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Dammers Woonservice Winkel

Een herkenbare winkelformule waaraan 55 leden zijn aangesloten via een Coöp. in- en verkoop-
vereniging Beco. Wat kunt u zoal verwachten bij Lammers:

showroom in Leusden te bezichtigen.
Oppervlakte ± 1500 m- met o.a. klas-
sieke- en moderne meubelen en slaap-
kamers. Bi j een bezoek aan de show-
room zal men met goed advies en servi-
ce u ten dienst staan, Lammers woon-
service winkel. Burg. Galleestraat 26

Woningtextiel Tapijt, vinyl, laminaat,
karpetten, gordijnen, vitrages, tafelkle-
den, sierkussens, fournituren, zonwe-
ring, eet. eet.

Slaapcotnfort Bedombouwen, slaap-
bankjes, bedtextiel, dekbedden, de-

kens, overtrekken, matrassen, water-
bedden eet. eet.

Meubelen Modern en klassiek
Gezien de ruimte is men hier minder in
gesorteerd, maar er bestaat een moge-
lijkheid om geheel vrijblijvend de

Kamerlid Ad
Lansink naar
Vorden
Het CDA tweedekamerlid Ad Lansink
zal op vrijdagavond 30 november in
het dorpcentrum een spreekbeurt ver-
vullen over het onderwerp 'Den Haag
niet ver van Vorden?'. De heer Lansink
komt op de uitnodiging van de plaatse-
lijke afdeling van het CDA.

ANBO 250 leden
De Algemene Bond voor Ouderen
(A.N.B.O.) hield afgelopen vrijdag een
kulturele middag met een prachtig dia-
beeld verhaal over het land van de eeu-
wige glimlach, Thailand.
De talrijke aanwe/.igen genoten van zo-
wel woord als beeld, uitgesproken en
gefotografeerd door de heer B. van Til-
burg. Aan het begin van deze bijeen-
komst werd mevrouw T.R. Schipper-
Mulder door voorzitter H. de Graaf in
de bloemetjes gezet. Zij is het 250e lid
van de afdeling Vorden.
De heer de Graaf memoreerde dat de
ANBO een landelijke ledenwerfaktie is
gestart, waarvan in Vorden reeds de
eerste vruchten zijn geplukt. Hij vroeg
alle 50-plussers, ongeacht hun levens-
beschouwing of politieke opvattingen,
samen te werken om de belangen van
de ouderwordende mens mede te hel-
pen behartigen.
De heer van Tilburg werd dank ge-
bracht voor zijn prachtige diareeks en
heldere uiteenzetting.

Geslaagd modeweekend
Afgelopen weekend hield Visser Mode in samenwerking met El-
brink Bloemsierkunst een geslaagd modeweekend. Bij Visser
Mode kon men de nieuwste collectie dames-, heren-, en kinder-
mode bekijken waarbij met name de wat feestelijke kleding al
volop te zien was.

trek is gepland vanaf het Dorpscen-
trum. Voor vrijdag 18 januari 1991
staat een avondje schaatsen op het pro-
gramma.

Marktaktie
I.v.m. Sinterklaas wordt er op
vrijdagen 23 en 30 november op
de markteen actie gehouden mei
kanskaarten. Voor deze actie zijn
beschikbaar 1000 banketletters/
staven

Eindelij k geveld...

In de zaak bij het gezellige koffïeterras
stond een kraam van Elbrink Bloem-
sierkunst waar men kon kijken naar het
vervaardigen van adventskerstwerk en
hydrocultuur.
De klanten wisten deze ge/.amelijke
presentatie enorm te waarderen gezien
de enthousiaste reakties. Tijdens dil
weekend kon men een kaarje in een

originele brievenbus doen om een gra-
tis boeket bloemen te winnen. Deze
tien boeketten gaan naar: Fam. Men-
nink, te Riele, Klaver, Hummelink uit
Vorden, Lowenthal uit Zutphen, Rood
uit Warnsveld, Hissink uit Wichmond,
ten Arve uit Ruurlo, Nijland uit Laren
en Seesink uit Hengelo. De boeketten
zullen eind deze week bezorgd worden.

In commissie welzijn

'Het wordt tijd dat
rioolbelasting wordt
ingevoerd".
De heer J.D. Bouwmeister (CDA) maakte woensdagavond in de
commissie Welzijn de opmerking dat het hoog tijd wordt dat in de
gemeente Vorden rioolbelasting wordt ingevoerd.
Hij zei dit naar aanleiding van een no-
titie die de commissie over het lo/.ings-
besluit bodembescherming deze avond
besprak. De heer Bouwmeister is van
mening dat dit besluit de bewoners in
het buitengebied straks veel geld gaan
kosten. Zijn partijgenote mevr. Tol-
kamp adviseerde hel college om maar
"alvast" te gaan sparen.
Wethouder mevr. Aartsen (CDA) wees
hierbij wat Vorden betreft op het ge-
bruik te kunnen maken van de techni -
sche mensen op het gebied van bode-

manering, geluidshinder en specifieke
milieuzaken. "Voor dit soort zaken
hebben wij nu eenmaal niet de nodige
kennis in huis", aldus de wethouder.

Mevr. Horsting (P.v.d.A.) kreeg van
mevr. Aartsen te horen dat de gemeen-
te Vorden zal gaan inventariseren wel-
ke types afvalkontainers t./.t. zullen
worden aangeboden. Mevr. Horsting
bepleitte met name voor de eengezins-
woningen en andere kleine huishou-
dens voor wat kleinere kontainers.

Herhaalde
gewijzigde oproep
Lindese volksfeest!
De jubileumcommissie van het Linde-
se volksfeest doet nogmaals dringend
beroep op alle inwoners die iets bezit-
ten van foto's en kranteknipsels, want
er zijn vroeger zelfs veel foto's gemaakt
op het Volksfeest.

Daarbij wil de commissie gi'iiag
foto's van boerderijen, huizen, gebou-
wen en landschappen zodat ook de his-
torie van Linde compleet wordt. Alles
is welkom.

Nogmaals met spoed inleveren dan
kan de commissie aan de slag. Alle in-
geleverde materiaal krijgt de eigenaar
t.z.t . terug. Dus met uw hulp zal dit een
fan tas t i s ch boek worden!

De namen van de commissie: Dinie
Bosch, Schuttestraat 11; Jopie Hul-
stijn, Geurketwg l ; Ada Ni j l and , Zel-
ledijk 'r. Jansje Ruiterkamp, Lindese-
weg24.

Jong Gelre
Jong Gelre Vorden organiseert vrijdag
30 november in het kader van het aspi-
rant-ledenwerk een dropping. Het ver-

Najaren de gemoederen bezig te hebben gehouden met voor en tegen is het dan
eindelijk gebeurd. Op vakkundige wijze is afgelopen maandag de boom geveld.
Jaren hebben velen genoten van deze prachtige boom doch een keer houdt het
op. Hopelijk houdt de- andere1 boom het nog een tijdje vol. Al staat hij nu wel
alleen om stormen enz. te trotseren.
Komt echter voor hem ook de t i jd dan worden er hopelijk niet zo veel onnodige
kosten en t i jd verspild. Men kan het geld dan beter besteden aan een goed doel
want echte noodgevallen zijn en blijven er genoeg.
Wij als redaktie s lui ten bij deze de discussie af want er is genoeg over geschreven.
Ook ingezonden brieven betreffende 'de boom' worden niet meer opgenomen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

l Ned.
Antwoordnummer

'C DEN i

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde gemeente
Zondag 25 november 10.00 uur ds. H. Weste-
rink en K.H.W. Klaassens, dienst van Schrift en
Tafel op de laatste zondag van het kerkelijk
jaar 1990. Er is zondagsschool en jeugdkerk.

Kapel De Wildenborch
Zondag 25 november geen dienst, Avondmaal
in Dorpskerk.

Geref. kerk Vorden
Zondag 25 november 10.00 uur ds. P.W. Dek-
ker, viering H.A.; 19.00 uur ds. P.W. Dekker,
viering H.A.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 24 november 19.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 25 november 9.00 uur Eucharistievie-
ring, Christus Koning.

RK kerk Vorden
Zondag 25 november 10.30 uur Eucharistievie-
ring, Christus Koning.
Weekend-Wacht-Pastores: 25-26 november W.
Grondhuis, Joppe, tel. 05759-4221.

Huisarts 24 en 25 november dr. Sterringa, tel.
1255. Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmor-
gen s.v.p. boodschappen en dringende konsul-
ten bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

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

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

Dierenartsen van zaterdag 24 november 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa,
tel. 1277.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 24 en 25 november J.H. de Lange,
Lochem, tel. 05730-54357.
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' afd. 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 week-
enddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens
kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/
weekenddiensten tel. 05750-29666.

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

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

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 — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 25 november 10.00 uur ds. C. Boch-
anen, H.A.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 24 november 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 25 november 10.00 uur Woord- en
Communiedienst.
Weekend-Wacht-Pastores: 25-26 november
pastor Grondhuis, Joppe, tel. 05759-4221.

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.

Streekziekenhuls Het Nieuwe Splttaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-

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

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

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

Plattelandsvrouwen
De dames van de afd. Vorden hebben
bezoek ontvangen van de heer en me-
vrouw Loon uit Eefde. Zij lieten een
diaserie zien over Indonesië en dan
met name over Sumatra, Jakarta, Java
en Balie. De prachtigste beelden en het
daarbij vertelde verhaal gaven de da-
mes een goeie kijk op het reilen en zei-
len in dit fraaie land.
Bij voldoende deelname zal de afd.
Vorden volgend jaar een uitwisseling
houden met plattelandsvrouwen uit
Denemarken. Voor opgave en infor-
matie kan men zich wenden tot mevr.
H. Koning, tel. 6838.

KERKNIEUWS

De kerken in Vorden werken sa-
men in het Conciliair Proces,
waarin aandacht wordt gevraagd
voor de thema's Vrede, Gerech-
tigheid en Heelheid van de
Schepping. Elke week worden we
daaraan herinnerd door een kor-
te spreuk. Voor deze week is dat:

Wie voor vrede is, begint
er vandaag mee



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.

• TE KOOP:
Ruwharige Franse Basset-
pups. Verdraagzaam naast
ieder ander ras. Kindervriend!
In huis grootgebracht. Inl.: tel.
05752-6585.

• BIEDT ZICH AAN:
Vrouw 42 j. zoekt werk hele
of halve dagen. Brieven onder
nummer 34-1, Bureau Con-
tact, Postbus 22, 7250 AA Vor-
den.

• TE KOOP:
Kerstbomen (Blauwspar). Nu
uitzoeken en reserveren voor
de Kerst. Voor kamer en tuin.
Hamsveldseweg 2, Kranen-
burg Vorden. Tel. 05752-6865,
b.g.g. 05752-1909. Ook voor
div. soorten HONING het
adres.

• TE KOOP:
Open haard hout en aardap-
pelen. H. Wesselink,
tel.: 6774.

• GEVRAAGD:
Zelfst. hulp i.d. huish. 1
morgen p.w. Tel. 1580.

• TE KOOP:
Perceel weidegrond,
groot 0,9080 ha, gelegen aan
Waarlerweg. Vraagprijs
f47.500,—. B.J. Bloemendaal.
Tel. 1720.

• TE KOOP:
Philips MSX 2 computer,
type 8220 -i- datarecorder +
spelletjes + handleiding.
D. Klein Bramel, Hengelo
(Gld.). Tel. 7209, na 6 uur.

• TE HUUR GEVRAAGD in
Vorden: Huis voor gezin (2 kind.)
met grote schuur of i.d. Hoeft
niet op korte termijn. Tel. 05752-
3128.

• GEVRAAGD:
Oppas voor december van di
Vm vr. (van 9 tot 5 uur) voor
onze 2 kinderen van 2 en 4
jaar, die tevens bereid is lichte
huish. werkzaamh. te verrich-
ten. Tel. 05752-1007.

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
54, lid 4 van het bestemmingsplan 'Vorden
1975/1984, no. 1' (vrijstelling meest doelmatig ge-
bruik) vrijstelling te verlenen van de gebruiksbepalin-
gen van dat bestemmingsplan.

Dit teneinde mogelijkheden te creëren het tot 'rioolwa-
terzuivering' bestemde terrein nabij Het Hoge (voor-
malige rioolwaterzuiveringsinstallatie) te gebruiken
als opslagruimte c.a. voor de afdeling gemeentewer-
ken. Met voornoemde vrijstelling worden aldaar mo-
gelijkheden gecreëerd voor de opslag van:

— rioolslib (in tank)
— bermgras en -grond;
— begroeiing en vegetatie uit bermsloten;
— snoeihoutvan bomen;
— straat- en veegvuil;
— puinafval van wegen, zoals klinkers, trottoirtegels

en asfalt;
— gebruikt straatmateriaal;
— tuin- en bladafval van openbare beplantingen;
— seizoengebonden materieel en materiaal (in be-

zinktank, die tevens wordt benut als (reparatie)
werkruimte voor deze toerusting).

De hiertoe betrekking hebbende stukken liggen tot en
met 6 december 1990 ter inzage ter gemeente-secre-
tarie, afdeling Ruimtelijke Ordening c.a. (koetshuis).

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

Vorden, 22 november 1990.
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

WULLINK BOUW- EN BEHEER
HENGELO Gld.

heeft plaats voor

TIMMERMAN
Inlichtingen: tel. 05753-1914

NIEUW Vezelrijk Volkoren
De voedingsvezel in Vezelbrood is afkomstig van tarwe, haver,
soja en maïs. De vezels zijn gemalen en daardoor niet duidelijk
zichtbaar in het Vezelbrood.

Vezel-Bruin Volkorenbrood
1 i

gram voedingsvezel per 100 gram droge stof

kJ per 100 gram (3 sneetjes

kCal per 100 gram (3 sneetjes)

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

18,2 11,5

777 kJ 862 W

| 185kCal 205kCal

Zij geven het brood
een wat donkere
kruimkleur.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ge-
deputeerde staten van Gelderland bij besluit van 9 no-
vember 1990, nr. RG. 90.54401-RWG/G5208 goed-
keuring hebben verleend aan de door de gemeente-
raad van Vorden in zijn vergadering van 25 septem-
ber jongstleden vastgestelde 'verordening tot
wijziging van de bouwverordening'.

De wijzigingen hebben in hoofdzaak betrekking op de
integratie van de 'Verordening op de recreatiewoon-
verblijven' en de 'Bouwverordening op de logiesge-
bouwen' in de bouwverordening. Daarnaast hebben
de wijzigingen betrekking op nieuwe technische ont-
wikkelingen en zienswijzen (o.a. ventilatie en isolatie),
terwijl voorts enkele administratieve correcties zijn
doorgevoerd.

Bovengenoemde verordening treedt in werking op de
derde dag na die waarop zij is afgekondigd en met de
in werking treding van deze verordening komen de
'Verordening op de recreatiewoonverblijven' en de
'Bouwverordening op logiesgebouwen' te vervallen.

Vorden, 22 november 1990,
Burgemeester en wethouders van Vorden,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

Ijsbaan Vorden
LEDENKAARTEN

kunnen worden afgehaald vanaf
maandag 26 november t/m vrijdag

30 november 1990 bij de Amro-bank
tijdens de kantooruren.

Vanaf 3 december worden de
prijzen van de ledenkaarten

verdubbeld.

LEDENKAARTEN voor eerste lid van het gezin 7,50
Voor meerdere leden uit het gezin

onderde 16 jaar 2,50

GEZINS KAART 15,00

ENTREEKAART volwassenen 3,00

ENTREEKAART kinderen 2,00

Haal uw kaarten in de voorverkoop!

Het Bestuur.

Alles voor de jacht en
schietsport!

Ruime keus in:
buksen, pistolen,

richtkijkers,
sport- en

wedstrijdbogen
jagersjassen
regenkleding

truien, kousen
hoeden, petten

Meindel schoenen

tttd» 4otltreffendl

Tel. 05752-1272, Zutphenseweg 9, Vorden

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

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:

De/e bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 30, 7250 AA Vorden.
Ook kunt u /.ieh telefonisch opgeven: tel. 05752-1010.

TEN CATE en
HOLLANDIA-
ondergoed

voor dames en heren

a/d Zutphenseweg
heeft het!

IJSTAARTEN
AKTIE

VAN DE ZWEM- EN
POLOVERENIGING

VORDEN '64

Huis aan huis. Intekenlijsten
van 26 nov.-1 dec. Eerst

bestellen. Afleveren de week
voor de Kerst.

LEKKER BIJ DE
ZUURKOOL:

LICHT GEROOKTE
CASSELERRIB

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 KHO 7,95

Grove verse worst 1 m 9,90

Schouderkarbonade 1 uio 7,45

MARKTAANBIEDING

Bruine Bonensoep of
Erwtensoep
1 liter 3,75

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 k,io 7,95

Rundergehakt ik, io11,50
Klapstuki küo 12,90

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

SPECIALITEITEN

Slavinken of
Boomstammetjes

5halen 4 0613ICP!

Casselerrib
100 gram 1,79

Gekookte worst
aan het stuk 250 gram 2,25

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram 0,11)

VOORDELIG VLEES - EXTRA SCHERP IN PRIJS

Hamlapjes
1 kiio 10,90

Fricando
1 kiio 13,90

Vordense
Varkensrug

1 küo 16,90

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
OOK UW ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN.

groenten en fruit
kaas en noten GRdENT

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

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag 22 - 23 - 24 november

UIT DE NOTENBAR:

Suikerpinda's

b e t e r c o m p l e l t r
250 gram 1,95

maandag 26, dinsdag 27
en woensdag 28 november: panklare KOOLRAAP 50ogram 95CT

Brood daar zit wat in!
Maar dan neemt u ook natuurlijk brood

van de bakker die zelf bakt
U proeft wel waarom!

A A N B I E D I N G

Roomboter amandelstaaf 25ogramNu 5,75
Slagroom of Mokka Snit vanesovoor 5,95
Dik SpGCUlaaS van3,50voor 3, perpak

Ontbijtkoek of Kandy met ECHTE honing

Zo vers haalt u het alleen nog maar bij:

NU 50 CENT VOORDELIGER!

TELEFOON 1373

(
WARME BAKKER

)PLAA
Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!

Uw specialiste voor: HUIDVERZORGING - MAKE-UP -
MANICUREN - ELEKTRISCH ONTHAREN - SHIATSU enz.

Gezichtsbehandelingen zijn al mogelijk vanaf f 31,90.
Produkten van: Lady-Esther, Dr. Renaud, JvG-make-up

erkend Anbos-schoonheidsspecialiste

dinsdag t/m zaterdag: behandeling volgens afspraak, maandag's gesloten

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



Een nieuw leven
een groot wonder
Zoon en broertje
je bent voor ons heel bijzonder

Koen
geboren op 19 november 1990

v-H-H-H::-:̂

Willem en Lidy
Klein Heerenbrink-

Hartman
G ijs

Ruurloseweg 52,
7251 LRVorden.

Wij zijn heel blij met de ge-
boorte van onze dochter

KIMBERLYCARMEN
Wij noemen haar

Kim

Martin en Gerdien
Heuvelink

16 november 1990.
S.v. 's Gravesandestraat 7,
7251 XEVorden.

Voor bezoek gaarne even bel-
len 05752-3561.

Wij zijn blij met de geboorte
van onze zoon

Frank
Evert en José
van Veldhuizen-Broekhof

19 november 1990.
Molenweg 3, 7251 ED Vorden.

José en Frank rusten van
12.00 tot 13.00 uur.

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de felicitaties,
bloemen en cadeaus, die wij
op onze trouwdag mochten
ontvangen.

Bert en Loecky
Ween k

November, 1990.
De Bongerd 1, Vorden.

Hierbij willen wij iedereen be-
danken voor de vele felicita-
ties, kaarten, bloemen en ca-
deau's die wij mochten ont-
vangen ter gelegenheid van
ons 25-jarig huwelijk.
Het is voor ons een onvergete-
lijke dag geworden.

Annie en Theo
Zents

November 1990.
Larenseweg 1 a,
7251 JL Vorden.

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de vele felicita-
ties, kaarten, bloemen en ca-
deaus, die wij op ons 40-jarig
huwelijksfeest mochten ont-
vangen.

Joop en Marie
Schuppers

November 1990.
Almenseweg 9,
7251 HM Vorden.

Langs deze weg willen wij
iedereen hartelijk bedanken
voor alle bloemen, felicitaties
en kado's die ons huwelijks-
feest tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt.

Jan en Anita
Haggeman

Riefelerdijk9,
7255 KN Hengelo.

Afscheid

Op 1 december zal ik Vor-
den gaan verlaten. Het
liefst zou ik van ieder van u
persoonlijk afscheid ko-
men nemen. Dat is onmo-
gelijk.

Daarom hoop ik u te mo-
gen ontmoeten in café
Schoenaker in Kranenburg
op donderdagavond 29
november tussen 7 en 8
uur onder het genot van
een kopje koffie.

Th. Moes ofm,
gardiaan van het klooster

Fysiotherapie
Haptotherapie

Voetenmassage

E. Wérlém, tel. 2701

•'T'"

Op zaterdag 24 november 1990 hopen wij ->K
met onze kinderen, familie en vrienden
ons 25-jarig huwelijksfeest te vieren

$
Berend en Tonie Schoemaker

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot
17.00 uur in Restaurant 'de Boggelaar',
Vordenseweg 32 te Warnsveld.

';- GeesinkweglS
.'i-. 7231 RE Warnsveld
# *
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Op zaterdag 1 december a.s.
hopen wij samen met onze kinderen
ons 25-jarig huwelijksfeest
te vieren.

Gerard Woltering
en

Janny Woltering-Woestenenk

*

*t

Gelegenheid tot feliciteren
's middags van 14.30-16.00 uur
bij Hotel Bakker, Dorpsstraat 24
te Vorden.

#

*

XHet Hoge 28,7251 XX Vorden.
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Zondag 2 december a.s.
hoop ik mijn 80ste verjaardag te
vieren.

U bent van harte welkom
op de Receptie in het
Ludgerusgebouw Vierakker
van 14.00 tot 16.30 uur.

-#-

*

Jan en Anna Helmink

Vierakkersestraatweg49,
Vierakker.

#

„DE EEUWIGE GOD IS U EEN WONING
EN ONDER U ZIJN EEUWIGE ARMEN."

(DEUT. 33:27)

Door de tunnel van de dood is naar het feest van zijn
Heer gegaan mijn man, onze vava

Dirk Hendrik Vollenhoven
06-03-1922 17-11-1990

Chr. Vollenhoven-Sikkel
Heidi, Bernt&Aline

Voor de liefdevolle zorg, waarmee hij al die tijd in het
Slingerbosch, Het Nieuwe Spittaal en de VU te Am-
sterdam omringd werd, zijn wij zeer dankbaar.

17 november 1990.
Veldwijkerweg 3,7251 HE Vorden.

De Dienst van Woord en Gebed wordt gehouden op
donderdag 22 november om 12.00 uur in de Geref.
Kerk, Zutphenseweg 13 te Vorden.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Al-
gemene Begraafplaats te Vorden.

Gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafe-
nis in het uitvaartcentrum „Monuta", Het Jebbink 4a
te Vorden.

Liever geen bezoek aan huis.

Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden,
op 69-jarige leeftijd, van de heer

Jan Groot Wassink

oud gym-leraar van onze vereniging.

Bestuur en leden
Gymnastiekvereniging „Sparta"

Vorden, 18 november 1990.

UITVAART-
VERZORGING

UITVAART-
VERZEKERING

zonder meer 'n zorg minder

Monuta regelt en verzorgt de uitvaart
ook in uw woonplaats

06-8 21 22 40
Uitvaartcentrum:

Het Jebbink 4 Vorden (05700-14332)

Dag en nacht bereikbaar

In verband met de vervanging van de telefooncentrale
zullen de nummers van onze huizen,

Villa Nuova, Zutphenseweg 73
't Hoekske, Zutphenseweg 33 en
Klein Enzerinck, Zutphenseweg 56

gewijzigd worden.

Met ingang van vrijdag 30 NOVEMBER 1990 zijn deze
huizen bereikbaar onder het nr.:

05750 - 22133
De receptie van „Het Groot Graffel" zal u dan verder
helpen en doorverbinden naar de door u gewenste
persoon c.q. afdeling.

Het Enzerinck, Vorden.

„Den Haag, niet ver van Vorden ?!

Dit is het thema voor
vrijdag 30 november.

Dan komt Tweede
Kamerlid Dhr. Ad Lan-
sink naar 't Stampertje
in het Dorpscentrum te
Vorden.

De zaal is open vanaf
19.30 uur.
Aanvang 20.00 uur.

Even noteren in Uw
agenda.

Namens het CDA
afd. Vorden is een ieder
van harte welkom.

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

DAAR ONS BEDRIJF GEEN INDIRECTE
KOSTEN MET ZICH MEEBRENGT EN WIJ
ZELF VOLLEDIG MEEWERKEND ZIJN,
BEHOEFT PRIJS EN KWALITEIT GEEN
TOELICHTING, OM OVER DE
WINTERPREMIE NOG MAAR NIET TE
PRATEN.

Renovatie
Onderhoud
Nieuwbouw

Glaswerk
Wandafwerking

Schildersbedrijf

A. PETERS

Ruurloseweg 54
Kranenburg
7251 LR Vorden
Tel. 05752-6565

KEURSLAGER

WE HEBBEN
HEELWAT

VLEES
IN DE KUIR

DITMAAL DE HEERLIJKE WEEKYERWENNERS:
Voor het Weekendrecept:

VARKENS-
LAPPEN

500 GRAM 4,98

Tip voor de boterham:

AUFSCHNITT
100 GRAM 1,69

JAGDWURST
BIERWURST

FLEISCHWURST

Dit weekend EXTRA
VOORDELIG:

Bij aankoop van een
EIGENGEMAAKTE

ROOKWORST
1 pond zuurkool

GRATIS!

Maandag:

Speklappen
500 GRAM 3,98

Dinsdag:

Verse Worst
500 GRAM 4,98

Hamlappen
500 GRAM 5,98

Woensdag:

Gehakt h.o.h.
500GRAM 4,98

Rundergehakt
500 GRAM 5,98

SCHLEMMER
SCHNITZEL

100 GRAM

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

Tel. 05752-1321

De Keurslager
Veistandvan

lekker vlees

MUZIEKVERENIGING CONCORDIA LAAT U
HIERBIJ WETEN DAT OP DE LOTEN VAN DE

GROTE CLUB ACTIE DRIE PRIJZEN ZIJN
GEVALLEN:

lot nr. 3431156 f 100,—
lot nr. 3431514 f 100 —
lot nr. 3431595 f 1.000—

DE GELUKKIGE WINNAARS VAN HARTE
GEFELICITEERD.

VEEL DANK AAN ALLEN DIE DEZE ACTIE VOOR
CONCORDIA WEDEROM TOT EEN GROOT

SUCCES MAAKTEN.

SPECIAAL
Modische dames

VELOURS PULLOVERS
4 modellen / 2 kleuren
NORMAAL 89.95 - 99,95 - 119,-

alleen dit weekend

DEZE WEEK:

HEERLIJKE GEVULDE
KOEKEN

NU 6 HALEN 5 BETALEN

BIJ uw

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL1384

mode
burg. galleestraat 9 - 7251 ea vorden
tel. 05752-1381



m Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8,30 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester EJ. C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

oud nieuw

-•HUWELIJK TUSSEN
PERSONEN VAN

HETZELFDE
GESLACHT MOET

MOGELIJK ZIJN
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om een brief
naar de regering en de leden van de
Tweede Kamer van de Staten Generaal
te zenden waarin staat dat het sluiten
van een huwelijk tussen personen van
hetzelfde geslacht mogelijk moet wor-
den.

Thans is het zo dat naar het oordeel
van de rechter dit niet mogelijk is dat
personen van hetzelfde geslacht met
elkaar huwen. Naar het oordeel van het
college past dit niet meer in deze tijd.

I« VERORDENING
BEGRAFENIS-

RECHTEN AANGE-
PAST

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om de Verorde-
ning op de begrafenisrechten aan te
passen. In 1990 is er een verordening
begrafenisrechten voor de begraaf-
plaats te Wichmond en de begraaf-
plaats te Vorden tot stand gekomen.
De kosten van deze begraafplaatsen
worden slechts voor 67 procent gedekt.
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om de tarieven
voor begraven en onderhoud met 25
procent te verhogen. Hierdoor komt er
een betere verhouding tussen kosten
en opbrengsten. Het dekkingspercen-
tage komt dan op 81.

Het onderhoudsrecht berekent de ge-
meente thans naar het soort grafbe-
dekking. Uit overleg met onder andere
de beheerder van de begraafplaats is
gebleken dat de aard van de grafbedek-
king weinig verschil maakt voor de tijd
en de kosten van het onderhoud. Daar-
naast bestaat er regelmatig onduide-
lijkheid over de aard van de grafbedek-
king en dus over welk tarief moet wor-
den toegepast. Burgemeester en wet-
houders stellen de gemeenteraad dan
ook voor om met ingang van 1991 tot
een tarief over te gaan. Hierdoor vindt
een rechtvaardiger doorberekening
van de kosten plaatss. Dit moet voor
een eigen graf en urnennis gaan gel-
den en voor het plaatsen van een graf-
bedekking.

De meest voorkomende tarieven wor-
den na verhoging met 25 procent als
volgt:

— het recht om te begraven in

een eigen graf

— het recht van begraven zelf

en het plaatsen van een steen

met rand

— het onderhoud van een graf

— het onderhoud van een nis

— de afkoopsom (30 jaar) van

het onderhoud van een graf

f. 760- f. 950-

- 620-

•1760--1400,-

r
i*LiAAGVLIEGROUTE

OVER VORDEN
(KRANENBURG)

RAPPORT AMBTELIJKE
WERKGROEP

Zoals zeker bij de inwoners van het bui-
tengebied van het oostelijk deel van de
gemeente bekend is, ligt er over Vor-
den (om precies te zijn over de kern
Kranenburg) een laagvliegroute.
Straaaljagers mogen hier op een mini-
male hoogte van 75 meter vliegen.
Een ambtelijke werkgroep, bestaande
uit vertegenwoordigers van het Mini-
sterie van Defensie, het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde-
ning en Milieuhygiëne en de provin-
cies Groningen, Friesland, Drenthe,
Overijssel, Gelderland en Flevoland
heeft een onderzoek verricht naar mo-
gelijke oplossingen ter vermindering
van de hinder door deze laagvliegende
en extreem veel geluid producerende
militaire vliegtuigen.
De werkgroep is na afweging van aller-
lei criteria en belangen tot de conclusie
gekomen, dat de laagvliegroute, die
over Vorden ligt, niet voor verplaatsing
in aanmerking komt. Er is volgens de
werkgroep geen alternatief die tot een
aanmerkelijke vermindering van de
overlast leidt. Een van de verplaatsings-
criteria is het vermijden van kernen
met meer dan 100 inwoners.

NATUURGEBIED
WILDENBORCH/ BOSKET

Het grootste probleem voor Vorden is
het natuurgebied Wildenborch/Bos-
ket, dat als een verplicht stiltegebied is
volgens de Minister van VROM. De
provincie is van mening dat dit niet
mogelijk is vanwege de militaire laag-
vliegroute. Burgemeester en wethou-
ders delen de visie van de provincie.
Een militaire laagvliegroute verdraagt
zich niet meteen stiltegebied.

REAKTIES VAN BURGERS

De heer Ir. D.M.W. Staring en me-
vrouw Dr. N. Croin Michielsen zijn van
mening dat de laagvliegroute, gelet op
het beperkte aantal vluchten van 6 per
dag, geen reden mag zijn om van het
instellen van een stiltegebied rondom
Wildenborch/Bosket af te zien. Verder
vragen zij zich af of die route blijvend is
en mogelijk zelfs niet wordt opgeheven
door bijvoorbeeld de internationale
ontwikkelingen. Volgens de heer Sta-
ring kan het niet aanwijzen als stilte-
gebied tot gevolg hebben dat de kan-
sen op een eenheidsoefenterrein op
het Groote Veld groter worden.

MENING VAN BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS

Burgemeester en wethouders zijn van
mening dat de laagvliegroute met de
huidige lage hoogte van 75 meter ge-
zien de internationale ontwikkelingen
niet gehandhaafd hoeft te blijven. In
de Duitse Bondsrepubliek zijn de laag-
vliegroutes verhoogd naar de normale
vlieghoogte van 300 meter. Naar de
mening van burgemeester en wethou-

ders zou dat ook voor de Nederlandse
laagvliegroutes moeten gelden. Boven-
dien beschikt de Koninklijke Lucht-
macht over simulatie-apparatuur. Bo-
vendien bepleiten burgemeester en
wethouders een gebruiksduur van de
laagvliegroute op werkdagen tussen
09.00 en 13.00 uur en dan op een
vlieghoogte van 300 meter.
De bezwaren die burgemeester en wet-
houders tegen het EOT op het Groote
Veld hebben blijven onverkort ge-
handhaafd. In het verleden is zelfs al
aangedrongen op beëindiging van het
— veel beperktere — gebruik van het

Groote Veld als militair oefenterrein.

•
^VRIJSTELLING

BESTEMMINGSPLAN
In verband met de voorgenomen aan-
koop van het zuiveringsterrein aan Het
Hoge zijn burgemeester en wethou-
ders voornemens om vrijstelling te ver-
lenen van de gebruiksbepalingen van
het bestemmingsplan Vorden
197571984, nr. l.

Het terrein zal dan gebruikt kunnen
worden voor de opslag van:

— rioolslib (intank);
— bermgras en -grond;
— begroeiing en vegetatie uit berm-

sloten;
— snoeihout van bomen;
— straat- en veegvuil;
— puinafval van wegen, zoals klinkers,

trottoirtegels en asfalt;
— gebruikt straatmateriaal;
— tuin- en bladafval van openbare be-

plantingen;
— seizoengebonden materieel en ma-

teriaal (in bezinktank, die tevens
wordt benut als (reparatie)werk-
ruimte voor deze toerusting).

Tot en met 6 december liggen de stuk-
ken hierover ter visie ter gemeentese-
cretarie, afdeling Ruimtelijke Orde-
ning c.a. (koetshuis).

Gedurende bovengenoemde termijn
kan iedereen schriftelijke bezwaren in-
dienen tegen het voornemen van bur-
gemeester en wethouders om vrijstel-
ling te verlenen van de gebruiksbepa-
lingen van het bestemmingsplan. (Zie
hiervoor ook de advertentie elders in
dit blad.)

TELEFOON-
INSTALLATIE IN

GEMEENTEHUIS
De huidige telefoon installatie in het
gemeentehuis voldoet niet meer aan
de eisen van deze tijd. Het aantal toe-
stellen kan op de huidige installatie
niet meer uitgebreid worden, terwijl dit
door personeelsuitbreiding wel nodig
is. Eveneens komt er een fax-apparaat
en een antwoordapparaat. De totale
kosten voor deze nieuwe installatie be-
dragen f86.400,-.
Over de wijziging van het telefoon-
nummer, dat hier noodzakelijkerwijs
mee gepaard gaat, zult u zo spoedig
mogelijk op üe hoogte worden gesteld.

**NlEUWE BUSROUTE
IN VORDEN -

AANPASSING
STATIONSPLEIN

De Gelderse Streekvervoer Maatschap-
pij (GSM) heeft samen met de Neder-
landse Spoorwegen een plan gemaakt
om het openbaar vervoer in Oost Gel-
derland te verbeteren. Dit plan — de
integratie studie Gelderland Oost
(IGO) beoogt onder andere een betere
afstemming van trein-en busdiensten.
Voor Vorden houdt dit in dat de bus-
sen met ingang van de nieuwe dienst-
regeling (mei 1991) ook van en naar
het NS-station zullen gaan rijden.
Hiervoor worden de busroutes aange-
past, evenals het Stationsplein zelf.
De GSM wil de busroutes door Vorden
als volgt laten lopen:

— lijn 50 (Groenlo-Zutphen v.v.):
Ruurloseweg-Enkweg-station-Bur-
gemeester Galleestraat— Zutphen-
seweg;

— lijn 51: (Doetinchem-Vorden-Zut-
phen v.v.):
Hengeloseweg-Rondweg-Deldense-
weg-Nieuwstad-Willem Alexander-
laan-de Horsterkamp-Stationsweg-
station-Burgemeester Galleestraat-
Zutphenseweg.

ILIEUSAMENWER-
KING MET ANDERE

GEMEENTEN
Met de andere gemeenten van het Ge-
west Midden IJssel gaat Vorden voor
wat betreft de milieuzaken samenwer-
ken. Het ministerie van Volkshuisve-
sting, Ruimtelijke Ordeningen Milieu-
hygiëne stelt hiervoor geld beschik-
baar. De gemeente moet zelf ook een
flinke duit in het zakje doen, burge-
meester en wethouders stellen de ge-
meenteraad voor om een bedrag voor
1990 hiervoor beschikbaar te stellen
van f44.750,-.
De gemeente Deventer zal technische
kennis leveren, de gemeente Raalte
krijgt een agrarisch consulent en het
Gewest Midden IJssel zelf zorgt voor de
algemene ondersteuning. Het grootste
gedeelte van het bedrag van 44.750,-
gaat op aan de technische ondersteu-
ning die de gemeente Deventer zal le-
veren.

ESTIGING BEDRIJFT
VERZAMELGEBOUW

OP HET INDUSTRIE-
TERREIN

Burgemeester en wethouders zijn in
onderhandeling met de Coördinatie
Maatschappij (COMIJ) te Deventer
over de verkoop van een kavel op het
nieuwe industrieterrein ten behoeve
van de vestiging van een bedrijfsverza-
melgebouw.
De Comij is voornemens een bedrijfs-
verzamelgebouw op te richten die uit
een aantal units bestaat. Deze units
kunnen geinteresserde ondernemers
huren. Startende ondernemers kun-
nen eveneens terecht bij de COMIJ.
Deze maatschappij begeleidt startende
ondernemers bij het opzetten van hun
bedrijf. Na gebleken bestaansrecht van
de onderneming zou de ondernemer
een eigen bedrijfspand kunnen
oprichten. De COMIJ exploiteert reeds
meerdere bedrijfsverzamelgebouwen
in diverse gemeenten.

Teneinde enig inzicht te krijgen in de
interesse voor de huur van een unit in
een dergelijk bedrijfsverzamelgebouw
kunnen eventuele gegadigden dit ken-
baar maken aan de heer P. van Dijk van
de afdeling Ruimtelijke Ordening, te-
lefoon 05752-2323 tst. 46. Desgewenst
kan hij u ook nadere inlichtingen ver-
strekken.
De namen van belangstellenden zullen
doorgegeven worden aan de COMIJ,
waarna van die zijde contact met die
belangstellenden zal worden opgeno-
men over o.a. de grootte van de voor de
bedrijfsdoeleinden benodigde ruimte.

Sr>
.•MJOUWVERGUNNIN-

GEN
Op 13 november jongstleden hebben
burgemeester en wethouders bouwver-
gunning verleend aan:
— de heer Th. Gremmer Wilden-

borchseweg 30 te Vorden voor het
verbouwen van een schoolgebouw
tot woning op het perceel Wilden-
borchseweg 30 te Vorden;

— de heer H. Jansen, Zuivelhof 21,
voor het bouwen van een garage/
berging op het perceel Zuivelhof 21
te Vorden;

— de heer G.J. Visschers, Galgengoor-
weg 6 te Vorden, voor het bouwen
van een varkensstal op het perceel
Galgengoorweg 6 te Vorden;

— de heer T. Loman, Heerlerweg 5 te
Vierakker, voor het bouwen van een
bergruimte op het perceel Heerier-
weg 5 te Vorden.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wet-
houders een bezwaarschrift worden in-
gediend.

APVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben
de volgende kapvergunningen ver-
leend aan:
— de heer J. Smeenk, Hoge Slagdijk l

te Vorden voor het kappen van 0,5
ha populier, staande aan de Bran-
denborchweg te Vorden;

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

— de commissie van beheer van de ge-
reformeerde kerk te Vorden voor
het kappen van 2 berken, l iep en
enkele coniferen;

— de heer A. Molendijk, het Vaarwerk
14 voor het kappen van l berk, l
sierappel en een conifeer op het
perceel het Vaarwerk 14 en 16 te
Vorden.

In alle gevallen is een herplantplicht
opgelegd.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wet-
houders een bezwaarschrift worden in-
gediend.

JT- VERHOGING
HONDENBELASTING

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor de hondenbe-
lasting te verhogen. Het hebben van
een eerste hond gaat f 10,20 meer kos-
ten, de prijs voor de/.e hond komt dan
op f 60,-. ledere volgende hond kost
f30,- meer dan de voorafgaande hond.
Een tweede hond kost dus f 90,- een
derde f 120,- een vierde f 150,- enz.
De meeropbrengst is geraamd op
f 11.000,-. Dit geld denken burge-
meesteren wethouders te besteden aan
maatregelen ter beperking van de over-
last die honden veroorr/aken, waarbi j
in het bijxonder gedacht wordt aan
maatregelen tegen hondenpoep.

j- VERGADERING GEMEENTERAAD OP
DINSDAG 22 NOVEMBER

Tijdens deze vergadering, die om 19.30 uur begint en gehouden wordt in het
gemeentehuis, komen de volgende punten aan de orde.
— wettelijke formalisering duurzame relatie tussen personen van hetzelfde

geslacht;
— verordening begrafenisrechten 1991;
— wijziging begroting 1990;
— verordening hondenbelasting 1991;
— vervanging telefooninstallatie gemeentehuis;
— milieu-technische samenwerking binnen het Gewest Midden-IJssel;
— jaarrekening 1988.

GELOOF JIJ IN
REÏNCARNATIE?

O JAZEKER, IK KOM
TERUG ALS FLES.

DE GLASBAK SNAKT NAAR GLAS

AT U AAN HET
MILIEU KUNT

DOEN
Smogalarm in de provincies, dioxine in
melk, chemische stoffen in ons drink-
water.... de milieuvervuiling komt
steeds dichterbij. Het lijkt wel of dit al-
lemaal buiten ons om gebeurd en dat
we er niets aan kunnen doen. Maar dat
is niet zo. Denkt u maar eens aan het
huishoudelijk afval.
Ons afval zetten we eens per week aan
de straat. Maar wat gebeurt er dan
mee?
Nadat het vuil is opgehaald zijn er twee
belangrijke manieren om het te ver-
werken
— storten op vuilstortplaatsen. Al het

huishoudelijk afval uit Vorden
komt nu terecht op de stortplaats
Armhoede te Lochem. Tot het jaar
2000 hebben we een enorme op-
pervlakte nodig voor het storten van
ons huishoudelijk afval in Neder-
land. In Nederland produceren we
met elkaar 5 miljard kilo huisvuil.
Als dit in een stad als Deventer ge-
stort zou worden staan we binnen
eenjaar tot aan onze heupen in het
afval.

— verbranden in een vuilverbran-
dingsinstallatie. Hierbij komen al-
lerlei schadelijke stoffen vrij zoals
kwik, lood en dioxine. Bovendien
komen er gassen vrij die de zure re-
gen bevorderen. Nadat het afval is
verbrand, blijft er nog 10 tot 30 pro-
cent verkoold materiaal over. Dat is
zo verontreinigd dat het gestort
moet worden op speciale stortplaat-
sen voor chemisch afval.

Willen wij nog wat langer op deze pla-
neet verblijven, dan zullen we ons afval
moeten gaan hergebruiken. Door ons
afval te gaan hergebruiken kunnen we
storten en verbranden tot een mini-
mum beperken. Veel afval dat we nu in
de vuilniszak stoppen, wordt jammer-
genoeg niet hergebruikt. Plastic ver-
pakkingen zijn een goed voorbeeld
daarvan. Willen we de afvalstroom ver-
minderen dan moeten we voor andere
verpakkingsmaterialen zorgen, bij-
voorbeeld glas en papier. Verder kun-

— al het glas dat we hebben naar de
glasbak brengen; daarmee bespa-
ren we per persoon per jaar 27 kilo
/and, 7 kilo kaloksteen en 7 kilo
soda (grondstof) en 36 kilo glas wat
normaal op de vuilstortplaats zou
verdwijnen;

— al het oud papier in te leveren, dit
bespaart per huishouden van vier
personen 14 bomen en 500 kilo pa-
pier op de vuilstort;

— alle kleding en textiel inleveren dat
we niet meer gebruiken, hiermee
besparen we heel wat katoen en
chemische stoffen die nodig zijn
voor de produktie ervan;

— al ons klein chemisch afval bij het
gemeentelijk depot aan de Enkweg
(gemeentewerf) inleveren of bij de
winkeliers die dit afval weer in willen
nemen, dit bespraart de vervuiling
van lucht, grond en water;

— bij het winkelen al letten op de mo-
gelijkheid van hergebruik, bijvoor-
beeld door flessen in plaats van pak-
ken te kopen; ook kunt u zelf een
boodschappentas meenemen zodat
de winkelier uw boodschappen niet
in een plastic tas hoeft te stoppen.

-ïK
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Gul applaus voor artiesten tijdens
6De Zonnebloem' middag
De zaal van het Dorpscentrum was zaterdagmiddag tijdens de ontspanningsmiddag van de Zonne-
bloemafdelingen 'regio Ijsselstreek' tot de laatste plaats bezet. De bezoekers voor het merendeel
alleenstaande bejaarden en gehandicapten genoten met volle teugen van een programma dat
vakkundig werd gepresenteerd door Judith Bosch.
De stemming zat er al direkt goed in.
Martin Kesseler aan de piano en Hans
Verhoeven (drums) kregen het pu-
bliek gelijk mee. Het 'Kleine café aan
de haven' en liedjes zoals 'Ho, m'n lie-
ve /.wartkop, voel eens hoe m'n hart
klopt' en 'Meisje ga je mee vissen' en
'Wie kent de veleta niet' werden uit vol-
le borst meegezongen.

Je merkte het, de aanwezigen zagen
door deze liedjes uit de oude doos de
jeugdjaren weer aan zich voorbij trek-
ken! Ook bleek men uitstekend op de
hoogte van het huidige internationale
repertoir want toen Judith Bosch de
zaal inging en aan de heer Verwey uit

Zutphen vroeg welke artiest hij vol-
gend jaar graag bij de Zonnebloem-
middag zag optreden, antwoordde hij
zonder blikken of blozen 'Pavarotti!'
Deze middag trad Therese Steinmetz
voor de pauze op. Zij zong met veel
temperament een aantal Oost-Europe-
se (vnl. Roemeense) zigeunerliedjes.
Ook het Russische 'Kalinka' en de be-
zongen geluiden uit de oerwouden van
Venezuela vielen bij het publiek in
goede aarde.
Na de pauze een perfekte show van il-
lusionist Hans Klok en zijn assistente
Gita. De zaal hield bij zijn magische
trucs de adem in. 'Perfekt vakman-
schap, waarbij je wordt belazerd waarje

bijstaat', zo omschreef Judith Bosch de
diverse acts.
Lenny Kuhr besloot deze gezellige ont-
spanningsmiddag van De Zonne-
bloem. Met haar warme stem zong zij
nummers zoals 'Visite', 'Eenmaal in je
leven' alsmede een potpourri van win-
nende Eurovisie zongfestivalliedjes
met als klapstuk het 22 jaar geleden
door haar zelf gewonnen 'De Trouba-
dour'.

Opvallend bij het optreden van de bei-
de zangeressen, de ijzersterke begelei-
ding van Martin Kesseler en Hans Ver-
hoeven waarbij bleek dat eerstgenoem-
de vokaal ook goed uit de voeten kan.

Bruidsvlucht opnieuw succes!

Geld lenen lijkt vaak heel eenvoudig, één
telefoontje is meestal voldoende. Maar een-
voudig betekent niet altijd goed, laat staan
goedkoop. Want tegenover een snelle afwik-
keling staat vaak een hoge rente. Hn dan
wordt lenen al snel een last.

Als u wilt lenen zonder kromliggen,
kunt u niet om de Spaarbank heen. U kunt
kiezen uit verschillende mogelijkheden.

Bijvoorbeeld een Doorlopend Krediet,
c-cii flexibele len ing waarbij u steeds weer
kunt opnemen wat u hebt afgelost. Zo hebt u
altijd een financiële reserve achter de hand.

In het overzich^ ziet u precies hoe voor-
delig zo'n Doorlopend Krediet voor u kan
uitpakken. Wilt u meer weten, vul dan de
bon in of laat u adviseren op een van onze
kantoren.

Zondag 4 november vertrokken hon-
derd bruidsparen met hun CIB-foto-
graaf voor een unieke 4-daagse Super
Honeymoon naar Mallorca.
Het feest begon in het vliegtuig al met
champagne en bij aankomst in Palma
werden zij verwelkomd met bloemen
en muziek. Didy en Hans Hesselink uit
Vorden waren er bij met hun fotograaf
Ted Butter uit Hengelo Gld. Drie we-
ken voor de reis werd bekend dat zij

mee mochten en zij hebben genoten.
Het is toch een hele aparte ervaring
met zoveel bruidsparen tegelijk op
stap. Voor Didy en Hans waren er
minstens twee hoogtepunten: de
bruidsfoto's die op en onder water zijn
gemaakt (duiken bleek hun grote hob-
by en Ted nam speciaal voor deze gele-
genheid duiklessen) en de slotavond in
Son Amar, de oudste en grootste bar-
beque van Spanje. Hier werd een show

gepresenteerd met Spaanse dans en
zang met als klapstuk een optreden van
de Four Tops! Een reis om niet te ver-
geten en initiatiefnemer Cor Dinius
mag voor de derde maal terugkijken op
een geslaagd geheel.

De fotografen zelf zijn ook zeer positief
en het zal vast niet lang meer duren of
de voorbereidingen voor de volgende
reis gaan van start.

DOORLOPEND KREDIET

kredietlimiet

f. 5.000,-
f. 10.000-
f. 20.000,-

maandbedïag
(2"ii v;m de

kredietlimiet)

f. 1 00,-
f. 200,-
f. 400,-

Sl'AARBANK

rente"

14,0%
14,0%
14,0%

theoretische
looptijd"

73 mnd.
73 mnd.
73 mnd.

WETTELIJK M A X I M U M

rente'

20,73%
18,.^
16,70%

theoretische
looptijd"

100 mnd.
S') mnd.
82 mnd.

l i ' i t i r i M

rbehouden.

iptijd, hi| u i t t ' l i
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Ja, ik wil graag meer informatie over lenen zonder kromliggen.

Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:

dV
m/v

Woonplaats:

Apotheek neemt
homeopatisch computer-
program in gebruik
Apotheker B. Veen heeft met ingang van heden in zijn apotheek
het homeopatisch computerprogram 'Vademecon' in gebruik ge-

perd dat mevr. Sellina Westenbrink
een hele dag naar Vorden zou komen
om een cursus te geven. De firma Sue-
ters heeft dit gecoördineerd zodat dit
a.s. week kan plaatsvinden. Bij vol-
doende deelname kan er nog een cur-
sus gegeven worden. Voor informatie
hierover kunt u terecht bij de firma
Sueters, Dorpsstraat 15 Vorden. Tel.
05752-3566.

Deze bon in een envelop /.onder postzegel zenden aan: Bondsspaarbank, Centraal en
Oostelijk Nederland, Afdeling Marketing, Antwoordnummer 1130, 7300 VB Apeldoorn.

_l

De BoBdsspaarteïfc dëetf»eer
als u ruimer wilt zitten.

nomen.
De aanschaf is een gevolg van een en-
quête welke in het voorjaar onder de
Vordense bevolking is gehouden. De
heer Veen hield deze enquête om te
inventariseren waar mogelijk verbete-
ringen in zijn apotheek kunnen wor-
den aangebracht of waar meer behoef-
te over informatie nodig is.
Zo bleek onder meer dat er veel vraag is
naar homeopatische geneesmiddelen.
De heer Veen wil de mensen helpen
opdat zij zelf een geneesmiddel kun-

nen kiezen voor hun typische huis-
tuin- en keukenklachten
De mogelijkheid bestaat nu om in de
computer de klacht in te geven. Dan
komt er een advies uit voor welke mid-
delen men kan kiezen. Deze middelen
worden geleverd door VSM, Vogel en
Steigerwald.

De heer Veen verwacht dat hij op deze
wijze aan een betere dienstverlening
gestalte kan geven.

Jong Gelre heeft druk jaar
achter de rug
De afdeling Vorden heeft een druk en aktief jaar achter de rug.
Tijdens de jaarvergadering waarbij voorzitter André Knoef een
flink aantal leden kon verwelkomen bleek uit de verslagen van de
diverse commissies dat de afdeling goed 'boert'.

Succesvolle aktiedagen ter
gelegenheid van het 20-jarig
bestaan van Dijkerman
bloemenzaak
Afgelopen weekend was het bijzonder druk bij Dijkerman met
veel leuke akties waaronder een calligraphie demonstratie door
Jaap Kooiman die zeer veel mensen wist te boeien met zijn mooie
schrift.

Hoogtepunt uit het afgelopen jaar was
ongetwijfeld de revue die in het dorps-
centrum drie avonden een vol huis
trok.
Ook de agrarische wedstrijddag, geor-
ganiseerd door de A.J.K. commissie
mocht zich in een goede belangstelling
verheugen. Datzelfde geldt voor de ver-
schillende sportaktiviteiten zoals kloot-
schieten, fietsvierdaagse e.d.
Het aspiranten ledenwerk loopt goed
en blijkt bij de jeugd in de leeftijd van
13-15 jaar goed aan te slaan. Uit het

verslag van sekretaris Jan Eskes bleek
dat de afdeling Vorden inmiddels 130
leden telt.
Bij de bestuursverkiezing werden de af-
tredende leden André Knoef en Jan
Schieven herkozen. Henriet Fokkink
stelde zich niet meer herkiesbaar. Haar
plaats zal worden ingenomen door
Erna ten Pas.
Op 15 februari 1991 zal een kulturele
avond worden belegd. Na afloop van
het vergadergedeelte werd de film 'The
three fugitives' vertoond.

'Wilde jongensjaren' over?
Tevens was er een rozenwedstrijd voor
de jeugd waarvan u hier onder de uit-
slag kunt vinden.

Zeer verrast waren de klanten over de
veranderingen in de zaak, o.a. het in-
tieme Franse zitje om ongestoord iets
te kunnen afspreken of bespreken, de
mooie snijbloemenhoek met de nieu-
we spiegelachtcrwand, de vernieuwde
balie, de uitgebreide planten uitstal-
ling, de smaakvolle etalage met de
oude attributen en "last but not least"
het grote opvallende lint met strik en
de kaart met "20jaar" aan de luifel.

Al met al een bijzonder geslaagd jubi-
leum weekend waar de fam. Dijkerman
en hun medewerkers nog vaak aan zul-
len terugdenken.

Uitslag rozenwedstrijd
De prijswinnaars zijn: Femke Heusink-
veld, Hetjebbink57, 12jaar;Johannus
Westerink, Deldenseweg 2, 10 jaar;
RobIlbrink,Strodijk l, 5jaar.
Deze prijswinnaars hebben hun prij-
zen al thuis in ontvangst kunnen ne-
men.

Uitvoering
Zaterdagavond 24 november a.s.
houdt de gymnastiekvereniging W.I.K.
uit Wichmond haar jaarlijkse uitvoe-
ring. De uitvoering vindt plaats in de
sporthal 'de Lankhorst'.

Oliebollen
27 en 28 december a.s. bakt gymna-
stiekvereniging W.I.K. uit Wichmond
weer oliebollen. Deze worden thuis be-
zorgd nadat de bestelling hiervoor is
opgenomen. De leden komen in Wich-
mond en Vierakker aan de deur.

Demonstratie
(Pergamano) groot
succes
Afgelopen zaterdag werd bij de firma
Sueters een demonstratie gehouden
over het werken met Pergamano
Vanaf 12.30 uur was mevr. Sellina Wes-
tenbrink uit Nieuwegein aanwezig om
te laten zien watje allemaal kunt doen
met de pergamanotechniek, o.a. (kerst)
kaarten maken. Ook heeft zij veel vra-
gen kunnen beantwoorden van men-
sen die al met dit werk bezig zijn. Uit de
belangstellenden werd het idee geop-

Op vrijdag 2 november traden in het huwelijk, Loecky Lakerveld
en Bert Weenk. De bruidegom had het in zijn 'wilde jongensjaren'
nogal eens aan de stok met de plaatselijke Hermandad over het
oneigenlijk gebruik van een crossmotor. Dit was voor de Bongerd
Buurters reden genoeg om hun cadeau uiteindelijk te laten over-
handigen door het plaatselijke politiekorps.

Sint
Nicolaas
aktie 1990
Trekking 20 november 1990

1. De Boer
2.J.W. Huetink
3. E.J. Lettink
4. DJ. Beeftink
5. N.W. Offereins
6. A.C. Boersma-Olthuys
7. W. v.d. Vuurst
8. AJ. Linnenbank
9. G J. Harmsen

10. Vliem
l LH. Pluim
12. J. Looman
13. M.Jansen
14. Jansen
15.A.A. Hoebink

Koekoekstraat 11, Vierakker
Oude Zutphenseweg4, Vorden
Lieferinkweg 3, Vorden
Gazoorweg l, Vorden
Nieuwstad 29, Vorden
Dorpsstraat 6. Vorden
Beatrixlaan 5, Vorden
HetKerspel21,Vorden
Baakseweg 3, Vorden
Zelledijk 7, Vorden
Margrietlaan 14, Vorden
de Hanekamp 36, Vorden
Koekoekstr. 4, Vierakker
de Hanekamp 15, Vorden
Eikenlaan 19, Kranenburg

Verrassingspakketten:

i.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Th. Duistermaat
Mevr. Veenendaal
H.M.v:d. Kamp
J. Harmsen
Bjorn Hekkelman
A.B.M. Overbeek
E.H. Hendriksen-Wesselink
H.Tjoonk
A. Bakker-Ottens
A. Heuvelink
C.A. Klein Ikkink
A. Vos
T. Looman
J. Oosterink
Stefan Eggink
A. Peters
Ans Hendriks
B. Rouwenhorst
J. Heyenk
E. te Velthuis
L. Meyer
G. Hellewegen
B.J.Hiddink
GJ.teBokkel
Fam. Boekholt
D. Bruil
Domhof
EJ. Hulshof
J.(i.E. Groot Enzerink
HJ.Velhorst

Dr. C. Hulofsweg 22, Vorden
Riethuisweg 6, Vorden
Lochemseweg 38, Epse
Vaarwerk 22, Vorden
Schoolstraat 8, Vorden
Ganzensteeg 2, Vorden
Wierssebroekweg 3, Vorden
Schimmeldijk 2, Vorden
Mulderskamp 6, Vorden
Eikenlaan 14, Vorden
Oude Zutphensew. 5, Vorden
Mispelkampsdijk 44, Vorden
Heerlerweg 5, Vierakker
HetGulikl5,Vorden
Brinkerhof 70, Vorden
Ruurloseweg 54, Vorden
HetStroo 19, Vorden
Het Wiemelink 27, Vorden
Rondweg l, Vorden
Stationsweg 6, Vorden
B. v.d.Zandstraal 10, Varsseveld
Het Hoge 12, Vorden
Bolksbeekweg 12, Lochem
Beunkstege l, Vorden
het Kerkspel 23, Vorden
Okhorstweg 3, Vorden
Kerkstraat 26, Harreveld
De Stroet 16, Vorden
Mispelkampdijk 34, Vorden
Raadhuisstraat 26, Vorden



ROBEERTSEN
VOOR

POELIERSKWALITEIT

Deze week:

Reebiefstukjes
100 gram 4,50

(Zie recept elders in dit blad!)

Reeragoütvlees
100 gram 2,50

Tam Konijn
achterbouten

500 gram 7,95

UW AMBACHTELIJKE
POELIER:

R. Robbertsen
Laarstraat 82 - Zutphen

Tel. 05750-17707

Voor reparaties

van

VI R VOORUIT IN BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

Vrouwenraad
Vorden

Thema-middag
„Veiligheid in en om huis"

o.l.v. Mw. H.M. Wassenaar op
DINSDAGMIDDAG

27 NOV. 1990

in het Dorpscentrum Vorden.
Aanvang 13.30 uur.

Toegang gratis
(Zie ook Contact van 15 nov:)
lnl.:Mw. Kamerling, tel. 1600.

Zo'n fijne warme
half wollen

onderblouse koopt
u bij

a/d Zutphenseweg.

IJSTAARTEN
AKTIE

VAN DE ZWEM- EN
POLOVERENIGING

VORDEN '64
Huis aan huis. Intekenlijsten

van 26 nov.-1 dec. Eerst
bestellen. Afleveren de week

voor de Kerst.

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

AANBIEDING:

SWEATSHIRT
MET CAPUCHON

NORMAAL 69,90, NU:

C L O T H l N G

CORNER
NIEUWSTAD 14 VORDEN TELEFOON 2426

•Ddrkdri met het

Ja, ik wil graag meer weten over hét Spellbrink
GOUDEN OOGSTPLAN.

Naam:

Adres:

Plaats:

Leertijd: Tel:

Mijn inleg per week/maand zou zijn:

Stuur deze bon in of bel 05430 - 18585.
Wenzel Spellbrink GOUDEN OOGSTPLAN

Antwoordnummer 301, 7100 WB Winterswijk.

Op Anjer heeft U levenslange
garantie op materiaal en

fabrikagefotrtsn.

Oö juwelier
• ' • i Zutphenseweg 5

SIGfflCnilK VORDEN

OO OptJCiën Telefoon 150S

CAFÉ HEEZEN
MARKTPLEIN 5 STEENDEREN

TELEFOON 05755 -1204

ZATERDAG
24 NOVEMBER

DE BELGISCHE BAND

NONKEL NEIJ'S
AANVANG 22.00 UUR.

\ Principe van een Rabo Lijfrente
Koopsompolis is eigenlijk vrij simpel.
Wie met meer begint, eindigt ook

met meer. Een Rabo Lijfrente Koopsom-
polis koopt u namelijk rechtstreeks bij
de Rabobank. Waardoor belangrijke kosten
worden uitgespaard.

Ik wil graag weten hoeveel de Rabo
l Lijfrente Koopsompolis mij uiteindelijk oplevert.
| Naam: _ m/v
i Adres:

Postcode/Woon plaats: _
l Telefoonnummer:

Het spaardeel van de koopsompolis
begint dus met meer, waardoor u ook met
meer eindigt. Wilt u weten hoeveel meer,
vul dan de coupon in. U kunt natuurlijk
ook even langskomen.

Afgeven bij of opsturen naar de Rabobank '

Geboortedatum verzekerde:
Ingangsdatum: __ _ Einddatum:
Stuur mij een vrijblijvende offerte.
D f 17.116,- (maximaal aftrekbare storting)
D f _ (ander bedrag, minimaal f3.000,-)
D Neem contact met mij op voor een afspraak.
Plaats: . _ Datum:

Rabobank
Meer bank voor je geld

NIEUW BINNEN
Schitterende collectie

Broeken, rokken, blouses
en blasers

•£ met kleine schoonheidsfoutjes

Prachtige dessins en
modellen

Pantalons
jasjes
rokken
blouses

bijzonder voor de feestdagen

Modecentrum

Ruurlo

Tel. 1438

drietelaar
land en tuinbouwonderwijs

OPEN AVOND
maandag 26 november 1990 18.00-21.00 uur

BOUWTECHNIEK:
- metselen
- timmeren
- schilderen

MECHANISCHE TECHNIEK:
- machinebankwerken
- constructiebankwerken
- lassen

CONSUMPTIEVE TECHNIEK:
- brood- en banketbakken
- koken en serveren

— KMBO koken/serveren

- Leerlingen kunnen op grond
van hun capaciteiten een A-,
B-, C- of D-programma
(MAVO C/D = LBO C/D)
volgen.

- Remediale hulp kan geboden
worden.

- Instroom mogelijk in 1e, 2e,
3e en 4e leerjaar.

- Goede busverbindingen met
regio.

LAGER
LANDBOUWONDERWIJS
(L.L.O.):
met de vakrichtingen:
a. Plantenteelt en verzorging
b. Dierenhouderij en verzorging

LAGER TUINBOUWONDERWIJS
(LTu.O.):
met de vakrichtingen:
a. Aanleg en onderhoud
b. Bloementeelt
c. Bloemsierkunst

INDIVIDUEEL LAND- EN
TUINBOUWONDERWIJS:

VAKOPLEIDING HOVENIER:

- Instroom mogelijk in het 1e, 2e,
3e, 4e leerjaar.

- Na een vierjarige opleiding vele
mogelijkheden voor verdere
studie, zoals M.A.S., M.Tu.S.,
K.M.A.O., leerlingstelsels, enz.

- Inlichtingen en brochures zijn
verkrijgbaar.

WILT U MEER WETEN? BEL... EN KOM KIJKEN!
05457-71413 05457-71870

J

MAGLITE
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.

Tel. 05752-1272, Zutphenseweg 9, Vorden



WelkeONDERNE

door word«n beperkt d.t
er geen dwang sou hoeven wanneer daar

_ -v* begeleiding
»an de ziek* door de be-

ijfsge«mdheidsdienst

en werknemere-vertegen-
woordiger» samen. In geval
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Veel verzekeraars hebben de A.O.V. - premies
(arbeidsongeschiktheidsverzekering) met

3 O tot 4O% verhoogd.
Natuurlijk hoeft u dat niet te pikken.

Wenzel Spellbrink Assurantiën werkt met maat-
schappijen die deze absurde verhogingen niet
doorvoeren. En dat scheelt honderden zo niet
duizenden guldens per jaar, terwijl u toch volle-
dig verzekerd bent.

Zelfs als u bij uw huidige verzekeraar een uitslui-
ting hebt, zullen wij alles in het werk stellen om
bij een andere maatschappij u toch volledig ver-
zekerd te krijgen (dit deden wij reeds vele malen
met succes).

Een offerte levert het keiharde bewijs.

Vul daarom vandaag nog de bon in.

Nee, ik pik dat niet. Stuur mij snel een
vrijblijvende offerte voor een arbeidsongeschikt-
heidsverzekering met volledige dekking.

Naam:

Adres:

Plaats:

Leeftijd: Tel:

Beroep:

Verzekerd bedrag voor het eerste jaar:

Verzekerd bedrag voorde jaren daarna

Stuur deze bon OD of bel 05430 - 18585.
Wenzel Spellbrink Assurantiën

Antwoordnummer 301, 7100 WB Winterswijk.

Wenzel Spellbrink
a s s u r a n t i ë n e n b e m i d d e l i n g o . g .

Markt 25, Winterswi jk . Tel. 05430-18585

Voor al uw loodgieterswerk,
Lood- zink- en platdakbedekkingen,

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en waterinstallateur

Fa.Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

H.H. LANDBOUWERS

voor strooisel
wit zaagsel moet u b\\-.

HOUTHANDEL
ZAGERIJ

Bouwden Houtbedrij f
fa. Heijink

Leestenseweg 10 - ZUTPHEN - Tel. 05750-21796
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DEZE WEEK SPELEN MJ^ VOOR S/NTERKU4S

,<év /

•TT

8 modellen
alle maten S t/m XL
Winkelprijs 49.50 - 69.50

American Stock
DORPSSTRAAT 19 VORDEN

Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partijen.
De prijzen zullen u meevallen.

Café-Restaurant

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

Voor wie niet van
polonaises houdt.,

BDVAG
RIJSCHOLEN

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN

De Eendracht 3 - 7251 GA Vorden
Telefoon 05752-1012

Handgeduwde
VEEGMACHINE

TOTAALREINIGING

RESC
v.o.f.

PRIJS
INCL BTW:

Bleumkeskamp12
7261 RP Ruurlo

Telefoon: 05735-3187
Fax: 05735-2306

Breedte: 55 cm
Gewicht: 9 kg

Voor particulier en
bedrijf. Veegt 5x zo

snel als een bezem.

Bijv.: straten, terras,
parkeerplaats en
in werkplaatsen

285.-

Kerkstraat 11 Keijenborg. Telefoon 05753-1293

OVERDAG BEWUST
AKTIEE

s N A C H T S B E W U S T O N T S P A N N K N .
]e bent aktief en vol energie en je leeft /eer lx M <i , i t

dan ook voldoende rust. Ook hm kirs je zeer bewust, Hus hd heste: een waterbed van
Aquadroom.

Een Aquadroom waterbed p.isi /K h al t i jd
volledig aan het lichaam ,i.m lid miirkr ' . t . i l n h
satiesysteem en het speci.uil nntwikkdilc
Topflex vinyl zorgen voor een h,i,r,i onopge-
merkte ondors i (>ui i in( | . Wat resulteert in een
geheel ontspannen slaap.

Aquadroom is toonaangevend op het gebied v,m waterslapen, lop kwal i tei t en kompleetheid
, 1 , 1 , 1 1 ) horg voor een klasseprodukt, onderstreept door een perfekte service en i | . i i . i i i in- . i
zijn Aquadroom waterbeddei. .illcen verkrijgbaar bij dr i-i.il/.ikon.

INTERIEUR

\jjff
WAARB 3RG

AQUADf
waterbedden

I I ( , l \ l | l . L I C H A A M TOCH 'T KI S l l .

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld. telefoon 05753-1286

OPEL SERVICE

KC\A/.J.S1"KOOI
Opel/Isuzu-dealer: TVamstraat 13, Lochem. 1&: 05730-5 25 55.

Barchemseweg 45, Ruurlo. fit: 05735-32 95.

W.J. v/d Kooi

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU Verkoop en Reparatie



P.V. Vorden huldigt kampioenen
Op een druk bezochte en gezellige feestavond heeft de P.V. Vorden j.l.zaterdag in café 't Zwaantje
haar kampioenen gehuldigd.
Dit gebeurde nadat voorzitter Bruinsma gememoreerd had dat de P.V. Vorden nog sterker dan in
1989 zich "in the picture" gespeeld had. Eveneens haalde hij aan dat de resultaten behaald zijn in
een goede werksfeer hetgeen hem zeer verheugde. De kampioenen van de P.V. Vorden, zo vervolg-
de Bruinsma zijn verhaal, hebben zich niet alleen in de kring Doetinchem (550 leden) gemanifes-
teerd maar ook op het nationale vlak.
Zonder de andere kampioenen tekort
te willen doen, werden met name de
combinatie G. en H. Boesveld en Frans
Hummelink voor het voetlicht ge-
bracht. Frans Hummelink kreeg ter ge-
legenheid van zijn nationale overwin-
'ning op de N.P.O. vlucht Etampes een
foto aangeboden.

Na de huldiging van de aangewezen
generaal-kampioenen A. Lutteken 5e,
M. Olieslager 4e, A.A. Jurriëns 3e, J.
Eulink 2e en de onaangewezen gene-
raal-kampioenen A. en A. Winkels 5e,
A. Lutteken 4e, A.A. Jurriëns 3e en J.
Eulink 2e, richtte de voorzitter zich tot
de combinatie G. en H. boesveld. De
combinatie heeft in het seizoen 1990
gegrossierd in aangewezen en onaan-
gewezen titels en heeft daarmee ook de
naam van de P.V. Vorden meer faam
gegeven.

Niet alleen werd de combinatie G. en
H. Boesveld Ie generaal kampioen
aangewezen en Ie generaal kampioen
onaangewezen in de P.V. Vorden. Te-
vens presenteerden zij in de kring Doe-
tinchem dusdanig dat zij daar 2e aan-
gewezen generaal kampioen en Ie ge-
neraal kampioen werden. Dit leverde
hen het Ie superkampioenschap over
het gehele vliegseizoen op. Evenals de
overige kampioenen kreeg de combi-
natie G. en H. Boesveld prachtige be-
kers uitgereikt.

De voorzitter haalde via het dames-
kampioenschap ook "de vrouw achter
de duivenmelker"naar voren. Alle da-
mes konden een plant uitzoeken.

Mevrouw Boesveld mocht aanvullend
daarop de wisselbeker van het dames-
kampioenschap in ontvangst nemen.
De waardering die de P.V. Vorden
heeft voor de plezierige samenwerking
met de familie Harmsen van café 't
Zwaantje werd tot uitdrukking ge-
bracht door het aanbieden van een bos
bloemen.

Vervolgens kon iedereen genieten van
een perfect koud buffet dat door de
vereniging aan haar leden en aanhang
werd aangeboden. In aansluiting hier-
op konden onder het genot van muzi-
kale begeleiding, de benen gestrekt
worden op de dansvloer.

Aan het eind van de avond bedankte de
voorzitter de aanwezigen voor de grote
opkomst en gezelligheid en sprak de
hoop uit dat hij een ieder weer kan be-
groeten op de clubtentoonstelling op l
en 2 december.

De kampioenschappen over het sei-
zoen 1990 zijn als volgt:

Vitesse
Aangewezen: 1. G. en H. Boesveld; 2. J.
Eulink; 3. HJ. Stokkink.
Onaangewezen: 1. G. en H. Boesveld;
2.J. Eulink; 3. A.A.Jurriëns

Midfond
Aangewezen: 1. G. en H. Boesveld; 2.
M. Olieslager; 3. J. Eulink

Onaangewezen: 1. G. en H. Boesveld;
2. A. Lutteken; 3.J. Eulink

Fond
Aangewezen: 1. G. en H. Boesveld; 2.
G. Oldenhave; 3. J. Eulink
Onaangewezen: 1. G. en H. Boesveld;
2. J. Eulink; 3. J.F. Schaufeli

Aangewezen:!. G. en H. Boesveld; 2.
A.A.Jurriëns; 3. C. Bruinsma
Onaangewezen:!. C. Bruinsma; 2. A.A.
Jurriëns; 3. G. en H. Boesveld;

Natour
Aangewezen: l.J. Eulink; 2. G. en H.
Boesveld; 3. A. Lutteken
Onaangewezen: 1. G. en H. boesveld;
2. A & A Winkels; 3. J. Eulink

Aangewezen:G. en H. Boesveld; 2. J.
Eulink; 3. A.A.Jurriëns
OnaangewezenfT. en H. Boesveld; 2. J.
Eulink; 3. A.A.Jurriëns

Kampioensduiven
Vitesse J. Eulink; Midfont G. en H.
Boesveld; Midfond G. en H. boesveld;
Jong C. Bruinsma; Natour A. Lutte-
ken; Asduif G. en H. Boesveld

SPORT- nieuws

W Vorden
Programma zaterdag 24 nov.
Erica 76 Dl-Vorden Dl; Warns. boys
D2-Vorden D2; Dierense boys El-Vor-
den El; Vorden E2-Voorst E2; Oeken
E2-Vorden ES; Vorden Fl-Be Quick
Fl; Vorden Fl-SHE Fl; Vorden F3-
Warnsv. boys F3
Vorden Al-Grol Al; SVBV Al-Vorden
A2; Lochem B l-Vorden BI; Longa Cl
- Vorden C l; Vorden C2-SVBV C l

Zondag 25nov.
AD-69 l-Vorden 1; Vorden 2-Rietmo-
len 2; Beekbergen 4-Vorden 3; Wit-
kampers 6-Vorden 4; vorden 5-Sp
Brummen 8; Vorden 6-AD-69 5; Vor-
den 7 - KI. Dochteren 5; Loenermark
9-Vorden 8

Sociï
Programma 24-11
Sociï Dl-Zutphen Dl; Steenderen B2-
Sociï B

25-11
Sociï 1-Gorssel 1; Erica '76 5-Sociï 2;
Sociï 3 Dier. Boys 4; Be Quick 6 - Sociï
4; EW Anadoly '90 1-Sociï 5; Sociï
6-EWAnadoly'902.

Uitslagen 12-11
De Hoven B-Sociï B 4-8.

Dammen
DVCr WSGVWageningen 13- 7
DVC blijft goed in de race voor het
kampienschap, maar door een 16-4
overwinning is konkurrent Nijverdal
weer dichterbij gekomen. 15 Decem-
ber valt waarschijnlijk de beslissing in
het onderlinge duel.

De klok speelde een geduchte rol in de
ontmoeting met Wageningen. Liefst 5
borden werden feitelijk beslist door de
tijdnood.Jan Masselinkspeelde als eer-
ste remise, na enkele benauwde ogen-
blikken met een op doorbreken staan-
de vijandelijke schijf. Harry Vos had
wel een betere stand tegen WSDV-top-
scoorder Gerrit van Drumpt, maar
hield het nog net remise. Chris Grevers
blunderde in tijdnood, maar Henk
Hoekman zette de zaak weer recht, on-
danks een slechte stand. Hij kon met
een offer en achterloopje direkt de
winst pakken. Alex Klein bekroonde
zijn goede stand met een eenvoudige
kombinatie en Henk Grotenhuis
bouwde de voorsprong uit nadat zijn
tegenstander het spoor bijster werd in
tijdnood
Johan Haijtink moest de vlag strijken
voor de sterkste grootmeester Geert
van Dijk. Henk Ruesink Hei zijn tegen-

stander de belangrijke beslissingen in
tijdnood nemen en na een foutje kwam
de winst. Gerard Teimens remiseerde
en tenslotte realiseerde Gerrit Wassink
de winst nadat de vijandelijke omsinge-
ling geen sukses bleek.

G. Wassink-J. Linssen 2-0; H. Groten-
huis t.H.-K. van Drumpt 2-0; J. Haij-
tink-G. van Dijk 0-2; H. Ruesink-S. Oo-
sting 2-0; G. Tiemens-H. Kromhout
1-1; A. Klein-A, van Drumpt 2-0; H.
Hoekman-E. Spenrath 2-0; J. Masse-
link-J. Bootsma 1-1; H. Vos-G. van
Drumpt 1-1; C. Grevers-F. Waajen 0-2.

Overige uitslagen
DIOS Eibergen 2-DCV 3 9-7; DCV
5-DC Doesborgh 6-6

School Het Hoge
damkampioen
Het team van de school Het Hoge is er
zaterdag in geslaagd om schoolkam-
pioen te worden. Zij onttroonde titel-
houder de Sint Willibrordusschool
overduidelijk door een score van 16
punten uit 8 wedstrijden. Het onder-
linge duel tussen deze twee teams werd
in de zevende ronde nipt door Het
Hoge met 5-3 gewonnen.
Tweede werd Sint Willibrordus I met
13 punten. Beide scholen zijn in elk
geval geplaatst voor de regiofinale wel-
ke zaterdag 15 december in Laren
wordt gehouden.
Misschien mag ook "De Klimop", die
derde werd met 10 punten nog mee-
doen aan de regiofinale. Sint Willibror-
dus kwam goed voor de dag, het tweede
team werd vierde, nadat het in de slo-
tronde met 7-1 verloor van nummer
drie "De Klimop". Een gedeelde 5e
plaats was er voor de Dorpsschool en
de Kranenburg met elk 7 punten.
De Vordering en Het Hoge 2 behaal-
den 5 punten. Het tweede viertal van
de Vorderingen werd laatste met O
punten

Behalve prijzen voor de eerste drie wer-
den er aan twee topscoorders per vier-
tal een dampaspoort uitgereikt, recht
gevend op 10 damlessen op de vrijdag-
avond.
Het schoolkampioenschap van Vorden
werd gehouden in zaal d'Olde Smidse
en werd georganiseerd door de plaat-
selijke damclub DVC.

S.V. Ratti
Programma zat 24 nov.
Concordia-w— Ratti; Ratti 2 — Zelos 7

programma zon. 25 nov.
Ratti — Klein Dochteren; Ratti 2 vrij;
Zutphania 6 — Ratti 3; Ratti 4 — Klein
Dochteren 4

Damesafd.
Loenermark— Ratti

Waterpolo
De Vordense dames hebben dankzij
goed samenspel de eerste punten bin-
nen. In een spannende strijd werd
Brummen II met 8-7 geklopt. In de
eerste periode keek Vorden tegen een
3-4 achterstand aan. De Vordense
goals werden gemaakt door Grietje
Welleweerd 2x en Marjón Rbthman.
In de tweede periode zette Grietje Wel-
leweerd Vorden met twee uitstekende
doelpunten op 5-4 voorsprong. Via 5-5
nam Brummen wederom de leiding:
5-6.
Karin Rouwenhorst zorgde in de derde
periode voor 6-6, waarna Brummen
voor de laatste keer in deze wedstrijd
een voorsprong nam 6-7. Karin Rou-
wenhorst 2x zorgde ervoor dat de volle
winst 8-7 naar Vorden ging.

Verlies Heren
De heren van Vorden leden een 6-8 ne-
derlaag tegen Roderlo I. Han Berenpas
en Marck Karmiggelt bezorgden Vor-
den een 2-0 voorsprong. Ruurlo kwam
goed terug 2-2. Han Berenpas zorgde
ervoor dat de tweede periode met een
4-3 voorsprong voor Vorden kon wor-
den afgesloten. In de derde periode
boog Roderlo de achterstand in met
een 4-5 voorsprong om.
André Karmiggelt en Marck Karmig-
gelt zorgden voor 6-5. Vorden had
hiermede al haar kruit verschoten en
moest toezien dat Roderlo uiteindelijk
met 6-8 aan het langste eind trok. De
heren II verloren met 6-2 van Duike-
laar H. Rudi Sloot scoorde de beide te-
gentreffers.

Badminton-Flash
Een topweek voor de badmintonvere-
niging. Alle wedstrijden werden ge-
wonnen, zelfs Flash 4 won!
Flash l begon heel sterk tegen UBC.
Na twee nederlagen speelt het eerste
weer heel goed. Alleen een enkel werd
jammerlijk verloren na een spannend
verloop. De rest werd wel ruim gewon-
nen, het werd 7-1.
Flash 2 speelde zeer sterk tegen Rianto
6-2. Flash 3 moest naar Lochem.de
werdstrijd werd met 6-2 gewonnen.
Flash 4 won met 7-1.

RTV nieuws
Zaterdag vond onder zeer slechte
weersomstandigheden een Gow cross
plaats in Haaksbergen. In de categorie
liefhebbers spreken de gebroeders Pe-
ters uit Wichmond een aardig woordje
mee. Nu was het Bennie Peters die als
4e eindigde en zich een zodanige posi-
tie in het algemeen klassement heeft
veroverd dat hij moeilijk uit de top 4 is
weg te slaan. Rudie Peters werd in deze
wedstrijd 6e.

Johan Pardijs doet nog steeds vriend
en vijand versteld staan van zijn strijd-
lust bij de categorie Veteranen. Dat
zijn de mannen van 40 jaar en ouder.
Zaterdag werd hij 4e in de einduitslag

en in het algemeen klassement neemt
de Vordenaar een 3e plaats in.
Edy Heuvelink werd 3e bij de junioren.
Als pure ontspanning reed zondag een
groot deel van de RTV leden een veld-
toertocht in Gorssel over 45 km. met
daarin opgenomen enkele stukken ter-
rein waar zaterdag de Endure van Harf-
sen ook was verreden. Zaterdag verde-
digd jan Weevers zijn titel veldrijden
van het seizoen 89/90 in Winterswijk.

Blikken gebeurtenis

Bridgeclub
Uitslagen rookvrije bridgeclub Vor-
den woensdag 14 november:
1. echtp. Vreeman 164 pnt. 65.1%; 2.
Alewijnse/Bodewes 159 pnt. 63.1%; 3.
Nekkers/de Roode 156 pnt. 61.9%.

DASH heren op kop
De heren van DASH hebben wederom
gewonnen. Ditmaal was het slachtoffer
WIK 2 uit Steenderen. DASH had een
zeer slechte start en kwam al snel met
6-0 achter te staan. Maar DASH liet
zien waarom het dit jaar wil promove-
ren en kwam sterk terug en won de set
alsnog met 11-15.
In de tweede set ging DASH gewoon
door en WIK 2 had weinig in te bren-
gen. De set werd gewonnen met 5-15.
In de derde set nam Dash (onbewust)
wat gas terug. Hierdoor kon WIK 2 tot
de stand 9-10 nog aardig meekomen.
Op deze stand gaf DASH nog wat gas
met als gevolg dat ook de derde set
werd gewonnen enwel met 10-15.
Mede dankzij deze 3-0 overwinning en
dankzij de nederlaag van koploper
DVO 2 staat DASH nu op kop, samen
met de DVO 2 en Harfsen, die als
grootste concurrenten beschouwd
worden. Zaterdag 24 november speelt
DASH thuis tegen WIK l.

Volleybal
Nederlaag DASH/ Sorbo
Met uitzondering van de eerste set heb-
ben de dames van DASH/Sorbo zater-
dagmiddag in de thuiswedstrijd tegen
Kangeroe een goede wedstrijd ge-
speeld. De eerste set eindigde in 5-15.
In de tweede en derde set knokte Vor-
den verbeten voor een goed resultaat
en waren er zeer zeker kansen op een
setwinst. In de tweede set wisten de
Vordense dames een 2-9 achterstand
om te zetten in 13-12. Kangeroe won
evenwel toch nog met 13-15. De derde
set eindigde in 12-15. Ondanks de ne-
derlaag was er vooruitgang in het spel
van DASH/Sorbo te bespeuren. Zater-
dag gaan de dames in Holten op be-
zoek bij Mintomette.

Uitslagen
DsB Salvo l — DASH 4 3-0; MA l B
Devolco 3 —DASH l 0-3; JC l Sp. dev.
l — DASH l 0-3; D. recr. H DASH -
Almen A 0-3; H. reer. DASH — Heeten
0-3; Hl Wik 2 —DASH l 0-3; D l Harf-
sen l — Dash 3 0-3; D3C Epse 2 -
DASH 8 0-3; MB IA Harfsen — DASH
l 3-0; JB IA Devolco Al — DASH l
3-0; DP DASH 2 - Voorwaarts l 3-2;
D3A DASH 5 — Wilhelmina 3 3-0;
DSB DASH 6 — Voorwaarts 4 0-3; DSC
DASH 7 — Voorwaarts 5 1-2; H2B
DASH 3 — Devolco 72-1; H3B DASH
4-Voorwaarts 3 0-3.

Programma
H2B Salvo l — DASH 3; H3B Wilh. 3
- DASH 4; D3A Hansa 3 — DASH 5;

DSB Wilp 4 — DASH 6; DSC Devolco
10 — DASH 7; DP Wilp l — DASH 2;
DSC DASH 8 — Almen 3; H l DASH l
- WIK 1; H2A DASH 2 — Devoko 5;

MB1A DASH l —WIK 1;JB IA DASH
l —ABS 1; D.recr. H WSVA —DASH.

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Vogelvereniging 'Ons Genoegen 68'
heeft op 9 en 10 november weer haar
jaarlijkse vogelkeuring gehouden. De
keurmeesters, de heren Stein en Maan-
dag vonden de kwaliteit van de vogels
uitzonderlijk goed. De uitslagen waren
als volgt:

Kampioen kanaries: 90 pnt. dhr. H.
Lenselink; kampioen parkieten: 90
pnt. dhr. J. Pijpers; Stam 4 kanaries: Ie
pi. G. Schumaker 360 pnt.; 2e pr. H.
Lenselink 355 pnt.; kanaries enkelin-
gen: vijf 2e prijzen 88 pnt. — 2x H.
Lenselink, 2xJ. Hiddink, lx G Schu-
maker.
Postuur kanaries: 4 2e prijzen H. Len-
selink met 88 pnt.; parkieten: 2x Ie pr.
89 pnt. dhr. J. Pijpers en dhr. A. Holt-
slag; 5x 2e pr. 88 pnt. dhr. W. Jansen,
dhr. A. Holtslag en 3x dhr. W. Dijkstra.
Bondskruis voor dhr. J. Pijpers kam-
pioen parkieten.
Bondsmedaille voor dhr. H. Lenselink
kampioen kanaries.

Op 17 november 1990 was de fam. Hebbink (Gerrit en Wilma)
aan de Pr. Bernardweg 6'A jaar getrouwd.
Vrienden en familie hebben het huis toen maar versierd met meer
dan 300 blikken in alle soorten en maten.
Ook werden er een oud "brik" (Gerrits eerste auto) op de par-
keerplaats gezet.

Aqua-system:
unieke verwisselbare
anti-kalkcassette
Strijken is nooit meer zoals vroeger. Tefal introduceert het unieke
Aqua-system: een verwisselbare anti-kalkcassette die al het lei-
dingwater in het strijkijzer filtert voordat het tot stoom wordt
omgezet. Aqua-system biedt een echte bescherming tegen kalk.
Daardoor strijkt het Aquagliss stoomstrijkijzer altijd even gemak-
kelijk en blijft de stoomafgifte altijd optimaal.

Supergliss Actif
twee- richting strijkzool
De Supergliss Actif strijkzool met aktie-
ve lijnen glijdt heel gemakkelijk, is
ijzersterk en krasvast.

Zowel aan de voor- als achterkant heeft
de Supergliss Actif 'zool een puntvorm.
Hierdoor kan gemakkelijk in 2 richtin-
gen gestreken worden en verdwijnen
de kreukels heel gemakkelijk.

Bovendien is de kans op valse vouwen
minimaal.

Geniaal design
De vormgeving van Aquagliss is niet al-
leen zeer fraai maar maakt strijken nog
gemakkelijker. De afgeronde- strakke
voorkant geeft een optimaal zicht op
het strijkgoed. De uitgebalanceerde
gewichtsverdeling maakt ook langdu-
rig strijken minder inspannend.
l d.il gerit twee jaar garantie op Aqua-
gliss en bovendien mag het strijkijzer
14 dagen op proef gebruikt worden.
Aquagliss wordt geleverd in 2 uitvoe-
ringen.

'Groot vlees' feestelijk vlees
'Groot vlees' kan een goede hoofdrol spelen wanneer u iets bij-
zonders van uw avondeten wil maken. Ook met de kerstdagen is
het erg populair. Fricandeau, rosbief, lamsbout of gevulde kalfs-
borst zijn vleessoorten die uitstekend passen bij een lekker diner.
De bereiding is betrekkelijk eenvoudig. Eenmaal in de pan of
oven laat u het vlees 'zelf het werk doen'.

Braden en grillen
Smaak en variatie zijn belangrijke 'in-
grediënten' voor het samenstellen van
een goede maaltijd. 'Groot vlees' biedt
deze ingrediënten in ruime mate. Ze-
ker wanneer u een dineetje geeft, zorgt
'grootvlees' vooreen feestelijk tintje.
U stapt bij uw slager binnen en laat
hem een stuk vlees afsnijden naar uw
keuze. Het gewicht stemt u af op het
aantal personen. U kunt het vlees op
verschillende manieren bereiden. Vaak
is braden het lekkerst. In de pan op het
fornuis, of in de braadslee in uw oven.
Soms kunt u 'groot vlees' ook grillen.

Dichtschroeien
Voor het braden van fricandeau, ros-
bief, lamsbout of bijvoorbeeld rollade
hoeft u zeker geen gevorderde kok of
kokkin te zijn. Belangrijk is wel dat u
het vlees eerst goed op het fornuis laat
dichtschroeien. De vleessappen blijven
dan goed in het vlees bewaard en zor-
gen vooreen heerlijke smaak.

Alle smaakmakers blijven dan achter in
het vlees, waardoor u er optimaal van
kunt genieten. Verhit daarom drie-
kwart van de boter in de pan op hoog
vuur, totdat het schuim begint weg te
trekken. Leg het vlees in de pan en
schroei het snel dicht.

Daarna zet u het vuur lager, voegt u de
rest van de boter toe en laat u het vlees
rustig braden. Kleinere stukken vlees,
van minder dan een kilo, kunt u het
beste in de braadpan klaarmaken. Zorg
dan dat tijdens het zachtjes braden de
deksel schuin op de pan ligt.

Bereidingstijden

Braadlap
Rosbief
Runderrollade
Filetrollade
Staartstuk
Doorregen rollade
Fricandeau
Ossehaas
Lamsbout met been

Grotere stukken vlees van méér dan
een kilo kunt u beter op de braadslee in
de oven bereiden, nadat u ze eerst in de
pan kort heeft aangebraden.

Tips
Zoals gezegd laat u het vlees in de pan
of oven 'zelf het werk doen'. Af en toe
werpt u er een blik op of alles naar
wens verloopt. U hoeft er niet bij te
blijven staan. Toch zijn er een paar
dingen waar u bij de bereiding van
'groot vlees' op moet letten. Daarom
geven we u graag nog enkele prakti-
sche tips:
Wilt u weten of het vlees gaar is, steek
dan een dunne (brei)naald in het dik-
ste gedeelte van het vlees. Na een paar
seconden trekt u de naald er weer uit.
Als de naald nog koud is dan is het
vlees op die plaats nog niet gaar.
Wilt u nog meer zekerheid? Maak dan
gebruik van een vleesthermometer.
Die geeft precies de temperatuur van
het vlees aan. Als deze 60 a 70 graden C
aanwijst, is het vlees klaar om opge-
diend te worden.
Voordat u 'groot vlees' gaat aansnij-
den, laat het dan eerst nog ongeveer
tien minuten 'rusten'. Op deze manier
kunnen de vleessappen zich goed door
het hele stuk verdelen, waardoor de
smaak nog lekkerder wordt, Gebruik
vervolgens bij het aansnijden een on-
gekarteld mes en snij het vlees altijd
dwars op de draad aan.
Wilt u meer weten over het bereiden
van 'groot vlees', stap dan gewoon naar
uw slager toe. Hij kan u er alles over
vertellen!

Braden drillen
(per 500 gram) (per 500 gram)

ca. 45 min.
20-30 min.
30-40 min.
ca. 45 min.
30-35 min.
ca. 60 min.
25-35 min.
15 min.
35 min.

20-30 min.
ca. 45 min.
ca. 45 min.
30-35 min.

30 min.
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Prins Bert de Eerste nieuwe prins 'Concordia' na tien jaar weer | AGENDA
6De Deurdreajers' op concours

Tijdens een gezellig Prinsenbal, waarvoor in residentie 'De Herberg' zaterdagavond een redelijke
belangstelling bestond werd Prins Bert de Eerste (Bert Brunnekreeft) als de nieuwe carnavalsprins
geïnstalleerd.

Presidentjohan van Savoyen nam deze
avond afscheid van Prins Willem II die
zelf- overigens uitvoerig verslag deed
van zijn belevenissen in de regeerpe-
riode tot en met het carnaval 1990.

De leus van Prins Bert de Eerste luidt:
'Geen geneul en geen gefoeter, wielle
pakt een bel en bloast een toeter'.

De kleine dansgarde onder leiding van
Reina Groenendal verzorgde tijdens
dit Prinsenbal enkele optredens.

'Maple Leaf zorgde ervoor dat tot in
de kleine uurtjes gedanst kon worden.

De Vordense muziekvereniging 'Concordia' heeft in haar jubi-
leumjaar 1989 (l20-jarigbestaan) bijna iedere maand voor muzi-
kale aktiviteiten gezorgd en naar aanleiding daarvan een grote
verloting gehouden. Met de opbrengst werden drie nieuwe bas-
sen aangeschaft.

den aan het repeteren om zich zondag
25 november tijdens een muziekcon-
cours in de sporthal te Zelhem zo goed
mogelijk aan de jury te presenteren.

Nu al deze aktiviteiten tot het verleden
behoren heeft het bestuur en dirigent
besloten om weer deel te nemen aan
een concours. De laatste maal dat
'Concordia' aan een concours deel-
nam dateert van 10 jaar geleden. Des-
tijds werd in de tweede afdeling deelge-
nomen met als resultaat een tweede
prijs.
Inmiddels is men onder de bezielende
leiding van Hans Kraxner reeds maan-

Concordia zal uilkomen in de introduk-
tieafdeling waarbij gejureerd zal worden
voor de eerste afdeling.

Rond het middaguur is bekend of men
al of niet in de prijzen is gevallen.

De afgelopen maanden was deze nieu-
we hoogwaardigheidsbekleder om-
schreven als de mysterieuze Mister X.
Als zodanig werd hij zaterdag ook door
de Kopergarde ten tonele gevoerd. De
aanwezigen in de zaal waren eerst in de
veronderstelling dat Sinterklaas, die
zijn opwachting kwam maken, de ver-
momde Prins was. De Sint houdt nu
eenmaal van verrassingen, hij was het
dus niet!

Later op de avond werd een bruidspaar
met pony en wagen de zaal ingereden.
De als bruid verklede Bert Brunne-
kreeft kwam daarbij als de nieuwe Prins
Carnaval tevoorschijn.

Tuinkeuring geslaagd seizoen Reebiefsmkjes met
Tijdens de slotavond van het seizoen was de grote zaal van het
Dorpscentrum helemaal gevuld met tuinliefhebbers.
Mevrouw Pelgrum had een groot aan-
tal dia's gemaakt van tuinen in de ge-
meente Vorden. Die werden op een
groot scherm vertoond, waarbij de
heer J. Lucassen van de Kranenburg
deskundig commentaar leverde en ad-
viezen gaf over het onderhoud en de
inrichting van de tuinen.
In de pauze werd een verloting gehou-
den. De daarbij behorende prijzen wa-
ren in hoofd/aak beschikbaar gesteld
door de plaatselijke groenleveranciers,
evenals de 'groene' attenties die iedere
deelnemer aan de tuinkeuringen 1990
kreeg uitgereikt.
Na de pauze werden de prijswinnaars
van de mooiste tuinen bekend ge-
maakt. De tuinen waren ingedeeld in
drie categorieën, afhankelijk van de
grootte. De eerste prijs in elke catego-
rie was een fraai bord met inscriptie.
De uitslagen waren:
Grote tuinen (meer dan 200 m2): l
Fam. A.W. Bargeman, De Boonk 2; 2.

Fam. G. en D. Schouten, Deldense-
broekweg 8; 3. Fam. W.M. Hissink,
Rietgerweg 3 en de fam. Harmsen,
Schimmeldijk4.
Middelgrote tuinen (50 tot 200 m2):
1. Fam. W.H. Dimmendaal, Beeklaan
5; 2. Fam. B. Regelink, Brinkerhof 85;
3. Fam. H.J. Arensen, Insulindelaan
62.
Kleine tuinen (tot 50 m2): l. Fam. DJ.
Weustenenk, Molenweg 21; 2. Fam.
LJ. Pompe, Jebbink 53; 3. Fam. J.W.
Hart, Hoetinkhqf 60.
Wat de tuinkeuringen betreft kan op
een geslaagd seizoen worden terugge-
zien. Het aantal deelnemers bedroeg
80. Men hoopt dat dit aantal de ko-
mende jaren wordt uitgebreid. Men
kan zich bij de volgende personen op-
geven: mevr. Pelgrum, Geurkenweg 2
(tel. 6686); mevr. Groen, Beatrixlaan
20 (tel. 2566); dhr. K. Baars, Kruisdijk
2 (tel. 3303); dhr. J. v.d. Broek (tel.
1375).

pepersaus
4 reebiefstukjes; 2 el groene peperkorrels
of; l el geplette peperkorrels; l dl bouillon;
l dl rode wijn; 125 ml crème fraiche; 2 el
bloem; 50 g boter of margerine; zout en
peper

Bestrooi de biefstukjes met zout en een
weinig peper. Verwarm de boter in een
pan en bak de biefstukjes aan beide zij-
den bruin. Reken ± 2 minuten aan
iedere kant. Neem deze uit de pan en
houd ze warm. Voeg bouillon en de
wijn toe aan de pan en kook dit in.

Meng de bloem met de crème fraïche
en bind hiermee het vocht. Voeg de
biefstukjes en de peperkorrels toe en
verwarm dit nog ± 1-2 minuten. Ser-
veer hierbij spruitjes, stoofpeertjes en
aardappelpuree.

Tip: Indien het reevlees minder rosé ge-
wenst wordt, dan 4-5 minuten in de saus
verwarmen.

FNV
De FNV-afdeling Vorden belegt op
donderdagavond 22 november a.s. een
vergadering in Hotel Bloemendaal,
Stationsstraat 24.
Thema: naar één FNV!!!
Spreker: dhr. Albert Turfboer (secreta-
ris FNV-afd. Vorden). Naast bespre-
king van genoemd thema is er ook ge-
legenheid actuele vakbonds- en andere
onderwerpen aan te snijden. Ook niet-
vakbondsleden zijn van harte welkom.

IJstaartenaktie
De zwem- en poloclub is al geruime
tijd in de weer om een opslagruimte te
vinden waar dé spullen voor de Pretty-
markt kunnen worden opgeslagen. De
opbrengst van deze Pretty- markt wor-
den aangewend om de kosten te dek-
ken van b.v. trainer en badhuur.
Voorzitter Arjan Mengerink: 'Indien
we geen geschikte ruimte kunnen vin-
den vrees ik voor volgend jaar een forse
inkomstendaling. Met de kontributie
en gemeentelijke subsidie alleen kun-
nen we in financieel opzicht nl. niet
rondkomen. Vandaar dat we hebben
besloten om in de week van 26 novem-
ber tot l december een ijstaartenaktie
te gaan houden. We komen met lijsten
langs de deur. De mensen kunnen een
taart bestellen welke wij 's zaterdags
voor de kerst komen afleveren', aldus
voorzitter Mengerink. (zie advertentie)

Thema-avond
Raad van Kerken
Vorden/
Kranenburg
Prof.dr. G.L. Goedhart komt op don-
derdagavond 29 november a.s., op uit-
nodiging van de Raad van Kerken Vor-
den/Kranenburg spreken over 'Men-
selijk omgaan met elkaar'.
Over relaties, conflicten en mogelijk-
heden om daar bijbels mee om te gaan.
Ook zal er gelegenheid zijn om vragen
te stellen.
Prof.dr. Goedhart is jarenlang hoogle-
raar geweest in Brussel en is thans Ge-
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U heeft nodig voor 4 personen:
600 gram varkenslappen
3 (eentjes knoflook
J/2 theelepel
gemberpoeder
l theelepel ketoembar
(gemalen koriander)
versgemalen peper
6 eetlepels sojasaus
l eetlepel citroensap (of
takje of poeder sereh)
5Vz eetlepel olie
5 eetlepels
tomatenketchup
l potje atjar tjampoer (netto ca. 350 gram)

Het vlees in smalle reepjes snijden van l
centimeter. In kom doen. 2 teentjes knoflook
pellen en erboven uitpersen. Toevoegen: '/*
gemberpoeder, ketoembar, peper, 3 eetlepels
sojasaus, 3/4 eetlepel citroensap, l '/2 eetlepel
olie. Goed door elkaar mengen. Minstens 2
uur laten intrekken (afgedekt in de koelkast).
Af en toe doorscheppen. In steelpan doen:
tomatenketchup, sojasaus, '/4 theelepel
gemberpoeder, 'A eetlepel citroensap en 2
eetlepels water, l teentje knoflook pellen en
erboven uitpersen. Door elkaar roeren. In
zeef atjar tjampoer laten uitlekken.
In braadpan olie verhitten. Helft van vlees

Babi pangang

toevoegen en op hoog vuur in ca. 5 minuten
bruin en krokant bakken. Met schuimspaan

uit pan op bord
scheppen. Rest van vlees
op zelfde manier bakken.
Uit pan genomen vlees
weer toevoegen. Vlees
/.onder deksel in ca. 15
minuten bruin en gaar
bakken. Af en toe roeren.
Intussen tomatensaus al
roerende aan de kook
brengen. Platte schaal

bekleden met verwarmde atjar tjampoer. Met
schuimspann vlees uit pan nemen en op atjar
leggen, ca. 4 eetlepels saus erover schenken.
Rest van saus overdoen in sauskom. Lekker
met nasi of witte rijst.

Tip: dit gerecht kan uitstekend bereid
worden in de wadjan of wok.

Voedingswaarde per portie
Energie: ± 1715 kj (410 kcal)
Eiwit: 21 gram
Vet: 29 gram
Koolhydraten: 16 gram

Voorbereidingstijd: ca. 50 minuten

Hannie Garritsen begeleidt persoonlij k het transport

Inzameling van
kinderspeelgoed voor een
weeshuis in Roemenië
Ruim een jaar geleden werd verrast gereageerd op het bericht,
dat ook in Roemenië, gelijk elders in het Oostblok een grote
verandering had plaats gevonden. Gelijktijdig kreeg men in het
vrije Westen inzicht dat er veel hulp geboden zou moeten worden.
O.m. kreeg het Rode Kruis een veelheid aan toezeggingen, dat
men transportmiddelen ter beschikking wilde stellen.
Toen nog werd het aanbod van var-
kenshandelaar Appie Garritsen uit de
Hengelose buurtschap de Veldhoek af-
gewezen, doch dit jaar wilde men als-
nog zeer gaarne gebruik maken van de
aangeboden diensten, voor het verzen-
den van bouwmachines.

De echtgenote van de handelaar be-
dacht het plan om dan ook gelijktijdig
goederen mede-ie kunnen nemen voor
een weeshuis in het Roemeense Sfintu
Georgen, bestaande uit kinderspeel-
goed en eventueel ook kleding.
Inmiddels is de medewerking ingeroe-
pen van de scholen in Varssel en Wol-
fersveen waar men hulpgoederen,
t.b.v. voorgenoemd doel kan inleveren
tot zaterdag 24 november.
Daarnaast bestaat er ook de mogelijk-
heid op een later tijdstip goederen in te
leveren bij Sporthal-café Garritsen,

Varssselseweg; B. Koers, Sarinkkamp;
Wolters Boekhandel, Kerkstraat; alle te
Hengelo Gld.
Het transport met de grote trailer,
waarmede regelmatig dieren worden
vervoerd naar zuidelijke landen, gaat
vertrekken op l december a.s. Inlich-
tingen over deze spontane aktie wor-
den gaarne verstrekt door Hannie Gar-
ritsen, Varsselseweg 55 te Hengelo Gld.
-tel. 05736-153371236.
Zij heeft het plan opgevat om persoon-
lijk het transport te begeleiden en er
zorg voor te dragen de goederen af te
leveren bij de kerkelijke organisatie ter
plaatse welke zich over de goederen zal
ontfermen voorde uiteindelijke afleve-
ring.
Hannie Garritsen hoopt een snelle
reactie op deze oproep, om tijdig de
goederen verzendklaar te kunnen ma-
ken.

ref. predikant te Eefde-Gorssel. Hij
heeft diverse boeken over relaties en
conflicten geschreven en is o.a. auteur
van het boek 'Vredesvraagstukken in
kerkelijke gemeenten'.
Deze bijeenkomst wordt gehouden in
het Dorpscentrum, Raadhuisstraat te
Vorden.

Nonkel Ney's
Rhythm en Blues
Band
Ja, het is gelukt. Gerrit Heezen heeft
deze Belgische band weten te strikken
voor een optreden op zaterdag 24 no-
vember a.s. in zijn zaal in Steenderen.
De ware liefhebbers van de echte
Rhythm en Blues kunnen op deze
avond hun hart ophalen.

De groep bestaat inmiddels ruim zeven
jaar. Hun eerste grote optreden vond
in 1985 plaats op een festival in het
Waalse Werpin. In november 1988
werd hun eerste single in Roosendaal
opgenomen.

Via het Brabantse land heeft de forma-
tie inmiddels bijna geheel ons land ver-
overd. De band kreeg natuurlijk grote
bekendheid door zijn optredens tij-
dens diverse Normaal-concerten van
het afgelopen jaar.
Troef is uiteraard de verschijning en
podiumact van de zwaargewicht Non-
kel Ney. Het is een lust voor het oog
hem over het podium te zien bewegen.
Een en al plezier. En binnen de kortste
keren weet hij zijn publiek deelgenoot
te maken van zijn jolige en opgewekte
buien. Het belooft in elk geval een dol-
le avond te worden. Houd deze avond
vrij en kom het zien en horen.

NOVEMBER:
21 ANBO, soos in het Dorpscentrum
21 HVG dorp Vorden, lezing

kamerplanten
21 Bejaardensoos Vierakker-

Wichmond, Uitrusting Eefde
22 PCOBindeWehme
22 Bejaardenkring in Dorpscentrum
23 Open Tafel SWOV
24 WIK, uitvoering in 'De Lankhorst'
26 ANBO, klootschieten op camping

'De Goldberg'
27 Open Tafel SWOV
28 ANBO, soos in het Dorpscentrum
28 HVG Wichmond, dia-quiz
28 HVG Vorden-Linde, Sinterklaas
30 Open Tafel SWOV
30 CDA-avond in Dorpscentrum

DECEMBER:
3 ANBO, klootschieten op camping

'De Goldberg'
3 Vrouwenclub Medler,

Sinterklaasavond
4 Open Tafel, SWO
4 Soos Kranenburg, Sinterklaas
6 Bejaardenkring, Dorpscentrum
7 Open Tafel, SWO
9 Veldtoertocht VRTC De

Achtkastelenrijders
10 ANBO, klootschieten op camping

'De Goldberg'
11 Open Tafel, SWO
12 ANBO, soos in het Dorpscentrum
12 HVG Wichmond, Adventsmiddag

voor ouderen
13 Kerststukjes maken in

Dorpscentrum, Floralia
14 Open Tafel, SWO
17 Vrouwenclub Medler, Kerstavond
17 HVG dorp, Kerstviering
17 ANBO, klootschieten op camping

'De Goldberg'
18 HVG Linde, Kerstfeest
18 KPOVierakker-Wichmond,

Kerstfeest
18 KPO Kranenburg-Vorden
18 NCVB, Kerstavond
18 Open Tafel, SWO
19 ANBO, soos in het Dorpscentrum
19 HVG Wichmond, adventsavond
19 NBvPlvr. Vorden, Kerstavond
19 Soos Kranenburg, Kerstviering
20 HVGVorden-Wildenborch,

Kerstfeest
20 Bejaardenkring, Dorpscentrum,

Kerstmiddag
21 Bejaardensoos Vierakker-

Wichmond, Kerstviering
21 Open Tafel, SWO
24 ANBO, klootschieten op camping

'De Goldberg'
27 + 28WIK,oliebollenaktie
28 Open Tafel, SWO
29 Oudejaarscrossloop VRTC De

Achtkastelenrijders
31 ANBO, klootschieten op camping

'De Goldberg'

Voor vereenzaamde zieken en gehandicapten

Actie 'Zon in de schoorsteen'
van start
De Zonnebloem roept mensen op een Sinterklaassurprise te ma-
ken voor een zieke, gehandicapte of hulpbehoevende oudere. Dit
in het kader van de actie 'Zon in de schoorsteen'.
De vereniging wil langdurig zieken,
lichamelijk gehandicapten en hulpbe-
hoevende ouderen, die dreigen te ver-
eenzamen, met deze actie uit hun iso-
lement halen. Aan zeer velen van hen
gaat het Sinterklaasfeest ieder jaar on-
gemerkt voorbij. Bedoeling van 'Zon in
de schoorsteen' is die mensen te laten
merken, dat ze er ook bij horen, dat ze
niet vergeten worden.
Het hoeven geen dure cadeaus te zijn,
want dat is beslist niet de bedoeling.
Het gaat om aardige, nuttige attenties,
feestelijk verpakt en zo mogelijk met
een rijmpje, briefje of tekening.

De Zonnebloem hoopt dat ook dit jaar
weer veel mensen een Sinterklaas-pak-
je willen maken. Iedereen ongeacht
zijn of haar levensbeschouwing kan
aan de actie deelnemen.

Als men een zieke of gehandicapte wil
verrassen met een pakje vol 'Zon en
vriendelijkheid' dan kan men contact
opnemen met voor Vorden: mevr. E.
van Zuilekom, het Vaarwerk 18, 7251
DE Vorden, tel. 2615; voor Wich-
mond /Vierakker: mevr. M.J.M. Klein
Kranenbarg-Lamers, Hackforterweg
31,7234 SH Wichmond, tel. 1269.

R)litievaria GROEP

Op woensdag 14 november vond er op
de Zutphenseweg een aanrijding
plaats. Een personenauto raakte, ver-
moedelijk door aquaplanning in de
slip en kwam tot stilstand tegen een
boom. De auto was total loss.

Donderdag 15 november werd er aan-
gifte gedaan van vernieling van een
fiets. Van de fiets, die achter gestald
stond bij de sporthal, werd de achter-
band vermoedelijk met een stanleymes
kapot gesneden.

Vrijdag 16 november werd er op de
Baakseweg een ree aangereden. De
schade aan het voertuig bleef beperkt.
Het ree overleefde de aanrijding niet.

Zaterdag 17 november werd er aan het
politiebureau aangifte gedaan van ver-
nieling van drie fietsen. De fietsen
stonden in de fietsenstalling van het
NS-station.

Toen de bewoners van een woning aan
de Bleuminkmaatweg omstreeks 19.00
uur hun erf op reden, zagen zij bij hun
woning een auto staan. Op het mo-
ment dat de bewoners van het pand bij
de voor hen onbekende auto wilden
gaan kijken reed deze weg. Nadat de
bewoners vervolgens hun woning bin-
nen waren gegaan, ontdekten zij dat er
was ingebroken.
Vermoedelijk hebben de bewoners de
inbrekers overlopen, aangezien er
niets uit de woning vermist werd.



Bakkerij 't Stoepje
Spakenburg

Markt Vorden

Arie Mink, Uw warme bakker
op de markt te Vorden

happy to welcome you at the market

Reclame deze week:
\
\

s

3 Roomboter banketstaven 5.50

Taai taai koe

10 Gevulde speculaas koeken

1

\

WAARDEBON

SPECULAAS-
POP

VOOR
s

\
s

5,50
1.50

\ GELDIG VRUDAG
23NOV. 1990

Chilly-
time

HERFSTCOLLECTIE

25% korting
de wintercollectie is net binnen!

Modecentrum

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Video- en
tv-reparatie

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27

7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

• Achterhoekse almanak 1991 f 5,90

• Achterhoekse spreukenkalender 1991

f 17,95

• Nieuwe Postzegelcatalogus f 19,75

• Alles voor Pergamano
• Kruimkens van 's Heerentafel

scheurkalender f 14,95

• Jean Auel, Het dal der beloften

f 49,90

o 2-delige Parkerset f 45,- 9ratis

• Het nieuwe Voorkeurboek Braveren

van f 29,90 nu f 14,90

BOEKHANDEL

Ruurlo

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. van 9.00-18.00 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat. van 9.00-16.00 uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

muller-vorden bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

Zilveren ring
nu slechts
f 17,50

Zilveren
hanger in
collie''

ongelooflijk laag

geprijsd, f

Gouden closed-for-ever
armband, slechts f 99,

Gouden zegelring
met onyx f537,-

(met gratis
handgravure).

van 70,-
oorknoppen 6 mm
van f 25,50

f 19,50

etzirkona
groot f 59,-

f 49, Zilveren
ring met zirkonia,

3-steens f 35,-
5-steens f 39,-
7-steens f 4j,-

Gouden slavenarmbanden
met scharnier; 5 mm f 339,-
6 mm f 449,- 7 mm f 559,

Eigentijdse
gouden
fantasie
hangers
per stuk
69.-

Spiegelsolitair
0.02 crt,
nu van f 339,-
voor f 269,-

Gouden fantasie oor-
knoppen met 0.01 crt.

diamant, slechts
f 99,-p P

Gouden oorknoppen,
PP f 49,-

HORLOGERIE-OPTIEK-GOUD-ZILVER
Spalstraat 15 Hengelo Gld. Telefoon 05753-1374

Als de stroom plotseling
uitvalt moet er bij u een lichtje

gaan branden

fc'J
INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-1755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383

Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand

Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.

Tel. 05430-18585.
Tel. 05735-2136.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

hoe stijlvol
• • ' ••leer kan zijn

Voor het stijlvolle interieur. De Super-Rilastic binnenvenng geeft
dit zitmeubel bijzonder veel zitkomfort. De romp is van
beukehout. De kwaliteit van het leer is bijzonder goed. Leverbaar
in diverse kleuren en meerdere leerkwaliteiten. Ook verkrijgbaar als
3-zits, 2-zitsen fauteuil. •••%*%^%

3-2 zitsbank voor een C <X|1
stijlvolle introduktieprijs: */>3O\/f "

INTERIEUR lubbers
WAARBORG raadhuisstraat 45 hengelo gld. telefoon 05753-1286



SINT NICOLAAS AANBIEDING:
BLENZO

HEREN MUIL
van 34,95

25-

DAMES
HAKPANTOFFEL
met voetbed
van 29,95

voor 25,-
WullinkVorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 Tel. 1342

UNIEKE INRUILAKTIE

Hel Bose Acousl
systeem kost:
Inruil voor: Bose 201. AR 2 t/m16,
B&W DM100 t/m 220. BNS 220 t/m 240,
JBL L12 l/m 30/ LX 22 t/m 33. Kei 101 t/m
103 /C35. Magnal AR 4 t/m7. Philips F
9215 t/m 9499
FB 775 t/m 850.
Wharfedale
KM t m 510

U BETAALT
NA INRUIL SLECHTS

Bose Acoustimas!
eem kost

Inruil voor: AR 90 t/m 94. BSO M 70/75
BNS 380 t/m 400. Bose 301 II/ 501 II/
601 1/2. Jamo Pro 200 t/m 500. JBL LX
44 t/m 66. Kef 104/303/304, Magnat
1.2/1.3/ 1.4,
Wharfedale
lette M

U BETAALT
NA INRUIL SLECHTS

Wij hebben een
komplete lijst van in
te ruilen luidsprekers,
waar ongetwijfeld
ook uw oude boxen
voor een hoge prijs
op staan. Wij laten
het U graag Zien! Bettersoundthroughresearch

Akkermansstraat 9 - Velswijk - Telefoon 08344-1301
Aktie geldig t/m 29 december 1990.

2 BOS BLOEMEN 9,95

2 KAAPSVIOLEN
5,-

Vrijdag 23 november en 30 november
GROTE SINT NICOLAAS-AKTIE OP DE MARKT

Bij aankoop van F 5,- een KRASLOT:

KANS OP 1000 LETTERS OF BANKETSTAVEN!

RECHTSTREEKS UIT ONZE
BETONFABRIEK:

Klinkers en
sierbestrating

v.a. 225.-per 1.000
Gepolijste tegels voor

terras v.a. 1.75 per stuk

MetselStenen en alle soorten

Zand, Spoorbiels va. 10.-

TEL: 05427 -11856

Periodieken

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AAVordcn
Telefoon 05752 1010

Bijsluiters

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 A A '
Telefoon 05752 1010

De run op de
"STOELTJESLIFT"

begint bij uw
wintersport-specialist.

rui complet

speciale AANBIEDING
Ski Blizzard Firebird 10 Performer

(glass) met binding Tyrolia 540.

Ski 279-=
Binding 149,=

428,=

Ö
o c H E M

• Erkend wintersport-specialist F.S.N.

ZUTPHENSEWEG 2, LOCHEM
TEL.05730-54189

BABY PULLOVERSKLEUTER PULLOVERS
met snoezige motieven
maten 80/92

prachtige Jacquard-motieven
vele kleuren, maten 92/1 16

TUUNTEPRIJS 15.-
Slnt-prijs slechts

TUUNTEPRIJS 35.-
Sint-prijs slechts

KINDER CORDUROY
BROEKEN

HEREN PULLOVERS
prachtige uni-truien
met turtle halsin vele modellen en kleuren

maten 122/164
TUUNTEPRIJS 29.95
Sint-prijs slechts

TUUNTEPRIJS 39.95
Sint-prijs slechts

HEREN OVERHEMDEN HEREN JACKS
heerlijk warm gewatteerd
in meerkleurige vlakverdeling

in een groot assortiment
streepdessins
SPECIAAL VOOR DE SINT

TUUNTEPRIJS 98.-
Sint-prijs slechtsSint-prijs slechts

Loop even binnen, want het loont de moeite!
Aanbiedingen geldig t/m zaterdag.

HOMDERDEN ZIEN UW ET AL A GE,
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Ach, ach, we zijn onze mooie
kastanje kwijt...

Troost U met zo'n lekkere
gevulde SPECULAASSTAAF

NU 4,75

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

PHILIPS AKTIE
GLOEILAMPEN Energiezuinige spaarlampen van

Philips.

Verder kompleet assortiment
gloeilampen - TL-buizen.

PLC E lampen

SL lampen

BARENDSEN
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

Nefrt-Turbo.
met Schone Winst!

Nefit-Turbo.
De zuinigste HR cv-ketel en tevens
de schoonste. Zo kunt u eindelijk

sii een milieu- maatregel nemen die u
•' geld oplevert. Stap eens bij ons

''binnen. We vertellen
u er graag meer over!

M F F l T

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Nu Sinterklaas weer in Vorden is
heeft hij weer een aanbieding, dat is gewis:

SPECULAASTAARTJES
goedgevuld, met 100% amandelspijs,

daar wordt van gesmuld!

DIT WEEKEND: VAN 5,95 VOOR 4,95
Levert U dus deze bon maar in,
dan heeft Sint ook weer zijn zin.

't winkeltje in vers brood en banket

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



Kerkklokken, kastelen en
vrome spreuken in
Achterhoekse Almanak
Vorden is niet langer het Achtkastelendorp.
Door de grenswijziging met de gemeente Warnsveld is ook het
Suideras m Wichmond op Vordens grondgebied komen te liggen.
De gemeente Vorden kent nu dus negen kastelen.
Overigens is de benaming kasteel niet altijd juist. Veel Achter-
hoekse kastelen zijn eigenlijk havezathen en landhuizen; het
woord kasteel is immers een militair begrip. De huizen Bergh,
Wisch, Vorden, de Wildenborch en Keppel zijn voorbeelden van
echte kastelen met oorspronkelijk een verdedigingsfunctie. Dit
schrijft de kastelenkenner Jan Harenberg in een artikel in de
uitgave 1991 van de Achterhoekse Almanak.

Nederland koopt dit jaar
20% meer pennen
Nederland zal in de geschenkenperiode aan het eind van het jaar
20% méér pennen kopen via de traditionele kantoorvakhandel en
dan vooral in het duurdere segment. Dit konkludeert algemeen
direkteur Walter Woudenberg van Parker Pen Benelux aan de
hand van de reakties bij de introduktie van zijn nieuwe Duofold
Kollektie. De kollektie is een kompletering van de pennenserie
(vulpen, hallpen,vulpotlood en rollerball) en een herintroduktie
van de "oranje" Duofold uit de twintiger jaren. Het blijkt dat
deze herleving van de nogstalgie ook een stimulans is om duurde-
re pennen te kopen.

Het jaarboekje bevat een artikel van
Henk Harmsen over de kerkklokken in
het Achterhoekse volksleven. Hierin
wordt ingegaan op de historie van de
kerkklok, geloof en bijgeloof, raml-
spreuken, sagen en tradities, de giet-
kunst , klokkenroof en klokkenspel. De
historische betekenis van de kerkklok-
ken is groter dan men vermoedt. De
auteur ontdekte /.elk dat veel van de
huidige dorps- en gemeentegrenzen
/.ijn gebaseerd op kerspelgrenzen, die
vanouds weer werden bepaald door de
reikwijdte van de kerkklokken.

Ook de dialectbenamingen van Oost-
ge Iderse plaatsnamen werden door
Henk Harmsen verzameld.

Oude huizen en hoeven in de Achter-
hoek dragen soms vrome spreuken op
balken en deurbogen. In de Achter-
hoek zijn hiervan 28 voorbeelden be-
kend, aldus Wim Scholtz, die de letter-
lijke teksten ervan weergeeft.

Hans Keuper schreef het humoristi-
sche dialectverhaal De Vier Jaorgetie-
den voor de almanak en verder zijn ge-
dicht.cn van Jo ter Linde-Duenk en
Jan t jen Hendriksen opgenomen. Het
Weten Waard is een rubriek met aller-
lei aardige vooral historische wetens-
waardigheden uit de streek. Zo maakt
Fred Besselink hierin melding van een
kettinghuwelijk van zeven huwelijken
in Laren tussen 1706 en 1804, doordat

- triest genoeg — telkens weer een
van de partners overleed.
De zesde jaargang is weer een compact
handboekje met een schat aan actueel
bijgewerkte informatie over de kerk-,
tuin- en maandkalender, zon, maan,
sterren en planeten, markten en evene-
menten, weer en wind, gemeenten en
provincie, instanties van waterschap en
landbouw, natuur, landschap en mi-
lieu, folklore, historie, heemkunde en
volkscultuur, voorts monumenten en
musea, volkswijsheden en huismidde-
len, alternatieve genezers, streekpubli-
caties en de programmering van Om-
roep Gelderland.

De Achterhoekse Almanak 1991 is een
uitgave van Uitgeverij Gherre in Gaan-
deren, en verkrijgbaar via de boekhan-
del.

"Iedereen in de branche heeft zich,"
zegt Woudenberg, "gigantisch vergist
in de mogelijkheden. Want als we in dit
verband over set spreken, hangt daar
een minimale konsumentenprijs van
bijna duizend gulden aan. Niemand
heeft kunnen bevroeden, dat Neder-
land zo massaal ballpen en potloden
van 350 gulden zou kopen. Een vul-
pen,jawel... maareen ballpen?"
De Duofold is recentelijk weer nieuw
leven ingeblazen ter gelegenheid van
het 100-jarig bestaan van Parker. In
1988 was George S. Parker, een Ameri-
kaans onderwijzer, moe van de kon-
stante verzoeken van zijn leerlingen
om hun pennen te repareren en be-
sloot een betere pen te ontwerpen en
te maken. Het resultaat was de Parker
pen die in de loop der jaren een repu-
tatie van betrouwbaarheid, kwaliteit en
probleemloos schrijven opbouwde.
Parker werd al snel een standaard waar-
aan anderen werden afgemeten.
De Parker Duofold is een getrouwe ko-

pie van hel traditionele ontwerp uit dr
jaren Twintig. Het is een produkt van
ambachtelijk handwerk, dat met een
diamant-frezen is vervaardigd uit i j/.er-
sterk aciylaat en is afgewerkt met een
zware 23-karaats goudlaag. De Duo-
fold Kollektie bestaat uit vier schrijfwij-
zen en vier kleuren: zwart, blauw en
rood gemarmerd en sinds kort ook de
originele oranje versie. Indertijd werd
George Parker voor gek verklaard dat
hij deze opvallende kleur koos. Later
hebben de verkoopcijfers hem alleen
maar gelijk gegeven. Opmerkelijk is
dat Parker met de regelmaat van de
klok nu nog steeds vulpennen uit die
tijd ter reparatie en onderhoud krijgt.

De Parker Duofold Kollektie is verkrijg-
baar bij de betere vulpenspeciaal/aak
en kantoorvakhandel. Aan de koop is
een aantal privileges verbonden, waar-
onder levenslange garantie op afwerk-
fouten en tien jaar gratis jaarlijks on-
derhoud en reparatie.

Weekblad Contact

KERST EN OUD/NIEUW
Kerstnummer
14 december op de post ed. Hengelo en ed. Warnsveld
19 december op de post ed. Ruurlo en ed. Vorden
«r Copy binnen 3 december

Week 51
17-21 december normale verspreiding Ruurlo, Vorden, Warns-
veld en Hengelo

Week 52
GEEN CONTACTEN

Week l (31-12/4-1)
Ed. Warnsveid 2 januari verschijnen, 28 december op de post
•v Copy binnen 21 december.
Ed. Ruurlo 3 januari verschijnen, 2 januari op de post
•*- Copy binnen 27 december
Ed. Vorden 3 januari verschijnen, 2 januari op de post
«r Copy binnen 27 december
Ed. Hengelo verschijnt niet in week l

Week 2 (7/1-11/1)
Weer normale verschijning Ruurlo, Vorden, Warnsveld en Hen-
gelo

V< >or zover niet vermeld verschijnen de edities Ruurlo, Vorden,
Warnsveld en Hengelo in niet-genoemde weken normaal.

gordijnstoffen?
*

ploegstoffen natuurlijk!

'"'er/euradv/seur

KASTELENKALENDER

1991
is nu reeds verkrijgbaar!

Boekhandel Hoytink
Boekhandel Loga
Boekhandel Wolters
Boekhandel Hulshof

Ruurlo
Voruen
Hengelo
Warnsveld

12 Kastelen uit de omgeving zijn
afgebeeld en gedrukt in full-color
in een mooie lijst. Gedrukt door
drukkerij Weevers, Vorden prijs f 24,95
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