewerker van ele GO-
MUGO, tijdens een goed bezochte
bijeenkomst in het Dorpscent rum
voorde 'Mestgroep Vorden'.
GO M UGO is een mestcoöperatie
voor ele provincies Utrecht, Gelder-
land en Overijssel. Doelstelling is het
op poten zetten van grootschalige
mestverwerking. Zelfheeft zij de aan-
delen van de Stichting Memon.
Wal kan GOM UGO de individuele
boer bieden? 'Een lidmaatschap (250
gulden per jaar) biedt de zekerheid
van afname van de mest. Een leve-
ringsplicht is er echter niet', aldus de
heer Tijink.
De opslagcapaciteit is gehuurd van
mestdistributeurs. GOM UGO be-

middelt verder in afzelkontraklen.
Momenteel bestaat er reeds een mo-
biele machine die het droge- siofge-
haltevan mest sterk verhoogd. Rund-
veemest we>rdt vnl. bewerkt tot droge
koemestkorrel.

De heer Tijink ging vervolgen* in op
de- normen die gehanteerd worden.
Wat betreft de droge- pluimveemest
deelde hij mede- dat deze voorname-
l i j k wordt afgezet in Duits land en
Frankrijk.
Ten aanzien van de verwerking van
mest merkte de heer Tijink e)p dat
grootschalige mestverwerking nood-
zake- l i jk b l i j f t , omdat de- mestnormen
nog verder worden aangese he-rpt .
De afzet van de gedroogde meng-
mestkorrel kan gekoppeld worden
aan kunstmestfabrieken. Voor im-st-
fabrieken geldt wel een leverings-
plicht van de leden. De heer Tijink
slool zijn betoog af met de hoopvolle
verwachting dat mest in hetjaar 2000
weer geld opbrengt maar elan wel in
de vorm van de gedroogde mesikoi-
rel.

rolitievaria GROEP VORDKN

Op 12 nov. vond een aanrijding
plaats op de Stationsweg te Vorden
tussen twee personenauto's. De be-
stuurder van de auto die op de Sta-
tionsweg reed verleende geen voor-
rang aan de auto komende vanaf de
Eendracht. Beide voertuigen werden
zwaar beschadigd.

Doorrijdingen na aanrijding
Op 12 nov. omstreeks 14.40 uur
stond een blauwe Opel Vectra perso-
nenauto geparkeerd t.h.v. cle school
op het Hoge. Toen de bestuurder
van de auto terug kwam was een an-
dere auto tegen zijn auto gereden
waardoor de ree hterbuitenspiegel
vernield was.
Op 13 nov. omstreeks 20.40 uur,
stond een groene Opel Record per-
sonenauto geparkeerd op het par-
keerterrein bij de NH Kerk. Bij terug-
komst zag de eigenaar dat de voorzij-
de van zijn auto beschadigd was.
Op 16 nov. omstreeks 19.00 uur werd
door bestuurster van een grijze Opel
Record personenauto haar auto ge-
parkeerd in de Kerkstraat t.h.v. de
school. Bi j terugkomst was de auto
aan cle linker achterzijde beschadigd.
Veroorzakers van voornoemde scha-
des worden verzocht contact op te
nemen met de politie zodat de scha-
de alsnog kan worden geregeld.
Eventuele ge-tuigen worden eveneens
verzocht contact op te nemen met de
politie.

Op l l nov. 's avonds werd vanui t hel
Dorpscentrum een las ontvreemd.
De tas werd op een later t i jds t ip te--
ruggevemden met inhoud. Het geld
was echter ontvreemd.

Op 14 nov. vond een aanrijding
plaats op cle- kruising Rondweg-Zut-
phenseweg tussen twee- personenau-
to's. De bestuurder die- vanaf de
Rondweg kwam verleende- geen voor-
rang aan de bestuurder die op de
Zuiphenseweg reed. De auto die op
de Zutphenseweg reed kwam tot stils-
tand tegen een boom en werd zwaai

beschadigd. De auto die- vana f de
Rondweg kwam werd licht bescha-
digd.

In de n a c h t van 14 op 15 nov. werd
ingebroken bij de folozaak aan de
Dorpsstraat. Dooi de- dader(s) werd
een tegel dooide winkelruit gegooid,
waarna uit een vitrine in de etalage
enkele fotocamera's werden ont-
vreemd. Verder ontstond er ook
schade aan apparatuur die- in de eta-
lage lag. Onderzoek loopt nog.

In de- n a c h t van 15 op 16 nov. werd
v a n u i t e-en weiland aan dejoostink-
weg Ie Vorden een aanhangwagen
t.w.v. f 6.000, . He-t hek van het wei-
land werd geforceerd. Van de da-
der(s) nog geen enkel spoor.

( ) | > 17 nov. vond wederom een door-
rijden na aanrijding plaats op cle Zo-
mervreugdweg te Vorden. Door de
bestuurder van een personenauto
werd een tuinhek omver gereden.
Door bewoner kon echter hel kente-
ken van de auto genoteerd worden.
Verdachte bleek een inwoner van
Hengelo te zijn. Er zal pnx c-s-ve-rbaal
legen hem worden opgemaakl.

Attentie:
In de nacht van 25 op 26 november
zal e-reen telefoonstoring zijn tussen
00.00 en 01.00 uur. Er is dan geen
telefoonverkeer mogelijk. Het
groepsbureau van de politie te Ve>r-
den e-u de- Meldkamer van de- pol i t ië-
le Apeldoorn is dan dus nie-l telefo-
nisch te bereiken. In dringende ge-
vallen kan dan gebruik gemaakt wor-
de-u van het bekend 06-1 l nummer.

A.s. zaterdag 23 november v i n d de-
gebruikelijke lietse-nve-i koop weer
plaats. Dit zal weer op het politiebu-
reau aan de Raadhuisstraat te- Vor-
den plaatsvinden. Tussen 09.00 en
13.00 uur kan dooi een ieder een
bod worden uilgebrae ht op de- fiet-
sen. De hoogste bieder krijgt dan be-
richt van de politie.

Geen dag zonder Vezo

Met deze slagzin is de familie Van Dijk winnaar ge-worden van de 4e Philips
wasdrogei van f l .595,-. Winnaars van de slagroomtaarten staan vermeld in de
Vezo.



Trekking St. Nicolaas-aktie
19nov. 1991
Vleespakketten
l.R.Ilbrink
2. B. Koerselman
3.J. Nijland
4. B. Oosterink
5. M. Klein Brinke-Gotink
6. E. Brandenbarg
7.G.Wentink
8. Wouter Boot
9. Karin ten Have

10. E. Snoeijink
ll.Emielv. Lingen
12.B.Antink
13.HJ.Roessink
H.J.Luttikhuis
15. A. Bergsma

Strodijk l
Insulindelaan 72
O. Kapelweg l
Brinkerhof 61
Beatrixlaan
Brinkerhof84
De Hanekamp 4
Brinkerhof 22
Onsteinseweg l
Het Hoge 30
H. v. Bramerenstraat 15
Maalderinkweg l
Varsselseweg 6
Wilmerinkweg 2
Warkenseweg 3

30 Verrassingspakketten
l.G.A.Holsbeeke
2. A. Korenblek-Bannink
S.J.Steenblik
4.J.A. Jansen
5.J. Weenink
6. mevr. Zents
7. A. Meyerink
8. H.W. Annevelink
9. T. Groot

10. A. Luichies
11. Langwerden
12. M. Regelink
IS.T.Winkels-Nijland
14. B. Harmsen
15. T.F.Jansen
16. A. van Beek
!7.B.Korenblik
IS.J.F.Wullink
19. G. Groot Jebbink
20.W.M.Wassink
21.L.Hissink
22. D. Buunk
23. G.A. Droppers
24. Teunissen-Kl. Geltink
25. fam. De Ruiter
26.J. Murray
27. G. v.d. Ende
28.F.J.R.Leijzer
'2<J. H.Velhorst
30. Gineke Bosman

de Haar 4
Zelstweg 2
Wichmondseweg 23
Brinkerhof 12
de Haar 18
Ruurloseweg 107a
Zutphenseweg 117
Het Kerspel 42
HetHeyinkö
't Hoge 46
N ij landweg 3
Deldensebroekweg 2a
Beatrixlaan 13
Nieuwstad 53
Zuivelhof21
Het Vaarwerk 24
Hoetinkhofl87
Het Heyink
HetElshofl8
Almenseweg 56
Kruisdijk 6
Almenseweg 2
Hoetinkhof l
Hazehutweg 3a
't Jebbink 51
Zutphenseweg 84
Burg. Galleestraat 2
Zuivelhofl5
Galgengoorweg 3
HetHeijink2

Vorden
Vorden
Hengelo G.
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Hengelo G.
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden

SPORT- nieuws

Vorden verliest: 0-1
Vorden heeft in de thuiswedstrijd te-
gen Zutphania met name in de be-
ginfase scoringskansen laten liggen.
Reeds in de vijfde minuut schoot Jan
Groot Jebbink buiten bereik van de
Zutphense doelman tegen de lat.
Even later schoot Peter Hoevers van
dichtbij naast. In de 10e minuut een
fraaie lob van Rob Enzerink over de
keeper heen, doch helaas voor Vor-
den werd de bal tóch nog van de
doellijn gekopt. Vijf minuten voor
rust kregen de bezoekers op de rand
van het strafschopgebied een vrije
trap toegewezen. Via de Vordense
muur verdween de door Marcel Ra-
merman ingeschoten bal in het Vor-
den-doel 0-1. Vorden trachtte na de
pauze de achterstand ongedaan te
maken. De stugge Zutphania verde-
diging gaf echter weinig kansen weg.
Vlak voor tijd voorkwam Gerrit Wen-
neker dat de Zutphenaren de voor-
sprong nog zouden vergroten. Het,
zou niet verdiend zijn geweest. Het
bleef 0-1. Zondag speelt Vorden
thuis tegen Vaassen.

Overige uitslagen
Dierense Boys D l-Vorden Dl 2-7;
Vorden D2-Wilh. SSS D3 2-3; Vorden
El-Gaz. Nwld El 4-1; Vorden E2-Eri-
ca E2 1-3; Warnsv. Boys F2-Vorden
F2 0-5; Vorden l-Zutphania 10-1;
Ruurlo 3-Vorden 2 3-3; Vorden
3-Eerbeekse Boys 4 2-1; Vorden
4-Loenermark 7 1-1; Rietmolen
5-Vorden 6 0-2; Vorden 7-AZC 6 0-5;
Halle 7-Vorden 8 5-0.

Programma
Vorden D l-Erica D2; SHE D l-Vor-
den D2; Vorden El-Sp. El; Warnsv.
Boys E3-Vorden E2; Almen Fl-Vor-
den Fl; Vorden F2-Erica F2; Vorden
Al-Davo Al, Vorden A2-Keyenborg-
se Boys A2; Vorden B l-Pas BI; Vor-
den Cl-Markelo Cl; Markelo C2-
Vorden C2; Vorden l-Vaassen l; Vor-
den 2-Neede 2; Steenderen 3-Vorden
3; Be Quick 6-Vorden 4; Vorden
5-Neede 5; Winterswijk 5-Vorden 6;
De Hoven 5-Vorden 7; Vorden 8-Rat-
Ü2.

Ratti
Jeugduitslagen: Zaterdag 16 novem-
ber: Ratti B l-Ruurlo B2 5-0.
Programma: Zaterdag 23 november:
MeddoBl-RattiBl.

Socii
Programma 23 nov.
Erica '76 Fl - Socii Fl; Warnsveldse
Boys El - Socii El; Varsseveld C2 -
Socii Cl; Socii BI -Gendringen BI.

Programma 24 nov.
Nieuw Heeten - Socii; Socii 2 - Wit-
kampers 3; Socii 3 - AZC 4; Hercules
4 - Socii 4.

Uitslagen 17 nov.
Deo - Socii 1-2; Socii 2 - Veldhoek l
0-2; Socii 5 - Steenderen 5 0-4.

Dames Dash/Sorbo
De dames van Dash/Sorbo leden za-
terdag uit tegen de Kangeroe's uit
Hardenberg een 3-2 nederlaag. De
eerste in dit.seizoen. Dash ging in de
eerste set goed van start en won met
9-15. Ook in de tweede set liep alles
nog op rolletjes en wonnen de Vor-
dense dames met 10-15. In de derde
set werd er aan Dash-zijde onzorg-
vuldig geserveerd. De Kangaroe's
profiteerden hier goed van en won-
nen de set met 15-10. In de vierde set
hetzelfde beeld. Ditmaal verloor
Dash met 15-9. In de beslissende vijf-
de set hadden de Vordense dames de
zenuwen niet meer in bedwang en
moesten zij opnieuw het hoofd bui-
gen. Gevolg een 3-2 nederlaag. Ove-
rigens blijven de Dash/Sorbo dames
wel op de eerste plaats. Zaterdag
speelt Dash thuis tegen PZ Dynamo,
met Vorden koploopster in de afde-
ling.

Badminton Flash
Flash l speelde 12 november jl. te-
gen Doetinchem. De eerste herenen-
kels waren allebei driesetters, dus dat
duurde behoorlijk lang. De wedstrijd
was heel spannend, maar Flash was
in de beslissende mix toch net iets
beter en won met 5-3.
Flash 2 kreeg de koploper op bezoek
en dat was ook wel te merken. Pluum-
ke uit Winterswijk speelde een sterke
wedstrijd, maar Flash liet zich niet in-
pakken. De uitslag was dan wel dui-
delijk in het voordeel van Pluumke,
maar er zaten vele goede partijen van
Flash tussen met driesetters. Het
werd l-7.
Flash 3 kon tegen Dynamo flink het
puntensaldo verbeteren, alleen ze
deden het niet. De wedstrijd was de
spannendste van het 3e team van dit
seizoen. De herendubbel sloeg wer-
kelijk alles; deze werd na drie sets,
met drie keer een verlenging gewon-
nen door Flash. Dit bleek achteraf
heel belangrijk, want zo werd er toch
nog een gelijkspel behaald.

VOETBAL
VERENIGING VORDEN

organiseert

Klaverjas en
Jokeravonden
op donderdag

21 november
19 december

16 januari
20 februari
19 maart
16 april

AANVANG 20.00 UUR

PLAATS:
CLUBGEBOUW „DE ARK"

Jeugdteam
Het begon niet 7.0 goed voor het Ie
Jeugdteam. Tegenstander Spees Sjut-
tle kwam met 2-0 en 4-2 voor te staan
te hoefde toen nog maar een partij te
winnen om met twee punten naar
huis te gaan. Dat ging niet op. De
mixen van Flash waren echter te sterk
om zo maar van te winnen er) het
werd toch nog een 4-4 gelijkspel.

RTV-ers Jan Weevers
en Rudi Peters
hoog in
eindkl assement
De RTV Vierakker-Wichmond heeft
twee renners hoog zien eindigen in
twee verschillende klassementen. Jan
Weevers uit Vorden, die uitkomt voor
het team van Giant O'Neill eindigde
in cle Holland ATB-trophy op een 3e
plaats. Het eindklassement werd op-
gemaakt na 6 wedstrijden. Weevers
won van deze 6 wedstrijden er 2. Te-
weten Holten en Oss. Hij kwam net l
punt te kort om als tweede te eindi-
gen. Het klassement werd gewonnen
door de Deurnese Jo Marlens.
Tweede werd Weevers teamgenoot
Thuis van de Brink.
Rudi Peters eindigde in het eindklas-
sement van de B-Amateurs op een 8e
plaats. D^L klassement is opgemaakt
door alj^tslagen, bij de eerste tien
geëindigde wedstrijden op de weg,
bij elkaar te tellen. Door zes overwin-
ningen en vele korte uitslagen kwam
Peters uit op 203 punten, die hem
een 8e ni^ts opleverden. De KNWU
heeft iii^PLgang van dit jaar de ren-
ners die bij de eerste 40 in dit klasse-
ment eindigen verplicht gesteld om
te promoveren naar de A-Amateurs.
Alleen de renners die ouder zijn dan
35 jaar hoeven niet te promoveren.
Peters heeft die grens al overschre-
den en kan dus volgend jaar bij de
B-Amateurs blijven.

Verder RTV- nieuws
Afgelopen weekend werden in
Haaksbergen cycle-cross wedstrijden
verreden voor de GOW-Competitie.
De gebroeders Peters uit Wichmond
pakten beiden weer punten voor het
klassement. Rudi Peters werd daar
derde en zijn broer Bennié vierde, bij
de B-Amateurs. Eddy Heuvelink uit
Warnsveld pakte in Winterswijk een
tiende plek in de nationale wedstrijd.

Dammen
'£ Hoge prolongeert
schooldamtitel
School 't Hoge is wederom school-
damkampioen van Vorden gewor-
den. Zij behaalden uit 9 wedstrijden
de volle 18 punten. Op de tweede
plaats eindigde met liefst 5 punten
achterstand RK Willibrordus met 13
punten. Het reserveteam van 't Hoge
werd 3e met l2 punten.

Jeugdappel
Door DCV werd op zaterdag 16 no-
vember een Jeugdappel georgani-
seerd. Er waren 74 deelnemers. De
juniorengroep werd gewonnen door
Gerben te Raa uit Eibergen met 5-9.
Mark Klein Kranenbarg eindigde als
4e met 5 punten. In aspirantengroep
l eindigde Bert Klein Kranenbarg als
2e met 9 punten. Geert Jan Wassink
werd gedeeld 3e met 7 punten. Pu-
pillengroep l werd gewonnen door
Mare Dorresteijn. Ook groep 2 werd
door een DCV-er gewonnen: Johan-
nes Westerink met Ruben Bleumink
op de tweede plaats. Allebei haalden
ze 8 punten. Daan te Riele schreef
groep 3 op zijn naam met de volle
winst (10 punten). Robert Korne-
goor werd tweede in die groep met 8
punten. Dirk van Dijk werd 2e in
groep 4 en Ronald Scheffer Ie in
groep 5. In groep 6 werd Erik Dor-
resteijn 2e, broer Martijn werd 3e in
groep 7 en in groep 8 werd Nico

slagerij Rietman & Zn.
EXTRA VLEESREKLAME

Vorden
Nieuwstad 5 - tel. 3381

donderdag 21 - vrijdag 22
zaterdag 23 november

Sucadelappen
1 kilo ..

Runderworst
1 kilo ..

Tartaar
5 halen,

Vleessalade
100 gram

Gebraken Gehakt
Eigen gemaakt

100 gram

13.98

9.98

4 betalen

0.99

0.99

maandag 25 november

Ribbetjes
1 kilo .. 3.98
Eigengemaakte Rookworst
100 gram 0.98

dinsdag 26 november

Zuurkoolspek 500 gram 4.98

Hacheevlees 1 kilo 9.98

woensdag 27 november

Rundergehakt 1 kilo 9.98

Corned Beef 100 gram 1.59

Bij inlevering van 50 gulden aan kassabonnen van de slagerij:

1 kilo Bieflappen 12.99

Klein Kranenburg gedeeld 2e, Anne-
miek Huijsmans gedeeld 5e en Rob
Mokkink 7e. Tenslotte werd Maarten
Lubbers gedeeld 3e in groep 9.

Ledental Dash fors
gestegen
De volleybalver. Dash hield vorige
week in 'De Herberg' haar jaarverga-
dering. De redelijk bezochte verga-
dering verliep in goede sfeer. De
voorzitter, Teus van Hunnik, deelde
mede dat ook het Jongens A-team zal
worden gesponsord en wel door Bak-
ker Schmink. Daarmee hebben alle
twaalf seniorenteams, twee jeugd-
teams en een recreanten team een
sponsor. De voorzitter was b l i j te
constateren dat het Vordense be-
drijfsleven zo sympathiek staat te-
genover de volleybal.

Het ledenaantal is de laatste tijd fors
toegenomen. In enkele rrmanden tijd
konden ruim 25 nieuw^Bden wor-
den verwelkomd. De begroting kon
vlot worden behandeld. Een compli-
ment kreeg de activiteitencommissie
onder leidingvan Trudy Haverkamp
die ervoor zorgde dat ei^^ike activi-
teiten georganiseerd wc^^n. Zo le-
vert de actie Jantje Beton bijna
f 1000,- op voor de vereniging. De
contributies worden niet verhoogd.
Wel worden de contributies voor de
recreanten, die ook competitie spe-
len, met een gering bedrag aange-
past. Dit voorstel werd met meerder-
heid van stemmen (een aantal re-
creanten waren tegen het voorstel)
aanvaard. Dash is van plan de leden-
administratie verder te automatise-
ren. Twee bestuursleden hebben
zich niet verkiesbaar gesteld, te weten
Ben Roerdinkveldbootn en Koos van
Houte als eerste en tweede penning-
meester. Als nieuwe penningmeester
werd gekozen Bartel Broersma. Te-
vens werden in het bestuur gekozen
Herman Vlogman als voorzitter van
de technische commissie, Trudy Ha-
verkamp als scheidsrechtercoordina-
tor en voorzitter van de activiteiten-
commissie en Werner Rakitow als
voorzitter van de recrantencommis-
sie. De voorzitter bedankte Ben en
Koos voor het werk wat ze voor de
vereniging hebben gedaan. Ben
heeft met name de financiën van de
vereniging beleidsmatig op het goe-
de spoor gebracht. Koos van Houte
was al sinds 22 maart 1978 penning-

meester van Dash. Bovendien deed
hij samen met zijn vrouw Ciska cle
omvangrijke ledenadministratie. H i j
heeft ruim 13 jaar deze belangrijke
funktie bekleed. Onder groot ap-
plaus weid aan de scheidende be-
stuursleden een kado en een bos
bloemen overhandigd.

Dash-Devolco 3
De heren van Dash hebben voor het
eerst in een thuiswedstrijd echt wat
laten zien. Koploper Devolco 3 werd
twee sets lang onder een enorme
druk gezet maar van het routine
< >vei lopende Deventer team wist toch
de winst naar z ich toe te trekken.
Meteen in de eerste set s t a r t t e Dash
zeer sterk en nam zelfs een 9-2 voor-
sprong. Vanaf het moment ging de
spanning stijgen. Devolco liep punt-
je voor punt je in en op 13-13 langs-
zij. Nu moest het enthousiasme van
Dash het tegen de routine van Devol-
co opnemen en helaas wist Devolco
c Ie set met 13-15 te winnen.

De tweede set was nog veel spannen-
der. De ploegen kwamen om en om
licht voor en wederom werd er een
stand bereikt van 13-13. De spanning
steeg en na vele opslagwisselingen
was er nog steeds door geen van de
ploegen een punt gemaakt, jammer
genoeg was het weer Devolco dat de
set naai zich toetrok met 13-15. Dasli
was hevig teleurgesteld dat het harde
werken in de eerste twee sets niet be-
loond was en in de derde set lukte de
Voi denaren helemaal niets meer.
Dat was erg jammer voor de wedstrijd
die twee sets lang een prachtig
schouwspel was want die ging nu als
een nachtkaars u i t . De laatste set
werd met 6-15 verloren. Eindelijk
heeft Dash nu ook in een thuiswed-
str i jd sterk gespeeld maai Dash hield
de laatste set wel een flinke kater
over. Volgende week speelt Dash uit
tegen Harfsen dat vorig jaar net het
kampioenschap voor Dash weghaal-
de.

Overige uitslagen
D3B Almen 3-l)ash (> 1-2; H2A Boe-
merang 2-Dash 3 3-0; H2B Vios
3-DAsh2 l-2;MCTerwolde 1-Dash l
3-0; 1)1' Dash 2-SVS 3 2-3; D2A Dash
4-Devolco 72-1; D3A Dash 5-Devol-
co 11 1-2; D4A Dash 7-Wilh. 4 2-1;
111' Dash 1-Devolco 3 0-3; JA Dash
l-Devolco l 3-1; JC Dash 1-Gorssel l
2-1.

Programma
1) rekr. B WSV C-Dash B; DP Deven-
ter 1-Dash 2; IMA Salvo 3-I)ash 7; D
rekr. A Dash A-Voorst I); H. rekr. A
Dash A-Welsmn; H l 'Harfsen 1-Dash
1; D2A WSV 2-Dash 4; D3A S\ S
(i-l)ash F>; M B Wik 2-Dash 1; 1)3 Div
B Dash l Soibo-Piet/oomcrsirj;!)!
Dash 3-Vios 2; 1)3B Dash f>-Vios l ,
112A Dash 3-Salvo 1; H2B Dash
2-Bruvoc 2; H3A Dash 4- ( ) lympia 2:
MA Dash 1-Terwolde 1; MC Dash
1-Terwolde 1.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

NOVEMBER:
20 Handwerken Wehme
'20 Toneelmiddag, Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen en (; \ l \ l , afd.
Warnsveld in cle U i t ru s t i ng

'20 Toneelavond, Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen en ( i M v l . afd.
Warnsveld in de l ' i t rus t ing

'20 Bejaardensoos Vierakker-
Wic Innoncl. uitrusting Kelcle

'20 ANBO, Soos Dorpse e n t i n m
'20 11V( '• Dorp, gespreksavond Ned.

Brandwonden S t i ch t ing
'21 I'COB in cle Wehme
'21 HVGWildenbmrh
'22 Regionale ledenvergadering.Jong

( .eire
22 Open la t e i , cle Wehme
'23 Concert Vorclens Mannenkoor,

Christus Koningkerk
25 JongGelreWarnsveld, Oucbbcl
'2.r> ANBO, Klootschieten de Goldberg
25 Jong Gelre Warnsveld, Quebbel
'20 en '27 Schiettocniooi in het

Ludgerusgebouw.Vierakker
'2() () |>en Tafel, de Wehme
'2(') Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,

kerstkaarten maken
'2(i Soos Kranenburg
'27 HVGWichmond, spelden maken
27 ANBO, Soos Dorpse entruin
28 Bejaardenkring Dorpsceutrum
2<) Open Tafel, de Wehme
30 Toneeluitvoering Krato, zaal

Schoenaker

3de Elftal Socii in het nieuw

fe^ $*s£**9ii*^^iMpî Wyl̂ l̂ QtMAJI™

Het 3de elftal dat het afgelopen seizoen kampioen is geworden in de 4de klasse, heeft nu ook een sponsor. Deze
sport kleding wordt aangeboden door autorij schoolhouder dhr. Brinkman.
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