
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. - Postbus 22 - 7250 AA Vorden - Telefoon 05752-1010 - Telefax 05752-1086
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 / Amrobank nr. 48.63.19.245 / Postgiro nr. 1 20 58 67

Donderdag 8 december 1988
50e jaargang nr. 36

Lid N.N.P.
Losse mm-prijs 36 et. Kontrakt-kortingen mogelijk.

Rubrieksadvertenties welke niet contant worden betaald,
worden verhoogd met f2,50 adm. kosten.

VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
Abonnement f 36,- (inkl. 6% BTW)

Korrespondenten:
Vorden: A. Velhorst, Het Wiemelink 11, telefoon 05752-1688

Mevr. Wolbert, Ruurloseweg 66, telefoon 05752-6681
Vierakker-Wichmond: H. Rutgers, Vierakkersestraatweg 35,

Vierakker, tel. 05754-310
Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.

Kerstcollecte voor de kerstattentie-aktie van de
Raad van Kerken Vorden/ Kranenburg

M. A artsen-den Harder Mr. M.A. V. Slingenberg W. Voortman

Kandidaat wethouders:

Welke twee van de drie"?99

Dans om de
wethouderszetels
begonnen

CDA neemt
voortouw
De hoop van het CDA om met
zeven zetels de meerderheid in
de raad van Vorden te krijgen, is
ijdel gebleken. Wel boekte het
CDA woensdag jl. een winst van
l zetel, wardoor deze party in
totaal zes raadszetels zal
bezetten. De PvdA handhaafde
zich met vier zetels, terwyl de
WD l zetel moet piijs geven en
thans uitkomt op drie.

Dat deed lijsttrekker H. Tjoonk somber
opmerken dat de kans op het leveren van
wethouder beduidend minder wordt.
Met name de uitslag in Wichmond was
de heer Tjoonk tegengevallen. „Ik had
vast verwacht dat onder de aanhangers
van „Warnsvelds Belang" meer WD
stemmers zouden zitten. Dat is mij te-
gengevallen. Overigens vind ik het poli-
tiek gezien een goeie zaak dat het CDA
niet de meerderheid heeft", aldus
Tjoonk die hoopte dat zij partij op de
oude voet (dus met de heer Slingenberg
als wethouder) verder zou kunnen gaan.
Wel bleef Tjoonk voorstander dat indien
met het CDA het college gevormd zou
worden, hoopte hij dat deze partij met
de heer Lichtenberg als kandidaat-
wethouder op de proppen zal komen.
„Op de verschillende stemlokaties is
duidelijk gebleken dat onze agrarische
bevolking gehoor geeft aan de oproep
vanuit de standsorganisaties. Zo kreeg
bijv. Pelgrum (WD) 75 stemmen en
Graaskamp (CDA) 57 stemmen. Het
platteland schreeuwt om een boeren-
wethouder", zo sprak Tjoonk. De moge-
lijkheid om saen met de PvdA 't college
te vormen liet Tjoonk eveneens open.
„Wij hebben altijd goed rne£ de PvdA
kunnen werken", zo sprak hij. De com-
binatie WD/PvdA lijkt overigens vol-
gens W.M. Voortman (PvdA) niet zo di-
reckt voor de hand liggen. „In de eerste
plaats heeft deze mogelijkheid een
smalle basis. Een kleinst mogelijke
meerderheid in de raad (7 om 6) geeft al-
tijd spanningen en bovendien lijkt het
mij moeilijk om met de WD coalitie af-
spraken te maken. Volgens Voortman is
de combinatie CD A/WD in het college
gezien de uitspraken van de heer Tjoonk
onlangs in de pers een zeer open vraag.
"Ik vind het ongelooflijk dat raadsleden
elkaar via de pers bekritiseren. Dat bete-
kent dat het CDA eigenlijk niet met de
WD in onderhandeling kan gaan", al-
dus Voortman die zich over de verkie-
zingsuitslag bijzonder tevreden toonde.

"De lagere opkomst (ca. 70 procent van
de stemgerechtigden brachten hun stem
uit) heeft ten nadele van het CDA ge-
werkt en ten voordele van ons. De rest-
zetel heeft bijzonder gunstig voor ons
uitgepakt", aldus Voprtman die de ko-
mende onderhandelingen met vertrou-
wen afwacht. "Uit de uitslag blijkt duide-
lijk dat de bevolking zich voor een PvdA
wethouder heeft uitgesproken. Het zou
na ruim twintig jaar tijd worden. Ik zelf
ben bereid de uitdaging van wethouder
aan te gaan. Het zou mij geld gaan kos-
ten maar ik heb het er graag voor over.
(De heer Voortman is beleidsmedewer-
ker bij de gemeente Apeldoorn en is best
bereid om bij zijn huidige werkgever
minder te gaan werken, met als gevolg
een wat lager inkomen). „Ik zou het er
graag voor over hebben", aldus Voort-
man.

Mevrouw Aartsen: „Het weer
werkte nadelig voor ons"
„Wel een stille hoop, maar niet echt op
gerekend", zo omschreef mevrouw
Aartsen het „gemis" van de zevende ze-
tel. „We moeten natuurlijk reëel blijven.
We hebben in Vorden niets ingeleverd.
In Wichmond hebben we goed ge-
scoord en ik denk dat de minder gun-
stige werkomstandigheden in ons na-
deel hebben gewerkt waardoor waar-
schijnlijk wat meer oudere mensen zijn
thuis gebleven", aldus mevr. Aartsen die
haar kandidatuur voor een wethouders-
zetel recht overeind houdt. „Toch zullen
we heel goed na moeten denken hoe we
ons bij de komende onderhandelingen
moeten gaan opstellen. Brutaal van een
andere partij om ons de wet te willen
voorschrijven", aldus mevr. Aartsen die
daamee te kennen gaf duidelijk proble-
men te hebben met de uitspraken van
Tjoonk. „We gaan de komende dagen
kijken met welke partij wij qua pro-
gramma het beste uit de voeten kun-
nen". Een combinatie tussen WD en
PvdA acht mevr. Aartsen niet logisch.
„Natuurlijk kunnen wij als CDA buiten-
spel komen te staan, het is echter wel ge-
vaarlijk dat de grootste partij in het col-
lege zou ontbreken".Hoe het ook zij, het
CDA zal zich de komende tijd zeer in-
zetten voor de belangen an de bewoners
van Wichmond/Vierakker. „We hebben
daar veel steun ondervonden, hetgeen
in twee zetels heeft geresulteerd. Wij
moeten dus zorgen dat Wichmond/Vie-
rakker geen bijwagen van Vorden
wordt", aldus mevr. Aartsen.
De huidige WD-wethouder mr.Slin-
genberg zei dat hij er op voorhand vanuit
was gegaan dat zijn partij een zetel zou
moeten prijs geven. „De vorige keer
hebben we op de valreep via een restze-
tel iets van het CDA kunnen afknibbe-
len. Het CDA heeft thans de winst in
Wichmond geboekt en dat is ten koste
van ons gegaan", aldus de heer Slingen-
berg die het logisch vindt dat het huidige
college WD/CDA zal worden voortge-
zet. „Hoewel het CDA zich wel eens
wisselend kan opstellen kan ze zich
denk ik niet veroorloven dat ze de WD
buitensluit. Moch ik niet gekozen wor-
den tot wethouder, dan denk ik dat ik mij
uit de raad terug trek. Dan kan een jon-
ger iemand, mevr. H. Klein Lebbink-
Vruggink mijn plaats innemen. Ik hoop
het echter vooreerst niet want ik doe dit
werk bijzonder graag", aldus de heer
Slingenberg.

Eerste bespreking
Zaterdagmorgen zijn de drie fracties op
initiatief van de CDA-onderhandelaars
mevr. Aartsen-den Harder en de heer
Boers voor het eerst bijeen geweest om
over de collegevorming te spreken. Af-
gesproken werd dat de CDA-fractie als
grootste partij, het voortouw neemt bij
de collegevorming. De komende week
zal deze fractie bilateraal overleg voeren
met de andere partijen. Er wordt naar ge-
streefd om de onderhandelingen ruim
voor de kerst af te ronden. De drie dele-
gaties hebben tevens besloten om tij-
dens de onderhandelingen geen bericht-
geving te verstrekken, tenzij de ontwik-
kelingen daartoe aanleiding geven!

hulpdienst
Het is weer winter. Laten wij hopen dat
het geen barre winter wordt. Toch kan
het gebeuren dat de weersomstandighe-
den van dien aard zijn dat men niet naar
buiten kan en dus voor dringende zaken
hulp nodig heeft. Aarzel dan niet me-
vrouw Spithoven te bellen! Tel. 6851. Zij
is de coördinatrise. De heren Peters,
Knol en Leferink hebben hun mede-
werking beloofd. De Raad van Kerken
wenst iedereen een goed winterseizoen.

In de week van 12-17 december is er weer de kerstattentie collecte. Dankzü u is de aktie
reeds vele jaren met succes gevoerd. Mogen wjj dit jaar op u rekenen? Laat u de collec-
tanten/trices ook dit jaar niet tevergeefs brj u aanbellen? Als u de collecte gemist heeft
kunt u ook een storting doen op rekening van de Raad van Kerken: Rabobank Vorden
(dhr. P. Koren) nr. 36.64.06.485.

De kerstgroet is bestemd voor:
alle mensen boven 80 jaar; in Vorden en de buurtschappen

- alle langdurige zieken
alle mensen die rond de Kerst in de ziekenhuizen liggen
de partners, ouders of huisgenoten van allen, die in het afgelopen jaar een dode te
betreuren hadden en op hetzelfde adres wonen

- de mensen in de tehuizen

De attenties worden op donderdag 22 december rond gebracht, een dikke 600!
Bij voorbaat onze dank.
De Raad van Kerken wenst u gezegende Kerstdagen.

Revue hoofdmoot
75-jarig Jong Gelre
zaterdag 17 december
Zaterdag 17 december gaan de ruim drie-
duizend leden van Jong Gelre op groot-
scheepse w\jze in de Hanzehof te Zutphen
het 75-jarig bestaan vieren. Jong Gelre is
in Nederland de grootste algemene platte-
landsjongerenorganisatie. Men kent in
Gelderland in totaal 43 afdelingen die in
vier regio's zijn ondergebracht te weten de
regio West Achterhoek, Oost Achterhoek,
Rivierengebied en de Veluwe. De leden
variëren in leeftijd russen de 16 en 32 jaar.

Volgens provinciaal voorzitter Dick Re-
gelink uit Vorden is Jong Gelre bij de
plattelandsjongeren niet meer weg te
denken. „Een groot pluspunt is dat bij
ons allemaal hetzelfde slag "volk,, komt,
die gez^^met elkaar omgaan. Ik denk
dat monWiteel zo'n 35 procent van de
jongens en meisjes direkt werkzaam zijn
in de landbouw. De overige 65 procent
vindt je in alle lagen en beroepen terug.
De meesten hebben van huis-uit wel op
enigerlei binding met de agrarische sec-
tor", zo zegt Dick Regelink. De naam
„Jong Gelre" is eigenlijk pas in het begin
van de zestiger jaren ontstaan. Daarvoor
waren de jongens en meisjes „geschei-
den". De meisjes waarvan de meesten
landbouwhuishoudonderwijs volgden
werden lid van de BOLH. De activiteiten
die werden ontplooid hadden ook direct
met de dagelijkse werkzaamheden van
de toekomstige huisvrouw te maken.
Een cursus koken, naaien en dat soort
zaken waren de bezigheden binnen de
BOLH. De jongens die de landbouw-
school volgden werden bijna allemaal
automatisch lid van de BOG. Ook hier
duidelijk het accent op agrarisch activi-
teiten. Toen de BOG en de BOLH wer-
den „samengeklonken" werden de acti-
viteiten tevens in breder verband opge-
zet. Dick Regeling hierover: „Het
meeste accent ligt momenteel op ont-
spanning en gezelligheid. In veel afde-
lingen een bloeiend toneelleven en al-
lerlei andere culturele activiteiten. Ver-
der veel sport en spel. Daarnaast is het
voor de jongens en meisjes bijzonder
leerzaam om lid van ons te zijn. Wij
doen nl. veel aan het geven van cursus-
sen op verschillende gebieden. Een
groot voordeel voor de leden is dat niets
moet maar dat veel mag. Ben je lid van
een voetbalclub dan moetje zorgen dat
je elke week paraat bent. Dat is bij ons
beslist niet noodzakelijk. Ook veel aan-
dacht aan discussie- en thema-avonden.
Mede door Jong Gelre zijn de platte-
landsjongeren "mondiger,, geworden zo
zegt Dick Regelink.

Jubileumcommissie
Om het feest rondom het 75-jarig bestan
in goede banen te kunnen leiden is er vo-
rig jaar een jubileumcommissie samen-
gesteld welke bestaat uit: Annemarie
Esselink, Lochem; Erna Koekoek, Arn-
hem; Maja Kwekkeboom, Arnhem;
Hermien Marsman, Laren; Dick Rege-
link, Vorden; Han Tjoonk, Vorden;
Wim Wensink, Eerbeek en Wigert Wil-
lemsen uit Steenderen. Deze commissie
heeft de lijnen uitgezet en heeft ervoor
gezorgd dat overal in de regio's activitei-
ten voor de jubileumviering in gang wer-
den gezet.
Zoals gezegd vormt de revue de hoofd-
moot van de festiviteiten. Een revue die
gezien het grote aantal leden van Jong
Gelre op 17 december drie keer in de

Hanzehof wordt opgevoerd, t. w. om
16.00 uur; 19.30 en 21.00 uur. Aan deze
revue werken een groot aantal jongens
en meisjes mee. Een groep toneelspe-
lers/sters, een zanggroep; een begelei-
dingsorkest onder leiding van Wim van
Oene uit Ruurlo; een ballet onder leid-
ing van Reina Groenendal uit Vorden.
Verder decorbouwers, medewerkers gri-
meren, licht en geluid. Alles bij elkaar
ca. honderd personen. Dick Regelink:
„Het was natuurlijk ondoenlijk om alle
medewerkers iedere keer naar één cen-
traal punt te dirigeren. Vandaar dat men
per regio c.q. afdeling aan het repeteren
is geslagen. Volgende week is het zover
dat alle „losse" onderdelen tot één ge-
heel worden samengesm^d. Dat ge-
beurt drie a vier keer in e I^Kehof. Vol-
doende om de revue vlot te laten verlo-
pen,,, zo meent Dick Regelink. Behalve
deze revue worden de aanwezigen deze
17e december om 19.30 uur getrakteerd
op een videofilm, waar Jong Gelre in
zijn totaliteit wordt gepresteerd. Om
13.00 uur is de ontvangst^ror de geno-
digden. Onder meer zal de commissie
van de Koningin hierbij aanwezig zijn.
Om 14.00 uur vindt de opening plaats,
waarna aansluitend het jubileumboek
zal worden aangeboden. Om 21.30 uur
gaan de stoelen aan de kant en zal er met
medewerking van Excalibur een dave-
rende feestavond plaatsvinden, welke
tot in de kleine uurtjes zal duren.

Kerststukjes maken
met Nutsfloralia
Traditiegetrouw wordt ook dit jaar door
Nutsfloralia een middag en een avond
georganiseerd waarop belangstellenden
hun eigen kerststukjes kunnen maken.
Dit zal gebeuren op donderdag 15 de-
cember a.s. in het Dorpscentrum. Deel-
name is gratis. De dames van Floralia
zullen belangstellenden met raad en
daad terzijde staan. De materialen die
nodig zijn om een kerststukje te maken,
zijn in de zaal te koop. Het loont zeker de
moeite om uit eigen tuin en omgeving
bruikbare spullen mee te brengen zoals
allerlei soorten bladen, coniferen,
groen, heide, bessen, lariks en denneap-
pels. Nadere gegevens windt men in een
advertentie elders in dit blad.

Oliebollenaktie
De Vordense Muziekvereniging Con-
cordia houdt op vrijdag 9 en zaterdag 10
december haar jaarlijkse oliebollenak-
tie. Vrijdagavond wordt met de huis aan
huis verkoop begonnen, terwijl de verse
oliebollen ook te koop zijn bij het Dorps-
centrum. Zaterdag zal de verkoop ver-
der ter hand worden genoen. Deze jaar-
lijkse aktie is voor de vereniging uiter-
mate belangrijk. De opbrengst zal even-
als voorgaande jaren bestemd zijn voor
uniformen en het instrumentenfonds.
Zie advertentie elders in dit blad. Bij
voorbaat dank voor uw medewerking.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
RK kerk Kranenburg zaterdag 19.00 uur
eucharistieviering; zondag 9.00 uur euchari-
stieviering

RK kerk Vorden zondag 10.30 uur euchari-
stieviering

Hervormde gemeente zondag 11 decem-
ber, SeAdvennO.OO uur ds. P.W. Dekker, kan-
selruil met de Geref. Kerk

Kapel de Wildenborch zondag 11 decem-
ber geen dienst in verband met de eerste kan-
selruil met Geref. Kerk in de Dorpskerk.

Gereformeerde kerk zondag 10.00 uur ds.
H. Westerink (kanselruil); 19.00 uur ds. P.W.
Dekker

HuisartslOen 11 december dr. Sterringa, tel.
1255. Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.0,0 uur. Zaterdag-
morgens s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van 9.00-
9.15 uur

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

Dierenarts van zaterdag 10 december 12 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Noordkamp,
tel. 1566. Tevens de hele week avond- en
nachtdienst van 19.00-7.00 uur

Tandarts 10 en 11 december N J. Edens, Vor-
den, tel. 05752-1453. Spreekuur alleen voor
spoedgevallen van 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

maandag van de maand van 19.00-20.00 da-
gelijks

Tafeltje Dekje hele maand december me-
vrouw Gille, tel. 2151. Graag bellen voor 9 uur.

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

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

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256

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

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jeb-
bink4a, tel. 05752-2749

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

Stankmeldingsnummer voor heel Gel-
derland 085-452220

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

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

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

VIERAKKER - WICHMOND
RK Kerk Vierakker-Wichmond zaterdag
10 december 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 11 decemberlO.OO uurOecumenische
Gebedsdienst.

Hervormde Kerk Wichmond zondag 11
december 10.00 uur Oecumenische dienst in
de RK Kerk

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

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

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

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

Spelavond Wildenborch
Vroeger werd in de Wildenborch tussen Sinterklaas en Kerst altijd een verwerpingsa-
vond gehouden. Vaste onderdelen waren dan: sjoelen, schieten, balgooien en Rad
van Avontuur. Al enkele jaren is deze traditie in ere hersteld. Ook dit jaar wordt er
weer zo'n avond georganiseerd op vrijdag 9 december a.s in de Kapel. De prijzen be-
staan hoofdzakelijk uit taarten, krentebroden en andere goed smakende artikelen.
Wilt u ook zo'n avond meemaken, dan bent u vrijdagavond van harte welkom in de
Wildenborchse Kapel. De opbrengst van deze avond komt in z'n geheel ten goede
aan de Kapel.

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

De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens tij-
dens kantooruren bereikbaar05750-29666

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

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

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

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

Burgerlijke
stand
Geboren: Koen van der Wal.
Gehuwd: W.H. van den Toorn en P.J. van
den Heuvel; B.J.C.C.B. Boosten en J.M.
Appel.
Overleden; D.J. Korten, oud 79 jaar.



JA, U LEEST HET GOED:

TIJDELIJK 500,-

terug voor Uw oude naaimachine (ongeacht merk of staat)
bij aankoop van de

PRISMA 980 normale prijs
inruil

f 2.999,-
f 500,-

f 2.499,

HUSQVARNA NAAIMACHINE SPECIAALZAAK

Nieuwstad 23, 7201 NK Zutphen
Tel. 05750-19222

Reparatie en onderhoud ALLE merken naaimachines!
Gratis thuisbezorgen Gratis lessen

*£ Mogen wij u met Kerstmis verwennen?

S Sfeervol KERSTDINER op Ie en 2e Kerstdag
- 's middags aanvang 14.00 uur
- 's avonds aanvang 19.00 uur

Keuze uit verschillende Kerstmenu's.

Wilt u tijdig reserveren?

Stationsstraat 20, 7261 AD Ruurlo

Telefoon: 05735-1429

Restanten

Jacks en
Jassen
NU sterk in prijs

VERLAAGD!

VOORKEUR VOOR
ELEKTRISCH BEDIENDE ROLLUIKEN

Rolluiken zijn in de landen om ons heen de
gewoonste zaak van de wereld. Duitsland,

gebouwen worden 's avonds en bij felle zon
overdag de rolluiken neergelaten.
Ook Nederland begint het comfort van
moderne rolluiken te ontdekken. Steeds meer
woningen, en vooral bedrijfspanden, worden
ermee uitgerust. Niet verwonderlijk, want
rolluiken kennen een aantal duidelijke
voordelen:

een uitstekende isolerende werking

een prima geluidsisolatie

een optimale verduistering

een effectieve bescherming tegen weersinvloeden

een doeltreffende preventie tegen inbraak en
vandalisme

bovendien... de hedendaagse rolluiken zijn mooi om te
zien en verfraaien de gevelpartij.

Wie voor rolluiken kiest, doet een goede keus. Een nog
betere keus is het de rolluiken te voorzien van een
elektrische bediening d.m.v. Somfy motoren, met K . Niet
alleen vanwege het bedieningsgemak, maar zeker ook om
andere redenen. Elektrisch bediende rolluiken zijn
bijvoorbeeld aanzienlijk minder aan slijtage onderhevig.
Geen naar beneden kletterende lamellen, geen pijnlijke
handen bij het laten vieren van koorden of banden. Alles
gaat heel geleidelijk en probleemloos. Bedieningstechniek
die past m deze tijd. Techniek waar de naam Somfy achter
staat. Een begrip waar het gaat om degelijkheid en
souplesse.

interieuradviseur

•*P!

Hackforterweg 19,
Wichmond.
Tel. 05754-517

X}

"O

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 8, 9 en 10 december

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Spaatse

Qermntines
1 5 voor

2,95

MAANDAG
12 december

500 gram

Hutspot
panklaar 95

DINSDAG
13 december

500 gram

Koobuop
panklaar 95

WOENSDAG
14 december

500 gram

Boerenkool
panklaar 1.50

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Brood van de bakker
die zelf bakt.
Daar zit wat in!
En dat proeft U. VJINOJIOLE^BXKKERS

AANBIEDING:

Sinaasappelsnit van 6,25 voor 5,75
Vordense Mik NU voor 4,50
Zeeuwse koek vans.Bovoor 3,-
Gevulde boterkoek van5-voor 4,50

Oebakkec
die zelf
elke dag
veisbakt

WARME BAKKER

BAKT HET VOOR U
TELEFOON 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Bief stuk
ongewoon lekker

250 gram

6,25
WEEKEND SPECIALITEITEN

REUSACHTIG VEEL KEUS
EËLE PRIJS

WORSTMAKERIJ

Boterhamworst
•

100 gram <

Gekookte worst
DE GOUDEN 250 gram 2,25

MAANDAG + DINSDAG

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

Verse worst
fijne i kiio 6,95

grove 1 KNO 9,90

Schouderkarbonades
1 kiio 6,95

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

7 kippenpoten
voor één tientje

Boomstammetjes
per stuk l,-

MARKTAANBIEDINGEN

Bami + Nasi 1 küo 6,25
Erwtensoepi titer 3,25

WOENSDAGVGEHAKTDAG

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

L 1 küo 9,90

Varkenslapjes
MAGER 1 kilo 7,45

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

06 juwelier
siemerink
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

BILJARTVER. KOT
organiseert A.S. ZONDAG
11 DECEMBER

Grote Bingo
Café D'n O/de Kr/et
Dorpsstraat 25, Wichmond
AANV. 19.30 UUR. Er zijn
prachtige prijzen te winnen.

Muziekver.
Concordia

9 en lOdec.
OLIEBOLLENAKTIE

DE VALEWEIDE
Kerstster 6,50
vele kleuren

Cyclamen 2 stuks 10,-

Roosjes
1 bes 4,75

Fazante haan per stuk 16,50
Fazante hen per stuk 14,50

Wilde
eend PSt 9,75

Filet 13,75 p kg
bij uw

Poelier H off man



God heeft ons toevertrouwd
een dochter en zusje

Evelien Gerrianne Martine

Wij noemen haar

Evelien

Martie Dijkman
Ina Dijkman-Snoeijink
Lisette

4 december 1988
Kapelweg 8a
7251 KM Vorden

Floris

Dankbaar en gelukkig zijn wij
met de geboorte van onze
zoon en ons broertje

Floris Jaap Nicolaas

Ans en Jaap Harmsen
Anne
Rudolph

29 november 1988
Het Jebbink27
7251 BJ Vorden

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van ons dochtertje
en mijn zusje

Esther

Gerrie en Henk Pasman
Richard

30 november 1988
Hoetinkhof 59
7251 WL Vorden

We zijn heel gelukkig met de
geboorte van onze zoon

Ruud

Peter en Betsy Vlogman

4 december 1988
Strodijk 7
7251 RS Vorden

Een heel groot wonder,
een klein, nieuw leven.

Een dochtertje, een zusje,
aan ons gegeven.

Met grote blijdschap gtven wij
kennis an de geboorte van

Sharon

Bij haar doop ontvangt zij de
namen:

SHARON
JOANNE MARIA

Freddy en Jeanette
Pellenberg

Rachelle

6-12-'88.
adres: Brinkerhof 50,
7251 WP Vorden

Peter: Pascal Hartelman.
Meter: Jolande Gerritsen.

Contactjes
• TE KOOP:
Gelderse potkachel (klein
model) met voet - kolenbak
met deksel + 5 kub hout. Tel.
05752-2269. ; \

• IK BETAAL

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

• TE KOOP:
mooie Kerstbomen, alle ma-
ten. Peppelman, Kerkhoflaan
1 a, Vorden, tel. 2728.

• TE KOOP:
G.o.h. leren bankstel, 3+2
zits. Tel. 05752-2048.

• TE KOOP:
2 CV6 club (beige), bj. aug.
'81, APK okt. '89. Goede staat,
met radio. Tel. 3291.

• PC aanschaffen?
beginners 5 lessen f 150,-;
tekstverw. 3 lessen f 95,-;
boekhouden 5 lessen f 150,-.
Brus, Kranenburg. Tel.
05752-6551.

• TE KOOP:
diepvries, 200 l. Kruisdijk 1.
Tel. 2387.

• TE KOOP:
grote hoeveelheid Vaste run-
dermest. Af te halen a f 10 per
m3. Tel. 05753-3301.

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

Johan Barink Weekend
aanbieding:

Tinie Schotsman
Ze zijn er weer, die heerlijke
Roomboter-
Kerstkransjes

gaan trouwen
op vrijdag 16 december a. s.
om 10.30 uur in het Kasteel Vorden

De receptie wordt gehouden
van 16.00-1 7. 30 uur in
zalencentrum „Bousema",
Zutphenseweg 35 te Lochem

met suiker
van f 4,95 voor

met amandelen A __
van f 5,25 voor *rr /OHoetinkhof 197

7251 WH Vorden

Echte Bakker
VAN ASSELT

Tot onze diepe droefheid delen wij u mede dat geheel
onverwacht de Heere tot zich heeft genomen onze
lieve broer, zwager en oom

Gerrit Jan Haneveld
op de leeftijd van 49 jaar.

Vorden: G.J. Haneveld
G. Haneveld-Antink

Geesteren (Gld.): J.A. Hennink-Haneveld
Wolfheze: G. Lenselink-Haneveld

H.J. Lenselink
neven en nichten

3881 ES Putten, 4 december 1988
Esdoornlaan 36

Correspondentie-adres:
G J. Haneveld, Eikenlaan 24, 7251 LT Vorden

De rouwdienst zal worden gehouden op vrijdag 9 de-
cemberom 13.00 uur in deGeref. Kerkte Vorden, waar-
na aansluitend de teraardebestelling zal plaatsvinden
om 14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in
het uitvaartcentrum 'Monuta', Het Jebbink 4a te
Vorden.

JEUGDSOOS FLOPHOUSE
TOLDIJK

VRIJDAGAVOND:
FLOPHOUSE-AVOND
op VRIJDAG 9 DECEMBER organiseren wij op

onze knoert-gezellige soosavond iets extra's:

Dale Dennis
Engelse gitarist/zanger met het geluid van een
complete popgroep. Meer dan 5.000 popsongs, van
Stones tot hitparade presenteert hij met aanstelijk

enthousiasme.

Entree natuurlijk GRATIS

NU VOORVERKOOP
VOOR HET FENOMENALE OPTREDEN VAN

MADRAHASJ
FAKIR/HYPNOSE SHOW

OP WOENSDAG 28 DECEMBER
VOORVERKOOP BIJ:

* JEUGDSOOS FLOPHOUSE, TOLDIJK
* CAFÉ SESINK. BAAK

* CAFÉ DE ENGEL, STEENDEREN

Uitgebreide kollektie

VERLOVINGSRINGEN

In onze zaak hebben we een aparte hoek,
speciaal ingericht voor de verkoop van
verlovingsringen.
De uitgebreide voorraad bevat meer dan
150 modellen v.a. 224, - per paar.
Kom gerust langs en haal een folder.

HORLOGERIE-GOUD-ZILVER-OPTIEK
Spalstraat 15 Hengelo (Gld) Tel 05753-1374. Privé 2830

LEGO
SPEELGOED

HUISHOUD EN KADOSHOP

SUETERS
VORDEN

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

Samenwerkende Kruisverenigingen
Vorden - Warnsveld - Zutphen

vragen per 1-2-1989 een

HUISHOUDELIJKE HULP/
CONCIËRGE (V) VOOR
(8-urige werkweek) voor ons kruisgebouw aan
Het Jebbink te Vorden.

Tot haar verantwoordelijkheden behoren o.a.:
— de goede gang van de huishoudelijke zaken
- de hygiëne in het wijkgebouw
— de zorg voor het wijkgebouw
Salaris: volgens CAO Kruiswerk.
Voor verdere inlichtingen kunt u zich tijdens kantooruren
wenden tot mevr. H.J.M. Kleverkamp, tel. 05750-
29666.
Schriftelijke sollicitaties wenden aan:
Het Bestuur van de Samenwerkende Kruisverenigingen,
Kiekebelt 3, 7232 CZ te Warnsveld.

Voor dezelfde prijs
kiest u toch

KEURSLAGER-KWALITEIT
SPECIAL

Koninginne
medaillon
(gevulde varkensfilet met ge-
kruid gehakt en rozijntjes)

100 gram 1,98

DIT WEEKEND

EXTRA VOORDELIG

Nasi en
Bami

per kilo O,%7O

KEURSLAGER

VOOR HET

WEEKENDRECEPT

Riblappen
500 gram O,«sO

TIP VOOR DE

BOTERHAM

Kookworst
1 00 gram

Rauwe ham
2,89100 gram

MAANDAG:

Speklappen
p.kg. 6,98

DINSDAG:

Verse worst
500 g 4,98

WOENSDAG:

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

Rundergehakt
500 g 5,98

K

VLOGMAN
Zutphenseweg 16
Vorden
Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

HUI HUI HU

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

REVOLUTIONAIR PRODUKJ
NIEUW

6 WEKEN "AANZEWOLUME" ZONDER

\ kort bieden
wij een volledig
nieuwe behande-
ling: Jetting

Jetting geeft uw
haar een natuur-
lijk vallend vol u m
waarbij uw haar
makkelijk en vlot
in model te bren-
gen is,

Jetting is geschikt
voor iedereen:
mannen, vrouwen.i
en natuurlijk jongeren

Vraag in onze salon
vrijblijvend een
Kom langs of bel
een afspraak.

Voor de
Feestdagen
een nieuw kostuum
of nieuwe combinatie?

Nu een bijpassend
overhemd

GRATIS

Zo worden de Feestdagen
mooi en
voordelig

m* t*/*** *
mode

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

PARIS

verzorgd op rr r
\ wensen. oeb<xten van c

* '(komfflou31

P A R T Y R E S T A U R A N T

DE SMID
Gezelligheid en
sfeer in elk
seizoen

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

Zutphenseweg 21. Vorden. Tel 05752-1215
Hogeslraal 26. D.eren Tel 08330-22109

WEEKENDAANBIEDING:

Bij inlevering van deze bon

Appelf lappen 5 hai
4 betalenouderwets lekker

'met kaneel en suiker!

't winkeltje in vers brood en banket

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

Voor complete woninginrichting naar
interieuradviseur

te Wichmond
Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517

voor-
delig?
Nou en of!

Reken
maar...

of laat het ons eens
voorrekenen!

wij KOHM0I
vMlveoru woonadvteMn «•imatMi

Eén telefoontje
en wij komen
echt vrijblij-
vend bij u
langs.

wl) nulrn wij tev«r*n



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

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

Wethouder J.F. G eerken op af spraak.

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

^f^EMEENTERAAD
?mBEHANDELT

BEGROTING 1989
Op donderdag 8 december aanstaande
behandelt de gemeenteraad de begro-
ting voor 1989. In verband met de ge-
meentelijke herindeling heeft deze be-
groting slechts een relatieve waarde.
Omdat nog een groot deel van de in-
komsten en uitgaven ontbreken dient in
1989 de begroting nog in belangrijke
mate aangepast te worden. Met investe-
ringen wordt dan ook de nodige terug-
houdendheid betracht.
Duidelijk is al wel dat de inwoners van
Vorden meer geld op tafel moeten leg-
gen om de begroting 1989 en de vol-
gende jaren sluitend te houden. Bij de
behandeling van de meerjarenbegroting
heeft de gemeenteraad al besloten om
de onroerendgoedbelasting met 10 pro-
cent te verhogen. Burgemeester en we-
thouders stellen de gemeenteraad thans
voor om ook de afvalstoffenheffing met
ruim f. 22, per perceel te verhogen. De
hondenbelasting gaat met f. 10, om-
hoog. De gemeentelijke leges ontsnap-
pen eveneens niet aan een verhoging
van 10 procent. Enkele punten uit de
aanbiedingsnota van Burgemeester en
wethouders aan de raad:

RAND WEER

Jaarlijks dient een bedrag van f 53000,-
opzij gelegd te worden om op tijd de no-
dige materialen voor de brandweer te
kunnen aanschaffen. Voor de begroting
1989 betekent dit een verhoging van
f18000,-. Voor de uitbreiding van het
aantal brandkranen en brandputten is
een bedrag genomen van f 30000,-

DOORGAAND
VRACHTVERKEER

In 1989 hopen burgemeester en wethou-
ders de volgende onderdelen voor de
omleiding van het doorgaand vrachtver-
keer te kunnen realiseren:
- reconstructie kruispunt Horster-

kamp-Ruurloseweg (kruispunt
'Klumper);

- reconstructie Zutphenseweg tussen
Rondweg en Schoolstraat;
overname gedeelte rijksweg tussen
Rondweg en Groeneweg;

- aanpassing kruispunt Zutphenseweg
Rondweg;

- aanleg bevoorradingsweg.
In totaal gaat dit f. 1053.500, kosten. Het
rijk draagt f300000,- bij, zodat de ge-
meente f 753500,- op tafel moet leggen.
Dit kan uit de reserve gehaald worden
die ten behoeve van de omleiding is op-
gebouwd.

CHOOL-
GEBOUWEN IN

1989 BEVEILIGD
Alle schoolgebouwen in Vorden zullen
binnenkort voorzien worden van bevei-
ligingsapparatuur. Burgemeester en
wethouders vewachten dat de leerlin-
genaantallen zich zullen stabiliseren.
Thans heeft de openbare basisschool
134 leerlingen, Het Hoge 305, de Vorder-
ing 131, de Kraanvogel 41 en de Juliana-
school 30. Als gevolgd van de herindel-
ing komen er twee basisscholen bij.

^PARALLELWEG
if^RUURLOSEWEG
De gemeenteraad heeft in 1986 uitge-
sproken dat het aanleggen van een vrij-
liggend fietspad of een parallelweg langs
de Ruurloseweg in Kranenburg zeer ur-
gent is. Rijkswaterstaat was toen al bezig
met het maken van plannen daarvoor.
Deze zijn in september 1988 gepresen-
teerd. Voor de uitvoering van de plan-
nen moet de gemeente het bestem-
mingsplan aanpassen. Als alles volgens
plan verloopt kan Rijkswaterstaat in
1991 overgaan tot het aankopen van
de benodigde gronden, waarna in de ja-
ren 1992-1994 de uitvoering kan begin-
nen.
Voor het herzien van het bestemmings-
plan is een bedrag nodig van f 42000,-.

JV/ERANDERINGEN
P&tiN UITKERINGEN

WELZIJN EN
VOLKS-

GEZONDHEID
Met ingang van l januari 1989 kbmt de
Welzijnsuitkering van het rijk te verval-
len. Deze bijzondere of wel specifieke
uitkering komt dan rechtstreeks in de al-
gemene uitkering die de gemeente van
het rijk krijgt. Deze saneringsoperatie
gaat gepaard met een aanzienlijke kort-
ing op de uitkering van 12,15 procent. Bij
het opstellen van de begroting zijn bur-
gemeester en wethouders uitgegaan van
de ramingen voor de Welzijnsuitkerin-
gen voor 1988. De korting komt op een
bedrag van f18000,-. Burgemeester en
wethouders stellen de gemeenteraad
voor deze korting niet door te bereke-
nen.

UBSIDIE
DORPSCENTRUM

Het bestuur van het Dorpscentrum ver-
wacht een toename van het tekort in
1989 van f 33000,-. Dit tekort wordt voor
ongeveer de helft veroorzaakt door een
korting in het bewegingsonderwijs. Bur-
gemeester en wethouders stellen de
raad voor om dit bedrag van f 16700,-
voor rekening van de gemeente te ne-
men.
Verder wil het college het Dorpscen-
trum een eenmalige overbruggingsuit-
kering geven van f 6000,-. Alle door de
gemeente gesubsidieerde instellingen
moeten de zogenaamde nullijn handha-
ven. VoojJ^t Dorpscentrum wordt ech-
ter eenrr^l een uitzondering gemaakt
door de bijzondere positie die het Dorp-
scentrum in het gemeenschapsleven
van Vorden inneemt.

MAX MILIEU:

WEEDE
STRUKTUUR-

SCHEMA VERKEER
EN VERVOER

Vanaf heden ligt gedurende drie maan-
den op de afdeling Ruimtelijke Orden-
ing het Tweede Structuurschema Ver-
keer en Vervoer ter inzage. Het struc-
tuurschema is een beleidsvoornemen
van de Minister van Verkeer en Water-
staat.
Inspraak
Gedurende vier maanden kunt u op het
beleidsvoornemen reageren. Van l de-
cember tot l april 1989 kunt u uw reactie
zenden naar: jj^
Centraal Punt Inspraak T^&de Struk-
tuurschema Verkeer en Vervoer, post-
bus 97611, 2509 GA Den Haag.

De inspraakkalender ziet er als volgt uit:
l december 1988 start inspraakproce-
dure; ^fc
l maart 1989 einde terirw^elegging;
l april 1989 einde inspraakprocedure;
l juni 1989 einde bestuurlijk overleg
en inwachten van advies;
l september 1989 publikatie Rege-
ringsbeslissing.

Nadere inlichtingen over het verkrijgen
van brochures, over de inspraakproce-
dure en dergelijke kunt u verkrijgen bij
het Servicepunt Structuurschema Ver-
keer en Vervoer, postbus 30839,2500 AB
Den Haag, gratis te bellen onder num-
mer 06-0224747. Telefax: 070-517751.

^^^HOU ZE APAKT!

•K ouw-
•• 'VERGUNNINGEN
Op 28 november jongstleden hebben
burgemeester en wethouders bouwver-
gunning verleend aan:

OOK IN DE
GLASBAK

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

n i . GLASBAK
bedankt namens

glasbak, reinigingsdienst
en natuur.

-de heer R.J. Jansen van den Berg, voor
het plaatsen van een dakkapel en dakra-
men op het perceel Christinalaan 16.
Op grond van het bepaalde in de Wet ad-
ministratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen kan binnen dertig dagen na
het verlenen van de bouwvergunning bij
het college vn burgemeester en wethou-
ders een bezwaarschrift worden inge-
diend.

ERGADERINGEN
RAADSCOMMISSIE

De commissies geven onder meer ad-
vies aan burgemeester en wethouders
over aan de gemeenteraad aangeboden
raadsvoorstellen tot het nemen van een
besluit. Zo nodig stellen burgemeester
en wethouders naar aanleiding van een
advies voorstellen nog bij of houden
deze aan. Ook kunnen raadsvoorstellen
ingetrokken worden. De leden van de
commissies zijn tevens raadslid.

De commissie voor Algemeen Bestuur
vergadert op dinsdag 13 december aan-
staande om 20.30 uur in het gemeente-
huis. Op de agenda staan onder andere
de volgende punten:
- nota heroriëntatie woningbouw;
- verhuur woonwagenstandplaatsen;
- delegatie verhuur woonwagenstand-

plaatsen;
vaststelling „Verordening op de heff-
ing en invoering van staangeld op het
woonwagencentrum";

- beroepsschrift Sursum Corda tegen
definitieve vaststelling subsidie 1987;

- gemeentelijke betrokkenheid bij
plaatselijke instellingen;

- intensivering van de inzameling van
klein chemisch afval uit partikuliere
huishoudens.

De commissie voor Welzijn vergadert
op woensdag 14 december aanstaande
om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op
de agenda staan onder andere de vol-
gende punten:
- aanvaarding schenking van f 1035,-,

van de Vordense Ondernemersvere-
niging;

- beroepsschrift Sursum Corda tegen
definitieve vaststelling subsidie 1987;

- gemeentelijke betrokkenheid bij
plaatselijke instellingen;

- evaluatie werking noodfonds.
Ook u kunt, indien u dat wenst, over de
onderwerpen die op de agenda staan uw
mening kenbaar maken. De raadsstuk-
ken, tevens commissiestukken, liggen
ter inzage in het Dorpscentrum en de bi-
bliotheek. Als u wilt inspreken moet u
dit voordat de behandeling van de
agenda aan de voorzitter of de secretaris
van de commissie meedelen. De moge-
lijkheid om in te spreken wordt geboden
voordat de behandeling van het betref-
fende agendapunt begint. Commissiele-
den kunnen u tijdens de behandeling
van het agendapunt vragen stellen. Te-
vens kan de voorzitter een tweede in-
spraakronde invoegen. De commissie
voor financiën en openbare werken
komt op dinsdag 20 december bijeen.
De eerstvolgende raadsvergadering
vindt plaats op dinsdag 27 december
aanstaande, aanvang 19.30 uur.

•"/y IEUW
l1**TELEFOON-

NUMMER VOOR DE
RIJKSDIENST

MONUMENTENZORG
Met ingang van 5 december aanstaande
heeft de Rijksdienst voor de Monumen-
tenzorg een nieuw telefoonnummer:
03404-83211. De Rijksdienst voor de
Monumentenzorg is namens het minis-

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

Bedankt namens
glasbak reinigingsdienst

en natuur.

terie van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur samen met gemeenten en pro-
vincies, verantwoordelijk voor de be-
scherming en instandhouding van de
monumenten. Tevens draagt de rijks-
dienst zorg voor kennisoverdracht over
een breed terrein van de monumenten-
zorg. Er is een uitgebreide bibliotheek
voor studie en onderzoek. Indien u in-
formatie wenst kunt u het bovenge-
noemde nummer bellen.

IEUW
INLEVERADRES

KLEIN CHEMISCH
AFVAL

Met ingang van 5 december is het inza-
meldepot voor klein chemisch afval ver-
plaatst naar de nieuwe gemeentewerf
aan de Enkweg 11 te Vorden. Het oude
inzameldepot voldeed niet meer aan de
eisen. Al uw verfresten, verdunners, bat-
terijen, fotochemicaliën enz. enz. kunt u
derhalve op de eerste en de derde maan-
dag an de maand inleveren op het bo-
vengenoemde adres.

Glas. hup in
de glasbak

EN TOCH ZIJN
ER NOU NOG
MENSEN DIE
HET NIET DOEN

NZAMELINGS-I
AFGIFTE-
MOGELIJK-
HEDEN AFVAL

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

Voorts kunt u meewerken aan een
schoner milieu door:

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

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

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.
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„Polio de wereld uit" aktie Vorden
Het gaat goed! We /ijn op de helft van het streefbedrag! Er zyn vele en soms royale giften binnen
gekomen van de industrie, de ondernemers en vele anderen. Hartelijk dank hiervoor! We /ijn er echter
nog niet! Het streefbedrag is f. 17000,--. Mogen we de overige Vordenaren nog eens aansporen?

Het is toch een uitzonderlijke kans om
naast het goede doel: alle jonge kinde-
ren in Indonesië in te enten tegen polio,
óók nog een fraaie beeldengroep in ons
mooie dorp te krijgen. De kunstenaars
Jean en Marianne Bremers hebben
reeds een landelijke bekendheid. Zel-
den zal een collecte gepaard kunnen
gaan met een dergelijke fraaie herinner-
ing voor ons dorp, Dat is ons allen toch
wel wat waard! Heeft u de mooie bron-
zen beelden al gezien? Ga eens kijken
achter het raam van het „Gems" kantoor
Zutphenseweg 3. Op de foto ziet u de
plaats die de commissie voorgesteld
heeft aan het Gemeentebestuur. Mocht
u er nog niet aan toegekomen zijn of het
banknummer niet meer kunnen vinden:
hier is het nog een keer: Amrobank Vor-
den ten behoeve van rekeningnummer
47.51.15.511 Rotary „Polio de wereld
uit". Het postgironummer van de bank
is 83.75.70. Elke gift is welkom. Deze gif-
ten zijn fiscaal aftrekbaar. De inentingen
zijn in volle gang. De 30 Indonesische
Rotaryclubs werven enige duizenden
vrijwilligers om te helpen bij het inen-
ten. De sponsorloop met de schoolkin-
deren is vanwege het slechte weer uitge-
steld tot het vroege voorjaar. Onze harte-
lijke dank voor de giften.

Commissie „Polio de Wereld uit"
N J. Edens

G. Emsbroek
dr. J.E. Garssen

dr. J. van der Laan De twee bronzen paarden op de plaats zoals aan het Gemeentebestuur is voorgesteld.

Open huis
assurantie-
buro Norde

Ter gelegenheid van de gerealiseerde
verbouwing hield assurantie-advies- en •
bemiddelingsburo Norde aan de Burge-
meester Galleestraat „open huis". Het
verbouwde pand heeft aan de voorzijde
twee kantoorruimtes, terwijl aan de ach-
terzijde het woongedeelte is gesitueerd.

Assurantieburo Norde vertegenwoor-
digt een scale van maatschappijen waar-
door elk^^venste risico ondergebracht
kan worcW. Ook is het buro gespeciali-
seerd op het fiscale aspect in de levens-
verzekeringssector. De clientèle zijn af-
komstig uit de gehele regio.

Weckend-
recept
slagerij
Vlogman

Vlaamse karbonaden
U hebt nodig: l kg. magere Limousin-riblappen (dikke rib), 2 grote uien, 50 gr. reuzel
ofolie,2eetlepelswijnazijn, l teentje knoflook, l takje tijm, l laurierblad, Itr.gueuze-
bier (bovengistend), l theelepel bruine suiker, l snee bruin brood, mosterd naar
smaak, peper en zout.
Snijd het vlees in stukken van ca. 100 gram. Zet het vlees aan in een gietijzeren pan
met dikke bodem in de reuzel of olie. Strooi er, als het kleur heeft gekregen zout en
peper over. Voeg de grofgesneden ui toe en laat even meesmoren. Schenk het bier en
de azijn over het vlees in de pan en voeg de uitgeperste knoflook, bruin suiker en de
met mosterd besmeerde boterham toe. Leg het bouquet-garni van tijm en laurier er-
tussen en breng aan de kook. Als het aan de kook is, doe dan het deksel op de pan en
laat het ca. 2 uur op zacht vuur stoven, het brood moet aan het eind van de stooftijd
door de saus worden geroerd, waarvan slecht de helft mag zijn overgebleven. Geef er
gekookte aardappels bij.

Wynsuggestie: Volle rode wijnen die de lichtzoete saus goed aankunnen, bijvoor-
beeld: uit Portugal een Bairrada of rode Douro tafelwijn; jonge Rioja uit Spanje, volle

rode wijnen uit Joegoslavië, en natuurlijk Beaujolais, liever nog Beaujolais Villages.

Sinterklaasavond bij
Ratti
Ook dit jaar kwam de Sint weer bij Ratti.
Uit volle borst zongen de jongens de
Sinterklaasliedjes. Toen Sint met Piet
binnenkwam werd het even stil, de grap-
jes over de Goedheiligman werden niet
meer verteld. De Sint vroeg of Ratti ook
aan het bezuinigen was, omdat zijn stoel
niet versierd was. Dit jaar was de groep
groter omdat ook de F-jes erbij waren, in
het totaal met D-pupillen was de groep
23. Iedereen werd om de beurt naar vo-
ren geroepen en voor een grote hand vol
pepernoten van Piet zongen ze een leuk
liedje voor Sinterklaas. De Sint zei dat
hij nog had gesproken met Johan en
Leo. (Johan Cruijff en Leo Beenhakker)
en misschien zat er nog wel talent bij
Ratti.

„De Zonnbloem"
Op woensdagavond 14 december a.s.
houdt de afd. Vorden van „De Zonne-
bloem" haar medewerkersvergadering
in bejaardencentrum „De Wehme". Ook
belangstellenden zijn op deze avond van
harte welkom.

Vorden wordt weer
sprookjesachtig
verlicht
Voorzitter zijn van een ondernemersve-
reniging is heden ten dage beslist geen
„ere-baantje". Dat ondervond Wim Pol-
man, voorzitter van de VOV Vorden
dinsdag aan den lijve toen hij samen met
nog een tiental collega's op pad ging om
in de stromende regen zo'n 136 kerstbo-
men af te leveren in de Dorpsstraat, Zut-
phenseweg, Nieuwstad en de Burge-
meester Galleestraat te beginnen op de
verste punten en vervolgens richting de
kom van het dorp. Verder worden aan de
invalswegen nog een zevental „grotere"
kerstbomen geplaatst. Op het gazon
voor de Ned. Hervormde Kerk hangt in-
middels een grote kerstklok die door de
jeugdsoos zal worden aangekleed. Te-
vens komt er aanstaande zaterdag een
reus van een kerstboom, eveneens op
het gazon, welke is aangeboden door ho-
telier Klaas Bakker. De badminton
„Flash" zal de komende dagen in de
kerstbomen de lampjes aanbrengen.
Aanstaande vrijdagmiddag 9 december
worden de lampjes ontstoken en zal Vor-
den er als een sprookje uitzien. De afge-
lopen jaren heeft Vorden in de weken
voor Kerst naam gemaakt, want velen
uit de omgeving kwamen een kijkje ne-
men. Wim Polman verwacht ook dit jaar
een zelfde soort reactie, sterker, hij ver-
wacht nog meer bezoekers van „buiten".
Polman: „Niet alleen timmeren we in
Vorden zelfs flink aan de weg. Ook de
wat grotere plaatsen zoals Zutphen, De-
venter, Doetinchem en Lochem worden
door ons "bewerkt,,. We doen dat mid-
dels folders welke wij in de winkelstra-
ten aldaar zullen uitgeven. Ik verwacht
daar bijzonder veel response op", zo zegt
Polman.
De Vordense ondernemersvereniging
zal dit jaar extra aandacht schenken aan
de bejaarde inwoners van het dorp. „We
bieden deze mensen de mogelijkheid
om ook verlicht Vorden te aanschou-
wen. Wanneer ze zich bij^^age Appie
Klein Brinke opgeven dai^Blen we de
mensen op. Ze krijgen een comsumptie
en dan rijden we een paar keer met hen
door het dorp", zo zegt Wim Polman. De
verlichting op zich duurt tot en met Ou-
dejaarsdag.

Kerstmarkt
Zaterdag 17 december vindt er op het
Marktplein de traditionele Kerstmarkt
plaats, waaraan vrijwel geheel „kultureel
Vorden" medewerking zal verlenen. De
markt begint om 11.00 uur en wordt om
18.00 uur „afgeblazen".

Vanaf 13.00 uur begint het muzikaal
programma met optredens van „Con-
cordia"; „Sursum Corda"; het trompet-
duo Dick Boerstoel; de boerendans-
groep „De Knupduukskes"; midwinter-
hoornblazers; Vordens Dameskoor;
Vordens Mannenkoor. Vanuit Wich-
mond komt het Ned. Hervormd Kerk-
koor en het Gemengd Koor zijn op-
wachting maken. Gedurende de Markt
zullen twee kerstmannen presentjes uit-
delen. De Glühwein zal niet ontbreken,
terwijl het publiek zich vanaf 16.30 uur
voor f. 3,50 tegoed kan doen aan een por-
tie boerenkool met worst. De jeugd
wordt in de gelegenheid gesteld om een
twintigtal bomen naar eigen idee aan te
kleden. Voor de mooiste en origineelste
bomen worden leuke prijzen beschik-
baar gesteld. Men kan zich opgeven bj
de firma Polman aan de Dorpsstraat.

Revue zanggroep
Jong Gelre bij
Omroep Gelderland
De zanggroep die de revue van Jong
Gelre op zaterdag 17 december in de
Hanzehof te Zutphen vokaal zal onder-
steunen is zondagmorgen 11 december
te gast bij Omroep Gelderland. In het
programma „De Gelderse Koffietafel"
welke tussen 10.00 - 11.00 uur zal wor-
den uitgezonden zal de zanggroep en-
kele liedjes ten gehore brengen. De lei-
der van de groep Erik Knoef zal het een
en ander vertellen over de revue, terwijl
provinciaal voorzitter Dick Regelink aan
de luisteraars zal vertellen wat de doel-
stellingen van Jong Gelre zijn.

Biljarten
Uitslagen maandag 21 november: KOT II
Kranenburg II 30-36.
Dinsdag 22 november: De Engel I Kra-
nenburg I 38-28; Kranenburg V IJssel-
strand IV 43-40.
Woensdag 23 november: Kranenburg III
VOP II 34-29.
Donderdag 24 novmeber: Kranenburg IV
De Zwaan II 32-35.
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HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE,
DUIZENDEN LEZEN

UW ADVERTENTIE!

De mooiste combinatie van 1988:
Kinderpostzegels op uw Kerstpost
Is er een mooiere combinatie denkbaar dan een Kerst- of Nieuwjaarskaart van de kin-
derpostzegelactie met daarop een kinderpostzegel? Met zo'n goede wens is niet al-
leen de ontvanger blij, maar helpt u ook kinderen over de hele wereld.
De opbrengst van de verkoop van kinderpostzegels en wenskaarten wordt gebruikt
om kinderen te helpen die in de knel zitten. Kinderen die in nood zitten, die geen on-
derdak hebben of niet naar school kunnen.
Men kan de wenskaarten en kinderpostzegels kopen bij het comité voor kinderpost-
zegels in Vorden. Ze zitten klaar op maandag t/m vrijdag in het postkantoor aan de
Zutphenseweg. En denk niet dat er voor u niets bij is. De collectie Kerst- en Nieuw-
jaarskaarten is uitgebreid, zowel qua onderwerp als in prijs. De goedkoopste kaarten
kosten f. 0,50, de duurste zijn f. 3,00.

Politievaraz GROEP VORDEN

Op donderdag l december, vond er een
aanrijding plaats op de Hengelose weg te
Vorden. Een bestuurder van een perso-
nenauto met aanhanger stond stil op de
rijbaan t.h.v. perceel 3 om aldaar de inrit
in te rijden. Een bestuurder van een per-
sonenauto welke achter de auto met
aanhanger reed zag dit wel op tijd,
remde, doch gleed door op het natte
wegdek en reed tegen de auto met aan-
hanger aan. Er was allen materiële
schade.
Op vrüdag 2 december reed een brom-
fiets met een snelheid van ongeveer 80
km/uur voor de politiebus uit. Dit was
binnen de bebouwde kom in Vorden.
Nadat de bromfiets tot stilstand was ge-
bracht, werd de bromfiets uit het verkeer
genomen en voor onderzoek naar het
politiebureau gebracht. Uit onderzoek
bleek dat de bromfiets een motor was.
Voertuig werd in beslag genomen en
proces-verbaal zal worden opgemaakt.
Op zondag 4 december: was er op de Al-
menseweg een boom op de weg geval-
len. De boom werd door de politie aan
de kant geschoven. Op maandag 5 de-

cember is door de gemeentewerken de
boom opgeruimd.
Op maandag 5 december: werd er uit een
personenauto twee luidsprekerboxen
ontvreemd. De auto stond geparkeerd in
Vorden. Via de niet afgesloten achter-
klep van de auto is men binnen geko-
men. De auto werd doorzocht en de
twee luidsprekerboxen werden wegge-
nomen.
Een vrachtauto verloor onder het rijden
het rechterachterwiel. Wonder boven
wonder veroorzaakten de twee losgesla-
gen wielen geen schade. De vrachtauto
kwam midden op de Zutphenseweg tot
stilstand. Oorzaak vermoedelijk niet
goed vastzittende wielmoeren. Vracht-
auto is uit het verkeer genomen. Proces-
verbaal volgt.
Een begrafenisleider zag dat een be-
stuurster van een rode personenauto
nog net voor de begrafenisstoet langs
wilde rijden. Dit ging ietswat te snel en
zij botste tegen een geparkeerde auto.
Vervolgens is zij doorgereden. Tot op
heden heeft de politie geen schademeld-
ing ontvangen.



WORDT HET EEN KADETT, EEN KADETT, EEN KADETT,
OF MISSCHIEN TOCH LIEVER EEN KADETT?

NOK niet zo gek lang geleden werd de 200.000-ste Opel

Kadett gekocht. Hoe,komt dat toch?

Eerst en vooral natuurlijk omdat het een formida-

bele auto is. Betrouwbaar, ekonomisch, modern, ruim, vlot

en komfortabel voor een alleszins redelijke prijs.

Daarnaast is het Opel Kadett-programma zéér

goed gesorteerd te noemen. Want de ene Kadett-rijder

is de andere niet. U vindt gegarandeerd(l) een Kadett

die bij u past. En dat is een luxe-probleem. Want wordt

het een Opel Kadett LS, GL, GT, Club, Club Royal, GSi,

('abrio, met 3, 4 of 5 deuren, of toch liever een Opel Kadett

Caravan? U heeft het bij ons voor het zeggen.

Wanneer u vandaag of morgen naar onze showroom

komt, neem dan uw huidige auto mee. Dat praat wat

gemakkelijker, als we het over de inruilprijs hebben...

Opel Kadett GSi:
Daar kunnen we beter onder vier ogen over praten.

Opel Kadett Club:
Nu ook standaard met getint glas en 5-versnellingsbak.

OPEL KADETT, VANAF: f 22.656,-.

Opel Kadett Caravan:
Representatief aan de wandel met uw handel.

Opel Kadett met' koffer':
Zo'n beetje de meest ideale gezinsauto.

HEEFT U NOU ECHT NOG NOOIT IN
NEERLANDS" MEEST VERKOCHTE AUTO GEREDEN?

DAN IS HIER UW KANS!
Wij kochten speciaal voor U nog 16 nieuwe Opel Kadetf s in,

voor een heel speciale prijs.

VRAAG NIET HOE HET KAN,
MAAR PROFITEER VAN! RIJKLAARPRIJS

Opel
Opel
Opel
Opel
Opel
Opel
Opel

Kadett 3
Kadett 3
Kadett 3
Kadett 3
Kadett 3
Kadett 3
Kadett 5

deurs
deurs
deurs
deurs
deurs
deurs
deurs

LS 1300 moter, lichtblauw metallic/blauwe stoffen bekleding
LS 1300 motor, standaard wit/blauw stoffen bekleding
LS 1300 motor, platina metallic/beige stoffen bekleding
LS 1300 motor, „knal" rood/grijs stoffer^ekleding
LS 1300 motor, zwart metallic/grijs stoffen bekleding
LS 1300 motor, donkerblauw metallic/grijs stoffen bekl. + getint g/as
Club 1300 motor, donkerblauw metallic/grijs stoffen bekleding

OPEL KADETT 3-deurs SPORT 1300 motor, wit/grijs stoffen bekleding, veeiextra's
OPEL KADETT 5-deurs Club Royal 1300 motor, wil/speciale „club" bekl., grijs gemell.
OPEL KADETT 4-deurs Club 1300 motor, wit/speciale „club" bekl., grijs gemell.
UNIEK:

OPEL KADETT 4-deurs „Tiffany" 1300 motor, zwart/GT interieur, slechts 1 exemplaar m Nederland!
OPEL KADETT 3-deurs LS 1600 i motor, „knal" rood/grijs stoffen bekleding
OPEL KADETT 3-deurs Club 1600 i motor, „knal" rood/grijs stoffen bekleding
OPEL KADETT 5-deurs Combi 1600 i motor, standaard wit/grijs stoffen bekleding

23.822,-
23.305,-
23.822,-
23.505,-
23.822,-
24.384,-
26.595,-

(incl. 5-bak!)

24.990,-
26.995,-
26.250,-

28.750,-
24.554,-
25.749,-
27.962,-

Zoa/s U ziet krijgt U bij sommige auto's de 5-versn. bak gratis, en bij andere bijv. de metaalkleur
of het getinte glas.

Alleen bij onderstaande dealers

OPELSERVICE W.J. v.d. KOOI Lochem tel. 05730-52555
OPELSERVICE W.J. v.d. KOOI Ruurlo tel 05735-3295
AUTOBEDRIJF OUDENAMPSEN Borculo 05457 71341

Haast U, want alles gaat voor „oude"prijs weg ene
OPEL

Off. OPEL + ISUZU-dealer OP=OP!

De best gesorteerde baby speciaalzaak
in Oost-Reder tand...

En niet te vergeten elke week
weer speciale aanbiedingen.
Bijvoorbeeld:

AANBIEDING
CAMPINGBED
• Goede ventilatie door gebruik

van gaas.
• Inklapbaar dus makkelijk te

vervoeren.
• Extra steun in het midden

voorkomt doorbuigen.
• Kompleet met matras.
• Verkrijgbaar in diverse

kleurstellingen
BABY-CENTER PRIJS 139,-

BABY
CENTER
ZUTPHEN
bobindla^

Schupstoel 5, Zutphen, 05750-14394

KINDER-
DAGVERBLIJF
„MARJET"
houdt op

WOENSDAG
14 DECEMBER

een

KOFFIE
OCHTEND
VAN AF 10.00 UUR

U bent van harte welkom op
ons nieuwe adres voor een kop
koffie en/of informatie!

K.D.V. „MARJET"
HETHEYINK14
VORDEN

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
15 verschillende soorten

Café-Restaurant

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

KUNSTSTOFKOZIJNEN
nu ook in Ruurlo

FINSTRA L
laat uw oude kozijnen, deuren
en ramen vervangen door
onderhoudsvrije kunststof
kozijnen, ramen en
deuren. Deze worden
door ons onder
garantie geplaatst.

aannemingsbedrijf

Gebr. Lusink
ruurlo

tel. 05735-1408-1932

Autoschade
Theo Terwel

Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

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

VOOR
INDUSTRIE

AANNEMERS
GROOT-

VERBRUIKERS

P R O F E S S I O N E

De Beer Professioneel B.V.
Groothandel. Industrieterrein „de Mars'
Postbus 25, 7200 AA Zutphen
Kleine Belt 3, 7202 CS Zutphen
Telefoon 05750-18411

Muziekver.
Concordia

9 en 10 dec.
OLIEBOLLENAKTIE

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

ALLÉÉN DONDERDAG,
VRIJDAG-ZATERDAG
8, 9 en 10 DECEMBER!

3-DAAGSE
SUPERAKTIE

WINTER
JACKS

~x»' '™ x^1 *, " • +f ** -.

wij knallen alle
winterjacks

de deur uit met

30-SOO/o
korting!

nu uitzoeken
in 5 prijsklasses

en allemaal
bekende merken



GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat de ge-
meenteraad in zijn vergadering van 22 november 1988
heeft besloten tot verdeling (volume-besluit) van de
voor 1989 te verwachten bijdrage in het kader van de
stads- en dorpsvernieuwing, en wel als volgt:

a. Woningverbetering (hoofdstuk 2
subsidieverordening) f 75.000,-

b. monumenten en herstel rieten daken
(hoofdstuk 3) -40.000,-

c. midden-en kleinbedrijf (hoofdstuk 4) -,-
d. overige steun (hoofdstuk 5) -,-
e. gemeentelijke activiteiten, te weten:

- bijdrage in exploitatietekort
woningbouw Insulindelaan - 67.300,-
(verhoogd met f 70.000,- uit
herverdeling budgetbedrag 1988)

- diverse onderzoeken, waaronder
bijhouden meerjarenplan - 13.000,-

- inspraak en begeleiding 2.000,-

f 197.300,-

Vorden, 8 december 1988.
De burgemeester voornoemd,
EJ.C. Kamerling.

Prettige Kerstdagen
en

Gelukkig Nieuwjaar

boekhandel LOGA - raadhuisstr. 22 - tel. 05752-3100

Te koop in Vorden
Riante halfvrijstaande woningen

Heerlijk rustig en landelijk, maar slechts op enkele
kilometers van Zutphen en haar voorzieningen,
ligt het plaatsje Vorden. Intermed BV. in Dieren
realiseert hier het nieuwe bestemmingsplan
Addinkhof, waar Reinbouw binnenkort zal
starten met de bouw van

10 riante halfvrijstaande woningen, type
2-onder-1-kap, met garage. Koopsom v.a.
f 184.800,-v.o.n.

Ruime onderhoudsarme woningen, solide
gebouwd, mooi en degelijk afgewerkt,

direktiemake!aardi|

rgbo makelaardij
't Leihuis, Priesnitzlaan l, Laag Soeren

• ruim van indeling beneden
• 3 slaapkamers boven en badkamer met

mogelijkheden en 2e toilet
• vaste trap naar de zolderverdieping met

mogelijkheid voor grote ̂ slaapkamer of
hobbykamer

• hoogwaardige warmte-isolatie van vloer,
spouwmuur en dak

• hardhouten kozijnen en buitendeuren
• schriftelijke kwaliteitsgarantie van de Stichting

Reinbouw Garantiefonds, inklusief afbouw- en
garantieverzekering.

Voor informatie en verkoop:

JL_ .̂ fNVM

ÜD THOMA b.v l
makelaardij o.g.

Telefoon (05730) 4334' Nieuwstad 5-7 7241 DL Lochem

december
— kadobonmaand

HUIDVERZORGING
(ƒ 'uuóta

Het Jebbink 36 - 7251 BM Vorden - tel. 3025

Muziekvereniging

CONCORDIA

houdt op vrijdag 9 en zaterdag 10
december haar jaarlijkse

OLIEBOLLENAKTIE
Afhaalverkoop en grote bestellingen:

9 dec. 19.00-21.00 uur bij het Dorpscentrum

Kerststukjes
maken met
FLORALIA

Donderdag 15 december a.s.
in het Dorpscentrum:

- 's middags van 13.30-15.30 uur
- 's avonds van 20.00-22.00 uur

Deelname GRATIS

Materialen zijn te koop in de zaal,
maar kunnen ook zelf meegebracht
worden.

Meenemen in elk geval mes en tangetje.

Engelse Naamplaten
Sier uw kantoor, praktijk, bedrijf of huis op
met een opmaat gekozen visitekaart.
Massief gegoten roestvrij metaal afgewerkt met multi-
colour enamel. Keuze uit 10-tallen modellen en logo's.

Hamara Huis
voor prijslijst en folder

05752-6551

Vermogensrekening.

Maximale vrijheid, maximale rente.

Speciaal voor de grotere spaarder

heeft de Bondsspaarbank de Vermogens-

rekening. Die koppelt de hoogste

opnamevrijheid aan een maximale

rente tot maar liefst 5,3% per jaar.

Exact rendement

bepaalt u zelf.

uw rekening heeft gestaan. Er wordt elk

kwartaal rente bijgeschreven, zodat

het effectieve rendement jaarlijks 5,3% is.

l l l l l l l l l l c l r l l Verstandige spaarders worden
beloond.

f25.000,-
fieft

WO t de

De minimuminleg

bedraagt f 25.000,-. U kunt vrij

opnemen tot f 25.000,- per maand

(daarboven geldt l maand

opzegtermijn of ' > % retourrente). dl

vermogend.De basisrente van 2,3% geldt als het O

saldo beneden f 25.000- komt en voor

het gedeelte dat korter dan 3 maanden

op de rekening heeft gestaan. Daarboven

is er een toeslagrente van 2,9%, die ook

wordt vergoed over dat gedeelte dat

bij eerste inleg korter dan 3 maanden op

De Vcrmogensrekening is met name

interessant voor spaarders

die verstandig met hun spaar-

geld omgaan. Die er zelf een

bijdrage aan wi l len leveren om het

rendement optimaal te houden. Die

wel vrijheid eisen, maar daar zo min

mogelijk gebruik van maken.

Meer informatie?

Wie over voldoende spaargeld

beschikt doet er verstandig aan de

mogelijkheden met een van onze mede-

werkers te bespreken. Neem daartoe

eens vlot contact op met het dichtstbij-

zijnde kantoor van de Bondsspaarbank.

De Bondsspaarbank doet meer.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland
RAYON TW^UE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld:
Weth. Nijhui^Rat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernering 42 - 't Ribbelt: Faberstraat 14.
HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J.Gossaertstraat 5. - Veldwijk: Twekkelerplein 40 -
Klein Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W. v. Otterloostraat 25.
OLDENZAAL Wilhelminastraat 25.

RAYON OOSU3ELDERLAND WINTERSWIJK Rayonhoofdkantoor: Spoorstraat 28 - Kloetenseweg 45.
BARCHEM j^fcemseweg 12 GROENLO Nieuwestraat 12 LAREN (GLD) Dorpsstraat 5 LICHTENVOORDE
v.d. Meer de wlicherenstraat 2b. VORDEN Decanijeweg 3.

VAN DE WEEK

ESFERA
KROON

moquette tapijt - 400 breed
op jute rug. 4 QO

van 249,- voor l %7OF™LEGGEN IS GRATIS

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

uit voorraad leverbaar

Onze prijs valt u beslist mee!

Hou de kou en de dokter van uw lijf:

draag THERMOFIT
halfwollen ondergoed

verkrijgbaar
bij:

Zutphenseweg 29, Vorden. Tel. 05752-1971

H E LM l N K
meubelen

Zutphenseweg 24

Vorden/Eibergen

Tel. 05752-1514

Eet je Fit
met een van onze Broodspecialiteiten.
o.a. Brotavit, Sovital, Akkerbrood
Biologisch-Dynamisch.

Nieuw is het Delicatessenbrood.

Vers van de Warme bakker

Ja, natuurlijk!
't winkeltje in vers brood en banket

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

psychiatrisch
centrum 'Het
Groot Graffel'

Bij het Enzerinck te Vorden, dat deel
uitmaakt van het psychiatrisch centrum Het
Groot Graffel te Warnsveld, is een vakature
ontstaan voor een

aktiviteiten-
begeleid(st)er
voor 20 uur per week

Gevraagd wordt een allround aktiviteiten-
begeleid(st)er ten behoeve van verzorgings-
behoeftige psychiatrische patiënten.
Opleiding: MBO-AB of gelijkwaardig.

De rechtspositieregelingen van de
gemeente Zutphen zijn van overeen-
komstige toepassing.

Informatie wordt gaarne verstrekt door
mevrouw Rikie Scheers, aktiviteiten-
begeleidster binnen het Enzerinck, telefoon
05752-1357.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan
de afdeling personeelszaken, p/a
Zutphenseweg 73, 7251 DJ Vorden.

88-21



alle soorten
batterijen voor uw

hoortoestel

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

ALLEEN DONDERDAG,
VRIJDAG-ZATERDAG
8, 9 en 10 DECEMBER!

3-DAAGSE
SUPERAKTIE

in

WINTER
JACKS

wij knallen alle
winterjacks

de deur uit met

30-50%
korting!

Kwaliteit kun je niet altijd zien. Maar je
merkt het wel. Een goedkope dakbe-
dekking moet vaker vernieuwd wor-
den. Wie niet alleen de direkte kosten
bekijkt maar ook let op de levensduur
koopt verstandig. Daarom is het goed
ons een prijs te vragen als 't gaat om
een nieuwe dakbedekking. In de loop
van de jaren worden we vanzelf de
voordeligste.

Burg. Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752-2637

6
7251

fons jansen °
erkend gas- en watertechnisch
installateur — Installatie en

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

Bij uw

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 18 -VORDEN -TEL. 1384

donderdag, vrijdag en zaterdag

probeerdogl
GEVRAAGD:

een part-time

boekhoudkundige hulp

Reacties gaarne binnen 2 we-
ken na verschijning van dit
blad. Brieven onder no. 36-1.
Buro Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.
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Honderden jacks
op voorraad
in tientallen

modellen
en kleuren!

Ruige panlat p/m 1,-

Gesch. balkje 50/75 P/m 3,50
Gesch. balkje 32/50 P/m 1,95
Gesch. balkje 50/50 P/m 2,75

Balkhout en vloerdelen
Rabat en schroten betimmeringen

BOUWMARKT

Autobedrijf Polman
Vordenseweg 21-23
Warnsveld - tel. 05752-3568

• Voor nieuwe en gebruikte auto's.
• 1 jaar garantie op onze occasions.
• Financiering ter plaatse binnen 2 uur.
• Voor al uw reparaties en onderhoud

kunt u bij ons terecht.
• Bespreek vroegtijdig uw

APK-keuring.

Ons bedrijf is gelegen aan de weg
Warnsveld- Vorden

Bovag lid - APK keuringsbedrijf

TOLDIJK
TEL.
05755-1655

LIJSTEN
Uw mooiste foto lijkt nu nog mooier,
uw borduurwerk wordt nu een echt kunstwerk,
uw diploma's krijgen nóg meer inhoud en
cw fraaie reproduktie siert de wand als nooit
tevoren

Een mooie lijst geeft een stukje waarde-
vermeerdering aan alles wat u op een mooi plekje wilt
ophangen.

De keuze is enorm; van klassiek tot modern, dun of
dik, groot of klein. Wij zorgen ervoor dat dt- lijst exact
op maat gemaakt wordt, eventueel voorzien van
ontspiegeld glas

Kom gerust eens langs voor een goed advies

ISPALSTRAAT 17
HENGELO GLD. 05753-1292

Als de stroom
plotseling uitvalt

moet er bij u een
lichtje gaan/

branden

SCHOORSTEENVEEG-
BEDRIJF

B. HULSHOF
Windmolenveldweg 4
7261 LT Ruurlo
Telefoon 05735-3127

COnCORDIP
DISCOTHEEK INVENTION PRESENTEERT:

•fc Zondagmiddag 18 december

SUSAIM met hits van deze tijd . Î P.

^U» Zondagavond 18 december

Dutch Mark Knopfler
De fameuze Dire Straits imitator!

•ff Vrijdagavond 30 december

Big John Russell
NU ELKE ZONDAG GEOPEND VAN 15.00 U. TOT 01.00 U.

CAFÉ, REST., ZALENCENTRUM, DANCING .DISCOTHEEK,
CAFETARIA EN SLIJTERIJ

RAADHUISSTRAAT 36 HENGELO GLD. O 05753 -1461

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

nieuw - renovatie - onderhoud
VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL 2122

GROTE KERSTMARKT
SPALSTRAAT

RK Kerkplein
Donderdag 15 december

vanaf 16.00 uur
PROGRAMMA: ^

16.00-17.00 uur Orgelmuzikant B. Gotink
17.00-17.30 uur Hengelo's Jongerenkoor

17.30-18.30 uur Muziekvereniging Concordia
18.30-19.00 uur De Keirakkers

19.00-19.30 uur Kerkkoor Willibrorduskerk
19.30-20.30 uur Muziekvereniging Crescendo

20.30 uur Achterhoeks Vocaal Kwartet

DEELNAME DIVERSE INSTANTIES
o.a. Unicef, Wereld Natuurfonds, Rode Kruis

en de Horeca uit deze straat
met heerlijke hapjes en drankjes.

Een stroomstoring kan altijd voorkomen. Meestal op
de meest onverwachte,momenten. Dan is het belangrijk
om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.
Eén telefoontje naar Installatiebedrijf Oldenhave, en wij
brengen weer licht in de duisternis. Dag en nacht!

INSTALLATIEBEDRIJF x

G.J.OLDEMHAVE
Baakseweg 11 - Wlchmond - Telefoon 05754-755. Na 18.00 uur: 05752-6439.

Laarstraat 61 - Zutphen - Telefoon 05750-18383

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

Bon Naam:

Adres:

Postcode + woonplaats:

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



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

DERDE BLAD
Donderdag 8 december 1988

50e jaargang nr. 36

Contact bij de tijd
Dankzij de medewerking van de diverse stembureau'*, inzet van
onze medewerkers, niet te vergeten onze bezorgers en de PTT, is
het ons gelukt om vorige week de verkiezingsuitslag in „Contact"
te vernielden. W ij ontvingen hiervoor vele spontane reakties.
Hartelijk dank!

De redactie,
L.G. Weevers.

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Geachte Abonnee' s.

Geen Contact gehad! Onderstaand vermelden wij het overzicht
wie waar Contact bezorgd. Mocht u nog op- of aanmerkingen over
de bezorging hebben, dan kunt u altijd kontakt opnemen met druk-
kerij Weevers bv, tel. 1010 of rechtstreeks met de bezorgers.

De redaktie

Fam. Groenendaal, tel. 1931
Raadhuisstraat, Nieuwstad, Pastorieweg, Beatrixlaan, Prins Clauslaan,
W. Alexanderlaan, De Horsterkamp, Deldenseweg, Komvonderlaan, De
Delle, Dr. Staringstraat, P. van Vollenhovenlaan, Margrietlaan, Christina-
laan, Vordensebosweg, Rondweg

Fam. Schaaf sma, tel. 3352
De Doeschot, Het Stroo, Het Eelmerink, Brinkerhof, S. van 's-Gravensande-
straat, H, van Bramerenstraat, H. K. van Gelreweg, Schoolstraat, Addinkhof,
Het Heyink, Hoetinkhof, B. van Hackfortweg, Gr. van Limburgstirumstraat,
van Heeckerenstraat, Dr. C. Lulofsweg

Fam. Althusius, tel. 2621
Burg. Galleestraat, Prins Bernhardweg, Stationsweg, Julianalaan, Enkweg,
De Eendracht, Smidsstraat, Molenweg, Insulindelaan, Wilhelminalaan,
Emmaplein, Mulderskamp, Almenseweg (Dorp), Het Hoge

Fam. Besseling, tel. 2638
De Horsterkamp, Kerkstraat, Het Wiemelink (l t/m 13 en 4 t/m 38), Ruurlo-
seweg (Dorp), Dorpsstraat, Decanijeweg, Zutphenseweg (Dorp), Groeneweg

Fam. Wentink, tel. 2492
Het Jebbink, De Boonk, Het Elshof, De Haar, De Steege, Het Gulik, Het
Wiemelink (15 t/m 73), Het Vaarwerk, Het Molenblick, Het Vogelbosje, De
Bongerd, De Hanekamp, De Stroet, Het Kerspel, Mispelkampdijk

OOK IN DE
GLASBAK

Flessen doet u er al in.
Maar waarom de glazen potjes
niet7 Want glas is glas en dat kan
allemaal de glasbak in.

GLASSAK
bedankt namens

glasbak, reinigingsdienst
en natuur.

Sport nieuws
Volleybal Jong
Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre or-
ganiseert vrijdagavond 9 december om
20.30 uur in het Dorpscentrum een vol-
leybalavond. Ook niet leden van Jong
Gelre zijn welkom op deze avond.

Biljartuitslagen
Maandag 14 november: Gouden Druif II
- Kranenburg IV 31-31; Tremethe II -
Kranenburg V 31-38.
Dinsdag 15 november: Olburgen I - Kra-
nenburg I 39-26; Kranenburg II - Excel-
sior IV 35-29.

Nederlaag voor
heren Treffers
Het eerste herenteam van Treffers heeft
de uitwedstrijd tegen LTTC 2 met 7-3
verloren. Sj. Hovenkamp won al zijn par-
tijen. Z. Heyink en F. Schoenaker bleven
met lege handen. Het tweede team won
met 6-4 van Grol 4, dankzij 3 zeges van
R. Gasper en 2x winst van F. Hoven-
kamp. Beide spelers wonnen ook het
dubbel. Treffers 3 verloor thuis met 3-7
van Grol 6. T. Buitink boekte drie over-
winningen. Programma deze week:
Treffers l - Westa 2; Slagvaardig 2 - Tref-
fers 2 en Asap. Relax 8 - Treffers 3.

Pannekoekenrit „De
Graafschaprij ders"
De VAMC „De Graafschaprijders" orga-
niseert zondagmiddag 11 december een
Pannekoekenrit (oriënteringsrit) waar
het gehele gezin aan mee kan doen. De
rit is uitgezet door de dames B. Ver-
steege en E. Regelink. De start is vanaf
13.30 uur bij 't Pantoffeltje, waar de deel-
nemers zich na afloop tegoed kunnen
doen aan de gebakken pannekoeken.
Deze middag zullen tevens aan de win-
naars van het afgelopen jaar de madail-
les worden uitgereikt.

Veldtoertocht „De
Achtkastelenrij ders"
De VRTC „De Achtkastelenrijders" uit
Vorden organiseert zondag 11 december
de jaarlijkse Veldtoertocht. Start en fi-
nish zijn op het gemeentelijk Sportpark
aan de Oude Zuthenseweg (naast het
zwembad). De afstand bedraagt 40 kilo-
meter. De route is volledig met pijlen
uitgezet. Douche- en kleedgelegenheid
is aanwezig. Ook bestaat de mogelijk-
heid om de fiets na afloop schoon te
spuiten. De route gaat vanaf het ge-
meentelijk Sportpark richting Kamphui-
zen, Grote Veld, Ruigenrode, Lochem-
seberg en terug over de Bronsbergen.
Voor nadere informatie kan men bellen
naar 1875.

Vorden deelde de
punten met
Eibergen
Men stond in Vorden nu niet bepaald te
juichen toen zondag bekend werd dat de
wedstrijd Vorden-Sportclub Eibergen
toch door zou gaan. Slechte weersom-
standigheden, een slecht bespeelbaar
veld en een handvol toeschouwers zodat
deze wedstrijd de thuisclub bij wijze van
spreken geld kostte. Er was overigens
één pluspunt en dat was dat Vorden aan
deze ontmoeting een kostbaar punt
overhield. Voor de rust hadden de be-
zoekers één goede scoringskans. De
kopbal van Hanning belandde evenwel
op de lat. In de tweede helft kreeg de
thuisclub een paar goede mogelijkhe-
den. Edwin Meyer en Mark van de Lin-
den ontbeerden net dat tikkeltje geluk.
Ook Eibergen-speler Hannink liet een
mogelijkheid onbenut. Vorden heeft
door dit gelijke spel thans 10 punten uit
12 wedstrijden. Winterswijk staat onde-
raan met 7 punten. De ranglijst wordt
aangevoerd door Etten en Markelo.
Beide ploegen hebben 15 punten uit 11
wedstijden.

Volleybaluitslagen
Dames: Devolco 3 - Dash 2 0-3; Dash 3 -
DVO 22-1; Dash 4 - Devolco 8 3-0; De-
volco 9 - Dash 5 1-2; Dash 6 - DSC 2 1-2;
DVO 5 - Dash 7 0-3; WIK 4 - Dash 9 3-0;
Dash 2 - ABS l 3-0; Harfsen 2 - Dash 3
1-2; Boemerang 2 - Dash 41-2; Dash 5 -
Epse l 0-3; Vios 3 - Dash 62-1; Dash 7 -
WSV 2 1-2; SVS 6 - Dash 8 2-1.
Heren: Dash l - Devolco l 0-3; Dash 2 -
Wilp 13^WIK 3 - Dash 3 1-2; Dash4 -
Devolc^pl 1-2; Boemerang l - Dash l
3-0; Dasn 3 - Boemerang 4 3-0.
Meisjes: Terwolde Al - Dash Al 0-3;
DVA Al - Dash Al 0-3; Terwolde Cl -
Dash Cl 3-0; Dash Cl - Wilp Cl 0-3.
Jongens: Dash Cl - Vios Cl 3-0; Ter-
wolde A Dash Cl 0-3.

Voetbal
Uitslagen zondag 4 december: Vorden l -
Sp. Eibergen l 0-0. Rest afgelast.
Programma zondag 11 december: Ulfste
Boys l - Vorden l ; Vorden 2 - Sp. Eiber-
gen 4; Wolfersveen l - Vorden 3 ; Vorden
4 - de Hoven 5; Brummen 6 - Vorden 5;
Vorden 6 -O Zutphania 6; Brummen 10 -
Vorden 7; Vorden 8 - Baakse Boys 4.
Uitslagen 3 december junioren: Daven-
tria Cl - Vorden Cl 6-0; Ad'64 C2 - Vor-
den C2 7-1. Rest afgelast.
Programma 10 december: Grol Al - Vor-
den Al; Sp. Brummen BI - Vorden BI;
Vorden B2 vrij; Vorden Cl - Groen-Wit
'62 Cl; Vorden C2 - AKZVC C2.
Uitslagen 3 december pupillen: Vorden
D2 - Warnsveldse Boys Dl 3-2.
Programma 10 december: Bekerwestrijd
D2 - Almen 1; bekerwedstrijd El-7 -
Zutphanania 1; oefenwedstrijd El-11 -
SHE 1; oefenwedstrijd Fl - SHE 1.

Graafschaprij ders
Enduro
Tijdens de Enduro, welke afgelopen
weekend in Neede werd gehouden kwa-
men leden van de Vordense motorclub
„De Graafschaprijders tot de volgende
resultaten. Senioren 250 CC derde
plaats voor Carol Mulder; senioren 500
CC 5e plaats voor Walter Arendsen en
een zesde plaats voor voor Johan Braak-
hekke. Junioren nationaal 125 CC: 2e
plaats voor Erik van Ark en een vijfde
plaats voor W. Zweverink. Nationalen
250 CC: 2e plaats voor Tonny Harmsen
en een 4e plaats voor Frank Arendsen.
Nationalen 500 CC: 2e plaats voor Mar-
cel Bulten. Nationalen Viertakt: 5e
plaats voor Erik Mulder.

VSF kampioenen-
huldiging feestelijk
karakter geven
Het bestuur van de Vordense Sport Fe-
deratie (VSF) heeft bekend gemaakt om
in de toekomst aan de huldiging van de
kampioenen een feestelijk karakter te
geven. Men wil middels een videopre-
sentatie tijdens deze huldigingsbijeen-
komst de kampioenen op een speciale
wijze „in beeld,, brengen. Daarvoor
wordt aan de kampioenen zelf mede-
werking gevraagd. Om door de VSF als
kampioen te worden gehuldigd dient
men in competitieverband te spelen en
dient men lid te zijn van een Vordense
vereniging. Wanneer b.v. een team van
de plaatselijke motorclub kampioen is
geworden en de helft van de leden zijn
bijvoorbeeld buiten Vorden woon-
achtig, dan wordt wel het komplete team
gehuldigd. De verwachting is dat in april
volgend jaar de kampioenen uit 1988 ge-
huldigd zullen worden.

Ook in Vorden
landelijk toernooi
tafeltennis voor
basisscholen
Onder auspiciën van de Nederlandse Ta-
feltennisbond zal ook de Vordense Ta-
feltennisvereniging „Treffers" op don-
derdag 29 december een toernooi voor
de plaatselijke basisscholen organise-
ren. De opzet van het toernooi is dat de
deelnemers(sters) een dag gezellig kun-
nen komen tafeltennissen en op een
ontspannen manier kunnen kennisma-
ken met deze tak van sport.

Agenda
DECEMBER:

15 Kath. Bond Ouderen, Adventsvie-
ring in zaal Herfkens te Baak

15 Bejaardenkring, Dorpscentrum
Kerstmiddag

17 Kerstmarkt Vordense Ondernemers-
vereniging

18 Koffie-Kerstconcert Gebr. Eijkel-
kamp in 't Wapen van 't Medler

19 HVG afd. Dorp, Adventsbijeen-
komst

20 Kerstavond KPO Vorden
20 Kerstviering NCVB
20 Soos Kranenburg, Kerstmiddag
20 KPO Vierakker, Kerstviering in Lud-

gerusgebouw
21 Kerstfeest Plattelandsvrouwen
23 Bejaarden Vierakker-Wichmond,

Kerstviering in Ludgerusgebouw

JANUARI:
3 Bejaardensoos Kranenburg, gym,

kaarten en bingo
4 NCVB Vorden, Nieuwjaarskoffie-

morgen
4 Ver. Oud Vorden, Nieuwjaarsvisite
5 Bejaardenkring Vorden, Dorpscen-

trum
7 Nieuwjaarsparty Schoenaker Kra-

nenburg, HAM-party
14 Pronkzitting Deurdreajers in de Her-

berg, Vorden
14 Toneelver. Krato „Hoekse en Kabel-

jauwse twisten", Dorpscentrum
17 NCVB Vorden, Jodendom
17 Jaarvergadering KPO Kranenburg,

Vorden
17 Bejaardensoos Kranenburg, Jaarver-

gadering
17 KPO Vierakker-Wichmond
19 Bejaardenkring Vorden, Dorpscen-

trum
31 Bejaardensoos Kranenburg, gym,

kaarten en bingo.

Uitslag Sint Nikolaas-puzzel
ƒ100,- mevr. R. Braakhekke, Azinkdijk 2, Almen

ƒ50,- B. Korenblek, Wildenborchseweg 17, Vorden

ƒ25,- W. Maalderink-Pelgrim, Kremerskamp 14, Wamsveld

Er waren 174 inzendingen.

Prijzen afhalen bij fa. Sueters, Dorpsstraat 15, Vorden tijdens
de normale openingstijden van de winkel.

Vordense Ondernemers Vereniging

Vierde en laatste trekking
St. Nikolaasaktie

Vleespakketten
1. W. Sloetjes
2. J. Garssen-Begieneman
3. E.Boss
4. ten Barge
5. J.H. ten Have
6. G.M.Eggink
7. Elkink
8. J. Klein Bramel
9. mevr. B.H. de Haas
10. Ria Spithoven
11. Pijnappel
12. H.M. Keune
13. Wilma Vleming
14. Karin Kappert
15. B. Korenblek

dinsdag
6 december 1988

het Wiemelink 61, Vorden
Bieshorstlaan 56, Wamsveld
het Vaarwerk 11, Vorden
Deldensebroekweg 12, Vorden
Kostedeweg 3, Vorden
Zutphenseweg 88, Vorden
St.v.'s-Gravesandestr. 3, Vorden
Almenseweg 11, Vorden
de Banenkamp 7, Vorden
de Boonk 29, Vorden
de Steege 42, Vorden
Kerkhoflaan 5, Vorden
Slotsteeg lOa, Hengelo-G.
Kerkweide 15, Vorden
Wildenborchweg 17, Vorden

Verrassingspakketten
1. C. Spiegelenberg
2. D.Verstege
3. fam. Groot Nuelend
4. H. Olthof
5. H. Huurneman
6. M.G. Nijland-Gotink
7. Teun Brummelman
8. H.Rutgers
9. Ellenkamp-Nijenhuis
10. Agnes Wijnbergen
11. E J. Markerink
12. Greta Zweverink
13. Flamma
14. B. Peters
15. W. Rietman
16. Hoefnagels
17. A. Uenk
18. J. Holtrigter
19. W. Leyenaar
20. fam. Voortman
21. J.A. Jansen
22. Klein Lenderink
23. mevr. Pijpers
24. M J. Hilferink-Redeker
25. C.W. Hesselink
26. H J. Wenneker
27. A.W. Jansen
28. A J. Langwerden
29. B.C. Eykelkamp
30. Johan Edens
31. J. Rietman
32. J. Derksen
33. H.F. Leunk
34. fam. R. Ilbrink
35. H J. Decanije
36. H. Chevalking
37. fam. Bekman
38. A J. Makkink
39. Lubbers
40. H. Elbrink

Ruurloseweg 26, Vorden
Kapelweg 8, Vierakker
Mosselseweg 11, Vorden
Galgengoorweg 4, Vorden
Stv.'s-Gravesandestr. l, Vorden
P.v.Vollenhovenl. 5, Vorden
het Kerspel 3, Vorden
Vierakkesestr. 35, Vierakker
de Delle 9, Vorden
Lochemseweg 4, Wamsveld
Zutphenseweg 109, Vorden
Stiggoor 23, Lochem
Hamminkweg 11, Vorden
Vogelzang 22, Wichmond
Zutphenseweg 80, Vorden
Lindeseweg 25, Vorden
Vordenseweg 29, Wamsveld
de Haar 7, Vorden
Hoetinkhof 143, Vorden
de Boonk 23, Vorden
Brinkerhof 12, Vorden
Hackforterweg 10, Wichmond
Stationsweg 10, Vorden
Tusseler 5, Lochem
Molenweg 15, Vorden
de Steege 11, Vorden
Christinalaan 8, Vorden
Lage Lochemsew. 11, Wamsveld
de Haar 40, Vorden
Dorpsstraat 5, Vorden
Boshuisweg 3, Vierakker
Nijssinkkampstr. 36, Keyenburg
Rietgerweg 10, Wamsveld
Strodijk l, Vorden
Galgengoorweg 7, Vorden
Schoolstraat 13, Vorden
de Horsterkamp 13, Vorden
Kruisdijk 11, Vorden
Overweg 8, Vorden
het Jebbink 9a, Vorden

De prijswinnaars/winnaressen van de
Sint Nicolaas Rleurplaat zijn:
1-2-3 jr.Vera van Gurp
4 jaar Gerben Vlogman
5 jaar Suzan Koop
5 jaar Josine Nijenhuis
5 jaar Rob Berentsen
6 jaar Anja Besselink
6 jaar Jan Rodenburg
6 jaar Martin Loman
6 jaar José Tangelder
7 jaar Frank de Wijs
7 jaar Agnes Marks
7 jaar Antoine Peters
7 jaar Natalie Dekkers
8 jaar ManonBroijl
8 jaar Wilma Beeftink
9 jaar Erwin Leussink
9 jaar Amold Winkels
10 jaar Floor Jager
11 jaar Frank Bloemendaal
12 jaar Diana Jimmink

Teubenweg 20, Keijenborg
Zutphenseweg 16, Vorden
Lochemseweg 26, Wamsveld
Lankhorsterstr. 6, Wichmond
de Gaikhorst 185, Wamsveld
't Hoge 44, Vorden
Dorpsstraat 32, Vorden
Lansinkweg 3, Wamsveld
Wichmondseweg 5, Hengelo-G.
Lage Lochemseweg 15, W'veld
de Gaikhorst 6, Wamsveld
Ruurloseweg 54, Vorden
de Eendracht 29, Vorden
Tenniersstraat 4, Zutphen
Toldijkseweg 31, Steenderen
Berendschotstr. 3, Hengelo-G.
Beatrixlaan 13, Vorden
Het Eiland 48, Zutphen
Hengeloseweg 4, Vorden
Lage Lochemseweg 12, W'veld

Er waren 156 kleurplaten ingezonden.



Jeugd
„Treffers"
kampioen
Door in de laatste competitiewedstrijd
GOMA uit Hengelo met 9-1 te verslaan,
werd het jeugdteam van de Vordense ta-
feltennisvereniging „Treffers" ongesla-
gen kampioen. Het team promoveert nu
naar de 4e klas. In de ontmoeting tegen
Goma wonnen Chris Wichers en Arjan
Sprukkelhorst alle partijen plus het dub-
bel, terwijl Bart Notten tot twee winst-
partijen kwam.

!~ALARMNUIWER!

06-11
Gasservice Gelderland wijst
met klem op het belang van

Goed en regelmatig
onderhoud van
Gasinstallaties
Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend,
gasgestookte apparaten doen constant ge-
ruisloos en schoon hun warme werk. Het
comfort van gasgebruik is zo vanzelfspre-
kend geworden dat alleen de gasrekening
de mensen er (helaas) nog aan herinnen
dat men gas gebruikt. Men staat echter ab-
soluut te weinig stil bij de veiligheids-
aspecten.
Gas is ongevaarlijk. Gas wordt pas ge-
vaarlijk wanneer er risico's mee worden
genomen. Iedereen kent de krantebe-
richten over koolmonoxyde-vergifti-
gingsgevallen, explosies, e.d.

Regelmatig onderhoud van
gasgestookte apparatuur verkleint de
risico's van calamiteiten tot een
minimum
Nog steeds blijkt echter dat een onver-
antwoord groot deel van de consumen-
ten zich te weinig bewust is van het be-
lang van goed en regelmatig onderhoud
van gasinstallaties die in de woning aan-
wezig zijn.
Uit huis-aan-huisonderzoeken blijft dat
ongeveer eenderde tot de helft van de
huishoudens niet regelmatig, of in het
geheel geen onderhoud aan gasgestook-
te apparatuur laat plegen. Voor het ver-
zorgingsgebied van de NV GAMOG be-
tekent dit dat van zo'n 100.000 cv-ketels,
gaskachels, geisers, boilers e.d. absoluut
niet bekend is in welke conditie deze ap-
paraten zich bevinden.

Speciaal om het regelmatig onderhoud
van gasgestookte apparatuur te stimule-
ren is de stichting „Gasservice Neder-
land" (afgekort GSG) in het leven geroe-
pen. In nauwe samenwerking met de NV
GAMOG worden de gasconsumenten
in het verzorgingsgebied van de NV GA-
MOG de mogelijkheid geboden om bij
de GSG een onderhoudsabonnement af
te sluiten.
De GSG besteedt de werkzaamheden
voor het onderhoud uit aan gastechnisch
erkende installateurs die bij de onder-

GEVRAAGD:

medewerker/ster
op varkensfokbedrijf

voor 3 V2 dagen per week.
Leeftijd 18-20 jaar. Inl.: Chr.
Wassink, Prinsenmaatweg 12,
Rha, tel. 05755-2244.

met
Televisie

reparaties
direct

naar

Bovag Rijschool

W. OORTGIESEN
VORDEN

uw vakman
wan vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

MIN 1ELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

• theorieopleiding
(comp.: ja/nee)
• proefexamens

goede rijopleidingen
9 wk. rijopleiding

info-opgave tel. 2783

NU voor de Kerst-
dagen bestellen bij J.G.
Harmsen

Konijn
Braadkuiken

Polweg 1 , Wichmond

Tel. 05754-482

houdsorganisatie zijn aangesloten. Deze
installateurs verrichten de werkzaamhe-
den volgens een bestek onderhoud. Voor
ieder gasapparaat waarvoor een abonne-
ment kan worden afgesloten is zo'n be-
stek onderhoud opgesteld. Hierdoor
staat de GSG garant voor goed gaswerk.

Voor de betaling van de abonnements-
gelden is voor een bijzonder consu-
mentvriendelijke methode gekozen.
De incasso van de abonnementsgelden
vindt namelijk maandelijks gelijktijdig
plaats met de betaling van de voorschot-
nota van het gasgebruik. De betaling ver-
loopt dus via de NV GAMOG. Hierdoor
hoeft de consument niet in één keer de
kosten voor het jaarlijkse onderhoud te
betalen, maar vindt deze gespreid over
het jaar plaats.

Het moge duidelijk zijn dat met deze on-
derhoudsorganisatie de veiligheid van de
bevolking in het verzorgingsgebied van de
NV GAMOG in belangrijke mate gediend
wordt, terwijl er tevens doelmatiger met
energiereserves wordt omgesprongen.
De GSG gaat begin 1989 met haar activi-
teiten van start.

Goed onderhoud van gastoestellen is
van levensbelang, zowel voor de verbrui-
ker als voor de toestellen zelf. Want afge-
zien van de veiligheid is ook de levens-
duur ^^drijfszekerheid van gasappa-
raten^Wiend met regelmatig onder-
houd. Er treedt minder slijtage op en de
kans op storingen is minimaal.
Het is hierbij uiteraard van essentieel be-
lang dat het onderhoud door een gas-
technisch erkende installateur wordt
verricht.

Uw meubels
versleten?
Wij stofferen snel en voordelig

Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U aan
huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

interieuradviseur

Hackforterweg 19, 7234 SG Wichmond, Tel. 05754-517

* REE, bout, rug, rollade, ragoutvlees, bief
* ZWIJN, bout, rug, rollade, bief
* FAZANT, haan, hen, filet

HAAS, bouten, rug, ragout, peper (kantklaar)
WILDE EEND, filet, paté
DUIVEN, filet
WILD KONIJN

* DIV. WILDPATÉ'S
* SPRINGBOK FILET

KALKOEN, delen, rollade, filet,
haasje, fricandeau, dijen
PEKINGEEND, tamme-eendefilet

* TAMME GANS, WM.DE GANS
* PARELHOEN

TAM KONIJN, delen, rug, rugfilet
KWARTELS, eieren
FRANSE MAISKIPPEN, delen, coquelets
FRANSE SCHARRELKIPPEN
BRAADKUIKENS, delen, filet, rollade enz. enz.
SOEPKIP, delen, poelet

LAARSTRAAT 82, ZUTPHEN. TEL. 1.77.07

Voor bedrijyen
verzorgen wij ook

Tafelen in
romantische
sfeer bistro
„De Jaeger"
Ruurlo
De uitstekende keuken van „De
Jaeger" heeft steeds meer
bekendheid gekregen. Hierdoor
heeft het eetgebeuren een grotere
plaats ingenomen dan het café.

Voor Willem en Nolda Groot
Kormelinck was dit aanleiding
om het café, in een sfeervolle
bistro te veranderen, vandaar de
naamwyziging. De gelagkamer
blijft uiteraard met /ijn prachtige
muurschilderingen oW
romantische sfeer b Aniden,
alleen de grote bar verdwijnt en
maakt plaats voor een bescheiden
werkbuffet.

Willem en Nolda willenWm gasten ver-
wennen en daarbij hoort een passende
entourage, zo zijn ze van mening. Naast
de bistro bevindt zich een kleine feest-
zaal, die ingericht is voor het houden
van grotere diners, recepties, bijeen-
komsten etc, tot maximaal 60 personen.
Bij het binnenkomen in Bistor „De Jae-
ger" vallen onmiddelijk de gezellig ge-
dekte tafeltjes op, die uitnodigen tot
plaats nemen. Wie hier aan tafel gaat, zal
verrast zijn door de fraaie opmaak van de
schotels; smaakvol, warm en voldoende.

In de keuken worden bijna uitsluitend
verse produkten verwerkt, waarvan de
kwaliteit nauwlettend in het oog wordt
gehouden. Op de menukaart staan di-
verse gerechten voor een fijne lunch of
een eenvoudig tot uitgebreid diner. Men
kan keuze doen uit een grote sortering
wijnen, maar de huiswijn is ook zeker de
moeite van het proeven waard.

Bistro „De Jaeger" is beide kerstdagen
geopend. Willem en Nolda hebben voor
deze sfeervolle dagen speciale kerstme-
nu's samengesteld. U kunt aan tafel gaan
voor een romantisch kerstdiner, zowel 's
middags als 's avonds. Voor tijden verwij-
zen wy naar een advertentie in dit blad.
Het is wel wenselijk tijdig te reserveren:
Bistro „De Jaeger", Stationsstraat 20,
Ruurlo, tel. 05735-1429.

Nu nog volop
Kerstbomen

(zolang de
voorraad strekt)

met en zonder kluit

Zutphenseweg 64
Tel. 1508/2054

Een voorproefje voor kerst:

heerlijke
Boter-
Kerststolletjes

om alvast te proberen.
't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
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Café-rest-zaal

VORDEN

HEDENAVOND, woensdag 7 december

in het café
EK-videobeelden + EUROPACUP

Feest-Agenda
120 jaar muziekvereniging

„Concordia" Vorden

ZONDAG

8
januari

O Jubileum Nieuwjaarsconcert
i.s.m. muziekvereniging „Jubal"
uit Wichmond.
Tevens Ie trekking Jubileumverloting
(11.30 uur in het Dorpscentrum)

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

"l IJ van muziekvereniging „Concordia"
Tevens 2e trekking Jubileumverloting

februari (1UO uur in „de Herberg")

ZATERDAG

18
maart

Grote Jubileum uitvoering
van muziekvereniging „Concordia"

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

ZATERDAG ® Concert gebracht door „Musik Verein
Kranenburg" uit Duitsland
t.g.v. de jubilerende muziekvereniging „Concordia"
Tevens 4e trekking Jubileumverloting
(19.30 uur in „'t Pantoffeltje")

VRIJDAG

26
mei

Concert gebracht door de Tiroler
kapel „Loarns Plezeer" uit Laren
t.g.v. de jubilerende muziekvereniging „Concordia"
Tevens 5e trekking Jubileumverloting
(19.30 uur in Hotel Bakker)

VRIJDAG ® De 6e trekking van de
Jubileumverloting

l f) van muziekvereniging „Concordia'

jlini (19.30 uur in „d' Olde Smidse")

VRIJDAG

15
september

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

ZATERDAG

16
september

I.v.m. het 120-jarig bestaan van muziekvereniging
„Concordia" organiseert deze vereniging een
Groots SDM concours op de
feestweide bij het Kasteel Vorden.
Veel muziekklanken van Show-,
Drumbands en Muziekverenigingen.
Aanvang 10.00 uur.

ZATERDAG

16
september

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

ZONDAG

17
september

Afsluiting van het jubileumfeest
voor IEDERE medewerker van alle jubileum-
aktiviteiten in 1989 en andere belangstellenden
m.m.v. big-band „Free Time Musik'
uit Brummen.
(11.30 uur in de feesttent bij het
Gemeentehuis/Kasteel Vorden)

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

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