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Nieuwbouw Janssen's vee- en
vleeshandel Apeldoorn

Onze plaatsgenoten dhr. en mevr. Janssen legden te Apeldoorn de eerste steen voor de bouw van het nieuwe
pand (afdeling expeditie) van D.J. Janssen's vee- en vleeshandel BV.
De fa. Odink uit Eibergen is hoofdaannemer van dit iniljoeiienprojokt, onder architectuur van Architektenbu-
reau A. de Wit uit Someren.
Op de bovenste foto dhr. en mevr. Janssen; op de onderste een gedeelte van de nieuwbouw.

tekent dit dat er een flink aantal kilome-
ters uit het voormalige Warnsveld door
Vorden onderhouden moet worden. En
bovenal 's winters in het kader van de
gladheidsbestrijding.

Dhr. A.C. van Voskuilen (CDA) infor-
meerde dinsdagavond in de commissie
Financiën/Openbare Werken of men in
Warnsveld door het wegvallen van
Wichmond/Vierakker, geen materieel
over heeft.
In Warnsveld bleken ze inderdaad wat
„in de aanbieding" te hebben. „Jazeker,
ze boden ons een 'apparaat' aan voor
25.000 gulden. Later zakte de prijs tot
20.000 gulden. Wij hebben gezegd: we
willen er nog geen drie duizend gulden
voor geven. Er werd ons een afgeschre-
ven tractie aangeboden!", aldus wethou-
der mr. M.A.V. Slingenberg.
„De tractie was 13 jaar oud en de inruil-
waarde bedroeg zo'n 250 gulden", zo ver-
telde hoofd Gemeentewerken dhr. Bek-
man op verzoek van de wethouder aan de
„stom verbaasde" commissie.
Mevr. H.A. Horsting-Spee (PvdA) kreeg
van dhr. Slingenberg te horen dat er in de
wintermaanden, wanneer er gestrooid
moet worden, in Vorden alleen op de
doorgaande wegen gestrooid wordt. Zij
deed een beroep op het college om toch
juist in die straten waar alleen bejaarden
wonen, ook te strooien.

Kerknieuws
Twee Kerstnachtdiensten
Kerstavond (24 december a.s.) zijn er
weer 2 Kerstnachtdiensteo^ki beide
diensten zal ds. Dekker velbaan. De
muzikale begeleiding is in de eerste
dienst in handen van R. van Straten en in
de tweede van „Sursum Corda".
Het thema is:

„JIJ BENT MIJN K I j j "
Beide diensten zijn in de Nh^
en men is van harte welkom.

Burgerlijke
stand
Gehuwd: H.J. Barink en C. Schotsman;
H. Harmsen en Y.J.M. l'Amie.
Overleden: E. Nijhof-Oudheusden, oud
57 jaar.

Wethouder Slingenberg in commissie
Financiën/Openbare Werken:

„Kosten onderhoud ambtswoning hoger dan
75.000 gulden - Meer-kosten betaalt
burgemeester zelf'
De veelbesproken onderhoudskosten voor de ambtswoning van burge-
meester Kamerling, kwamen naar aanleiding van de begrotingswijzigin-
gen dinsdagavond opnieuw in de commissie Financiën/Openbare Wer-
ken aan de orde.

Volgens CDA-er van Voskuilen weken
sommige bedragen af van die welke in de
onlangs gehouden raadsvergadering ge-
noemd werden. Dat deed bij zijn collega
van Overbeeke de vraag rijzen of de on-
derhoudskosten de 75 mille niet te bo-
ven gaan. (Het bedrag dat als „maxi-
maal" door de raad van Vorden beschik-
baar is gesteld.)
Wethouder mr. M.A.V. Slingenberg ant-
woordde hierop dat de kosten de 75.000
gulden inderdaad te boven gaan. „Niet
voor de gemeente, want het bedrag bo-
ven de 75 mille betaalt de burgemeester
zelf", aldus de wethouder, die onver-
meld liet hoe hoog de kosten voor burge-
meester Kamerling straks zullen uitval-
len.

Enzerinckweg wordt
niet verhard
„Zolang ik wethouder ben, wordt de En-
zerinckweg niet verhard. De weg ligt er
perfekt bij en uit landschappelijk oog-
punt moet zo'n weg niet bestraat of geas-
falteerd worden", aldus reageerde wet-

houder Slingenberg op een vraag van
dhr. van Voskuilen (CDA), die juist ver-
harding bepleitte. „Vooral in de zomer-
dag kunnen de aanwonenden soms van
de stof die opwaait niet buiten zitten", al-
dus van Voskuilen.
„Dat is geen rechtsgrond om dan maar te
gaan verharden. Toen die mensen daar
kwamen wonen was de zandweg er al en
zoveel droogte hebben we niet in Neder-
land. Er valt nog wel eens een buitje", zo
merkte wethouder Slingenberg „droog-
jes" op. Hij toonde zich overigens ver-
baasd dat de bewoners aan de Enzerinck-
weg het collegestandpunt nog niet
schriftelijk hadden ontvangen. „Ik sta er
op dat de brief omgaand verstuurd
wordt", aldus sprak wethouder Slingen-
berg tot de aanwezige ambtenaren.

„Leuke aanbieding"
gemeente Warnsveld
aan Vorden
Nu de gemeente Vorden straks wordt uit-
gebreid met Wichmond en Vierakker be-

VIERAKKER - WICHMOND
Rooms Katholieke Kerk Wichmond
24 december 22.00 uur: Nachtmis, Gem. Koor
25 december Hoogfeest van Kerstmis, Herdertjesmis 9.00uur, Da-

meskoor, Gezinsviering op Kerstmorgen
26 december 10.00 uur:Gebedsdienst viering van woord en com-

munie

Hervormde Kerk Wichmond
24 december 19.30 uur: ds. C. Bochanen, Kerstavond met kinderen
25 december 10.00 uur: os. C. Bochanen, Eerste Kerstdag

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

Kruisvereniging Vorden Dorpsstraat 40,
tel. 05752-1487. Spreekuur maandag t/m

vrijdag van 13.00-14.00 uur. Uitleen verpleeg-
artikelen tijdens het spreekuur. Wichmond/
Vierakker T. ten Dijk-de Haan, Beeklaan 7,
Wichmond, tel. 05754-282. Avond-lweek-
enddiensten tel. 05750-29666.
De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens tij-
dens kantooruren bereikbaar 05750-29666

Stichting Maatschappelijke Dienst-
verlening Zutphen/Warnsveld Lange
Hof straat! 6, Zutphen, tel. 18055. Op werkda-
gen van 8.30-18.00 uur. Maatschappelijk
werk Warnsveld, De Gaikhorst 93, tel. 18055
op werkdagen van 8.30-10.00 uur en volgens
afspraak.
Gezins-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

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

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

KERK- EN
WEEKENDDIENSTEN

RONDOM KERSTMIS

Rooms Katholieke Kerk Kranenburg
24- december 19.00uur:Euch. viering, Familieviering van Kerstmis
25 december 9.00 uur: Euch. viering. Hoogfeest van Kerstmis

75.00 uur: Kindje wiegen
26 december 10.00 uur: Euch. viering.

Rooms Katholieke Kerk Vorden
24 december 23.00 uur: Euch. viering. Plechtige Nachtmis
25 december 10.30 uur: Euch. viering

Hervormde Gemeente
24 december Kerstavond, 27.00 en 23.00 uur: ds. P.W. Dekker,

herv./geref. dienst op Kerstavond, m.m.v. ev. com.,
Rudi van Straten (orgel), muziekver. Sursum Corda

25 december Kerstmorgen, 70.00 uur: ds. H. Westerink, Gezins-
dienst m.m.v. gemeenteleden en trompettist. Kerst-
viering van de zondagsscholen Jachin/Medler

26 december 10.00 uur: herv./geref. Kerstviering in degeref. kerk,
m.m.v. ds. K.H.W. Klaassens en Interchrist

Gereformeerde Kerk Vorden
24 december Kerstnachtdiensten om 21.00 en 23.00 uur: drs.

P.W. Dekker in de Ned. Herv. kerk
25 december (1 e Kerstdag) 70.00 uur: drs. P.W. Dekker -

75.00 uur: Kinderkerstfeest
26 december (2e Kerstdag) 10.00 uur: ds. K.H.W. Klaassens

Weekenddienst huisarts
24-25 - 26 december: dr. Haas, tel. 1678

Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-
10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 24 december 12.00 uur tot en met maandag:

dr. Breukink, tel. 1566. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.

Weekenddienst tandarts
24 - 25 - 26 december: J.H. de Lange, Lochem, tel. 05730-

54357. Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag en zon-
dag 11.30-12.00 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 uuren 17.45-18.15

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/jeugdteleffoon 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.
Spreekurengezins- en bejaardenverzorging en
algemeen maatschappelijk werk maandag
t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur.
Alpha-hulpverlening gemeenten Hengelo Gld,
Ruurlo, Steenderen, Vorden, Zelhem, mevr.
Altena kantoor Vorden, dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05752-3246

Kruisvereniging wijkgebouw Dorpsstraat
40, tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen
van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag

van 13.00-14.00 uur in het wijkgebouw.
Avond- en weekenddiensten tel. 05750-
29666. De 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, woensdag, vrijdag 14.00-17.30 uur,
donderdag van 10.00-13.00 uur, dinsdag- en
vrijdagavond 18.30-21.00 uur, woensdag-
middag voorlezen van 14.00-14.30 uur

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

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

Vorden/omg.: bijlessen WISKUNDE.
NATUURKUNDE & ECONOMIE voor
MAVO, HAVO en VWO.
Dr. C. Groen, tel. 05752-2601.





Hierbij willen wij iedereen heel
hartelijk bedanken voor de fe-
licitaties, bloemen, kado's en
kaarten, die wij van u mochten
ontvangen bij ons 40-jarig hu-
welijksfeest.

HJ. Eggink
E.G. Eggink-Bulten

Vorden, december 1988
Kerkstraat 15

Voor uw blijk van deelneming
bij het verlies van mijn zeer ge-
liefde man, onze zorgzame va-
der en lieve opa, zeggen wij U
onze hartelijke dank.

C. Oonk-Okkerse
en kinderen

Vorden, december 1988

Voor uw deelneming ons be-
toond na het overlijden van on-
ze lieve tante

Janna Hendrika
Kreunen

betuigen wij u onze hartelijke
dank.

Uit aller naam
fam. G.J. Barink.

Vorden, december 1988

Afwezig

dr. Haas
van 28 december

- 2 januari

Voor patiënten wier achter-
naam begint met A t/m K
wordt waargenomen door dr.
Dagevos, Zutphenseweg 62,
tel. 2432.

Voor patiënten wier achter-
naam begint met L t/m Z
wordt waargenomen door dr.
G.H. Sterringa, Schoolstraat
9, tel. 1255.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 ge-
zette regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contact-
jes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden wordt hier-
voor f 2,50 administratiekosten
in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• VERLOREN:
Gouden ringetje met briljan-
tje. Terug te bezorgen, tegen
beloning, tel. 1106.

• TE KOOP:
Hondamatic Accord, bj.
1978, 4-deurs, bruin, APK-
keuring juni '89. f 2.250,-. Tel.
05752-1921.

• IEDEREEN die Henk en De-
bora 'n Kersgroet toe willen
wensen, kunnen dit doen via
het telefoonnummer 2358
(gaarne na 18.00 uur). Zie foto.

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f 2.000,- tot
f 4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

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

• GEVRAAGD:
Caravanstalling voor 3
maanden. Tel.: 1749.

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

LEGO
SPEELGOED

HUISHOUD EN KADOSHOP

SUETERS
VOROEN

Bedroefd om zijn heengaan maar dankbaar dat hij rust
heeft gevonden, delen wij U mede, dat na een ernstige
ziekte van ons is heengegaan mijn inniggeliefde man
en veelbetekende vader

Hendrikus Kettelarij
ECHTGENOOT VAN JANTJE EENINK

in de leeftijd van 78 jaar.

J. Kettelarij-Eenink
E.J. Kettelarij

7251 ND Vorden, 18 december 1988
Lindeseweg 3

De teraardebestelling zal plaats vinden op donderdag
22 december om ± 13.00 uur op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

Om 12.00 uur is er een rouwdienst in de Ned. Herv.
kerk, waarvoor U beleefd wordt uitgenodigd.

Gelegenheid tot afscheid nemen woensdagavond van
20.00 tot 20.30 uur in de Monuta Stichting, Het Jeb-
bink 4a te Vorden.

Goed nieuws voor
mensen die alweer

aan de zomer denken

Er zijn nu twee goede redenen om naar de Rabobank
te komen.
De zomerreisprogramma's 1989 en het gratis
RabobankVakantieMagazine. zomer 1989 zijn uit.
Boordevol fantastische ideeën en waardevolle tips.
Kom snel eens langs. Onze reisadviseurs willen u er
graag alles over vertellen. En u adviseren bij de
boeking van uw favoriete vakantie.
De keuze is nu nog groot.

Rabobank tS
geld en goede raad

ALCOHOL EN VERKEER
Met meer dan twee glazen op achter het stuur kun je de eerste
keer minstens rekenen op:

Aantal glazen Straffen

3-5
5-6
6-7
7-10

10-13

meer
dan 13

f 250.- boete
f 500,- boete
f 750,- boete
f 1.000,- boete + zes maanden ontzeg-
ging van de rijbevoegdheid
f 1.500,- boete + twee weken gevange-
nisstraf (voorw.) en negen maanden
ontzegging van de rijbevoegdheid,
twee weken gevangenisstraf en een
jaar ontzegging van de rijbevoegdheid.

DAT KUN JE NIET
MAKEN Veilig Verkeer Nederland

y Café-rest.-zaal p

Herberg "i
VORDEN

2e Kerstdag LEKKER UIT ETEN???
menu's vanaf f 26,-
Kindermenu f 12,50

RESERVERING GEWENST.

a.s. donderdag zijn wij f/.v.m. de vakanties)
vanaf 14.00 uur geopend.

dinsdag 27 december
KLAVERJASAVOND
mooie prijzen, waaronder diverse soorten wild.

OUDEJAARSNACHT/1 JANUARI
zijn wij gesloten.

Denkt u aan Oudejaarsdag:

Biljartver. „de Herberg" organiseert weer

POTBILJARTEN, DARTS-GOOIEN, enz

Maandag 2 januari zijn wij
geopend vanaf 20.00 uur, en houden
NIEUWJAARSRECEPTIE
van 20.00-22.00 uur
voor personeel en vaste kliëntéle.
Deze avond zijn wij tot 01.00 uur geopend.

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

Cursusonderwijs
Er is nog een mogelijkheid
om mee te doen aan de cursus:

Bijenteett
voor beginners

Bij voldoende belangstelling
wordt deze verzorgd door
de agrarische school.

Aanmelding:

Agrarische School
Nieuwstad 49, 7251 AG Vorden
Telefoon: 05752-1368

l

Picea Omorika
Voor een aparte
Kerstboom naar

BOOMKWEKERIJ

M.G. Spiegelenberg BV
Ruurloseweg 26 - Vorden

Raadhuisstraat 22 - Vorden - Telefoon 05752-3100

Wilt u met de a.s. feestdagen nog:

Bittergarnituur
heerlijke salade of een
lekkere fles wijn

Wilt u het dan tijdig bestellen?

Bij deze wensen wij allen een
goede Kerst en
een voorspoedig 1989.

HOTEL, CAFÉ,
RESTAURANT-SLIJTERIJ

Eig.

VORDEN Ruurloseweg 64
Telefoon 05752 -6614

D

25 jaar

Bouwbedrijf
RONDEEL B.V.

Op 30 december 1988 viert ons BOUWBEDRIJF haar 25-jarig bestaan.
Gedurende die tijd hebben wij met ons team medewerkers
VOOR U MOGEN BOUWEN en hebt u op ONS KUNNEN BOUWEN.

Reden voor een feest?
Wij „nemen aan" van wel!
Vanwege dit heuglijke feit willen wij ook eens een keer
„AAN DE WEG TIMMEREN".
Dat zal plaats hebben op vrijdagmiddag 30 dec. van 14.00-17.00 uur
in „het Pantoffeitje", Dorpsstraat 34 te Vorden.

U bent van harte welkom, en ... denk er aan
wij maken er geen „AANGENOMEN WERK" van.

Tot ziens

Bouwbedrijf RONDEEL B.V.
en medewerkers
Ruurloseweg 42 - Vorden

Extra Koopavond

Donderdag
22 december

19.00-21.00 uur Vordense
Ondernemers Vereniging

UIT EN THUIS TEGELIJK
Voor een heerlijk Kerst- of Nieuwjaarsdiner
in een sfeervolle omgeving naar

CHINEES-INOISCH RESTAURANT

FAN SHENG
HÉT CHINESE RESTAURANT
IN DE ACHTERHOEK

Dorpsstraat 28 - Vorden - Tel. 1905

Algemeen erkend
om zijn voortreffelijke keuken

• Oorspronkelijke Chinese
gerechten.

• Aanpassing aan eigen
wensen mogelijk.

• Samenstelling diners
volgens eigen inzicht.

IEDERE GAST EEN LEUK GESCHENK

Tijdige reservering wel gewenst.

WAARDEBON
TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

10%KORTING'
OP AL JE AANKOPEN.

geldig t/m 31 december 1988.

CORNER
NIEUWSTAD 14 VORDEN

TELEFOON 2426



• 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. Geerken op afspraak.

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

EMEENTERAAD
VERGADERT OP

27 DECEMBER

MEERJAREN-
BEGROTING
VOOR DE PERIODE

1989-1993
Burgemeester en wethouders stellen de
gemeenteraad voor om het college van
Gedeputeerde Staten van Gelderland te
verzoeken om een ontheffing te verle-
nen van de verplichting om een meerja-
renbegroting op te stellen. Gedepu-
teerde Staten kunnen dit doen indien de
ramingen voor het te voeren beleid van
geringe betekenis zijn. Naar de mening
van burgemeester en wethouders is dit
het geval.
Door de gemeentelijke herindeling
dient er in de loop van het jaar 1989 een
geheel nieuwe begroting opgesteld te
worden. Eerst op basis daarvan kan een
meerjarenbegroting worden opgesteld
met een reeële waarde.

^INZAMELING
i*®* HUISVUIL IN

WICHMOND EN
VIERAKKER

Met ingang van 2 januari 1989 gaat de
firma ter Horst uit Varsseveld in Wich-
mond en Vierakker het huisvuil inzame-
len. Dit gaat voor het eerst gebeuren op
donderdag 5 januari 1989. Omdat de in-
zamelaar al het huisvuil in de gemeente
Vorden op een dag wil ophalen wordt al
om 6.30 uur met het ophalen van het
huisvuil begonnen. Het huisvuil dient in
goed gesloten plastic zakken te worden
aangeboden. Grof huisvuil mag even-
eens aan de weg worden geplaatst indien
het geen grotere omvang heeft dan l bij
1,5 m2. Tuinafval mag opgebost meege-
geven worden indien de bundel geen
grotere diameter heeft dan 30 centime-
ter en niet langer is dan l meter 50.
Burgemeester en wethouders stellen de
gemeenteraad voor om een voorlopig
contract met de inzamelaar aan te gaan.
Stukken of bundels grof huisvuil mogen
geen grotere inhoud hebben dan 1,5 m3

of zwaarder zijn dan 50 kg.

ORDENSE
ONDERNEMERS-

VERENIGING
SCHENKT D E

GEMEENTE F. 1035,-
Op 15 oktober jongstleden bestond de
Vordense Ondernemers Vereniging 40
jaar. Ter gelegenheid daarvan heeft de
VOV een receptie gegeven. Overeen-
komstig de wens van de VOV werden
vele enveloppen met inhoud overhan-
digd. De VOV schenkt dit bedrag aan de
gemeente met het verzoek om het geld
aan te wenden voor het aanschaffen van
speelwerktuigen. Formeel moet de ge-
meenteraad dit bedrag aanvaarden. Bur-
gemeester en wethouders stellen de ge-
meenteraad voor om dit te doen en het
bedrag passend te besteden.

BEROEPSCHRIFT
3** SURSUM CORDA

GEGROND
Burgemeester en wethouders stellen de
gemeenteraad voor om het beroep-

schrift van de muziekvereniging Sursum
Corda gegrond te verklaren. Sursum
Corda was tegen de subsidiebeschikking
van het college van burgemeester en
wethouders in beroep gegaan omdat de
gemeente 'n bedrag van f 5000,-, dat ter
gelegenheid van het 25-jarig bestaan van
de Sorbo werd ontvangen, als schenking
zag. Volgens de muziekvereniging gaat
het hier om een vooruitontvangen be-
drag waar een aantal optredens tegen-
over staan.
Burgemeester en wethouders stellen de
gemeenteraad voor om de visie van de
muziekvereniging te accepteren en het
subsidie te verhogen.
De commissie voor de behandeling van
bezwaar- en beroepschriften gemeen-
teraad Vorden adviseert de gemeente-
raad eveneens om de subsidiebeschik-
king ten gunste van de muziekvereni-
ging te herzien.

^jÈlEMEENTELIJKE
i" BETROKKENHEID

BIJ PLAATSELIJKE
INSTELLINGEN

Teneinde te voorkomen dat gemeente-
bestuurders met twee petten op moeten
functioneren in besturen van instellin-
gen en stichtingen stellen burgemeester
en wethouders voor om geen bestuur-
ders in besturen van plaatselijke instel-
lingen meer te benoemen.
De stichting Openbare Bibliotheek en
Leeszaal Vorden moet daartoe omge-
bouwd worden van een gemeentelijke
stichting in een niet-overheidsstichting.
De Bestuurders die namens de ge-
meente in het bestuur van die stichting
zitten worden door burgemeester en
wethouders verzocht om het lidmaat-
schap tot l januari 1990 voort te zetten.

NZAMELEN
KLEIN CHEMISCH

AFVAL
Het Gewest Midden IJssel is bezig met
het intensiveren van de inzameling van
klein chemisch afval uit particuliere
huishoudens. Het doel van de aktie is
om de hoeveelheid ingezameld klein
chemisch afval op 0,5 kg per inwoner per
jaar te brengen. Momenteel is dit 0,1 kg
per jaar.
Voortvloeiend uit de voorstellen van het
Gewest stellen burgemeester en wet-
houders nu aan de gemeenteraad voor
om de coördinatie en de voorlichting te
verbeteren, de inzameling bij winkeliers
te stimuleren en twee maal per jaar een
huis-aan-huis inzamelactie te houden.
Tevens wordt bezien of de inlevermoge-
lijkheden bij het gemeentelijk inzamel-
depot uitgebreid kunnen worden.

ANSCHAF
"MATERIEEL VOOR
GLADHEIDS-

BESTRIJDING
Door de uitbreiding van het wegennet in
verband met de gemeentelijke herinde-
ling moet er materiaal bijkomen voor de
gladheidsbestrijding. Burgemeester en
wethouders stellen de gemeenteraad
voor om een opzetstrooier van 4 m3, een
aanhangstrooier van 2 m3 en een
sneeuwschaaf aan te schaffen. De ko-
sten bedragen f 79000,-.

m.FDELING
^BEVOLKING OP

23 DECEMBER
GESLOTEN

Afdeling bevolking is in verband met
een interne verhuizing vrijdag 23 de-
cember gesloten. Voor Burgerzaken (ge-
boorten en overlijden) kunt u wel te-
recht op het gemeentehuis.

ORDEN BOEKT
GOED RESULTAAT

BI J TERUG-
DRINGEN
VERKEERS-

ONGEVALLEN
In 1987 is er een aktie gevoerd door het
ministerie van verkeer en waterstaat om
het aantal verkeersslachtoffers met 25
procent te verminderen, de zogenaamde

"aktie - 25 procent". Vorden heeft daar-
aan, in samenwerking met omliggende
gemeenten, meegedaan. Er is een goed
resultaat geboekt, in 1987 is het aantal
slachtoffers, vergeleken met voor-
gaande jaren, met 6 gedaald. De rijkspo-
litie Vorden heeft een zeer belangrijk
aandeel in deze actie gehad.

VERGUNNINGEN
Op 12 december jongstleden hebben
burgemeester en wethouders bouwver-
gunning verleend aan:
- de heer W.B.M. Gudde te Didam,

voor het oprichten van een woning
aan de Kerkweide l;

- de heer J.W. Jurrius, voor het plaat-
sen van een machineberging op het
perceel Ruurloseweg 96-98;

- de heer J.C. van Klink voor het plaat-
sen van een tuinschuur met haard-
houtopslag op het perceel Ruurlose-
weg 89a;

- de gemeente Vorden voor het vernie-
uwen en veranderen van het woon-
huis aan de Ruurloseweg 25.

Op grond van de Wet Administratieve
rechtspraak overheidsbeschikkingen
kan binnen dertig dagen na verlening
van deze vergunningen bij het college
van burgemeester en wethouders een
bezwaarschrift worden ingediend.

IEUWJAARS-
RECEPTIE

Op maandag 2 januari houdt het ge-
meentebestuur een Nieuwjaarsreceptie
in het gemeentehuis. De receptie begint
om 20.30 uur, aansluitend aan de raads-
vergadering, die om 19.30 uur begint. Ie-
dereen is van harte welkom.

DENS
'ORTPARK/

ACCOMODATIE
W VORDEN

De laatste üd is er veel gesproken en ge-
schreven depeen Vordens Sportpark en
de accomOTatie van de voetbalvereni-
ging Vorden. De publicaties hadden ge-
meen dat alleen de visies van de betrok-
ken instellingen verwoord werden, maar
dat de standpunten van de gemeente
Vorden hierin niet tot uitdrukking kwa-
men. Dit vormt voor het college van bur-
gemeester en wethouders aanleiding
om middels deze publicatie haar visie op
één en ander te geven.
Om een goed inzicht te krijgen in de pro-
blematiek is het nodig om eerst kort te-
rug te kijken naar 1982. In dat jaar
wendde de W Vorden zich tot de ge-
meente met het verzoek om medewer-
king bij de realisering van een nieuwe
clubaccomodatie. Na diverse besprekin-
gen deelde de W Vorden in februari
1984 mee, dat het oorspronkelijk plan te
duur werd en dat nieuwe plannen ge-
maakt zouden worden, waarna W Vor-
den zich weer tot de gemeente zou wen-
den. Vervolgens werd geruime tijd niets
van de voetbalvereniging vernomen. In
het vroege voorjaar van 1985 nam de
Vordense Bad- en Zweminrichting "In
de Dennen" contact op met de ge-
meente, waarbij men aandacht vroeg
voor de teruglopende bezoekersaantal-
len. Door investeringen in recreatief
spelmateriaal dacht men de dalende be-
zoekersaantallen een halt toe te kunnen
roepen. Voor burgemeester en wethou-
ders vormde dit verzoek aanleiding te
onderzoeken in hoeverre het gehele ter-
rein rond het zwembad, met inbegrip
van het sportcomplex, economisch ver-
sterkt kon worden. Op 25 juni 1985 stel-
den burgemeester en wethouders aan de
raad voor het benodigde krediet voor
het haalbaarheidsonderzoek beschik-
baar te stellen. In zijn vergadering van 27
augustus 1985 stelde de raad het gevraag-
de krediet beschikbaar en werd ver-
volgens de opdracht geformuleerd. Op
22 september 1985 deelde de voetbal-
vereniging Vorden mee, dat de plannen
voor de nieuwe clubaccomodatie gereed
waren en dat men begin 1986 met de uit-
voering ervan wilde beginnen. Hiertoe
diende de gemeente echter het recht van
opstal te verlenen, alsmede de nodige
vergunningen. Aangezien net daarvoor
was besloten een onderzoek in te stellen
naar de economische versterking van
het gehele gebied werd aan de W Vor-
den meegedeeld dat het verzoek om het
verlenen van een opstalrecht zou wor-
den aangehouden. Voorts werd de W

Vorden geadviseerd om nog geen aan-
vraag om een bouwvergunning in te die-
nen, omdat de vereniging dan de leges
verschuldigd zou zijn en dat deze niet
gerestitueerd zouden worden, indien de
bouwplannen door een andere bestem-
ming aan het terrein geen doorgang zou-
den kunnen vinden. De W Vorden is
niet verboden om de bouwaanvraag in te
dienen, evenmin als de gemeente de
beslissing had kunnen aanhouden als
men wel had ingediend. Het betrof een
advies van het college aan de W Vorden
om laatstgenoemde onnodige (leges)-
kosten te besparen. Nadat de gemeente-
raad het gevraagde krediet voor onder-
zoek naar de economische versterking
van het sportcomplex beschikbaar had
gesteld, melden zich bij de gemeente
een aantal instanties met plannen voor
het gebied, welke uiteindelijk resulteer-
den in de welbekende "golfbaanplan-
nen". In dit plan zouden de accomoda-
ties van de voetbalvereniging Vorden,
de Politie Honden Dressuurclub, de
Landelijke Rij- en Ponyclub, De Graaf-
schap en de Vereniging Vordense Bad-
en Zweminrichting "In de Dennen"
worden opgenomen. De betreffende
projectontwikkelaar heeft lopende de
planontwikkeling de grenzen van het ge-
bied nogal eens verlegd. Uiteindelijk
heeft deze op 3 mei 1988 het onhaalbaar
uitgesproken en afgehaakt, de gemeente
en wellicht ook de betrokken verenigin-
gen een illusie armer achterlatend. Ge-
durende de hele periode van onderzoek
en onderhandelingen heeft terugkoppe-
ling plaatsgevonden naar de twee eerst
betrokken verenigingen, te weten de W
Vorden en de Vordense Bad- en Zwem-
inrichting "In de Dennen". Zo zijn ook
deze verenigingen als eerste op 17 mei
1988 op de hoogte gesteld van het niet
doorgaan van het golfbaanplan. Vanaf
dat moment had de W Vorden haar
bouwaanvraag in kunnen dienen bij de
gemeente. Tot de dag van vandaag is dit
niet gebeurd.
In de tijd dat de onderhandelingen in-
zake de golfbaanplannen nog gaande
waren, werd op 10 oktober 1987 door
een plaatselijk ondernemer^fc bedrag
van f 100000,- geschonken al^en nog
op te richten Stichting Vordens Sport-
park. Dit bedrag diende de aanzet te ge-
ven tot de aanleg van een nieuw sport-
park.

Naar aanleiding van deze^lienking
werd begin 1988 de StichtinTvordens
Sportpark opgericht. In deze stichting
neemt naast diverse personen op per-
soonlijke titel ook de Vordense Sport
Federatie deel. In juni 1988 vond een
eerste gesprek plaats op uitnodiging van
de Stichting Vordens Sportpark/Vor-
dense Sport Federatie met eventuele be-
langhebbenden bij een sportpark, te we-
ten de Voetbalvereniging Vorden, de
Vordense Bad- en Zweminrichting "In
de Dennen", de Tennisvereniging Vor-
dens Tennis Park, en de gemeente Vor-
den. Uitkomst van deze bijeenkomst
was dat de Stichting Vordens Sportpark/
Vordense Sport Federatie op zeer korte
termijn (2 weken) een lokatievoorstel
voor een nieuw sportpark, waarbij te-
vens een financieringsplan zou worden
gevoegd, bij de gemeente zou indienen.
Op l november 1988 heeft de Stichting
Vordens Sportpark/Vordense Sport Fe-
deratie een aantal lokatievoorstellen bij
de gemeente ingediend. Het toegezegde
financieringsplan ontbrak echter. In de
afgelopen tijd heeft de voetbalvereni-
ging Vorden nadrukkelijk de aandacht
gevraagd voor haar "gebrekkige" acco-
modatie, waarbij de indruk is gewekt dat
de gemeente geen aandacht heeft voor
deze problemen. Nadrukkelijk dient
hier opgemerkt te worden dat de gebou-
wen op het sportpark eigendom zijn van
de W Vorden en niet van de gemeente.
Naar aanleiding van een daartoe strek-
kend verzoek van de W Vorden heeft
de gemeente aan de vereniging een aan-
bod gedaan om haar voor het treffen van
noodmaatregelen aan de gebouwen te-
gemoet te komen. Hierbij dient tevens
nogmaals opgemerkt te worden dat de
W Vorden, nadat op 3 mei definitief be-
kend was dat de golfbaanplannen geen
doorgang zouden vinden, een bouwaan-
vraag voor nieuwe clubaccomodatie had
kunnen indienen, maar hiervan om de
gemeente niet bekende redenen, heeft
afgezien.
In haar vergadering van 21 november
1988 heeft het college van burgemeester
en wethouders een beslissing genomen
terzake van de door de Stichting Vor-
dens Sportpark/Vordense Sport Federa-
tie gedane lokatievoorstellen. De loka-
ties hebben alle gemeenschappelijk, dat
zij dichterbij de bebouwde kom van het
dorp Vorden zijn gelegen. Eén ervan, te
weten het Beekdal (tussen de Nieuwstad
en het Hoge), is zelfs binnen de be-

GENDA RAADSVERGADERING
'DINSDAG 27 DECEMBER 1988

IN HET GEMEENTEHUIS,
AANVANG 19.30 UUR

verzoek om ontheffing vaststelling
meerjarenbegroting 1989-1993;
verordening hondenbelasting 1989;
wijziging van de begroting 1988 en
1989;
nota heroriëntatie woningbouw;
verhuur woonwagenstandplaatsen;
delegatie verhuur woonwagen-
standplaatsen;
vaststelling "verordening op de hef-
fing en invordering van staangeld
op het woonwagencentrum";
verordening afvalstoffenheffing
1989;
legesverordening 1989;

inzameling huisvuil in Wichmond
en Vierakker;
aanvaarding schenking van f 1035,-
van de Vordense Ondernemers Ver-
eniging;
beroepsschrift Sursum Corda tegen
definitieve vaststelling subsidie
1987;
gemeentelijke betrokkenheid bij
plaatselijke instellingen;
intensivering van de inzameling
van klein chemisch afval;
aanschaf materieel en huur traktie
van derden t.b.v. de gladheidsbe-
strijding.

bouwde kom gesitueerd. Deze lokatie is
naar de mening van burgemeester en
wethouders landschappelijk onaan-
vaardbaar. De ligging buiten de dorps-
kom van het huidige sportpark is vol-
gens burgemeester en wethouders on-
voldoende reden om te denken aan ver-
plaatsing van de voetbalvelden aan de
Oude Zutphenseweg naar elders. Burge-
meester en wethouders geven er dan
ook de voorkeur aan om het huidige
sportterrein (de voetbalvelden) te ge-
bruiken als lokatie voor een Vordens
Sportpark. In eerst instantie zouden alle
activiteiten gebundeld moeten worden
op het huidige terrein. Als dit niet moge-
lijk is zou het terrein uitgebreid kunnen
worden met het eveneens als sportveld
bestemde gedeelte ten zuiden van de
Oude Zutphenseweg (zie bijgevoegde
schets).

De Vordense Sport Federatie en de
Stichting Vordens Sportpark zouden
een plan in kunnen dienen met daarbij
een kostenopzet. De Politie Honden
Dressuurclub en de Landelijke Rij- en
Pony Club "De Graafschap" kunnen bij
het opstellen van die plannen betrokken
worden. De Voetbalvereniging Vorden
behoeft zich in deze opzet door de plan-
nen van derden op geen enkele wijze be-
perkt te voelen om te bouwen. De ge-
bruikelijke toetsing aan het bestem-
mingsplan zal nog wel eens moeten
plaatsvinden. Privaatrechtelijke toe-
stemming is eveneens nodig. De W
Vorden heeft tot nu toe geen aanvraag
om een bouwvergunning ingediend.
Het indienen van een verzoek om een
bouwvergunning behoeft thans niet op
problemen te stuiten.
Burgemeester en wethouders gaan er-
van uit dat de plannen van het particulier
initiatief zonder financiële medewer-
king van de gemeente gerealiseerd kun-
nen worden.

ZUINIG
AAN

^PECIAAL VOOR
'DE INWONERS
VAN WICHMOND

EN VIERAKKER
TAXATIE VOOR DE

ONROEREND-
GOEDBELASTINGEN

In verband met de gemeentelijke he-
rindeling zullen met ingang van 1989
de onroerendgoedbelastingen van de
gemeente Vorden voor u van toepas-
sing zijn.
Hiervoor is het nodig dat alle wonin-
gen, bedrijven, winkels, etc. worden
getaxeerd. Misschien is u bekend dat
de taxatiewaarde voor de onroerend-
goedbelastingen gedurende 5 jaar
wordt toegepast voor de berekening
van de belastingheffing. In de ge-
meente Vorden zijn alle percelen ge-
taxeerd op l januari 1985 (peilda-
tum). Deze taxatiewaarde wordt ge-
bruikt voor de belastingheffing over
de jaren 1986-1990. Daarna wordt
opnieuw getaxeerd.
De woningen en bedrijven etc. in
Wichmond/Vierakker dienen nu ge-
taxeerd te worden aangezien de
waarde bepaald moet worden naar
dezelfde peildatum als in Vorden.
Voor de taxatie hebben wij opdracht
gegeven aan taxatie-bureau Hou-
dringe bv. Dit bureau heeft ook alle
taxaties in Vorden verricht. Binnen-
kort zal hiermee worden begonnen.
De beëdigde taxateurs kunnen zich
legitimeren indien u daarom ver-
zoekt.
Wij verzoeken u vriendelijk hieraan
uw medewerking te willen verlenen.
Indien u nadere informatie wenst
kunt u zich wenden tot de afdeling fi-
nanciën, mevr. Kramer, tel. 05752-
2323, toestel nr. 16.

Wie z'n hond
op de stoep
laat poepen
zet zichzelf
te kakkei

NZAMELINGS-/
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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Voortbestaan jeugdsoos
in gevaar
„Toen de jeugdsoos zo'n driekwart j aar geleden werd verbouwd is in die
periode de belangstelling met rasse schreden teruggelopen. Vanwege de
werkzaamheden moesten de openingsavonden soms worden verschoven,
of de jongelui kwamen voor een dichte deur. Dit alles heeft er mede toe
bijgedragen dat de jongens en meisjes wegbleven. We hebben daardoor
moeten besluiten om alleen maar op vrijdagavond open te zijn. (De
woensdagavond en de zondagmiddag zijn reeds „vervallen ".) Helaas op
deze avond amper een tiental jongelui. De discotheken in naburige plaat-
sen trekken natuurlijk ook de jeugd bij ons weg", aldus Hans Wullink,
één der leden van de werkgroep van jeugdsoos „'t Stampertje".

Kerstfeest op en rond
het Addinkhof 7

Een werkgroep die samen met het be-
stuur probeert om „te redden wat te red-
den valt". Hans Wullink: „We hebben de
landbouwschool en de landbouwhuis-
houdschool enquêteformulieren ge-
stuurd met daarin de vraag wat deze jon-
gens en meisjes van de jeugdsoos ver-
wachten. Moeten we ons toeleggen op
filmavonden, sport, droppings en dat
soort zaken? Feit is dat we financieel vrij-
wel geen armslag meer hebben. De fi-
nanciën raken op, zodat we beslist niet
meer zoals vroeger wel het geval was,
bands kunnen kontrakteren", aldus
Hans Wullink.

Om toch aan wat geld te komen hield de
jeugdsoos „'t Stampertje" zaterdag 17
dec. op de Kerstmarkt een verloting.
Op 25 dec. zal er 's middags in de soos
zelf een karatefilm worden vertoond.

Tweede Kerstdag is er de traditionele
Jaarmix, waarin Michel Besselink een
groot aantal singels aan elkaar zal
„mixen".
Voor de kinderen van 2 tot 11 jaar wordt
er woensdagmiddag 28 december een
Kerstmiddag gehouden. Dan zullen er
spelletjes worden gedaan, films worden
vertoond, e.d.

„Hopelijk komt door al dat soort akti-
viteiten de belangstelling van de jeugd
voor de jeugdsoos weer terug. Is dat niet
het geval, dan zullen we ons ernstig
moeten beraden om er mee te kappen.
Het zou doodzonde zijn. Het is nu een-
maal zo, indien er geen belangstelling
meer voor de jeugdsoos is, dan is het fi-
nancieel niet meer op te brengen en bo-
vendien weinig zinvol om door te
gaan", aldus Hans Wullink.

Voorzitter van Ark:
„Foutieve beslissing van gemeente"

Voetbalvelden „Vorden"
blijven op huidige plek -
„Met het oog op de toekomst duidelijk een foutieve beslissing van het col-
lege", aldus een reaktie van „ Vorden"-voorzitter Jan van Ark nadat een
schrijven bijzijn club in de bus was gegleden. Een schrijven ajkomstigvan
B& W van Vorden, waarin het bestuur van de voetbalclub „ Vorden " werd
medegedeeld, dat men op de huidige plek aan de Oude Zutphenseweg zal
blijven.

De voetbalvereniging is door wethouder
Geerken uitgenodigd om op 28 decem-
ber te komen praten over de bouw van
een nieuwe akkomodatie en kantine.
Hierbij zal het financiële aspekt aan de
orde komen en zal „Vorden", zo ver-
wacht Jan van Ark, de benodige bouw-
vergunning verleend worden.

Tevens zal tijdens het onderhoud met de
wethouder de privatisering van de vel-
den aan de orde komen. Dat laatste be-
grijpt Jan van Ark niet helemaal.
Zegt hij: „We hebben tot l januari 1991
een huurovereenkomst met de gemeen-
te dus heeft praten over privatisering op

• dit moment geen zin. (Vorden betaalt
jaarlijks rond 4.500 gulden huur, red.)

Wat betreft de beslissing van de gemeen-
te om de velden te laten waar ze zijn,
merkt Jan van Ark verder nog op: „Wij
zijn natuurlijk blij dat we eindelijk weten
waar we aan toe zijn. Eigenlijk staan we
met de rug tegen de muur en moeten wij
het accepteren dat wij hier blijven. De si-
tuatie op onze akkomodatie is zo slecht
dat er inderdaad dringend wat gebeuren
moet.

Met het oog op de toekomst is de beslis-
sing van de gemeente natuurlijk fout. De
velden liggen veel te ver van het dorp. Ik
vind dat je de sport naar de mensen toe
moet brengen. Voetbal is een winter-
sport. Door die grote afstand (de velden
liggen circa^ 2 kilometer buiten het dorp)
krijgje minder toeschouwers. Heb je een
lokatie dichter bij het dorp, dan zijn de
mensen toch eerder geneigd even naar
het voetbalveld te lopen. Bovendien
denk ik dat het qua ledental eveneens
een slechte zaak is datje zover van de be-
bouwde kom afzit", aldus voorzitter Jan
van Ark.

Merkwaardig
Overigens vindt hij het op zijn zachtst ge-
zegd merkwaardig dat er nog voor het eind
van dit jaar een gesprek met wethouder
Geerken moet plaatsvinden. „Drie dagen
na ons onderhoud stopt hij ermee. De aan-
vragen van ons hebben jaren bij hem in een
laatje gelegen en nu moet er dan plotseling
gesproken worden ?Het was met het oog op
de toekomst veel logischer geweest dat we
in januari met elkaar om de tafel zouden
gaan zitten met de nieuwe wethouder. Het

lijkt er veel op dat Geerken nog bakzeil wil
halen", zo zegt Jan van Ark.

Nieuw sportpark?
Intussen is ook de VSF (Vordense Sport
Federatie) door het college uitgenodigd
voor een gesprek dat ook op 28 december
zal plaats vinden. De aanleiding hiervan
is, de namens Stichting Vordens Sport-
park door de VSF ingediende lokaties
voor een kompleet nieuw sportpark in
Vorden. Letterlijk schrijft het college aan
de Vordense Sport Federatie:

"... Na zorgvuldige afweging van diverse
belangen en mogelijkheden hebben wij
onze keus voor een lokatie van een toe-
komstig sportpark bepaald op de terrei-
nen aan de Oude Zutphenseweg. Van
doorslaggevend belang voor de uiteinde-
lijke keuze is geweest het feit dat duide-
lijkheid geboden dient te worden aan de
voetbalvereniging 'Vorden', zodat deze
vereniging haar bouwplannen kan uit-
voeren.

De aktiviteiten op de aangegeven lokatie
dienen zich te beperken tot een concen-
tratie van de nodige sportaktiviteiten op
de huidige terreinen, eventueel uitge-
breid met het eveneens als sportvelden
bestemde gedeelte ten zuiden van de
Oude Zutphenseweg.
Het college nodigt de VSF uit, indien de
federatie dat wenst, voor deze lokatie
een plan, voorzien van een kostenopzet,
op te stellen en bij het college in te die-
nen. Bij de planning van soorten sport-
terreinen dienen in elk geval de inpas-
sing van de voetbalvelden en de opstal-
len van 'Vorden', de buitenmanege met
eventuele opstallen van de landelijke
Rijvereniging en Ponyclub 'de Graaf-
schap' en het oefenterrein met eventuele
opstallen van de Politie Honden Dres-
suur Club 'Vorden' betrokken te wor-
den. ..."

Om reeds in een vroeg stadium duidelijk-
heid te verschaffen deelt het college in
haar schrijven aan de VSF mede dat het
college ervan uit gaat dat de realisering
van de plannen voor de aanleg van een
sportpark zonder financiële medewerking
van de gemeente kan plaatsvinden.
„Wij hebben geen gelden beschikbaar
om deze aanleg mede te financieren",
aldus het college.

Henk en Debora Denkers hebben wel een heel originele manier gevonden
om een ieder prettige feestdagen toe te wensen. Een kerstboom van wel 8
meter hoog, versierd met de tekst prettige feestdagen toegewenst door
Henk en Debora. (Zie ook de advertentie.)

Denk aan de

Kerstsamenzang
hedmavond

(woensdag 21 dec.)
20.00 uur

in de Dorpskerk

Alcohol en
verkeer
dat kun je
niet maken
Alcohol én verkeer, dat kun je niet ma-
ken. Toch gebeurt het. Elke dag, elk uur.
Aan 30 tot 40 procent van alle dodelijke
ongelukken zit een duidelijk alcohol-
luchtje. Dat kost jaarlijks 500 doden en
15.000 gewonden.
Er blijken nog steeds mensen te zijn, die
niet schijnen te beseffen welke effecten
alcohol op het rijgedrag heeft en hoe ge-
vaarlijk alcohol daarom in het verkeer is.
Verantwoord deelnemen aan het verkeer
na meer dan twee glazen bier, wijn, jene-
ver of wat voor een alcoholisch drankje
ook, is uitgesloten. Dat geldt voor IE-
DEREEN!
Wie meer drinkt overschrijdt de wette-
lijk bepaalde norm van 220 microgram
ademalcoholgehalte (= 0,5 promille
bloedalcoholgehalte) en maakt zich dan
als bestuurder van een auto, motor, maar
ook van een brommer of fiets, schuldig
aan een MISDRIJF. Drink daarom ge-
woon helemaal niet als je nog moet rij-
den. Makkelijk zat, of niet soms?

Rijden onder invloed is geen verkeers-'
overtreding maar zoals gezegd een MIS-
DRIJF. Daarom kun je met drie glazen
op al rekenen op een STRAFBLAD. On-
bekendheid met de wet en de gevaren
van alchohol in het verkeer is geen ex-
cuus.
De laatste jaren wordt het ouderwetse
blaaspijpje, dat de politie op straat voor
controles gebruikte, meer en meer ver-
vangen door een elektronisch apparaat-
je. Met dit elektronische blaaspijpje kan
veel effectiever worden gecontroleerd.
De bloedproef op het bureau wordt nu
ook steeds vaker vervangen door de elek-
tronische ademanalyse. De ademanaly-
se vindt ook op het bureau plaats en dit
geldt als wettig bewijsmiddel voor de
rechter. Bij dece controles nieuwe stijl

moet IEDEREEN die wordt staande ge-
houden door de politie ook echt blazen.
Hiermee is de kans om door de mazen
van het net te glippen nagenoeg verdwe-
nen. ^^

Wie boven de wettelijke Inroet blaast
moet mee naar het bureau voor de elek-
tronische ademanalyse. Veel mensen
denken dat de kans op controle op door-
de-weekse-dagen en helemaal overdag,
wel meevalt. Ze denken dat de pakkans
alleen in het weckende hoog is.

Met de nieuwe stijl van controleren en de
grote tijdwinst die door het gebruik van de
bewysapparatuur ontstaat, kan de politie
op elk moment en op steeds wisselende
plaatsen alcoholcontroles houden. (Zie
ook de advertentie.)

Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre orga-
niseerde vrijdagavond in het kader van
het aspirant-ledenwerk een vossenjacht
voor jongeren van 13 t/m 15 jaar. Voor dit
gebeuren bestond een redelijke belang-
stelling.
Vrijdagavond 10 februari wordt er voor
deze groep jongeren een kegelavond
georganiseerd bij „de Boggelaar".

Raad van Kerken
Opbrengst kollekte

De Raad van Kerken wil allen heel hartelijk bedanken voor de
gulle gaven. De opbrengst van de Kerst-attentie-akt ie was dit jaar:
f 9.504,50. Dankzij iedereen is deze aktie geslaagd te noemen.

Een extra woord van dank is hier op zijn plaats voor de vele kollek-
tanten/trices.

De Raad van Kerken wenst allen een voorspoedig 1989.

Uit de raadscommissies
Commissie Welzijn:

Wethouder Sociale Zaken
moet zekere vrijheid van handelen hebben
inzake Noodfonds

In de commissie Welzijn vond woensdagavond een evaluatiegesprek
plaats met betrekking tot de werking van het Noodfonds. In dit Nood-
fonds zit een bedrag van 5.000 gulden. De commissie was van mening dat
de wethouder van Sociale Zaken een zekere vrijheid van handelen moet
hebben wanneer er in geval van „echte nood" een beroep op het Fonds
wordt gedaan.

CDA-er Lichtenberg wees erop dat het
Noodfonds niet moet dienen voor men-
sen die bijvoorbeeld de kontributies aan
verenigingen niet meer kunnen betalen.
„Daarvoor is dit fonds beslist niet." Vol-
gens wethouder Geerken (CDA) is tot
dusver tweemaal een beroep op het
Noodfonds gedaan. Beide verzoeken
werden gehonoreerd. Even ontstond
nog de discussie wat nu werkelijk onder
„nood" moet worden verstaan. Het is aan
de wethouder (die zich achteraf wel
dient te verantwoorden) de juiste inter-
pretatie aan de „nood" te geven.
Mevr. D. Folkertsma, bijstandvrouw (zij
sprak mede namens dhr. D. Hoekman,

WAO-er met gezinstoeslag) zei tot de
commissie Welzijn dat zij het Nood-
fonds in Vorden erg ondoorzichtig vindt.
„Wij zijn nog steeds van mening dat de
gemeente een beroep op het fonds moet
doen om tekorten die vanuit Den Haag
niet worden vergoed op te vangen en niet
de armgemaakte als individu. Waarom
moeten wij steeds bewijzen dat we niets
hebben? Wordt er wel nagedacht hoe dat
voelt? Dat wij niets hebben heeft toch al-
les te maken met de inrichting van de sa-
menleving. Dat is beschermd! Daarover
zou de discussie in Vorden gevoerd moe-
ten worden", aldus mevrouw Folkerts-
ma.

Geen schenking maar vergoeding
voor „Sursum Corda"
Nu de commissie van beroep- en bezwaarschriften heeft aangetoond dat
„Sursum Corda" de vijf dui/end gulden die ze ter gelegenheid van het zil-
veren jubileum van de Sorbo heeft ontvangen, als een vergoeding ziet
voor optredens voor de komende jaren, had de commissie Welzijn er
geen enkele moeite mee positief te adviseren. Dat betekent dat „Sursum
Corda" een aanvullende subsidie ontvangt van ruim drie duizend gulden.

De heer E. Brandenbarg (WD) die zich
afvroeg of de andere Vordense muziek-
vereniging „Concordia", die ook vijfdui-
zend gulden van de Sorbo heeft ontvan-
gen, op dezelfde wijze is behandeld
kreeg hierop een ontkennend antwoord.

Niet nodig
„Het verschil is dat 'Concordia' het be-
drag van vijf mille als een schenking
heeft geboekt en het ook als zodanig
ziet", aldus lichtte ambtenaar H. van
Woudenberg toe.

Een bedrag van f 1035,- dat de Vordense
ondernemersvereniging ter gelegenheid
van haar veertigjarig bestaan aan de ge-
meente Vorden heeft geschonken werd
door de commissie Welzijn dankbaar
aanvaard.
„Gelukkig met deze vorm van sponso-
ring", aldus Brandenbarg (VVD). Het
bedrag zal worden aangewend voor het
aanschaffen van speelwerktuigen voor
de Vordense jeugd. „Dankbaar dat de on-
dernemers aan onze jeugd denken", al-
dus een reaktie van W.B.J. Lichtenberg
(CDA).

Betaling abonnementsgeld
vanaf donderdag 22 december 1988
tot 20 januari 1989

Het abonnementsgeld voor 1989 voor Contact ed. Vorden bedraagt

f 36,- inklusief 6% BTW
als u voor 20 januari 1989 betaalt.

Betaalt u na 20 januari (ook girobetalers) dan brengen wij u f 5,-
administratiekosten in rekening.

U VERDIENT DUS f 5,- als u vóór 20 januari betaalt!
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374; Amrobank nr. 48.63.19.245;
Bondsspaarbank no. 92.31.24.004; Postgiro nr. 1.20.58.67
t.n.v. Drukkerij Weevers BV, Vorden

Onze kantooruren zijn: van maandag t/m vrijdag
8.00-J2.30 uur en 13.00-17.00 uur; zaterdags gesloten.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

de redactie.
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Nog tot en met 31 december vieren wij ons Jubileum 121/2 jaar Ruesink in Ruurlo.
Automobielbedrijf Ruesink is NU de grootste Citroëndealer van Oostelijk Nederland.
Dat vieren wij in alle vestigingen: in Haaksbergen, in Doetinchem en natuurlijk in
Ruurlo met een grandioze Jubileum Kerstshow.

VIER REDENEN OM DEZE JUBILEUM KERSTSHOW BESLIST TE BEZOEKEN!
De Ruesink Voordeelcard. Voor iedere klant
en iedere nieuwe klant ligt een Ruesink
voordeelcard klaar. Welke voordelen biedt
de Ruesink voordeelcard? Tijdens de
Jubileum Kerstshow kunt u meteen een
afspraak maken voor een gratis winter-
kontrolebeurt. Het komende jaar kunt u

in onze advertenties lezen welke voordeeltjes u op
uw Ruesinkcard kunt krijgen.

De AX Citroen Jubilé. Een royale 5-deurs
wagen. Zuinig in gebruik, verrassend snel en
komfortabel. Ter ere van onze jubileum is de
prijs van deze exklusieve uitvoering
15.600 gulden**

Jubileumaktie nieuwe en gebruikte auto's.
Wie nu een nieuwe of gebruikte auto (boven
de 7500 gulden) koopt, hoeft pas over
6 maanden te betalen*. Als u beslist voor 't
eind van het jaar, betaalt u pas als de grote
vakantie begint. (30.6.1989).
U kunt ook kiezen voor 500 gulden accessoires

' tot een maximum van 10.000 gulden met wettelijke
verplichte aanbetaling van 30%

De BX Citroen Jubilé. De ster van onze
Kerstshow in glanzend witte lak. Nu als
jubileumaanbieding met veel gratis extra
accessoires, zoals 'aparte striping 'luxueus
GTI bekledingpakket 'radiouitrusting
'wieldoppen Jubileumprijs 25.900 gulden"

"exklusief af leveringskosten

RUURLO DOETINCHEM HAAKSBERGEN

AUTOMOBIELBEDRIJF RUESINK BV
De Venterkamp 11, Ruurlo. Tel. 05735-2004 Grutbroek 6, Doetinchem. Tel. 08340-23500 Kruislandstraat 46, Haaksbergen. Tel. 05427-13124

VAN DE WEEK

f
S

ƒ
PARADE

TAPIJT
98,-

Nylon
400 breed

alleen deze week
van 125,- voor 'LEGGEN /s GRATIS

BOUW- OF
RENO VA Tl E P LA N N EN?
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!

H E LM IN K
meubelen

Zutphenseweg 24

Vorden/Eibergen

Tel. 05752-1514

SCHOONMAAKBEDRIJF

„GLIMMO"
Vinkenstraat 12, Gorssel
Tel. 05759-2118 of 05752-2414

wenst iedereen
prettige Kerstdagen en
een gelukkig nieuwjaar

Hou de kou en de dokter van uw lijf:

draag THERMOFIT
halfwollen ondergoed

verkrijgbaar
bij:

Zutphenseweg 29, Vorden. Tel. 05752-1971

Abies Nordman
Voor een aparte
Kerstboom naar

BOOMKWEKERIJ

M.G. Spiegelenberg BV
Ruurloseweg 26 - Vorden

Bestuur en Medewerkers
Onderlinge Waarborg Mij Vorden w.a.
wensen U ^

Prettige Kerstdagen
en een Voorspoedig 1989

Voor inlichtingen:
A. Florijn: 08342-2617
Kantoor: 05750-26222

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen ^^

qp juwelier
siemennk
oo optofr
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

GROTE KENWOOD HIFI-SHOW
EN

H EFTA LUIDSPREKERBOXEN

VERSTERKEN
VAN HET

onder de indruk van de klank Techneuten
zijn laaiend enthousiast over Oe konstrukhe.
Logisch, want deze disk/eet opgebouwde
versterkers verrassen door de unieke
komrjtnaüe van klank en kwaliteit.
Oe interne signaalbanen i\f\ op ingenieuze
wnze ngekort waarmee Kenwood vervorming
en kwalilp'svettes terugbrengt tot het

M • Uittil int*=n rvituurgt-'Ucxjwe, uiterstdy-
rurrKche weergave van deze versterkers
KA-5500 en KA-6600. Niet voor mets 'De
versterkers van het jaar' (Luister okt. '88.
A van Ommeren| En als u het prijskaartje
ziel, zult u helemaal aangenaam verrast zi)n.
Neem er de tijd voor. Kom rustig luisteren bij
uw Kenwood HiFi specialist

Kenwood Midi.
Briljant als de bron.
Geeft zelfs de meest
subtiele klanken
subliem weer.
Kenwood tilt HiFi
naar het allerhoogste nivo. Met de allernieuwste
Midi-sets M-32, M-62, M-82 en M-92. Uitgerust met
talloze technische noviteiten.

Ontdek het pure qeluid^an Kenwood Midi

KENWOOD

KENWOOD
-ZUIVER ALS DE NATUUR-

RADIO EN TELEVISIESPECIAALZAAK

BREDEVELD
Dorpsstraat 8 - VORDEN - Tel. 05752-1000

Kom geheel vrijblijvend
kijken en luisteren.

Een kopje koffie staat voor u klaar.

COnCORDIP
DISCOTHEEK INVENTION PRESENTEERT:

• 2e Kerstdag
DANSEN MET

PARADISE
• Nieuwjaarsdag

DANSEN MET

LIBERTY
CAFÉ, REST., ZALENCENTRUM, DANCING .DISCOTHEEK,

CAFETARIA EN SLIJTERIJ

RAADHUISSTRAAT 36 HENGELO GLD. O 05753-1461

EUBELHAL
DE •AGER

ZELHEM
Smidsstraat 7-9
tel. 08342-39 00

BEEK
St. Jansgildestraat 37
Telefoon 08363-19 27

Grote parkeerruimte achter de zaak



Zaterdag 24 december (Kerstavond)
zijn wij vanaf 18.00 uur gesloten.

Zondag 25 december (T Kerstdag)
zijn wij tot 18.00 uur gesloten.

Zaterdag 31 december (Oudejaarsavond)
zijn wij geopend vanaf 24.00 uur
tot 02.00 uur

Zondag 1 januari (Nieuwjaarsdag)
zijn wij de gehele dag gesloten

Wij wensen u Prettige Kerstdagen
en een Voorspoedig 1989

(zie ook advertentie Biljartvereniging K.O.T.)

Café d'Olde Kriet
Dorpsstraat 25 - Wichmond - Tel. 05754-285

it

li

Sigarenmagazijn Boek- en
Tijdschriftenhandel

JAN HASSINK
wenst allen prettige feestdagen, en

een voorspoedig 1989.

Tevens willen wij u danken, voor het
in ons gestelde vertrouwen in al die
jaren, en wensen u ook na 1989 al

het goede.

Derk en Gerrie Klein Hekkelder.
Raadhuisstraat 14

IN 'N OMZIEN

Schoonheidssalon „Bjoetie"
wenst u
Gezellige kerstdagen en een
„Mooi en Natuurlijk 1989"

Ans Jongbloets
Het Wiemelink 9 - 7251 CW Vorden
Telefoon 3560

DEBUCO zoekt
z.s.m. gem.
kam./app./
pensions voor
medew. in
Vorden e.o.
telefoon
010-4113011

ATTENTIE:
UW ADRES VOOR DE AANST.
FEESTDAGEN
verse haantjes, kip, kalkoen, ko-
nijnen en verse eieren, enz.

POELIERSADRES tel 1283
ROSSEI nieuwstad 45

Tekencursus
ELKE MAANDAG: aanvang
9 januari a.s. 20.00-22.00
uur. Dorpscentrum.

Kosten f 45,- voor 10 lessen.

Opg.: Vrouwenraad
T. Brandenbarg,
tel. 2024

met
Televisie

reparaties
. direct

-' uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

ZOMERVAKANTIE
- Nu boeken voor uw

Moezelvakantie
- Te huur in Duitsland
- Grote caravans
- Volledig huish. ingericht
- Met tuinstoeltjes en tafel in

grote voortent
- In het prachtige Moezeldal
- Op Camping Pommern

(8 km van Cochem)
- Zeer gunstige All-In prijzen
- Folders op aanvraag.

fam. LOVINK
Thorbeckestraat 22
7021 AZ Zelhem
tel. 08340-1548.

SMEDERIJ

H.W. OLDENHAVE
SPIEKERWEG 6 - 7251 RA VORDEN - TEL. 05752-1428

wvertfiLATESTLOOK

feestelijk, in'n
wijde pantalon 119,-
en pelerine jasje 149,-
of bloes met kanten kraag 109,-

mode
burg. galleeslraal 3 - vorden

Parkeren voor de deur.

WEEKENDAANBIEDING:

Vruchten-Bavaroise taartje
een geweldig lekkere combinatie van ,
bavarois, vruchten en slagroom £

Dit weekend van 7,50 voor

't winkeltje in vers brood en banket

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

KOMFORTABE
LOPEN!

Wij wensen u
Prettige Feestdagen

en een
Voorspoedig 1989

AUTOBEDRIJF

POLMAN
VORDENSEWEG 21/23 - TEL 05752-3568

• Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 -- Tel. 1342
L̂ 's maandags gesloten

Kerstbomen
Alle maten,
met en zonder kluit.

BOOMKWEKERIJ

M.G. Spiegelenberg BV
Ruurloseweg 26 - Vorden

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van de gemeente Vorden maakt be-
kend dat Gedeputeerde Staten van Gelderland bij be-
sluit van 6 december 1988, nr. R088.29965-ROV/
G5208 goedkeuring hebben verleend aan een wijzi-
ging van de voorschriften van de bestemmingsplannen
Kranenburg 1979 en Kranenburg 1987.
De betreffende wijzigingen beogen de mogelijkheden
op achtererven, met name achtererven groter dan 200
m2, enigszins te verruimen.
Genoemd besluit ligt tesamen met de onherroepelijk
geworden voorschriften vanaf vrijdag 23 december
a.s., gedurende één maand, voor een ieder ter visie ter
gemeente-secretarie.

Vorden, 22 december 1988.
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

25-40% KORTING
OP ALLE KINDERKLEDING

10-25% KORTING
OP MANTELS - JAPONNEN - PAKJES -

CO ATS - PULLOVERS - ROKKEN EN BLOUSES

KASSA
VOORDEEL

Modecentrum

Ruurlo

Als het buiten
begint te gieten,
moet het binnen

niet gaan

Zink- en dakbedekkingswerk is één van de
vele specialiteiten van Installatiebedrijf
Oldenhave. Klein en groot onderhoud tot aan
een kompleet nieuw dak behoren tot de
mogelijkheden. Kom gerust eens informeren
en vraag een vrijblijvende prijsopgave.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
Baakseweg 11 - Wichmond - Telefoon 05754-755. Na 18.00 uur: 05752-6439.

Laarstraat 61 - Zutphen - Telefoon 05750-18383

KERST-MEUBELSHOW
22 23 24 27 28 29 30 31 december

Tijdens deze show vele aanbiedingen.

Zwaar massief eiken bankstel - korting en inruil 1490,-

Prachtig overgestoffeerde 3-2 zit combinatie NU 1995,-

Verder vele aanbiedingen door de gehele winkel.

Zuiver WOllen tapijt van 259, NU voor 179,- p.mtr.

Zuiver WOllen tapijt van 219, NU voor 159,- p mtr

Zwaar nylon tapijt van 139, NU voor 98,- P mtr

Natuurlijk alle tapijt gratis en vakkundig gelegd!

De koffie staat klaar.
Tot ziens in de gezellige winkel.

PHNNEVDCEL
MEUBEL- EN TAP'JTENHUIS

hengelo(gld) ruurïoseweg.2.^Q| U8£

Tevens wensen de fam. Heijink en medewerkers van de Spannevogel
U prettige feestdagen en een voorspoedig 1989 toe.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

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

aguAsport
regenpakken

FL 50.- PREMIE
PER MAN PEOÜA

:egenp,ir
*ele ext ra s in vi|i mi

Martens
ZUTPHENSEWEG- VORDEN

TOT 17 MAART 1989 KRIJGT U WINTERPREMIE OP ONS
BINNENWERK: f 50.- PER MAN PER DAG!

VOOR NIET PARTICULIEREN IS DE PREMIE OP
BINNENWERK f 35.-.

WIJ MAKEN MEER WERK VAN UW HUIS.
EN DAT KOST U DEZE WINTER MINDER.

SCHILDERSBEDRIJF

UITERWEERD B.V.
Meester Schilders

Ruurloseweg 35 - Vorden - Tel. 05752-1523



Wij wensen U

Nieuwjaar

Pretfe Kerstdag I
oo

Hans en Erna Huinink fi&
interieuradviseur

Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517

WIJ WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN
EN EEN VOORSPOEDIG 1989

u wordt óók schoon

Toch geven mensen van deze tijd de
voorkeur aan een verzorgde badka-
mer met een douche en/of een bad en
een royale wastafel. Een mooie badka-
mer is immers elke dag weer een ge-
not. We kunnen u daarover adviseren,
een prijs opgeven en de complete aan-
leg verzorgen. Praat er eens over met
de badkamer-specialist

Burg Gallcestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

. 725'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

PIONEER
COMPACT DISC

TYPE PD 4100
PIONCECER

- Digitaal filter-4 oversampled
- honingraat chassis - 8 cm CD
single compatible. Van 599.-

Kerst
prijs

PIONEER
TUNER
TYPE F 443-1!
- Kwarts PLL - FM, middengolf
en lange golf - 24 voor

oi\ce> F
VERSTERKER

MIDISET,MET BOXEN
- Met multi programma timer - multi display toont alle funkties - surround
sound voor realistisch akoestisch geluidseffect - vermogen 50 Watt - Hifi
luidspreker- boxen - tuner met 24 voorkeuzezenders - dubbeldeck
cassettespeler.

- Met CD speler

1399.-
Kerst 1049r

K^ f̂lr - Vermogen 2 x 721
Watt - aansluiting voor
2 cassettedecks.
Van 539.- «T449,

PIONEER
DUBBEL

CASSETTEDECK
TYPE CTW 500

- Relay play - dolby B en C
Van 659.- ^549.

SONY TRINITRON
KLEUREN TV
TYPE KV-X25TD
- Flat square beeldbuis van

54 cm - voorzien van 30 kanalen
- stereo muziekvermogen 2x10 Watt - voorzien van
teletekst -on screen display -veelvoud van
aansluitmogelijkheden - met draadloze afstands
bediening ^ f\f\f\

999.-

SONY

SONY
HIFI
SESSION
1000

- Versterker 2 x 50 Watt - digitale systhesizer tuner
met 25 voorkeuzestations - cassettedeck- CD speler
- luidsprekerboxen tot
70 Watt belastbaar.

Kerstprijs 1699.-

SONY
SONY AUDIO CASSETTES
Door voortgaande research is SONY er opnieuw in
geslaagd de technische specificaties sterk te
verbeteren. De dubbele index-kaarten, extra labels,
de reinigingstape die automatisch voor altijd
schone geluidskoppen zorgt, zijn extra handige
SONY features.

Tijdelijk Fl. 5.- retour d.m.v. inzenden waardebon.

5 pack UX-60A

22
5 pack UX-90A

° 24 5

GRUNDIG PORTABLE
KLEURENTELEVISIE
TYPE P 37-332
- 37 cm-beeldbuis - 39 voorkeuze
zenders - metallic kast.
Van 749.-

GRUNDIG STEREO
KLEURENTELEVISIE
MET TELETEKST
TYPE ST 70-361 TXT
- Beeldbuis 70 cm - 39 kanalen
- flatsquare - stereo luidsprekerboxen
- voorzien van teletekst.

NORMENDE KLEUREN
TELEVISIE TYPE 5500
- Monitor looK- stereo - voorzien van
teletekst - black matrix beeldbuis
van 55 cm - muziekvermogen 2x10
Watt

NORDMENDE

0*̂ 1648.-

BASF

MET BASF CHROOM
SUPER II GRATIS
3 OVERNACHTINGEN
Als u de bon aan de achterkant van de
banderol invult
en 5 gulden aan
postzegels
bijsluit, ontvangt u een hotelwaarde-
cheque. Hiermee kunt u gratis in
honderden hotels, vermeld in het bij
de cheque ingesloten boekje, met twee
personen overnachten. U betaalt
slechts 1 x ontbijt en 1 x diner per
persoon per dag.

BASF VIDEOBANDEN
E 240 SHG

1995

INSTALLATIEBEDRIJF

G.J.OLDEMHAVE ZUTPHEM
Laarstraat 61 - Zutphen - Tel. 05750-18383 Baakseweg 11 - Wichmond - Tel. 05754-755 (na 18.00 uur 05752-6439)

Kerstaanbieding

(BURlEYj
college en
veterschoentjes
van f 159,95 voor 119,-
Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
's maandags gesloten

Autoschade

Theo Terwel
Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

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

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

PROBLEMEN BIJ DE KUIL?
OF EEN TE LICHTE TREKKER?
Wij zijn nu in staat om voor U het kuilvoer
snel en voor een betaalbare prijs uit te halen.

Tevens zijn we in het bezit
van een maaier met kneusinrichting,
om voor U in het volgend jaar
van dienst te kunnen zijn
met het voederwinningsprogramma.

GEBR. HISSINK
Slotsteeg 9 - tel. 05753-1439 - Hengelo (Gld.)
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Aan vooravond Parijs-Dakar

Hans Wagenvoort (Vorden) en
Willem Snippe (Doetinchem) voelen
"vlinders" in hun buik!
We hebben ons wel iets op de hals gehaald om aan de 'Vooravond" van de rally Parys-Dakar in de
werkplaats ergens in Hengelo een gesprek aan te knopen met de deelnemers Willem Snippe uit
Doetinchem en Hans Wagenvoort uit Vorden. Een broer van Willem Snippe krijgt nog even tekst en uitleg
waar hy in Arnhem de "spatlappen" kan ophalen en welke maat het moet zyn. Vriendin Rita belt op met
de mededeling dat er gistermiddag (vrijdag) een koerier aan de deur is geweest om nog wat "spullen" af te
leveren. Aangezien er niemand thuis was werd het pakket weer meegenomen naar Hoofddorp.

"Ik hoor dat ook nu pas. Wij zijn vrijdag-
nacht teruggekomen uit Brussel. Dan is
het slapen, waardoor je elkaar dus bijna
nauwelijks ziet", verontschuldigt Wil-
lem Snippe zich een beetje. Gauw een
zwager gebeld met het verzoek naar
Hoofddorp te rijden. Via een ander bin-
nenkomend telefoontje vernemen wij
dat een sponsor tienduizend gulden zal
overmaken. Willem Snippe: "Van zo'n
bedrag ben ik wel even ondersteboven.

De laatste weken druppelt het beetje bij
beetje binnen. Hier duizend gulden,
daar een paar honderd. Helaas nog niet
voldoende. We zitten momenteel nog
met een tekort in de begroting van rond
25000 gulden. (De totale begroting be-
draagt 224000 gulden!). Ik ben bang dat
we het ontbrekende bedrag niet meer op
tafel krijgen. Dan maar naar de bank om
te lenen. Gaan doen we toch", zó zegt
Willem Snippe, die inmiddels ook de
vlinders in de buik begint te voelen!

Auto perfect in orde
De Toyota Hi-Lux (startnummer 310) is
prima in orde. De afgelopen weken heb-
ben bestuurder en navigator Hans drie
keer proef gereden. Zowel op de hei als-
mede op een circuit. Ook de schokdem-
pers zijn beproefd en in orde bevonden.

"Technische gezien is de auto perfect.
Wanneer we donderdag naar Frankrijk
vertrekken en in Parijs aankomen dan is
de motor "ingelopen". De komende da-
gen worden nog wat kleine dingen afge-
bouwd. Trainen doen we niet meer", zo
zegt Willem.

Woestijn van Libië
Vrijdagavond hebben Willem en Hans,
samen met nog zo'n 100-150 man met de
organisatie van Parijs-Dakar in Brussel
een voorbespreking gehad. Snippe hier-
over: "Er werd uitleg over de rally gege-
ven. Zo werden de wijzigingen in de
route uitvoerig doorgenomen. Het ge-
deelte door Algerije komt te vervallen.
Vanwege sociale problemen en opstan-
den in het land, waarbij nog kwam dat er
teveel geld voor de doortocht werd ge-
vraagd, heeft de organisatie doen beslui-
ten om Algerije te mijden. Daarvoor in
de plaats rijden we door Tunesië en Li-
bië. Volgens de Fransen zeer opmerke-
lijk want het is voor het eerst dat Libië de
woestijnen "openstelt". Tijdens het be-
zoek aan Brussel werd tevens van de ge-
legenheid gebruik gemaakt om bij an-
dere deelnemers die de rally ooit heb-
ben gereden, naar ervaringen te vragen.
"Of je er veel aan hebt, weet ik niet, iede-
reen vertelt zijn verhaal anders. Wij pro-
beren in elk geval kalm en rustig te blij-
ven en hopen de rally uit te rijden". Ver-
gezeld van wat familie, vrienden en be-
kenden worden Hans en Willem don-
derdag 22 dec. uitgeleide gedaan.
Vrijdagmorgen 23 december vindt in Pa-
rijs de keuring plaats. Zaterdag 24 de-
cember kan het publiek de deelne-
mende auto's en motoren bezichtigen.
Die dag wordt er in Parijs een grote show
gehouden. Nadat zondag 25 december
(Eerste Kerstdag) een» "rondje" in de
Franse hoofdstad is gereden, vertrekt de
karavaan naar Barcelona. Hier staat
Tweede Kerstdag de proloog (6,5 kilo-
meter) op het programma. Daarna
wordt het gezelschap ingescheept voor
de overtocht naar Afrika.

Service truck
Op vrijdag 13 januari is de aankomst in
Dakar gepland. Indien Willem Snippe
en Hans Wagenvoort erin slagen de
eindstreep te halen, dan betekent dat dat
er 12000 kilometer onder de wielen van
de Toyota Hi-Lux zijn doorgegleden.

Onderweg weten zij zich gesteund door
het team van Pierre Karsmakers/Jan
Roelofs die met een Unimog mee zullen
rijden. Deze Unimog die geprepareerd
is, heeft zich tweemaal bewezen als ser-
vice-truck tijdens Parijs-Dakar. Willem
Snippe hoopt in hun klasse (Proto-
klasse) op een plaats in de middenmoot.

"Mochten we het halen dan gaan we ver-
der. Ik denk dan aan de Atlasrally in Ma-
rokko, de Baja-rally in Spanje en dat
soort "werk". We moeten de komende
weken wel presteren want anders ben ik
bang dat we in de toekomst met de fi-
nanciën in de problemen komen want
zonder sponsoring kun je het natuurlijk
vergeten", aldus Willem Snippe. Bijge-
staan door vriend en manueel therapeut
Joop Oudsen uit Vorden (de man die
ook de ^Iministratieve rompslomp
heeft :̂ ^Bd) hebben Hans en Willem
de afge^ep maanden veel aan fysieke
en mentale training gedaan. "Konditio-
neel zit het dus wel snor, zo vindt de di-
recteur en mede-eigenaar van enkele
zand- en^wxmdwinningsbedrijven uit
Doetincl^Ben de veterinaire pedicure/
bedrijfsverzorger uit Vorden. Al een
paar weken wordt niet meer aan de nor-
male dagelijkse werkzaamheden ge-
dacht, maar zijn de ogen gericht op
kwatta, pardon op Parijs-Dakar!

Het gaat goed met de PKV Vorden e.o.

Veel inzendingen voor
tentoonstelling
Zo rond 1980 was het byna gedaan met de PKV Vorden & omstreken.
Veel leden hadden de vereniging de rug toegekeerd en melden zich
aan bij clubs uit de omgeving. Het vijftal dat overbleef zette er de
schouders onder met als gevolg dat de vereniging plotseling weer in
de lift zat. "Door dit initiatief ging het ledental fors omhoog.
Momenteel hebben we zo'n 100 leden die behalve uit Vorden,
afkomstig zyn uit Hengelo, Warnsveld en Zutphen", zo zegt
bestuurslid G. Lenselink niet zonder trots.

In de eerste jaren na de "wederopstan-
ding" werden er tentoonstellingen geor-
ganiseerd in samenwerking met de zu-
stervereniging uit Zutphen. Vanaf 1983
heeft de PKV Vorden weer haar eigen
show met hoenders, sierduiven en ko-
nijnen. Vrijdagavond werd in zaal "De
Herberg" een driedaagse tentoonstel-
ling geopend. In totaal met 389 inzen-
dingen, vijftig meer dan voorgaande ja-
ren. "Deze groei zit hem vooral in de
toename van de konijnen", aldus de heer
Lenselink. De uitslagen waren als volgt:
Konijnen (Mooiste konijn): l J.J. Jan-
sen, Keyenborg. Mooiste grote rassen: l
H. Snellink, Vorden. Mooiste midden-
ras: l G. Lenselink, Vorden. Mooiste
kleine ras: l J.J. Jansen, Keyenborg.
Mooiste dwergras: M. Dekkers, Vorden.
Mooiste konijn jeugd: Andre Snellink

Vorden. De wisselbeker voor de vier ge-
kruiste dieren werd gewonnen door G.
Lenselink uit Vorden. Duiven: Mooiste
duif: l A. van Hussel, Warnsveld. Kip-
pen: Mooiste grote hoen: l W.G. Hof-
straat, Zutphen. Mooiste dwerghoen: l
L. Meyer, Vorden. Mooiste grote hoen
jeugd: l Arnold Dijkstra, Laren. Mooiste
dwerghoen jeugd: l Eric Seesing, Vor-
den.

Verdere uitslagen PKV
klubtentoonstelling
Grote hoenders: Fries Hoen Goudpel:
H. Gosselink (sr) IxZG. Barnevelder
Dubb-gez: J.W. Smallegoor 2xZG. Pa-
trijs Leghorn: H.E. Rietman IxZG. Ind-
Vechthoen: H.J. Rietman IxZG. Wyan-
dott Gestreept: H. Berenpas IxZG.
New-Hampshire: A. Van Hussel IxZG.
Maleier Tarwe: W.G. Hofstraat IxF.
Dwerghoenders: Holl-Hoen: L. Meyer
IxF. Holl-Kriel Patrijs: L Meyer IxF
IxZG. Welsumer Kriel Rood Patrijs:
Landbouwschool Vorden 2xZG. Sussex
Columbia: J. Groot Jebbink 2xZG. Se-
bricht Zilver: G.W. Tragter 2xZG.
Wyandotte Wit: J.W. Smallegoor IxF
2xZG. Wyandotte Gestreept: H. Beren-
pas IxZG. Wyandotte Clumbia: B. van
der Houwen 2xZG. Wyandotte Goud
Gez: H.J. Rietman IxZG. Idem M.
Klein Bramel IxZG. Wyandotte Zilver:
Eric Seesing IxF IxZG. Rhode Island
red: H.J. Rietman IxZG. Iden J.W.
Smallegoor IxZg. Sierduiven: Duitse
Modena A. van Hussel IxF. Oud Holl-
Capucein: Harry Wesselink IxZG. Ned-
Helmduif: Harry Wesselink 3xZG. Neu-
renberger Leeuwerik: A. van Hussel 2xF
2xZG. Afd. Konijnen Grote Rassen:
VL-Reus-Kon-Grijs: W.H. Arends IxF
IxZG. Idem combinatie Berenpas
2xZG. Iden G.J. Ten Bokkel IxZG.
Idem A. Hietbrink IxZG. Idem W Riet-
man IxZG. Vl-Reus Yzergr: T.F. Eenink
2xF IxZG. Idem E.J. Huurnink IxZG
Idem H.W. Sloetjes 2xZG. Vl-Reus Wit:
G.J. ten Bokkel IxF 4xZG. Idem A.
Dijkstra 2xF. Idem Arnold Dijkstra IxF
IxZG. Idem Johan Lenselink 3xZG.
Idem H.J. Rietman IxZG. Idem H. Snel-
link 2xF 2xZg. Lotharinger^^art: mevr.
Borgman-Berenpas 3xZGH^em H.J.
Rietman IxZG. Franse Wingoor: J.
Dekkers IxZG. T.F. Eenir^lxF 2xZG.
Idem D. Kuiper IxF. Nj^ .wzeelander
Wit: M. Besseling IxF. Idem M. Boers-
broek IxZG. Idem A. Di^gra 4xZG.
Idem Natascha Hoogland^KG. Idem
E.J. Huurnink IxZG. Idem H.J. Riet-
man IxF 2xZG. Idem H. Verstege IxF
3xZG. Groot Zilver: Combinatie van
Heerde 2xZG. Californian: J.L. Klein
Brinke 3xZG. Wener Blauw: W.H.
Arends IxZG. Idem G. van de Heide
IxF 2xZG. Idem Andre Snellink IxF
2xZG. Wener Wit: H.J. Rietman IxZG.
Japanner: H.J. Rietman IxZG. Belg-
Haas: S.H. Siebelink IxZG. Nieuwzee-
lander Rood: H. Bakering IxZG. Idem
H. Gosselink 3xZG. Idem G. Lenselink
2xF 2xZG. Idem H. Rietman IxZG.
Idem Harry Wesselink 2xZG. Rex-
Castor: M.G. Lijftogt IxF IxZG. Idem
Rex Geel 2xZG. Klein Lotharinger
Zwart: H.J. Rietman IxZG. Tan-Zwart:
S.H. Siebelink IxZG. Hollander: Jan G.
Derksen IxZG. Idem T.H. Janssen IxF
2xZG. Idem T. Zevenhoeken IxF. Klei
Zilver: G. Agelink IxZG. Idem Chri-
stian Berenpas IxZG. Idem J.J. Jansen
2xF 3xZG. Idem H.J. Rietman IxZG.
Rus-Zwart: M. Klein Bramel 2xZG.
Idem T. Zevenhoeken IxF 3xZG. Ned-
Hangoor-Dwerg: M. Dekkers IxZG.
Idem H. Sanderman IxZG. Kleurdwer-
gen: D. Klein Geltink IxZG. Idem H.J.
Rietman 2xZG. Idem H. Sanderman
IxZG.

Sport
Veldrijden

nieuws

Zondag werd in Vorden de laatste wed-
strijd gehouden van de veldritcompetitie
'88, georganiseerd door de ETP Zutphen
en de RTV Vierakker-Wichmond. In to-
taal werden 8 wedstrijden gehouden in
Harfsen (motorcircuit „Peppelenbos")
en in Vorden („Kamphuizen").
De 6 beste uitslagen telden mee voor de
eindstand:
1. Jan Weevers, Steenderen, 72 punten
2. Rudi Peters, Wichmond, 68 punten
3. Joh. Pardijs, Vorden, 58 punten
Dhr. Rozendaal van de ETP Zutphen
reikte na afloop de prijzen uit.

Uitslagen biljarten
Dinsdag 6 dec.: Kranenburg 5-Heezen 5
36-36 - Woensdag 7 dec.: Kranenburg 3-
Modern 3 33-32, De Keu 5-Kranenburg 4
30-34 - Donderdag 8 dec.: Heezen 3-Kra-
nenburg 2 40-24 - Vrijdag 9 dec.: IJssel-
strand 1-Kranenbrug l 37-31.

Carls Jansen (Dash/Sorbo)
hoopt op betere tijden

Blessureleed bijna ten einde
De schouderblessure van Carla Jansen heeft het damesvolleybalteam
van Dash/Sorbo danig parten gespeeld. Afgelopen zaterdag tegen
koploper Avero-Olympus 2 uit Sneek speelde Carla voor het eerst
sinds 12 september weer een paar sets mee.

Dat wil nog niet zeggen dat Carla nu
blessurevrij is. "Was het maar waar.
Deze week moet ik een spuit halen en
dan hoop ik dat ik begin volgend jaar
weer voluit kan spelen", aldus Carla die
zaterdag na afloop van de wedstrijd te-
gen Sneek goed "stuk" zat. In feite moet
voor de Vordense middenaanvalster de
competitie nog beginnen. Eenjaar gele-
den zag het er voor Carla heel wat zonni-
ger uit. Toen leek het er zelfs even op dat
zij Dash/Sorbo zou gaan verlaten en dat
zij de gelederen van Avero-Olympus
zou gaan versterken. Een bezoek aan
Sneek, een rondleiding en een gezellig
gesprek met ex-international Martje de
Vries, alles wees erop dat Carla was "ver-
kocht". Op de terugweg naar Vorden
dacht Carla in de auto na. Vrienden en
bekenden in Vorden verlaten om in ruil
daarvoor in het hoge Noorden te gaan
spelen, zag Carla Jansen toch niet direct
zitten. Ook mede doordat haar club
Dash/Sorbo op het punt stond om naar
de tweede divisie te promoveren, deed
Carla besluiten om in Vorden te blijven.

Nachtmerrie
Helaas voor haar en de club werd de
nieuwe competitie 'n nachtmerrie. Trai-
ner-coach Jaap Sanders: "Wij hebben
natuurlijk wel het één en ander te ver-
werken gekregen, een ontzettende han-
dicap dat Carla Jansen niet inzetbaar
was. Carla is nu éénmaal erg belangrijk
voor de ploeg. Zij scoort veel punten.
Bovendien is Carla van grote waarde
door het "dwingende" blokkeren. Zij
dwingt bij de tegenstander respect af',
zo zegt Jaap Sanders. De Vordense
coach heeft bij de start van de competitie
een paar geroutineerde speelsters nood-
gedwongen moeten vervangen door de
jeugd. Jaap Sanders: "Ik moet zeggen
dat deze nieuwelingen zich goed heb-
ben aangepast. Marijke Smeerdijk is een
stuk volwassener geworden, Jolanda
Wolters is gediciplineerder gaan spelen,
terwijl Marja Harenberg afkomstig van
het Zutphense Wilhelmina een nuttige
speelster is gebleken", aldus Sanders.

Smalle basis
Behalve de blessure van Carla Jansen
kreeg Dash nog meer tegenslagen te ver-
werken. Ook Carla Veninga en Marijke
Smeerdijk raakten geruime tijd gebles-
seerd. Zo moest Jaap Sanders op gege-
ven moment Tineke Elbrink weer "van
stal" halen. "Wanneer je bij een club als
ons met meerdere geblesseerde speel-
sters te maken krijgt dan blijkt pas dat we
een te smalle basis hebben. We moeten
dan dames uit het tweede inpassen en
lengte tekort", aldus Jaap Sanders die
vervolgens Genie Koren nog even in het
zonnetje zette. "Zij is aan een sterk sei-

zoen bezig", aldus de coach. Ondanks
het feit dat Dash/Sorbo in de onderste
regionen vertoeft is Jaap Sanders met
het oog op de toekomst toch optimi-
stisch gestemd. Voor de komende we-
ken heeft hij een paar oefenwedstrijden
ingelast zodag de "geblesseerden" weer
ritme op kunnen doen. "Wanneer we
dan half januari weer helemaal kom-
pleet zijn, dan ben ik ervan overtuigd dat
we punten zullen pakken. De onderste
regionen zullen we sowieso verlaten. Ik
denk zelfs dat we bij de eerste zes kun-
nen komen", aldus Jaap Sanders. Ook
Carla Jansen denkt in die richting. De af-
gelopen maanden stond zij haar ploeg
ondanks de blessure iedere week bij.
Ook bij verre uitwedstrijden ging Carla
mee en moest zij zich dikwijls "verbij-
ten". "Als je op de bank zit en het gaat
slecht dan wil je er wel zo inspringen. Nu
we de laatste jaren veel punten hebben
verloren denkt iedereen dat wij weer uit
de tweede devisie zullen vliegen. Ver-
geet dat maar. Degraderen is er echt niet
bij. Gewoon optimistisch blijven", zo
zegt Carla Jansen.

Teamgeest
Ondanks de minder goede resultaten
heeft de teamgeest er bij Dash/Sorbo
niet onder geleden. Johan van Savoyen
die eenjaar geleden als manager aan het
team is toegevoegd en daarbij veel han-
en spandiensten voor Jaap Sanders en
de "meiden" verleent, zegt hierover:
"Het team heeft het geaccepteerd dat
Carla er niet bij kon zijn. Men heeft ge-
daan wat men kon. Na de wedstrijd werd
er nagepraat over wat er fout en goed
ging. Ik kan niet anders zeggen dat de
teamgeest gewoon goed is gebleven", al-
dus manager Johan van Savoyen. Bij
Dash/Sorbo kijkt men intussen hoopvol
uit naar betere tijden en als je Carla Jan-
sen mag geloven heeft ze in 1989 nog
heel wat smashes voor haar team in
petto!"

Denk aan de

Kerstsamenzang
hedenavond

(woensdag 21 dec.)
20.00 uur

in de Dorpskerk

Op 14 december vond op de Dorpsstraat
ter hoogte van de supermarkt een onge-
val plaats. Tijdens achteruit rijden botste
een bestuurder van een personenauto
tegen de voorzijde van een andere per-
sonenauto op. Er was enkel enige lichte
materiële schade.

Op 16 december deed een Vordenaar
aangifte van het aanrijden van een steen-
marter. Het dier was ter plaatse overle-
den. De bestuurder wenste de marter op
te laten zetten. Hem de nodige papieren
en informatie gegeven. Tevens diverse
instellingen ingelicht in verband met
onderzoek naar de marterachtigen in
onze natuur.

Op vrijdag 16 december reed een be-
stuurster van een personenauto over de
Hengeloseweg en wilde een inrit inrij-
den. Een daarop achterop komende be-
stuurster van een personenauto had de
manoeuvre van haar voorgangster te laat
in de gaten en remde. Mede door het
natte wegdek ten gevolge van de regen
slipte zij en botste tegen de achterzijde
van haar voorgangster. Van een perso-
nenauto in verband met de materiële
schade de kentekenbewijzen ingeno-
men. Beide voertuigen werden per ta-
kelauto afgesleept.

GROEP VORDEN

De overlast meldingen van het afsteken
van vuurwerk komt bijna dagelijks bin-
nen. Ook nu werd weer een brievenbus
opgeblazen. Jongelui, laten we met deze
flauwekul ophouden.
Tijdens de zaterdag gehouden Kerst-
markt te Vorden werden wij gevraagd
hulp te verlenen bij een op de markt
staande, geparkeerde personenauto. De
auto was afgesloten en zou in verband
met de te verwachten drukte erg hinder-
lijk staan en misschien wel schade oplo-
pen. Vervolgens na opvraag de bestuur-
der/eigenaar achterhaald echter deze
was niet in Vorden maar in Amsterdam.
Dankzij de familie van de eigenaar van
de auto is deze verwijderd van de markt
en elders geparkeerd.

Op dinsdag 20 december vond er een aan-
rijding tussen een personenauto en een
reebok plaats op de Lindenseweg te Vor-
den. Door de bestuurder werd dr. War-
ringa terplaatse geroepen. Deze heeft de
reebok uit zijn lijden verlost. De auto had
aan de linkervoorzyde schade.

Vanuit het land, o.a. Leiden komen hy de
Rijkspolitie Vorden telefonisch waarde-
ringen binnen voor de feestelijke opmaak
van ons dorp. In deze waarderingen delen
wij u graag mee. Iets om trots op te zyn in
Vorden.



KUNSTSTOFKOZIJNEN
nu ook in Ruurlo

QFINSTRAL
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

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

Café-Restaurant

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

Biljartvereniging KOT
organiseert op of tijdens de feestdagen:

1e Kerstdag (25 december)

GROTE BINGO
Aanvang 19.30 uur

CAFÉ D'OLDE KRIET - Dorpsstraat 25
WICHMOND - Tel. 05754-285.

30 december
10 VAN ROOD
Aanvang 14.00 uur.

DEELNAME IS MOGELIJK ALLEEN VOOR HEN
DIE ECONOMISCH VERBONDEN ZIJN
AAN VIERAKKER-WICHMOND

31 decenrter
POTBILJXRTEN
MET PRACHTIGE PRWENÜ
ledereen kan hieraan deelnemen.
Van 14.00-1 S.OOuur.

Café d'Olde Kriet
Dorpsstraat 25 - Wichmond - Tel. 05754-285

Wij wensen U
Prettige Kerstdagen
en een Voorspoedig 1989

REORGANISATIE
GEVEN WE NU OP ALLE
SCHOENEN EN LAARZEN

0%

KOOPAVONDEN: 22 en 23 december tot 21.00 uur
ZATERDAG 24 DECEMBER OPEN TOT 16.00 UUR.

mm val t de Kerst voordelig,

-tf

sportieve gevoerde

TRENCHCOAT
met veel extra s

m de mt, S. M, L XL
Merk Touch
KERSTPRIJS:

169.-
OVERHEMD

/

met opstaand boord/e
kleuren: paars, zwart en wit
met extra biezen
KERSTPRIJS

49,50

FIJNE
SPORTIEVE
RIBROK
5-tal kleuren

ml. S. M. L, XL
KERSTPRIJS

9

BANDPLOOI
RIBBROEK
in de kleuren ecru
grijs, cognac en bottel

59,50

STREEP HEMD merk Chiaro

KERSTPRIJS

29,; 35.

KERSTPRIJS

59,50

'J

Dorpstraat 29

'̂  RUURLO

RUITBLAZERS
merk Touch heel mooi en

m een W-tal ruit-
dessins

Geheel gevoerd
KERSTPRIJS

W

109,

LEUK VESTJE
m 3 kleuren

• om eens sjiek uit
te gaan en dat
voor deze
KERSTPRIJS

UNI SWEATER
met turtle kraag en batch
kwaliteit: mterlock: 6-tal kleuren

KERSTPRIJS 4Q m

KATOENEN BLAZER
in een W-tal kleuren

helemaal gevoerd
merk: New Roads
KERSTPRIJS

'U GW

, o >lige
3' V u t

fee*
**L*

t*
Heel mooie

KATOENEN
BROEK
wi/d model
met extra zakje
in div. kleuren
KERSTPRIJS:

59.

't
Dorpstraat 29

v RUURLO

SWEATER
m alle maten
en kleuren
KERSTPRIJS

\TOENEm
BROEK

39,
SPIJKERBROEK!
merk US TOP

i dubbel stonewashed
in 3 modellen
KERSTPRIJS

59,50



PER 1-1-'89
WIJZIGING ADRES:

Dierentehuis
de Bronsbergen
Bronsbergen 10
7207 AA Zutphen
Tel. 05750-20934.
Openingstijden:
- ma-di-do-vrij.:

10.30 uur-12.30 uur
16.00 uur-18.00 uur

- zat: 10.30 uur-12.30 uur
- woensdags gesloten.

Er zijn nog
KALENDERS
te koop

C
0

o
o

O

s O

c
o

Schildersbedrijf

Frans
Berentsen
Vorden
tel. 6767

wenst U

Gezellige Feestdagen
en een
Voorspoedig 1989

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

Nog 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(!) 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,

Cabrio, 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-versnellini

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.

It

Wij kochten speciaal voor U nog 14 nieuwe Opel Kadett's in,
voor een heel speciale prijs.

VRAAG NIET HOE HET KAN,
MAAR PROFITEER ER VAN! RIJKLAARPRIJS

OPEL
OPEL
OPEL
OPEL
OPEL
OPEL
OPEL

KADETT 3-deurs LS 1300 moter, lichtblauw metallic/blauwe stoffen bekleding
KADETT 3-deurs LS 1300 motor, standaard wit/blauw stoffen bekleding
KADETT 3-deurs LS 1300 motor, platina metallic/beige stoffen bekleding
KADETT 3-deurs LS 1300 motor, „knal" rood/grijs stoffen bekleding
KADETT 3-deurs LS 1300 motor, zwart metallic/grijs stoffen bekleding
KADETT 3-deurs LS 1300 motor, donkerblauw metallic/grijs stoffen bekl. +get/ntg/as
KADETT 5-deurs Club 1300 motor, donkerblauw metallic/grijs stoffen bekleding

OPEL KADETT 3
OPEL KADETT 5
OPEL KADETT 4
UNIEK:

OPEL KADETT 4
OPEL KADETT 3
OPEL KADETT 3
OPEL KADETT 5-

deurs SPORT 1300 motor, wit/grijs stoffen bekleding, vee/extra's
deurs Club Royal 1300 motor, wit/speciale „club" bekl., grijs gemell.
deurs Club 1300 motor, wit/speciale „club" bekl., grijs gemell.

deurs „Tiffany" 1300 motor, zwart/GT interieur, slechts 1 exemplaar in Nederland
deurs LS 1600 i motor, „knal" rood/grijs stoffen bekleding
deurs Club 1600 i motor, „knal" rood/grijs stoffen bekleding
deurs Combi 1600 i motor, standaard wit/grijs stoffen bekleding

verkocht
verkocht
verkocht
verkocht
verkocht
verkocht

26.595,-
(incl. 5-bak!)

24.990,-
26.995,-
26.250,-

28.750,-
verkocht
verkocht
verkocht

Zoals U ziet krijgt U bij sommige auto's de 5-versn. bak gratis, en bij andere bijv. de metaalkleur

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 en

Off. OPEL + ISUZU-dealer OP = OP!
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VOOR EEN GEZELLIGE
2' Kerstdag van 11-17 uur of op 27 en 28 december van 9-18 uur.

KERSTSHOW ^
*7 «« ^O *1sks*^v**Knr *rnn O _ l W nitr

telefoon 05753-1286

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

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

HOLTSLAG

i..../
- -
>

BOUWMATERIALEN B.V. - RUURLO
SPOORSTRAAT 28 - RUURLO - TELEFOON 05735-2000

Zeer speciale aanbiedingen in:

* * * Rolluiken * * *
Wees er snel bij!!
De prijs zal u niet tegenvallen.
De kwaliteit zal u aanstaan.
De wind, kou en inbreker blijft buiten.
De warmte en privacy blijft binnen.

HOLTSLAG - Ruurlo - Spoorstraat 28 - Tel. 05735-2000

Wij wensen U prettige Kerstdagen.

OPENINGSTIJDEN:
MA.T/MVR. 8.00-1 7.00 uur
VR. 19.00-21.00 uur
ZA. 9.00-1 3.00 uur

TE KOOP
20 2-wielige, 10 4-wielige Trekkers - div. Werktuigen - Krik - Fronthef-lader - Cabine -

Hydro, enz o a HELDER, HAKO, CARRARO, AGRIA, HONDA
6 Houtversnipperaars en Kompostmachines JENSEN, SCHLIESSING, AS
8 Veeg-Zuigmachines WIEDEMANN, HAKO
8 3-delige Kooimaaiers, 10 enkele, 4 front Cirkelmaaiers, hydro ROBERINE,

TORO, JACOBSEN, RANSOMES
8 Aggregaten, Motoren, Pompen

4 Vatspuiten, Balkmaaiers, Motorzeisen, Kantensnijders, Bladblazers

25 Kettingzagen '

100 div. Motorgazonmaaiers - OOK ZIT

3 Strohakselaars, Kleufmachines

8 Ploegen, Cultivators, Schudders, Frezen

3 Spitters, Grondboren, Zaai-, Tennisveld-Vertikuteermachines - Lieren - Rooiers -

Wagens - Egalisators - Alles Veger - Maaibalken

30 Wielen en Banden - Schovel - Folie legger - Kneuzer - Dakschaper

JOWE KEIJENBORG
05735-2026

Prettige Kerstdagen
en een

Voorspoedig 1989
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't allermooiste
vuurwerk

Vroeg bestellen is verstandig.
Onze bestellijst ligt klaar

PROFITEER VAN ONZE SPECIALE
VOORVERKOOP KORTING

bij barendsen
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 1261

Aflevering en verkoop uit voorraad: alléén op vrijdag 30 december en zaterdag 31 december a.s. vanaf 8 uur.

vrijetijdskleding

'T.

Op alle artikelen seizoen '88-'89,
gelabeld met een rode sticker,
geven wij

30% KORTING
RUURLO
LOCHEM

TOT ZIENS BIJ FOCUS
DORPSSTRAAT 13 - RUURLO

FOCUS wenst je prettige feestdagen
en een voorspoedig 1989

AALTEN

Binnenkort ook in Winterswijk.

Akkemnanstraat 9 - Velswijk - tel. 08344-301

wenst vrienden en clientèle

een Zalig Kerstfeest en
een Voorspoedig 1989

Timmerieë
RESTAURANT

Arie en Annette

KERSTMENU '88
Ons Kerstmenu serveren wij zoals

gewoonlijk feestelijk, in stijl,
en met ruime tijd.

VOORGERECHTENBUFFET
Smullen naar wens, keuze uit o.a.
paté, garnalen, diverse salades,

haring, maar ook kippastei en soep.
Teveel om op te noemen! A\|L

HOOFDGERECHTEN
Keuze uit 3 Combinatieschotels

elk met 3 gerechten, geserveerd als
één schotel:

1. VLEES
met varkenshaas, biefstuk van de haas en

lamsrugfilet, geserveerd met diverse
sauzen.

2. VIS
gepocheerde zalmfilet, gevulde tongschar
en gefrituurde gambas, uiteraard ook met

heerlijke sauzen.

3. WILD
met eendeborst è l'orange, hertebiefstuk

en wildzwijnragöut.

Al deze combinaties worden
geserveerd met diverse groentes,

aardappelen, frites, rauwkost
en sauzen.

NAGERECHTEN
Een ruime keuze uit nagerechten"

De prijs van deze complete
Kerstmenu's voor- hoofd- na-gerecht

VLEES

49,50,,
WILD

55 -**Jf P.P.

VIS

51,50 P.p.

L WILT U S.V.P. TEVOREN RESERVEREN J
Lochemseweg 16 - Warnsveld

Tel. 05751-1336
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Zilveren draagspeld
Warnsveld voor W. Olthof
uit Wichmond
De heer W. Olthof die 30 jaar als vrijwilliger de uitleenpost van de
bibliotheek in Wichmond beheerde kreeg hiervoor van de wethouder
van Warnsveld dhr. G. Sieders de zilveren draagspeld opgespeld.

Dash

De heer Olthof die voor 30 jaar begon-
nen is als beheerder van de uitleenpost
in het gebouw Witmundi en waar eerst
de standaarts moesten worden klaar ge-
zet, en later weer moesten worden opge-
ruimd, het aantal boeken bedroeg toen
ca. 400, was altijd een zware klus. In
maart '78 is de bibliotheek verhuisd naar
het Ludgerusgebouw, waar men nu een
vast onderkomen, uitsluitend voor de
boeken, gevonden is, waardoor veel ge-
makkelijker en overzichtelijker gewerkt
kon worden, met een aantal van 3500

boeken waarvan er wekelijks gemiddeld
150 boeken worden uitgeleend. De bi-
bliotheek, waar de boeken 2 x per jaar
worden gewisseld zouden nog veel meer
leden gebruik van kunnen maken, nieu-
we leden zijn dus ook van harte welkom.
Ook zouden wij nog graag enkele vrij-
willigers welkom heten, die ons met
het vele werk komen helpen. W. Olthof
dankte het Warnsvelds gemeentebe-
stuur voor de prettige samenwerking en
sprak de hoop uit dat deze steun en sa-
menwerking met de gemeente Vorden
zich mag voortzetten.

WIK Wichmond
oliebollenactie
De gymnastiekvereniging WIK te Wich-
mond houdt op vrijdag 30 december de
jaarlijkse oliebollenactie. De leden van
de vereniging komen zoveel mogelijk
langs met een lijst waarop men een be-
stelling kan doen. Mocht men niemand
aan de deur hebben gehad en toch graag
oliebollen willen bestellen, dan kan dat
als volgt: telefonisch bij mevr. H. Riet-
man: 05754-302; mevr. Z. Langwerden:
05754-621.

Sfeervolle
Kerstmarkt
Zo'n vijf honderd mensen aan de boe-
renkool met worst, dat vormde zaterdag-
middag de afsluiting van een erg gezelli-
ge Kerstmarkt.
De Vordense Ondernemersvereniging
die dit evenement op touw had gezet, zag
zijn inspanningen beloond, want naar
schatting kwamen er een paar duizend
mensen een kijkje nemen. Voorzitter
Wim Polman toonde zich na afloop ui-
termate kontent. Zegt hij: „Mede door-
dat ook het dorp gedurende een aantal
weken prachtig is versierd met verlichte
kerstbomen hebben we in de omgeving
extra aandacht gevestigd op deze Kerst-
markt. Zo hebben we in de drukke win-
kelstraten in Zutphen, Lochem, Deven-
ter en Lochem folders uitgegeven, waar-
in werd gewezen op het gebeuren in Vor-
den. Dit initiatief is goed aangeslagen,
want het was opvallend hoeveel mensen
van buitenaf hier wwerden gesigna-
leerd", aldus Polman.
De standhouders op de markt deden
goeie zaken. Vrijwel iedereen was uitver-
kocht; zo ook tijdens de boerenkool-
maaltijd, toen een aantal mensen spon-
taan begonnen te zingen dat de worst op
was.
Het vrolijke gezang werd waarschijnlijk
mede veroorzaakt door de Glühwein
want dat lieten zich de bezoekers even-
eens goed smaken.

Kultureel Vorden was ook vrijwel in z'n
totaliteit aanwezig, want ieder half uur
was er een optreden. Medewerking werd
verleend door een groep Midwinter-
hoornblazers, de muziekverenigingen
„Sursum Corda" en „Concordia", het ge-
mengd koor uit Wichmond-Vierakker,
het duo Dick Boerstoel, het NH Kerk-
koor uit Wichmond-Vierakker, het Vor-
dens Dameskoor, Vordens Mannenkoor
en de folkl. dansgroep „de Knupduuks-
kes".
Voor de jeugd was er een mini-draaimo-
len. Er was gedurende de gehele zater-
dag een draaiorgel in het dorp, terwijl de
Kerstman voor diverse bezoekers een ka-
dootje bij zich had.
De Ondernemersvereniging schonk dit
jaar ook bijzondere aandacht aan de be-
jaarde inwoners in Vorden. Zij die dat
wilden, konden zich gratis een paar keer
met een auto door verlicht Vorden laten
rijden, waarbij tevens een consumptie
werd aangeboden.

A

Informatieve
bijeenkomst
Standsorganisaties
Onder voorzitterschap van dhr. H. Have-
kes (ABTB) werd in de zaal van „de Her-
berg" door de drie standsorganisaties
een gezamenlijke bijeenkomst gehou-
den, waarvoor een goeie belangstelling
bestond.
Dhr. R. van Giessen, dierenarts bij de KI
„Oost", hield een lezing over het onder-

werp „Biotechnologie in de moderne
Rundveehouderij". Een nogal ingewik-
kelde materie die door dhr. van Giessen
deskundig werd uitgelegd. „Eigenlijk is
er op dit moment niets nieuws onder de
zon. De eigenschap van een dier wordt
nog niet veranderd", aldus dhr. van Gies-
sen.
Na afloop van zijn lezing werd dhr. van
Giessen bestookt met vragen. Ook vra-
gen over de KI Organisaties die volgens
veel boeren zo groot worden, datje er ei-
genlijk nauwelijks meer „grip" op hebt.

Jaarafsluiting
Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre
houdt vrijdagavond 23 december in het
Dorpscentrum de jaarafsluiting. De
avond zal op gezellige wijze worden
doorgebracht met spelletjes en opdrach-
ten.

Sport nieuws

Vorden met pech
ten onder tegen
Dinxperlo
Het zat Vorden zondagmiddag in de thuis-
wedstrijd tegen Dinxperlo bepaald niet
mee. Speciaal spits Mare van de Linden
had alle pech van de wereld. Een minuut
voor rust ketste een kopbal van hem via
een Dinxperlo-speler tegen de onderkant
van de lat. In de tweede helft werd tot
tweemaal toen een door hem ingekopte bal
van de doellijn gehaald. Ook Reindjan
Westerveld kan in het rijtje van pechvo-
gels geplaatst worden. Tien minuten voor
lijd scheerde de bal na een scherp geno-
men hoekschop over de lat het veld weer
in.
De eerlijkheid gebied wel te zeggen, dat
de bezoekers voor de rust wel het beste
van het spel hadden. Vooral bij de per-
soonlijke duels kwamen de mannen uit
Dinxperlo meestal als winnaar te voor-
schijn. Reeds na een minuut spelen
werd na later bleek de enige goal uit deze
wedstrijd gemaakt. Linksachter Ron Ko-
skamp ver opgerukt gaf doelman Wim
Harms geen schijn van kans. Nadat Wil-
liam de Weerd een hard ingeschoten bal
juist door Nijenkamp over de lat zag ge-
tikt, moest Wim Harms met een snelle
reactie een tweede treffer van Dinx-
perlo-speler Schreur voorkomen. Be-
halve een schuiver van Ron Koskamp,
die voor doel langs ging, was het vrijwel
de gehele tweede helft Vorden dat de
toon aangaf. De bezoekers bleven ver-
dedigend overeind, daarbij duidelijk ge-
holpen door Vrouwe Fortuna. Met de
winterstop voor de deur kan men bij
"Vorden" rustig gaan denken over de
wijze waarop in de tweede competitie-
helft (waarvan deze middag de tweede
wedstrijd werd gespeeld) de punten bij
elkaar gesprokkeld moeten worden,
want qua verliespunten staan de geel-
zwarten er in de 4e klas C het slechtste
voor.

Uitslagen
Senioren: Vorden 1-Dinxperlo l 0-1;
Vorden 3-SVBV 2 4-0; Eerb. Boys 4-Vor-
den 4 3-0; Vorden 5-De Hoven 4 2-3;
Eerb. Boys 8-Vorden 81-1.
Jeugd
Uitslagen J 7 december: Vorden A l-Gen-
dringen Al 3-3; Vorden Bl-Markelo BI
3-1; Vorden B2-Harfsen BI 3-6; Ruurlo
C2-Vorden Cl 1-2.

Uitslagen
Dames: DVO 4-Dash 4 1-2; Hansa
4-Dash 5 0-3; Dash 6-Epse 2 3-0; Dash
7-Almen 32-1; Voorwaarts 6-Dash 8 0-3;
Wilhelmina 6-Dash 8 2-1.
Heren: Hansa 4-Dash 3 1-2.
Jongens: WIK Cl-Dash Cl 0-3.

Dammen
DVT Terborg - DCV 2 5-11
Na de overwinning tegen DVT Terborg
en de misstap van koploper DZW
Warnsveld tegen DIOS Eibergen heeft
het tweede team weer kampioenskan-
sen. Terborg ging overduidelijk ten on-
der aan de aspiraties van DCV 2. De
score werd geopend door Gerard Dim-
mendaal die zijn tegenstander van het
bord drukte. Bennie Hiddink vergrootte
de voorsprong door een levensgevaar-
lijke partijopzet winnend af te sluiten, al
had zijn tegenstander op het eind nog re-
mise kunnen maken. Ook Henk Klein
Kranenbarg kwam tot een winnende
stand, maar in een scherpe klassieke
stand ruilde hij verkeerd, waarna zijn te-
genstander met de volle buit ging strij-
ken. Na remises van Theo Slutter en
Saskia Buist verschalkte Bertus Nijen-
huis zijn tegenstander met een fraaie fi-
nesse. Aart Walraven boekte een dege-
lijke overwinning, waarna Martin Boers-
broek als laatste de punten deelde.
Uitslagen: J. Vesters-H. Klein Kranen-
barg 2-0; J. Fokkink-A. Walraven 0-2; B.
Huls-S. Buist 1-1; A. Mariet-B. Hiddink
0-2; W. Giesen-B. Nijenhuis 0-2; R.
Derksen-T. Slutter 1-1; D. Drevers-M.
Boersbroek 1-1; J. Kamphuis-G. Dim-
mendaal 0-2.

DCD Doesburg - DCV 4 6-6
Koploper in de derde klasse DCV 4 le-
verde een wedstrijdpunt in tegen het
vorig jaar wegens gebrek aan leden vrij-
willig gedegradeerde DCD Doesburg.
Het werd een gelijkopgaande strijd, die
dan ook terecht in 6-6 eindigde. Bertus

via een overmachts-
overwinning, maar Jan

Hoenink Had eenzelfde stand, maar dan
aan de verkeerde kant van het bord (hij
verloor dus). Captain Henk Esselink
haalde met moeite de remise binnen.
Mike Voskamp had wel een schijf voor-
sprong, -^^ liet zijn tegenstander op
dam kom^n\ waarna het resultaat remise
werd. Henk Lenselink kwam wel tot
winst.
Uitslagen: J. Kupers-M. Voskamp 1-1; J.
Brasser-J. Hoenink 2-0; J. Edink-B. Ros-
sel 2-0; J. van Londen-B. Wentink 0-2;
G. Jansen-H. Esselink 1-1; E. Bier-H.
Lenselink 0-2.

DCV 5 - VAD AC Varsseveld
34-4
Het vierde team heeft wederom een ge-
lijkspel geboekt. Er had wel meer inge-
zeten: Herman Ordelman speelde een
goede wedstrijd, maar nam tegen het
eind een foutive ruil en verloor nog. Erik
BrummelTian dacht dat het nog Sinter-
klaas was en gaf 2 schijven weg, wat door
zijn tegenstander dankbaar aanvaard
werd. Wel winst boekten de jeugdspe-
lers Frieda Meyerman (4e overwinning
alweer!) en Mark Klein Kranenbarg.
Uitslagen: H. Ordelman-H. Wisselink
0-2; E. Brummelman-M. Schoneveld
0-2; M. Klein Kranenbarg-G. Lammers
2-0; F. Meyerman-H. Ormel 2-0.

DCV 3 - OG Almen 12-4
Ondanks dat het dit jaar erg sterk voor de
dag komende Almen nu nog versterkt
was met oud-Hengelo-speler Jan Vis-
schers boekte DCV 3 een gedecideerde
12-4 overwinning. Jan Visschers werd
prima in bedwang gehouden door
Gerco Brummelman, die uiteindelijk
met de verdiende winst ging strijken.
Theo Slutter boekte al heel vroeg een
overwinning en werd daarin gevolgd
door zoon Jurgen Slutter met een
slimme forcing, Gert ter Beest en Ge-
rard Dimmendaal, al maakte de laatste
op het eind het nog wel even spannend.
Uitslagen: G. Brummelman-J. Visschers
2-0; J. Ebben-B.J. Schoneveld 1-1; Gy

Dimmendaal- H. Bruins2-0; B. Breuker-
H. Berkenbosch 0-2; T. Slutter-B. Kruis-
sink 2-0; G. Hulshof-G.J. Kruissink 1-1;
G. ter Beest- P.J. Heyink 2-0; J. Slutter-
H. de Groot 2-0.

DC Lent 2 - DCV l 8-12
Het eerste team blijkt goed op weg. Kon-
kurrent Almelo heeft dit weekeinde ver-
loren van Apeldoorn, waardoor DCV l
met 2 punten voorsprong op kop gaat.
De wedstrijd tegen Lent 2 was op papier
een makkie, maar doordat de Lent-spe-
lers hun opstelling wat hadden gewij-
zigd, werd het toch een spannende wed-
strijd. Invaller Bennie Hiddink boekte al
binnen het uur met veel ruilwerk een re-

mise, welk resultaat gevolgd werd door
Harry Vos, Harry Graaskamp en Jan
Masselink (die overigens wel een schijf
voorsprong had, maar door een onge-
lukkige schijvenverdeling de winst niet
kon vinden). Gerrit Wassink boekte als
eerste een overwinning. Hij zette de
vrouwelijke tegenstand dermate onder
druk, dat deze uiteindelijk in een vrij
eenvoudig zetje liep. Inmiddels had
Henk Ruesink via een schijnoffer ook
een winnende omklemming op het
bord. Tonny Janssen kon het wederom
niet bolwerken, maar Bertus Nijenhuis
toonde karakter door na schijfverlies
door te blijven harken, met een remise
als resultaat. Henk Hoekman boekte
een overwinning, waarna trainer Henk
Grotenhuis ten Harkel als laatste tot re-
mise besloot.

Uitslagen: A. Lanters-H. Hoekman 0-2;
C. Roeleven sr-H. Grotenhuis ten Har-
kel 1-1; E. Rijndertse-G. Wassink 0-2; G.
Willemsen-H. Ruesink 0-2; J. Geurts-J.
Masselink 1-1; F. Barten-H. Graaskamp
1-1; T. de Bruyn-T. Janssen 2-0; H. van
de Hurk-H. Vos 1-1; A. Disveld-B. Hid-
dink 1-1; M. Palmer-B. Nijenhuis 1-1.
Onderlinge competitie: B. Rossel-H.
Wansink 1-1; R. Slutter-H. Esselink 2-0;
H. Grotenhuis ten Harkel-S. Buist 1-1;
B. Nijenhuis-T. Janssen 1-1; H. Lense-
link-H. Klein Kranenbarg 0-2; J. Kuin-
H. Hoekman 0-2; B. Wentink-M. Vo-
skamp 0-2.
Jeugd: A. Bouwman-D, van Dijk 2-0; A.
Bouwman-B. Klein Kranenbarg 2-0; Y.
Baakman-A, van Hoogmoed 0-2.
Op 30 december vindt 's avonds het jaar-
lijkse toernooi om de Piet Dekker Wis-
selbeker plaats. In de middag vindt voor
de jeugd een toernooi om oliebollen
plaats.

Zaalvoetbal
Velocitas (dames) - FC D'n
Draejer 2-2
De dames van Velocitas en d'n Draejer
waren goed tegen elkaar opgewassen. H.
Tiessink verzuimde om de Vordense da-
mes op voorsprong te zetten door een
strafschop te missen. Nadat de bezoe-
kers na rust een 0-1 voorsprong hadden
genomen, zorgde G. Rouwen voor de
gelijkmaker. Velocitas kwam door een
doelpunt van K. Medze op een 2-1 voor-
sprong. Vlak voor tijd werd het gelijk 2-2.

Agenda
DECEMBER:
23 Bejaarden Vierakker-Wichmond,

Kerstviering in het Ludgerusgebouw
29 Afscheidsavond Gemeente Warns-

veld, de Lankhorst, Wichmond

JANUARI:
3 Bejaardensoos Kranenburg, gym,

kaarten en bingo
4 NCVB Vorden, Nieuwjaarskofïie-

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

trum
5 HVG afd. Dorp Vorden, Nieuwjaar

en koffiemorgen
7 Nieuwjaarsparty Schoenaker Kra-

nenburg, HAM-party
10 Ned. Bond v. Plattelandsvr., Koffie-

middag Nieuwjaar

14 Pronkzitting de Deurdreajers in de
Herberg, Vorden

14 Toneelver. Krato, Hoekse en Kabel-
jauwse Twisten, Dorpscentrum

15 Muziekvereniging Jubal
17 NCVB Vorden, Jodendom
17 Jaarvergadering KPO Kranenburg
17 Bejaardensoos Kranenburg, Jaarver-

gadering
17 KPO Vierakker-Wichmond
18 HVG afd. Dorp Vorden, Jaarverga-

dering
19 Bejaardenkring Vorden, Dorpscen-

trum
25 Ned. Bond v. Plattelandsvr, Jaarver-

gadering
25 Bejaarden Vierakker-Wichmond
31 Bejaardensoos Kranenburg, gym,

kaarten en bingo

FEBRUARI:
2 Bejaardenkring, Dorpscentrum Vor-

den
4-5-6-7 Karnaval Vorden
7 Karnaval Vorden, Bejaardenmiddag
8 Bijeenkomst Ned. Bond v. Platte-

landsvr.
14 Bejaarden Kranenburg Vorden, Le-

zing
16 Bejaardenkring, Dorpscentrum Vor-

den
20 Gezamenlijke avond KPO, ABTB

Vorden Kranenburg
21 KPO Vorden Kranenburg, Textiel te-

kenen, etc.
21 NCVB Jaarvergadering Vorden
22 HVG afd. Dorp Vorden, Maandelijk-

se avond
24 Gez. Culturele avond GMvL, Jong

Gelre en Ned. Bond v. Plattelandsvr.
Vorden

28 Bejaardenkring Kranenburg Vorden,
Kaarten, bingo

Expositie in Galerie "Palantir" in
Kranenburg-Vorden

Op maandagmiddag 26 december, Tweede Kerstdag, zal er in de nieuwe Galerie "Palantir" in Kranenburg
een overzichtstentoonstelling /ij n van 6 fotografen uit Oost-Gelderland. De volgende fotografen hebben
hun werk beschikbaargesteld bjj de opening van de nieuwe expositie-ruimte: Theo Koning, Ruurlo;
Wilfried Temming, Aalten; Arjan Vrieze, Eibergen; Jos Wieggers, Lichten voorde; Jos Betting, Bredevoort
en Fons Rouwhorst, Kranenburg.

Sinds kort beschikt de gemeente Vorden
over een nieuwe galerie. Deze is onder-
gebracht in de voormalige lagere St. An-
thonius-school in de Kranenburg. De 34
meter lange gang is omgetoverd tot een
waar domein voor zowel beroeps- als
amateurkunstenaars. "Wij vinden het zo
jammer dat er zoveel mensen zijn die
iets moois maken, zonder dat anderen
daan weet van hebben. Daarom hebben
wij naast de "vier atelierruimtes die het
gebouw bezit een expositieruimte inge-
richt", aldus de eigenaars van het ge-
bouw. "Zo'n expositieruimte kan, in
deze tijd van werkeloosheid erg belang-
rijk zijn. Mensen krijgen de gelegenheid
hun creatieve prestatie aan de gemeen-
schap te presenteren. Dat stimuleert
niet alleen anderen, maar is ook belang-
rijk voor ieders gevoel van eigen-
waarde". De expositieruimte, die de
naam draagt van "Palantir" krijgt een
brede regionale opzet. "Ieder kan er ex-
poseren, pottenbakkers, schilder of foto-
graaf, het geeft niet wat, als het maar
creatief is". Naast de foto's die worden
geëxposeerd, zullen er ook een aantal
houtskulpturen aanwezig zijn. De geëx-
poseerde houtskulpturen zijn vervaar-

digd door Jan J. Volbeda, autodidact en
wonend te Ugchelen. Hij begon in 1980
met het modelleren van de skulpturen,
waarvan hij verschillende houtsoorten
gebruikt. Een aantal heeft hij in brons la-
ten afgieten. Hij exposeerde eerder in
Nieuw-Milligen, Wilp, Ermelo en Ug-
chelen.

Over de laatst genoemde exposi-
tie in kunstgalerie "Mon Garage"
schreef de heer Thom Stroink, kunstre-
dacteur van de Nieuwe Apeldoornse
Courant, dat in zijn artistieke werkzaam-
heden zijn grootste belangstelling uit-
gaat naar de mens, peilend gevoelens die
algemeen menselijk zijn. Injzijn werk te
bespeuren doch zuiverheid. Hij doet
een appèl op de mens zich niet af te ke-
ren van zijn medemens maar hem be-
scherming te bieden. Geborgenheid is
een trefwoord dat zijn werk karakteri-
seert. Eveneens van zijn hand is het son-
net waarin op poëtische wijze zijn be-
weegreden bij het maken van de skulp-
turen wordt verwoord. Het werk van Jan
J. Volbeda zal als ondersteuning van de
foto's, zeker er toe bijdragen dat het ge-
heel een eenheid zal worden. Dit alles
zal worden tentoongesteld in de 34 me-

ter lange gang van de voormalige lagere
school.

Beeldentuin
De ruimte rondom de school zal in de
toekomst worden gericht als beelden-
tuin. Tevens is er achter school ruimte
voor experimenten met decor, licht en
muziek. Het schoolgebouw dat dateert
uit 1881, behoudt zijn uiterlijk. Na een
grondige "renovatie", hopen de eige-
naars van het gebouw, de gemeenschap
van de Kranenburg straks een Uniek
stuk herstellende historie te kunnen pre-
senteren. Zeker voor de toenemende
toeristen in Vorden en omstreken, is het
van belang dat de gemeenschap op his-
torisch gebied iets te bieden heeft. Op
Tweede Kerstdag 's middags zal de ex-
positieruimte worden geopend voor het
publiek. De fototentoonstelling en de
houtskulpturen zal worden geopend
door de bekende fotograaf Bart Ruisch
uit Zutphen. Kunst is niet alleen voor
dorpsnotabullen. Wij hopen dan ook dat
boer en burger gebruik zullen maken
van de expositieruimte.



Zwemmen
Zaterdag werden door een aantal zwem-
verenigingen uit de regio in Zutphen
zwemwedstrijden georganiseerd, welke
werden gewonnen door „Twenhaarveld"
met 144 punten, 2. Vorden '64 met 121
punten, 3. ABS 107, 4. Brummen 96, 5.
Steenderen 77, 6. Duikelaar 84 punten.

Waterpolo
Forse zege dames Vorden op
Usselmeeuwen 9-2
De dames van Vorden '64 hebben zater-
dagavond weinig moeite gehad om de
derde uitgave de Usselmeeuwen met
een ruime 9-2 nederlaag naar huis te stu-
ren. In de eerste periode namen de Vor-
dense dames een 3-2 voorsprong door
doelpunten van Marieke Velhorst en
Desiree Westerveld 2x. In de tweede pe-
riode liep Vorden via Marieke Velhorst
2x en Karin Rouwenhorst uit naar een
6-2 voorsprong. Hermien Kamerling
verhoogde tot 7-2, terwijl Marjon Rot-
hman en Desiree Westerveld in de laat-
ste periode de eindstand op 9-2 bepaal-
den.

Heren Vorden winnen met
8-3 van Brummen 2
De heren van Vorden '64 hebben zon-
dagavond verdiend met 8-3 van Brum-
men 2 gewonnen. De Vordenaren waren
over alle linies sterker. In de eerste peri-
ode werd het 2-0; 5-2 in de tweede peri-
ode; 6-3 in de derde periode, waarna in
de slotfase 8-3 op het scorebord kwam.
De Vordense doelpunten werden ges-
coord door Mark Karmiggelt 3x; Rik
Groot Roessink; Frans Karmiggelt,
Rudi Sloot, Harold Kolkman en Han Be-
renpas.

Heren Treffers niet
gedegradeerd
Ondanks een 4-6 nederlaag, thuis tegen
Hercules, is het eerste herenteam van
Treffers niet gedegradeerd en speelt de
ploeg ook volgend jaar weer in de 3e
klas. Z. Heyink en S. Hovenkamp won-
nen ieder twee partijen. Zij verloren het
dubbel. Invaller R. Gasper verloor alle
partijen.

Promotie
Door thuis met 7-3 van KSV 2 te winnen,
is het tweede team van de Treffers naar
de vierde klas gepromoveerd. De Vorde-
naren danken dit succes door in de eind-
rangschikking in de vijfde klas de
tweede plaats te veroveren. R. Gasper
won alle partijen. F. Hovenkamp won
tweemaal en samen met R. Gasper ook
het dubbel. R. Schouten won één partij.

Nieuwe sekretaris
„Treffers"
Dhr. Frans Hovenkamp is de nieuwe se-
kretaris van de Vordense tafeltennisvere-
niging „Treffers" geworden. HU is de op-
volger van G. Wentink.

Tafeltennistoernooi
voor scholieren
De Vordense tafeltennisvereniging
„Treffers" organiseert op donderdag 29
december het zogenaamde scholieren-
kampioenschap van Vorden in de sport-
hal „'t lebbink".

Oriënteringsritten de
Graafschaprijders
De VAMC „de Graafschaprijders" zal in
1989 in totaal zeven Oriënteringsritten
uitschrijven. Op 26 februari de Midwin-
territ, 16 april Voorjaarsrit, 4 mei Hemel-
vaartsrit, 16 juli Achtkastelenrit, l okto-
ber Herfstrit, 5 november Wildrit en 17
december Pannekoekenrit.

Dash/Sorbo snoept
koplover Avero/
Olympus een punt af
De coach van Avero/Olympus uit Sneek
had het zaterdagmiddag zo nu en dan toch
even te kwaad met de beslissingen van de
scheidsrechter. Het leverde hem de gele
kaart op. De oorzaak moet echter meer ge-
zocht worden in het feit dat Dash/Sorbo
het de Friese ploeg dusdanig lastig maak-
te, dat de uiteindelijke 2-3 zege van Avero
lange tijd aan een zijden draadje hing. Dit
wekte hij de Friezen wat irritaties op.

Dash/Sorbo, voor het eerst sinds lange
tijd vrijwel kompleet, speelde een leuk
partijtje volleybal. Aangezien ook de be-
zoekers uit Sneek vol op de aanval speel-
den ontstond er voor het publiek een
wedstrijd die het aanzien zeer zeker
waard was.
Na in de beginfase een 1-5 en 4-7 achter-

stand te hebben opgelopen, kwam Dash
knap terug en won uiteindelijk met 15-12.
Carla Jansen werkte in het begin de ach-
terstand weg, waarna Gerrie Koren
(goed blok) en Marja Harenberg, vooral
zij, via de linkerflank de zege binnen-
haalde.
In de tweede set bleef Dash/Sorbo vanaf
het begin op voorsprong. Ook ditmaal
een 15-12 zege.

De derde set verliep voor de thuisclub
desastreus. Carla Jansen kreeg van coach
Jaap Sanders rust „voorgeschreven". In
feite was het gehele team in slaap gesuk-
keld, want Dash kreeg in deze set een
flink pak rammel 0-15!
In de vierde set gelukte het de thuisclub
om na een 1-7 achterstand tot 6-7 terug te
komen. Deze krachtsinspanning moest
Dash duur bekopen. De Vordense da-
mes werden vervolgens op konditie ge-
klopt 7-15.
De stand werd hierdoor 2-2, zodat de vijf-
de set de beslissing moest brengen. Een
adembenemende set, die alles bood wat
volleybal zo aantrekkelijk kan maken.

Dash/Sorbo leek regelrecht „inge-
maakt" te worden, toen na tien minuten
een stand van 1-7 op het scorebord ver-
scheen. Dankzij een flinke dosis vecht-
lust kwamen de Vordense dames terug
en bij het wisselen van de speelhelft leid-
de Dash met 8-7. De voorsprong liep op
gegeven moment op tot 13-10.

Juist in de alles beslissende minuten lie-
ten de dames uit Sneek zien dat ook /ij
kunnen knokken. Dash/Sorbo had teveel
gegeven en moest met 13-15 het hoofd bui-
gen, maar kon toch vervolgens met „opge-
heven" hoofd het veld verlaten, want men
had de koploper in elk geval een punt afge-
snoept!

Denk aan de

Kerstsamenzang
hedenavond

(woensdag 21 dec.J
20.00 uur

in de Dorpskerk

Stamboom-
onderzoek en
boerderij-
geschiedenis
Op zaterdagmiddag 17 december organi-
seert de Werkgroep Familie- en Boerde-
rijgeschiedenis in Oost-Gelderland, sec-
tie van de Oudheidkundige vereniging „de
Graafschap", een bijeenkomst in hotel
„de Lui fel". Dhr. Fr. Toevank zal het the-
ma „Boerderij in en om Ruurlo" behande-
len.

In de pauze en na afloop van de lezing
kan men terecht bij informatiestands van
de Werkgroep en van de afdeling Achter-
hoek van de Nederlandse Genealogische
Vereniging alsmede van de redaktie van
het „Oostgelders Tijdschrijft voor Ge-
nealogie en Boerderijgeschiedenis".
De werkgroep is momenteel bezig met
het samenstellen van een boerderijenbi-
bliografie. Alles wat ooit is gepubliceerd
over boerderijen in Oost-Gelderland
wordt verkort weergegeven op fiches.
Hoe ver men hiermee gevorderd is, kan
de bezoeker van de bijeenkomst in Ruur-
lo zelf zien.

De afdeling Achterhoek van de NGV is
aanwezig met haar klappers met gege-
vens over families en de tijdvakken. Voor
personen die zelden of nooit in de gele-
genheid zijn de bijeenkomsten te bezoe-
ken, heeft de afdeling een boekje samen-
gesteld met dezelfde materie. Men kan
in het bezit hiervan komen door f 6,75
(incl. verzendkosten) over te maken op
giro 54 04 201 t.n.v. NGV, afd. Achter-
hoek, Braamkamp 479, 7206 HZ Zut-
phen (tel. 05750-21689 of 08347-1803).

De entree op deze middag is - ook voor
niet-leden - gratis.

Aanvullings-
fonds zieken-
fonds OGZO
gewijzigd
Het aanvullingsfonds van het ziekenfonds
OGZO te Goor gaat in navolging van an-
dere ziekenfondsen per l-l- '89 over tot de
invoering van een vergoedingsregeling
voor terminale thuiszorg. Dit heeft de Al-
gemene Vergadering van OGZO besloten.

De nieuwe vergoedingsregeling bevat
een bijdrage in de kosten van thuiszorg
in de stervensfase van patiënten. Verze-
kerden komen uitsluitend voor vergoe-
ding in aanmerking na voorafgaand over-
leg tussen de huisarts, het kruiswerk en

de medische adviesgroep van het zieken-
fonds.

Per gelijke datum is besloten om het aan-
vullingsfonds uit te breiden met een ver-
goedingsregeling voor het bekende
„Specialistengeeltje". Het „geeltje"
houdt in, dat ziekenfondsverzekerden
op iedere verwijskaart voor de specialist
een eigen bijdrage van f 25,- moeten be-
talen, tot een maximum van drie eigen
bijdragen per jaar. Door het „Specialis-
tengeeltje" per l-l-'89 op te nemen in het
aanvullingsfonds zijn de OGZO-verze-
kerden voortaan van de eigen bijdrage
voor specialistische hulp verlost.
Het ziekenfonds OGZO is geruime tijd
zeer terughoudend geweest ten aanzien
van de thans ingevoerde herverzekering
van het „Specialistengeeltje", omdat een
eventuele herverzekering een forse pre-
mieverhoging noodzakelijk zou maken.
Vanwege recente ontwikkelingen bij na-
burige fondsen, alsmede naar aanleiding
van een toenemende vraag van verzeker-
den, is OGZO thans tot nieuwe besluit-
vorming gekomen en heeft het zieken-
fonds de eigen bijdrage voor specialisti-
sche hulp alsnog ondergebracht in de
aanvullende verzekering.

Eveneens werd door de Algemene Ver-
gadering van OGZO akkoord gegaan
met een bestuursvoorstel om de behan-
deling van psoriasis-patiënten in het
nieuwe kuurcentrum te Ede in het aan-
vullende pakket op te nemen. Hiertoe is
besloten, nadat eerder dit jaar de kuur-
mogelijkheden in het nabije Boekelo
werden beëindigd.

Voor 1989 overweegt het ziekenfonds de
premie voor het aanvullingsfonds per
kwartaal te innen en wordt de premie
vastgesteld op f 10,- per persoon, per
kwartaal. Kinderen tot 16 jaar rijn pre-
mi e vrij.

Sturka
Dit jaar blikken wij terug op 1928 toen - nu
60 jaar geleden - een bedrijf werd gestart,
dat bijna een halve eeuw een stempel heeft
gedrukt op het economische en sociale le-
ven van Zutphen. In 1928 namelijk begon
de uit Apeldoorn afkomstige Derk Kamp-
huis - manufacturenhandelaar van pro-
fessie - met een Confectie-atelier op de
hoek van de Barlheze. Hij had 6 naaisters
tot zijn beschikking en /ij n assortiment
bestond ̂ •auchester broeken en boeze-
roens. Hiermee werd de grondslag gelegd
van een ontwikkeling die leidde tot een
bedrijf dat later bekend werd onder de
naam STURKA.

In de na|^^>turka vindt men de namen
terug vso^i grondlegger Kamphuis en
van zijn opvolger - tevens schoonzoon -
Gerrit Stuurop. Inmiddels verhuisd naar
een veel groter pand aan de Burg. Dijck-
meesterweg, bleef het bedrijf beschei-
den van omvang tot aan 1945. De grote
sprong naar voren werd gemaakt toen de
zoon van Gerrit Stuurop, Dick Stuurop,
de leiding van het bedrijf op zich nam.
Maakte men vóór de oorlog vooral klet-
tervesten, broeken, windjacks en regen-
jassen, na de oorlog groeide de collectie
zodanig uit, dat in 1950 aan de Vijverlaan
op het Industrie-terrein een bedrijfspand
van 3.000 m2 werd gebouwd. Nadien
werd het pand nog vele malen uitge-
breid, door belendende panden aan te
kopen, zoals o.a. een metaalbedrijfje en
de Glashandel van Wevers.

Het merk Sturka werd een begrip in de
mode-wereld, waarbij we dan vooral
denken aan sportieve kinderkleding,
jacks, houtje-touwtje coats, dames pan-
talons en heren kostuums. Omdat de ar-
beidsmarkt van Zutphen en wijde regio
niet aan de vraag naar nieuw personeel
kon voldoen, was filiaal-vorming onver-
mijdelijk. Men opende filialen in Lievel-
de, Deventer, Gorredijk, Heusden,
Roermond en Bree en Heers in België.
Die arbeidsmarkt-situatie werd vooral
bepaald door het feit dat Zutphen in de
jaren 1950-1970 een centrum van confec-
tie-industrie was: we noemen namen
van Ordelman (Orcon), Dooyes, Wie-
cherink en Koch (Juweline), Nobel en
Lovable.

Op het hoogtepunt in 1965 bedroeg het
aantal personeelsleden van Sturka 900,
waarvan 500 in Zutphen werkzaam wa-
ren. Voorwaar een belangrijke werkge-
ver in het Zutphense.
In 1972 dwingt een ernstige ziekte Dick
Stuurop het bedrijf- bij gebrek aan een
opvolger, te verkopen enwordt de Kin-
derkleding-faérikant Barbara Faber de
nieuwe eigenaar. Opgemerkt mag wor-
den dat Dick Stuurop toen, als eerste in
Nederland, een deel van de verkoopsom
aan zijn personeel schonk.

Een complex van factoren was er de oor-
zaak van dat de nieuwe eigenaar, zij het
onder de nieuwe naam Mark, al in 1974
failliet ging. Een reddingpoging door een
Gronings Confectiebedrijf mislukte en
zo viel in 1976 definitief het doek over
een bedrijf dat aan honderden mensen
uit Zutphen en regio, langer of korter
werk had verschaft.

Dat Sturka echter méér dan een brood-
heer was, moge blijken uit het feit dat bij
een brede rondvraag onder oud-Sturka-

nezen gebleken is dat velen met plezier
terugzien op hun Sturka-periode. En ook
dat men graag nog eens met collegas in
contact zou willen komen.

Een werkgroepje oud-Sturkanezen heeft
deze „lokroep" verstaan en heeft al by
voorbaat de Buitensoos in Zutphen afge-
huurd om daar op zondag 12 maart 1989
een Sturka-reünie-dansant te organise-
ren. Men wordt opgeroepen om deze da-
tum nu al op de kalender aan te tekenen en
andere oud-sturkanezen te attenderen op
deze reünie.

De werkgroep gaat er van uit dat de hele
regio, van Deventer tot Rheden en van
Eerbeek tot Lichtenvoorde nog een keer
bereid zal zijn om - nu niet voor reke-
ning van de Baas, maar op eigen gelegen-
heid en kosten - naar Zutphen te komen.

Een klein feestje meemaken in die oude
vertrouwde Buitensoos.

Graag ziet de werkgroep materiaal (foto 's,
folders, reclame, advertenties, etc.) tege-
moet om een kleine expositie te kunnen in-

richten, terwijl op 12 maart zeker ook de
films van de Personeelsvereniging (uit-
stapjes, Sinterklaasfeesten) zullen wor-
den vertoond. De dansmuziek zal wor-
den verzorgd door het Hanska Duo, voo-
ral bij Sturkanezen niet onbekend.

Nadere informatie kan worden ingewon-
nen bü: W. Meerdink, tel. 05750-23231 /
M. van Dgke, tel. 05750-24453 / J. Wilde-
rink, tel. 05750-24888.
Begin 1989 zullen advertenties in de re-
gionale pers opnieuw aandacht vragen
voor deze Reünie.

23 december a.s.

Weekmarkt-Kerstaktie
Tijdens de weekmarkt op 23 december ontvangt U
bij elke aankoop van f 5,- een enveloppe met de kans
op een waardebon, welke op de weekmarkt dient
te worden besteed.

f 2.000,- aan prijzen 16 en 23 december \
samen '

Kalkoen 8,65 Perkg
Tam konijn 8,95 Perkg
Wild konijn 9,45 Perkg

Kuikenpoten
12 STUKS 10,-

of 8 STUKS 10,-

DIVERSE SOORTEN WILD
IN VOORRAAD
o. a. haas - eend - duif

PRETTIGE FEESTDAGEN EN
EEN VOORSPOEDIG 1989

Poelier Hoffman

StofzL^/erzakken f200 soorten) Stofzuiger-onderde/en
de beende VUes-vaatdoekjes en Dweilen Centrifugematjes

IEDERE 4e VRIJDAGiIJDAl
VAN DE MAAND OP HtARKT IN VORDEN BIJ ANTOON EN MARIAN CLAESSEN

DE VAUWEIDE
KERSTBAKJE 6,75

AZALEA 6,50

i BOS CHRYSANTEN 5,75
2 BOS 9,75

WIJ WENSEN ALLEN PRETTIGE KERSTDAGEN
EN EEN VOORSPOEDIG 1989

Voor al uw
Kerst - Bloemwerk

- Planten
- Boeketten etc

Naar het u bekende adres:

Zutphenseweg 64 - Vorden
Telefoon 05752 -1508 - 2054

* 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 A

DIV. WILDPATÉ'S v»«rfe(v«
SPRINGBOK FILET - .»-* W15* -* x*

* KALKOEN, delen, rollade, filet,
haasje, fricandeau, dijen

* PEKINGEEND, tamme-eendefilet
* TAMME GANS, WILDE GANS

PARELHOEN
* TAM KONIJN, delen, rug, rugfilet
* KWARTELS, eieren
* FRANSE MAISKIPPEN, delen, coquelets

FRANSE SCHARRELKIPPEN
* BRAADKUIKENS, delen, filet, rollade enz. enz.
* SOEPKIP, delen, poelet

EIEREN

LAARSTRAAT 82, ZUTPHEN. TEL. 1.77.07

Voor bedrijven
verzorgen wij OOR
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