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Jan Rouwenhorst heeft maandagmorgen de gouden eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje
Nassau, ontvangen.
Dat gebeurde tydens een informele bijeenkomst ten huize van de onderscheidene aan de Heurne te Hen-
gelo. Hij ontving de eremedaille uit handen van J.F. Geerken, loco-burgemeester.

Dhr. Geerken gaf in het kort een op-
somming van de vele verdiensten van
Jan Rouwenhorst. Deze is veertig jaar
in dienst geweest van de Vordense
Havo bv Borstelfabriek. Tot 1972 had
hij de leiding over de boekhouding en
administratie, terwijl hem ook in be-
leidszaken regelmatig om advies ge-
vraagd werd.

Toen na de samenvoeging met het fa-
miliebedrijfvan de firma Vermunt de
fabriek grotendeels vanuit Rozendaal
geleid werd, werd Rouwenhorst alge-
heel bedrijfsleider.

Ook in het maatschappelijk leven
heeft Jan Rouwenhorst een niet onbe-
langrijke rol gespeeld. Zo was hij me-

•̂ ^

de-oprichter en is hij nog steeds be-
stuurslid van de Vordense Auto- en
Motorclub "de Graafschaprijders".

Tevens is hu bestuurslid van de afde-
ling Geld^wid van de Koninklijke
Nederlandse Motor Vereniging, de
KNMV. Daarnaast is hij lid van het
hoofdbestuur van de KNMV.

Openbare bibliotheek
breidt dienstverlening uit
De bibliotheek is er in de eerste plaats
om bekend dat er boeken geleend
kunnen worden. Ook worden sinds
jaar en dag grammofoonplaten uitge-
leend.
De eerste jaren betrok de bibliotheek
deze van de provinciale bibliotheek-
centrale te Arnhem. Maar sinds de tijd
dat de populaire l.p.'s zelf werden ge-
kocht zijn de uitleencijfers gestegen.
Sinds 1982 konden de muziekliefheb-
bers kennis maken met een nieuwe
geluidsdrager, de compact-disc. In
1983 kon men compact-discspelers
kopen. Dat gebeurde en wel in veel
grotere aantallen dan men had ver-
wacht. De compact-discspeler is in ve-
le huishoudens een ingeburgerde "ge-
luidsdragersvorm" geworden en heeft
zelfs al in veel gevallen de oude pla-
tenspeler naar het tweede plan verwe-
zen. De voordelen: nauwelijks slijta-
ge, minder gauw te beschadigen en
een betere geluidskwaliteit.

De openbare bibliotheek speelt hier-
op in en heeft sinds l januari een start -
collectie c.d.'s voor de uitlening be-
schikbaar.
Sinds enkele maanden kon men wel al
uit een huurcollectie van de pbcg een
keuze maken. Deze collectie is nu ver-
hoogd tot 100 exemplaren, met daarin
vooral c.d.'s uit het klassieke genre.
De populaire klasse wordt door de bi-
bliotheek zelf aangekocht. Grammo-
foonplaten en compact-discs kunnen
eleend worden vanaf de leeftijd van 12
jaar op een bibliotheekabonnement.
Extra contributie is niet verschuldigd,
wel wordt een bedrag per plaat of c.d.
berekend. Een uitleenreglement is in
de bibliotheek verkrijgbaar.
Ook sinds l januari heeft de biblio-
theek een huurcollectie bladmuziek
voor uitlening beschikbaar. Deze col-
lectie bevat nu 100 stuks en zal 2 maal
per jaar gewisseld worden.

Rien Poortvliet
in de bibliotheek
Vanaf 11 januari is er in de galerie van
de openbare bilbiotheek werk te zien
van Rien Poortvliet. Deze kunstenaar

behoeft nauwelijks aanbeveling.
Een aantal van de originele tekenin-
gen en schilderijen uit enkele van zijn
boeken zullen gedurende 4 weken
tentoongesteld worden.
De toegamg is gratis en de openings-
tijden zijn elijk aan die van de biblio-
theek.

• Bond v. Plattelandsvrouwen
Het programma van de eerste maan-
den van 1988 ziet er als volgt uit:
Woensdag 20 januari. Jaarvergade-
ring; na de pauze zullen weer de hand-
werken die door de handwerkclub zijn
gemaakt, worden verloot. Ook zullen
dia's worden vertoond over het 'Va-
te rproject", waarvoor door de Platte-
landsvrouwen veel geld bijeen is ge-
bracht.
Woensdag 3 februari. Deze avond zal
het vrouwencabaret 'Twee recht,
twee averecht" uit Drenthe optreden
met hun programma "Momentopna-
me".
Vrijdag 19februari. Gezamenlijke cul-
turele avond met de GMvL en Jong
Gelre. Dan zal Rinus Rasenberg, de
zingende veearts uit Roermond, voor
ons optreden. Een dierenarts, die
schrijft, zingt en gitaar speelt.
Woensdag 23 maart. Deze avond zal
slager Rodenburg in samenwerking
met het produktschap van vlees de
avond verzorgen.
Woensdag 13 april. Een avond over
veilig verkeer door autorijschool "H il-
ferink" uit Vorden. Door middel van
lichtbeelden zullen de heren Hilferink
verkeerssituaties laten zien.
Woensdag 18 mei. Lezing door Yvon-
ne Keuls. Op deze laatste bijeenkomst
van het seizoen zal de schrijfster
Yvonne Keuls, bekend van boeken
zoals "Jan Rap en zijn maat" en "De
moeder van David S.", een lezing voor
ons houden.

• Protestants Christelijke
Ouderen Bond

Door het verspreiden van een circulai-
re, hebben de Diakoniën van de Ned.

Herv. Kerk en de Geref. Kerk, in over-
leg met hetBondsbureau derPCOB te
Rijssen, haar wat oudere leden geïn-
formeerd over het bestaan van een
Christelijke Ouderen Bond in Neder-
land. Overigens staat de Bond open
voor alle mensen, ouder dan 50 jaar,
met een protestants christelijke inslag.

Door leden van het (Provinciaal) Ge-
westbestuur der PCOB is op 23 no-
vember j.l. een bijeenkomst gehou-
den, waar mevr. Mengerink, Hoofd-
bestuurslid, heeft gesproken over een
Chr. Bond bij het ouder worden.

Ter plaatse is een werkgroepje ge-
vormd, bestaande uit twee dames en
twee heren. Dit werkgroepje is erg en-
thousiast en wil zo spoedig mogelijk
een afdeling van de PCOB realiseren.

Er zijn nu ongeveer 20 leden. Mede
met hulp van z.g. regio-werkers in het
Gewest Gelderland van de PCOB wil
men trachten medio januari 1988 een
afdeling op te richten.

Men kan ook lid worden van de
PCOB. Dat kan vanaf de leeftijd van
50 jaar. Als men geïnteresseerd is,
kom dan luisteren wat de PCOB is en
doet, op woensdag 20januari a.s. in de
Voorde.

De PCOB is een aktieve organisatie,
die een brede belangen-behartiging
voorstaat dóór en vóór ouderen.

Contact
voor 22 januari

betaalt
f 5,-verdient!

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Dominostenen tegen
Jeugdkanker
Op 2 januari j.l. is het wereldrecord dominostenen omvallen
gebroken; maar liefst 1.382.101 dominostenen vielen om. Al
de stenen worden op 5 februari geveild. En u kunt in het be-
zit komen van zo'n steen.
Bij uw slager kunt u een certificaat kopen voor f 2,50. De op-
brengst van deze actie is bestemd voor de behandeling en be-
strijding van Jeugdkanker.
Wij, slagers in Vorden, ondersteunen deze actie graag. Daa-
rom kunt u bij ons deze certificaten kopen.

Steun de strijd tegen Jeugdkanker, koop dominostenen!

Slagerij Vlogman
Slagerij Rodenburg

"De Deurdre ĵers" organiseren
Playback-Soundmixshow in
"de HerbeU"
Wegens groot succes in voorgaande jaren organiseert de Vordense
Karnavalsvereniging "De Deurdreajers" voor de vyfde maal in suc-
cessie de grote Vordense Playback- en Soundmixshow met als inzet
de t4Herberg-wisseltro(B^ew.
De Propagandacommissie van "De
Deurdreajers" is na de opgedane erva-
ringen in de afgelopen jaren ervan
overtuigd dat er onder de Vordense
bevolking veel talent schuil gaat.
Degene die denkt "Ik kan een aardig
nootje zingen", die kan wellicht een
eerste start maken naar de echte Hen-
ny Huisman Soundmixshow. Voor
zowel de winnaars in groepsverband

als solo zijn prachtige bekers beschik-
baar gesteld.
Men kan zich voor vrijdag 5 februari
opgeven bij H. Mullink, Berend van
Hackfortweg 30 (tel. 2729), Marga
Westerik, Oude Zutphenseweg 9 (tel.
2254), A.v.d. Mey, Gr. v.Limburg Sti-
rumstraat 6 (tel. 3466) of bij F. Kosse,
Hertog Karel van Gelreweg 27 (tel.
2932).

Zie verder de advertentie van Karnavalsver. "De Deurdreajers" in dit blad.

Voor nadere inlichtingen, of als men
lid wil worden, kan men zich aanmel-
den bij: mevr. J.P. Yben-Weyland, tel
2163, dhr. J.W. de Klerk, tel. 2381, dhr.
C.A. Klein Ikkink, tel. 1418 of bij mevr.
l.A.MJ. Snoep-Jaeger, tel. 1867.

• Midwinterhoorn-seizoen
afgesloten

Vanaf de eerste adventszondag (29
november j.l.) waren in Vorden elke
avond de klanken van de midwinter-
hoorn te horen. De leden van de
hoornblazersgroep Lochem-Vorden
sloegen geen avond over. Ze waren
ook te zien en te beluisteren op de
Vordense Kerstmarkt.
En daarnaast brachten zij, indien
daarvoor een verzoek kwam, hun
klanken te horen buiten het dorp, bijv.
in Lochem (vanaf de toren van de
Grote Kerk), in Winterswijk en zelfs
in het Drentse Orvelte.
Het seizoen wordt deze week op Drie-
koningen (6 januari) afgesloten. De
hoorns worden dan weer aan de muur
gehangen en daar blijven ze hangen
tot de eerste zondag van advent.
De twee Vordense blazers E. Vende-
rink (tel. 3526) en H. Knol (tel. 3462)
zouden graag van de lezers van Con-
tact willen horen, of iemand hen iets
kan vertellen over midwinterhoorn-
blazen in Vorden in het verleden.

BURGERLIJKE STAND

Geboren: Alice Brugge man.
Overleden: J.B.E Steenbreker, oud 64
jaar.

WEEKENDDIENSTEN

Contact betalen
A Is u voor 22 januari uw abonnementsgeld betaalt, verdient u
f5,-. Voor slechts f 36,- ontvangt u iedere week Contact in
huis.
Als extra ontvangt u een Achtkastelenkalende gratis (zolang
de voorraad strekt) aan ons nieuwe adres Nieuw s t ad 3(f.

R .k. Kerk Kranenburg
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

Hervormde Gemeente
Zondag l O januari 10.00 uur ds. H. Weste-
rink.

Kapel de Wildeborch
Zondag 10 januari 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 10 januari 10.00 uur ds. Dronkert
van Gouda; 19.00 uur ds. mw. de Jong van
Lochem.

Weekenddienst huisarts
9-10 januari dr. Sterringa, tel. 1255. Bood-
schappen s.v.p. op zondag zoveel mogelijk
tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsul-
ten bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15
uur.

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 9 januari 12.00 uur tot maan-
dagochtend 07.00 uur dr. Warringa, tel.
1277. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.

Weekenddienst tandarts
9-10 januari J. Hagedoorn, Lochem, tel.
05730-1483. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00
uur.

Dienstregeling apotheek
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uuren 17.45 tot 18.15 uur

Weekenddienst dierenarts
Donderdag 31 december vanaf 19.00 uur
en vrijdag l januari dr. Warringa, tel. 1277.
Van zaterdag 2 januari 12.00 uur tot maan-
dagochtend 07.00 uur dr. Noordkamp, tel.
1566. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.

De Wegwijzer
Informatie over uitkeringen en subsidies,
ma.-vrij. tussen 5 en 6 uur tel. 2254 en 2529;
tussen 7 en 8 uur tel. 3165.

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

Dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.
Telefoon 08346-65000.

Woningbouwvereniging
Woningbouwvereniging Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.
Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijzing houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

Tafeltje Dekje
Mevr. v.d. Berg, tel. 6875.
Graag bellen voor 8.30 uur.

Stichting voor maatschappelijke
dienstverlening "De Graafschap"

Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, 7255
AM HENGELO (Gld.) telefoon 05753-
2345.
Bijkantoren: Vorden Dorpsstraat 40a, tele-
foon 05752-2129, 05752-3246 alpha-hulp-
verlening.
Spreekuren: Gezins- en bejaardenverzor-
ging, alsmede Algemeen Maatschappelijk
Werk maandag tot en met vrijdag van 8.30-
9.30 uur.
Alpha-hulpverlening: Gemeente Henge-
lo, Ruurlo, Steenderen, Vorden en Zel-
hem, mevr. Altena, kantoor Vorden, tele-
foon 05752-3246, spreekuur dinsdag en
donderdag van 8.30-10.00 uur.

Kruisverenigingen Vorden
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 14.00 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige is eveneens bereikbaar
tijdens kantooruren op tel. no. 05750-
29666.

Taxidienst
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ziekenfonds
Spreekuur iedere dinsdag van 13.30-14.15
uur in de Ziekenfondsbus bij N.H. Kerk en
iedere woensdag van 10.30-11.15 uur.

Monuta Stichting
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

Begrafenisdienst
Meidadres: H r. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. H r. Box, telefoon 05730-4555.

Stankmeldingsnummer
Nr. voor geheel Gelderland 085452220.

Openbare Bibliotheek
Geopend: ma, di, wo, vrij, 14.00-17.30 uur;
do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av. 18.30-
21.00 uur; w.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

Brand melding
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.

Politie
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

Openingstijden dierentehuis
"De Bronsbergen", Warnsveld

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
10.30-12.30 uur; 16.00-18.00 uur; woens-
dag en zaterdag: 10.30-12.30 uur.



Nu koopjes halen!

Sterk afgeprijsde
artikelen!

Kom kijken en profiteer bij

BAZAR SUETERS
Dorpsstraat 15 - Tel. 3566

Begin
uw vakantie
bij

ASSURANTIE

Als U met vakantie gaat loopt U meer risiko's dan normaal. Of U
nu binnen of buiten Europa reist. Zorg daarom tijdig voor een
goede reisverzekering. Via OGZO Assurantie kunt U dit voorde-
lig regelen.

Voor slechts ƒ 1,- per persoon per dag verzekert U zich bij OGZO
Assurantie reeds van een uitstekende dekking.
Wilt U geneeskundige kosten meeverzekeren, dan bedraagt de
premie ƒ 1,50 per persoon per dag (met een eigen risiko op
bagage van ƒ 100,- per gebeurtenis).
Toeslagpremie voor wintersport ƒ 1,75 per persoon per dag.

Vraag onze vrijblijvende informatie.
In de OGZO-Infobus, het informatiekantoor in het ziekenhuis te
Winterswijk of in het OGZO-kantoor te Goor.
Wij helpen U graag.

'Een Duizendpoot in verzekeren'

Grotestraat 92
Postbus 19
7470 AA Goor

Tel. 05470 - 84555

EJekker Electro B.V.

ilectro Technisch
nstallatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

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

Aanmeldingsformulier
voor de Playback/Soundmixkampioenschappen
van Vorden

Karnavalsvereniging De Deurdreajers

Naam:.

Adres:.

Telefoon:.

Playback/Soundmix

Artiest of groep:

Aantal personen:_

Opgeven voor vrijdag 5 februari a.s. bij:
H. Mullink, B. v. Hackfortweg 30, telefoon 2729;
M. Westerik, Oude Zutphenseweg 9, telefoon 2254.
A. v.d. Mey, Gr. v. Limburgstirumstr. 6, telefoon 3466
F. Kosse, H.K. van Gelreweg 27, telefoon 2932.

itraat Vers c
Waar service en kwaliteit

zo gewoon is!

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 7, 8 en 9 januari

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Spaanse
Navellinas

1 5 voor

4,95

MAANDAG
11 januari
500 gram

Hutspot
panklaar 95

DINSDAG
12 januari
500 gram

Worteltjes
geschrapt 95

WOENSDAG
13 januari
500 gram

Koolraap
panklaar 95

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Begin het nieuwe jaar goed,
koop uw brood bij de man
die alles zelf bakt.
Warme bakker Oplaat is zo' n bakker.
Elke dag weer zo uit de oven in de winkel
dat is pas vers!

WEEKENDAANBIEDING:

Hazelnoot of Bavaroise taartje

'
Tompoucen 4 haien 3 betalen

WARME BAKKER

• BAKT HET VOOR U
TELEFOON 1373

P.S. alle mensen hartelijk bedankt voor uw fijne reakties op onze heerlijke Stollen!

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker

250 gram

6,25

Nu voordelig uw diepvries vullen
halve varkens 1 e kwaliteit

per kilo 4,95 diepvriesklaar

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

gebraden
Varkens rollade

qebr. 100gram 1.45

gehakt 1 oo gram 0,89
WEEKEND SPECIALITEITEN

Snitzeis
ge- of ongepameerde
of Hongaarse

4 betalen
VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

Haas Rib
karbonades

1 kilo 9,45

Priklapjes

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

MARKTAANBIEDINGEN

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst
«

grove 1 k,k, 9,90
runder 1 küo 11,50

Schouderkarbonades
1 kiio 6,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

500 gram 8,45
Erwtensoep per liter 3,25

Riblappeni küo 16,90

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

1 kü0 9,90
mag.

Varkenslapjes
1 kilo 7,25 a

DE ORANJE OPRUIMINGSSTICKERS ZIJN ER WEER!
Start: donderdag 7 januari vanaf 8.30 uur

DAMES
WINTERPAKJES

o.a. Sandy - Betty - Barclay

V2 prijs

ALLE
KINDER POLO'S

Pointer, B.F., Locker

2 halen
1 betalen

JAPONNEN
BLOUSES

PANTALONS
JACKS

MANTELS
ROKKEN

BROEKEN
OVERHEMDEN

SWEAT SHIRTS

/MODIEUSE\
/WINTERMANTELS\

V V2 prijs /V * " /

20% -40%
KORTING

HEREN
PULLOVERS

Modecentrum

Ruurlo



Voor Uw medeleven tijdens de
ziekte en na het overlijden van
onze lieve zoon, man, vader en
opa betuigen wij U onze harte-
lijke dank.

Fam. Klein Bramel

Vorden, januari 1988.

• TE KOOP: •
Lada 1200,aug.'79,APK apr.
'88. Kind. wag. + wand.
wag., d. blauw. Tel. 05752-
2938.

• PAS OP!!
Herwin Wilgen hof heeft vanaf
heden autorijles!

• TE KOOP:
z.g.a.n. Wegens overcompleet
grenen inboedel + keuken
apparatuur. Na 18.00 uur tel.
05752-3404.

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f 2000,- tot
f 4 000,-. B. Smeitink, tel.
05753-2524.

• TE KOOP GEVRAAGD:
in Vorden: vrijstaande wo-
ning met minimaal 800 m2

grond. B rieven onder nr. 40-1,
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• App. Ast. zoekt
woonruimte in centrum van
Vorden. Bellen na 18.15 uur
tel. 05752-1382.

• TE KOOP:
Schouwmodel gashaard,
gevelkachel en keukenka-
chel. Tel. 05450-3934.

• TE HUUR
per 1 januari alleen voor meis-
/es: Kamer: gezamenlijke keu-
ken, WC, douche - vrije ingang.
Wooldseweg 19, tel. 13190.
Te vragen Wooldseweg 21,
Winterswijk.

Zaterdag
16 januari a.s.

starten wij in Hengelo G ld.
om 15.00 uur weer met de

gehoorzaamheids-
cursus voor
huishonden.

Inl.: Ad Peters (08344-436)
of Hans Lichtenberg

(05753-2042)

WEEKENDAANBIEDING:

Appelflappen
't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burgemeester Galleestraat 22

met
Televisie

reparaties
direct

naar

- ' uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

H i f i I R f V I S I f VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

alle soorten
batterijen voor uw

hoort oestel

Oö juwelier

<x> opticien
zutphenseweg 7 - vorden

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

1948 1988
Op donderdag 14 januari a.s. hopen wij

JA. Overbeek en
A.M. Overbeek-te Molder

met onze kinderen en kleinkinderen
ons 40-jarig huwelijksfeest te vieren.

Uit dankbaarheid zal er om 13.30 uur
een H.M is worden opgedragen
in de StAntoniuskerk te Kranenburg.

Receptie van 15.30 uur tot 17.00 uur
in Café Rest. Schoenaker, Kranenburg.

Kranenburg, januari 1988
Hamsveldseweg 4, 7251 LR Vorden

Op 16 januari 1988
zijn wij 40 jaar getrouwd.

Kees Schotsman
Hanna Schotsman-

N ieuwenampsen

Receptie op 15 januari om 20.00 uur
in 't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34
te Vorden.

Vorden, januari 1988
Almenseweg 16

In plaats van kaarten

Op 18 januari 1988 hopen wij,
samen met de kinderen en kleinkinderen,
ons 50-jarig huwelijksfeest te vieren.

P.B.H. Schoenaker
G J.M. Schoenaker-Smit

De H.Mis uit dankbaarheid is om 11.00 uur
in de Parochiekerk van de H. Antonius van Padua
op de Kranenburg.

Receptie van 15.00 tot 17.00 uur
in zaal Schoenaker.

Ruurloseweg 93,
7251 LD Vorden

Wij hebben de droeve plicht u in kennis te stellen, dat
van ons is heengegaan mijn lieve man, vader, schoonva-
der en onze opa

Willem Warnshuis

op de leeftijd van 80 jaar.

Vorden: A.W. Warnshuis-Baank

Zutphen: H.M. Gerritsen-Warnshuis
J.G. Gerritsen
Rudie en Alies
Berry
Marianne

7251 DJ Vorden, 4 januari 1988
„Villa Nuova", Zutphenseweg 73

Gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen don-
derdag 7 januari van 12.30-12.55 uur in het uitvaart-
centrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

Aansluitend zal de crematieplechtigheid plaatsvinden
om 14.00 uur in aula l van het crematorium te Dieren.

Vertrek vanaf het uitvaartcentrum Monuta om 13.00
uur.

Heden overleed na een kortstondig ziekbed
onze lieve zwager en oom

Willem Warnshuis
ECHTGENOOT VAN A.W. WARNSHUIS-BAANK

op de leeftijd van 80 jaar.

Vorden: J. Vrieze-Bannink
G. Bannink
G.H. Bannink-

Klein Meulenkamp

Vorden, 4 januari 1988.

UW DEALER

Garage van Aalderen, Kastanjedwarsstraat 3,
Lochem. Telefoon 05730-1230

Als je voor een topmerk kiest
verlang je ook de beste service.

GEMEENTE
VORDEN
A fscheidsbijeenkomst Burgemeester

Het gemeentebestuur van Vorden geeft de inwoners, de
plaatselijke verenigingen en bedrijven, alsmede iedere
andere belangstellende gelegenheid afscheid te nemen
van de heer Mr. M. Vunderink, als burgemeester van
Vorden, in verband met zijn benoeming tot burgemees-
ter van de gemeente Borne.

Tijdens een receptie, die zal worden gehouden op
woensdag 13 januari 1988, tussen 20.00 en 22.00 uur,
in hotel-restaurant Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden,
zal in beperkte mate gelegenheid worden geboden zich
met een persoonlijk woord tot de burgemeester - en
zijn gezin - te richten.

Zij die het woord willen voeren worden verzocht dit ui-
terlijk 8 januari a.s. op te geven bij de heer Limpers (tel.
2323, tst. 19).

Vorden, 6 januari 1988.

Burgemeester en wethouders,
J.F. Geerken, loco-burgemeester.
Mr. A.H.B, van Vleuten, secretaris.

EEN GOED BEGIN IS T HALVE WERK!
DAT MAG U DEZE KEER LETTERLIJK OPVATTEN!

psychiatrisch
centrum 'Het
Groot Graffel'

Ons centrum biedt behandelmogelijkheden
aan ongeveer 600 patiënten.
Voor de dienst medische- en patiëntenadmi-
nistratie zoeken wij op korte termijn een

administratief
medewerkster
voor 8 uur per week
(per week variabel in te passen) \
ten behoeve van onze langdurige verblijfs-
afdeling Het Enzerinck te Vorden, die bereid
is (naast de 8 "vaste" uren) met enige
regelmaat bij te springen bij afwezigheid van
onze vaste medewerkster.
Tot haar taken behoort tevens de receptie-
funktie.

Onze wensen zijn:
- opleiding op meao-nivo
- vlotte typevaardigheid
- akkuratesse
- flexibiliteit
- goede omgangsvormen.

De salaris- en rechtspositieregelingen van
de gemeente Zutphen zijn in ons centrum
van overeenkomstige toepassing.

De heer R. Ottens, koördinator van
Het Enzerinck, verstrekt u graag nadere
informatie, telefoon 05752-2357.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan
de afdeling personeelszaken van Het Groot
Graffel, postbus 2003, 7230 GC Warnsveld.

87-16

Bief lapjes
500 gram 9,98

Special
Katen-

varkens-
haasje

100 gram

2,55

Tip voor de boterham:
u ft eigen worstkeuken

150 g Boeren metworst 1,89
150 g gebr. Gehakt 1,49

Nieuw in ons assortiment:
dit weekend EXTRA VOORDELIG

Triangel 5 halen
gekruid gehakt 4 betalen
met lekkere groente

MAANDAG:

Speklappen
per kilo O,«/ü

iP ûT^ K

DINSDAG:

Verse Worst
500 gram 4,98

EURSLAGER

WOENSDAG:

Gehakt h.o.h. 1
500 gram 4,98

\>

VLOGMAN
ZUTPHËNSEWEG 16, VORDEN

TELEFOON 05752-1321
^^Z^P

&

De Keurslager
\Verstand van

lekker vlees.

Muziekvereniging
Concordia Vorden

geeft op

zondag 10 januari a.s.
haar traditionele

Nieuwjaars-
Koffie-Concert
in het Dorpscentrum te Vorden
met medewerking van de
Musik Verein Kranenburg e.v.
uit Duitsland.

De aanvang is 11.15 uur
en de toegang is gratis.

U bent dus van harte welkom.

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

MET DE BUS NAAR DE

LANDBOUWWERKTUIGEN

MANIFESTATIE

IN DE RAI TE AMSTERDAM

OP DINSDAG 19 JANUAR11988

Nadere informatie en/of opgave voor deelname bij
COÖPERATIE

Mechanisatiebedrijf
Ruurloseweg 120 - LINDE - Tel. 05752-6643

Voor een goede rijopleiding naar

RIJSCHOOL

W. OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

Auto: BMW - Toyota. Motor Suzuki - Honda

Theorie per computer, ja/nee drukknoppen.

Curver geeft
fïO,-vooruwoude

afvalbak!
Vooral niet weggooien die oude afval-
bak. Hij is geld waard. Gelijk overste-
ken: uw Curver winkelier* uw oude
pedaalemmer, prullenmand of vuilnis-
bak - ü zo'n fantastisch mooie Curver
Maxi Foetsjie. Normaal f 29,95. Nu met
inruil tijdelijk f 19,95. Een stoere alles-
eter, die grote Curver Foetsjie met 50 l
inhoud. Puntdeksel of plat deksel. In de
kleuren wit, grijs, rood en beige/bruin,
'n Grandioze Curver inruilaktie in wa-
renhuizen en huishoudspeciaalzaken.
Tot i februari 1988. Profiteer ervan!

* te herkennen aan het opvallende
raambiljet.

Zutphenseweg 15 - Vorden

Tel. 05752-1261

sscurver KLASSE IN KUNSTSTOF
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OPRUIMEN GESPROKEN!!!
DAT KUNNEN ZE PAS BIJ DE TUUNTE

Het wordt een

OPRUIMINGS-SPEKTAKEL
als nooit tevoren!

Profiteer van

70%
ECHTE KORTING

op alle winterkleding, -schoenen en -laarzen

KOM KIJKEN en VERDIEN VEEL GELD!

Wij wensen U allen een voorspoedig 1988
Aanbiedingen geldig van donderdag t/m woensdag.

OTTEN WIJST
DE WEG

„Op naar Halle,
op naar OTTEN"

Op naar Halle, op naar OTTEN!
Als u tenminste meubels van topkwaliteit
wilt zien. Want dan bent u aan het goede
adres. Meubels te kust en te keur, in vele

modellen en met een ruime keus in bekleding.
Allemaal meubels van europees eiken, blank

of gekleurd in de tint die u graag wilt.
Bankstellen, losse fauteuils, kasten, tafels,

eethoeken, enzovoorts, enzovoorts.
Zó uit de fabriek, voor u, tegen lage prijzen!

Bekleding naar uw eigen smaak. Of dat nu
leer, draion, wollen mohair, lamoes of skintex
is. De bekleding kunt u zelf kiezen, ook waar

het kleur of dessin betreft.
Als u bij OTTEN een nieuw bankstel koopt,

geeft hij een leuke prijs voor uw oude!
En hebt u een bank of kast gevonden, die u

erg mooi vindt, maar die net te groot is voor
uw kamer: geen enkel probleem, OTTEN maakt

hem voor u precies op maat.
U gelooft het niet, als u het zelf niet gezien

hebt, kom dus kijken en koop bij OTTEN!
Voor iedere bezoeker is er een aardige attentie!

De verkoophal is bij de fabriek. Openingstijden:
maandags t/m vrijdags van 9.00 -18.00 uur.

Vrijdags koopavond tot 21.00 uur. Zaterdags tot 16.00 uur.Recht*
tel. 08343-1219 dorpsstraat 20 Halle GId.

Meubelfabriek Otten b.v.
Hout bestellen

Harmsen ^
bellen

Tel. 05752-1486

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

CAFÉ - REST. - ZAAL

Herberg "
VORDEN
o^

• Zaterdag 9 januari
GRANDIOZE AVOND m.m.v.

- Top 10 Popmagazine
Drive in Show

- één van Nederlands populairste
groepen van dit moment:

DEDUK
Kaarten a f 12,50 vanaf heden in voorverkoop bij
„de Herberg" en Grammofoonplatenzaak„Music All in'
te Zutphen.

brillen - oogmeting
contactlensaan passi ng

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

qe> juwelier
siemerink
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

De best gesorteerde baby-speciaalzaak
in Oost-Nedettand...

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

AANBIEDING
DUBBELDOEL
KUBUSSTOEL
• Als kinderstoel en tafeltje met

los stoeltje te gebruiken.
• Moderne vormgeving.
• Stevig verlijmd; dus zonder

schroefnoppen aan zijkant.
• Van geheel wit duurzaam

MDF-materiaal.
BABY-CENTER PRIJS 195,-

BABY
CENTER
ZUTPHEN

Schiipstoel S, Zutphen, 05750-14394

Tot 22 januari
kunt u nog f 5,-

verdienen
door uw abonnementsgeld

op Contact
te betalen!

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

LEGO
BAZAR SUETERS

IVN LOCHEM e.o.

WANDELING
zondag 10 jan.'88, 14.00 u,
NH Kerk Vorden.

LEZING
dinsdag 12 jan. '88 20.00 u,
zaal „Bousema" Lochem over
Molens en het landschap.

De Dijk naar de Herberg
De groep "de Dyk" treedt op in zaal "de Herberg" in Vorden op zater-
dagavond 9 januari. De avond wordt verder opgevuld met de drive in
show van 'Top 10 Pop Magazine".
Kaarten in voorverkoop verkrijgbaar hij "de Herberg" en grammo-
foonplaten/aak "Music All In" te Zutphen.

De Dijk is in 1981 opgericht door le-
den van de Nederlandstalige rock-
groep Stampei. Met stevige door de
rock en soul geïnspireerde muziek en
vooral hartstochtelijke teksten ont-
wikkeld De Dijk zich tot een veel ge-
vraagde live act.
Sinds 1983 speelt De Dijk in de vol-
gende bezetting: Huub van der Lub-
be, zang - Nico Arzbach, gitaar - Pim
Kops, toetsen - Hans van der Lubbe,
bas en Antonie Broek, drums.
Huub van der Lubbe is verantwoorde-
lijk voor de teksten, terwijl de muzika-
le ideeën door De Dijk gezamenlijk
worden uitgewerkt.

In 1982 verschijnt hun eerste elpee
"De Dijk", waarvan de Nederlandsta-
lige klassieker "Bloedend Hart" op
single wordt uitgebracht.

In 1983 komt de elpee "Nooit meer
Tarzan" uit en in 1985 ziet de derde el-
pee "Elke dag een nieuwe hoed" het
levenslicht, waarvan de hit "Binnen
zonder kloppen" wordt uitgebracht.
Naast de muziek werken de leden van
De Dijk ook nog mee aan andere pro-
jekten. Zo schrijft Pim filmmuziek,
Antonie werkt regelmatig als produ-
cer. Huub en Pim deden mee aan de
opera "Faustus" bij de Nederlandse
Opera. Huub is tevens als akteur in de
Nederlandse speelfilms "De Aanslag"
en "Brandende Liefde" te zien. Nico
ontwerpt hoezen en Hans maakt film-
muziek. De laatste singles "Mag het
licht uit" en "Dansen op de vulkaan"
stonden wekenlang op de nationale
hitparade. Deze zijn ook te vinden op
de in augustus verschenen elpee
"Wakker in een vreemde wereld".
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Prinses Julianaschool bestaat 75 jaar
School niet weg te denken in buurtschap Wildenborch

De eerste schoolklas van de Prinses Julianaschool, nu 75 jaar geleden.

"De Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs in den Wildenborch en omgeving, heeft tot
doel de oprichting en instandhouding eener school genaamd Prinses Julianaschool en het bevorderen ee-
ne r Christelijke opvoeding door onderwijs volgens de leer der Heilige Schrift, terwijl zij zich op den grond-
slag stelt der belijdenis, vervat in het antwoord op de eerste vraag van den Heidelberger Catechismus".

Deze woorden staan te lezen in een bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van donderdag 27 maart
1913. Dat betekent dus feest in het buurtschap Wildenborch. Zaterdag 25 juni wordt dit 75-jarig bestaan
op grootscheepse wij/e gevierd. V

Een feestcommissie, samengesteld
door het bestuur van de school heeft
er heel wat "voorarbeid" opzitten. De
afgelopen zomer kwam de zevenkop-
pige commissie, bestaande uit Her-
man Klein Brinke, voorzitter, school-
hoofd Henk Kok, sekretaris, Harry
Dinkelman, penningmeester en de le-
den mevr. Toos Pardijs-Nijhof, mevr.
Frida te Lindert-Braakhekke en Mari-
nus Kaemingk voor het eerst bijeen.
De eerste taak die de commissie zich
oplegde was om te trachten alle adres-
sen van de oud-leerlingen te achterha-
len, zodat deze voor de reünie worden
uitgenodigd.
"Een flinke klus. We zijn erin geslaagd
98 procent van deze oud-leerlingen op
te sporen. Tweeprocent is erg kort op
school geweest, waarschijnlijk met de
noorderzon vertrokken", zo zegt
voorzitter Herman Klein Brinke. In
totaal zijn er 630 uitnodigingen de
deur uit gegaan en zijn er inmiddels al
heel wat reakties binnen. In de loop
van februari worden de aanmeldings-
formulieren verstuurd. De commissie
verwacht dat er in juni uiteindelijk
zo'n 500 man zullen komen opdraven.

Belangrijke funktie in
gemeenschap
Al moet de Prinses Julianaschool met
haar 30 leerlingen tot de kleinste ba-
sisschool in Vorden gerekend worden,
dat neemt niet weg dat de school een
uitermate belangrijke sociale funktie
in het buurtschap Wildenborch ver-
vult.

Herman Klein Brinke: "Dat moet in-
derdaad niet onderschat worden. We
hebben hier in de Wildenborch de
school, het kasteel en de Kapel. De
Prinses Julianaschool is zo'n beetje
het hart van de gehele gemeenschap.
Iedereen leeft ook zeer met het wel en
wee van de school mee.

Dat blijkt bijvoorbeeld uit de jaarlijkse
"rondgang" die we maken, waarbij de
buurtbewoners een duit in het zakje
doen om b.v. het schoolfeest, de
schoolreisjes, e.d. mee te helpen beta-
len", aldus Herman Klein Brinke.

Wanneer er in de school of om de
school iets moet gebeuren, dan staan
al snel hulpvaardige mensen klaar. Zo
b.v. twee jaar geleden, toen de school

zowel van binnen als buiten geschil-
derd moest worden. Leden van het
schoolbestuur, ouders van leerlingen,
het was maar even of er stond een
komplete schildersploeg klaar om de
school van een verfje te voorzien.

Leerlingental
De afgelopen jaren heeft men in de
Wildenborch een paar maal flink "in
de knijp" gezeten of de school qua
leerlingental wel zou kunnen blijven
voortbestaan. Dat heeft destijds een
schoolhoofd doen besluiten om de
school vaarwel te zeggen om elders
zijn geluk te beproeven.
De norm die nodig is om de school te
laten voortbestaan bedraagt 23 leer-
lingen. Zoals gezegd zijn er thans 30.
(In z'n goede jaren kende de school
zelfs 80 leerlingen.)
Door vergrijzing, terugloop van het
kindertal en door het feit dat jongelui
naar elders vertrekken, heeft het
voortbestaan inderdaad een paar keer
aan een zijden draad gehangen. Her-
man Klein Brinke hierover: "Het blijft
uiteraard binnen onze gemeenschap
een spannende aangelegenheid. Vol-
gendjaar zullen er b.v. meer kinderen
van school afgaan dan dat er bijko-
men. Toch denk ik dat de komende ja-
ren het aantal leerlingen zo tussen de
25 en 30 blijft schommelen. Gezinnen
met jonge kinderen zijn uiteraard van
harte welkom in de Wildenborch", zo
zegt Herman Klein Brinke lachend.

Burgemeester
De schoolhoofden in buurtschappen
genietenover het algemeen een be-
hoorlijk^^zien. "Het is de laatste ja-
ren natuurlijk wel veranderd, maar
vroeger was het hoofd van de school
in de Wildenborch zo'n beetje de bur-
gemeester. Wanneer hij aankondigde
bij de ouders op bezoek te komen, dan
trok vader het goeie pak aan."
In de loop der jaren zijn er vanzelf-
sprekend meer dingen veranderd. Tot
voor vijftien jaar geleden was het een
soort automatisme dat de voorzitter
van het schoolbestuur een Neder-
lands Hervormd predikant uit Vorden
moest zijn. Later is dat afgeschaft.
Datzelfde gold min of meer voor de
leerlingen. Leerlingen uit alle gezind-
ten zijn welkom op school.

Kasteelheren
Zoals gezegd neemt behalve de
school en de Kapel ook kasteel Wil-
denborch een belangrijke plaats in het
buurtschap in. Op haar beurt hebben
de kasteelheren in de loop der jaren
duidelijk laten merken dat zij nauw bij
de school betrokken zijn en betrokken
willen blijven.

Dat begon al bij de oprichting in 1913
toen ene Mr. E.R.E. Brants (bewoner
van kasteel de Wildenborch) een be-
langrijke rol bij de totstandkoming
heeft vervuld. Deze mijnheer Brants
leende het schoolbestuur in 1916 een
bedrag van duizend gulden.
Toen de Eerste Wereldoorlog voorbij
was en de vrede was getekend, was hij
daar zo blij over dat hij tegen het
schoolbestuur zei: "hou die duizend
gulden maar". Een geste die de oude-
re Wildenborchers zich nog maar al te
goed weten te herinneren.
Ook de huidige bewoner, de familie
Staring, voelt zich nauw bij de school
betrokken. De familie Staring vindt
het maar wat fijn dat het jaarlijkse
schoolfeest op hun terrein plaats
vindt. Ook nu geldt nog dat de school
er in financieel opzicht van de betrok-
kendheid van de kasteelbewoners niet
slechter van wordt. In tegendeel!

S choolvereniging
Een andere financiële steun onder-
vindt de school van de schoolvereni-
ging zelf. Deze vereniging telt sinds
jaar en dag zo'n 75 leden. De bestuurs-
leden worden dikwijls "traditiege-
trouw" gekozen. Zo is de naam Klein
Brinke in al die 75 jaren met de school
verbonden geweest. De vader van de
huidige voorzitter Herman Klein
Brinke is jarenlang bestuurslid ge-
weest, terwijl opa Hermanus Klein
Brinke nog een rol heeft gespeeld bij
de oprichting van de school.
Nu we het toch over de oprichting
hebben: op 13 december 1912 kwam
een aantal personen bijeen om de mo-
gelijkheid van de oprichting van een
school te bespreken. De aanwezigen
op die vergadering waren: Ds. J.C.
Helders, Ned. Herv. predikant te Vor-
den, Mr. E.R.E. Brarrts van kasteel de
Wildenborch, AJ. Koskamp, AJ.
Meulenbrugge, W. Jansen en T. Haze-
winkel. Men was het er al snel over
eens dat, mocht er een sdHtol komen
(daarvoor was de bijeJ^omst be-
legd), deze school de naam Prinses Ju-
lianaschool moest krijgen.
Een paar dagen later (17 december
1912) werden de statuten reeds vast-
gesteld en werd besloten^^t een in-
tekenlijst rond te gaan oiflrzien of er
voldoende belangstelling voor een
dergelijke school bestond. Wel, de be-
volking reageerde bijzonder positief
De bewoners brachten f 1992,50
bijeen, één niet met name genoemd
persoon gaf een jaarlijkse bijdrage van
f 182,75.
Uit Haarlem kwam een gift van hon-
derd gulden, terwijl in het "verre" Am-
sterdam een mevrouw overleed die
een bedrag van vier duizend gulden
voor de op te richten school na liet.
De mannen van het eerste uur waren
maar wat ingenomen met het totale
startkapitaal van f6092,50. Geen
wonder dat dit zevental op 3 februari
1913 in het definitieve oprichtingsbe-
stuur werden gekozen!

Bouwterrein
Dhr. ThJ. Kaemingk uit Barchem
stelde een bouwterrein beschikbaar,
gelegen op "Nijlands Kamp aan den
Lochemschen grintweg onder Vor-
den". Er kon op 25 schoolgaande kin-

deren worden gerekend. (De school-
vereniging telde in 1913 in totaal 35 le-
den.)

De specificatie van de jaarlijkse kosten
was als volgt: salaris schoolhoofd
f 1100,-, salaris onderwijzeres f550,-
en brandstof f 240,-. In totaal f 1984,-.

Aan subsidies, contributies e.d. werd
een bedrag van f 1847,- terug ontvan-
gen. Er ontstond dus een jaarlijks te-
kort van 137 gulden. Voor de bewo-
ners in de Wildenborch geen enkel
probleem. "Even met de pet rondgaan
en de begroting was rond". Zo simpel
was dat.

Op 23 november 1928 werden er plan-
nen geraamd om een terrein aan te
kopen voor de aanleg van een school-
plein. Deze aankoop lukte in eerste in-
stantie niet. De grondprijs bedroeg nl.
één gulden per vierkante meter. Te
duur, zo oordeelde het toenmalige be-
stuur. Een paar maanden later werd
de koop alsnog gesloten!

In mei 1929 werden er plannen be-
raamd om een derde lokaal te bou-
wen. Deze plannen werden op 31
maart 1930 gerealiseerd. De kosten
bedroegen f 5690,-. Daar kwam dan
nog 225 gulden voor de schilder en
338 gulden voor de loodgieter bij.

Oorlog
Gedurende de oorlogsjaren draaide
de school gewoon door. Om toch
warm te blijven (er heerste schaarste
aan brandstof) namen de kinderen
van huis hout mee om de kachel te
stoken.
In de afgelopen 75 jaren heeft de
school tien schoolhoofden gekend.
Sommigen lang, sommigen kort in
funktie. Namen als meester Offringa,
Dirkse, Harmsen Hoogstadt, Bent, de
Leeuw, Mackay, van Oei en Werner
hebben bij velen nog een bekende
klank. Thans is ook Henk Kok al ca.
tien jaren hoofd van de school, daarbij
geassisteerd door deleraressren mevr.
Brummelman-Heida en mej. Groot
Bramel.

Festiviteiten
De festiviteiten vinden zoals gezegd
op zaterdag 25 juni plaats. Naast de
school wordt een tent gezet, waar
's middags begonnen wordt met het
officiële gedeelte. Daarna kunnen
met name de oud-leerlingen "oude
koeien" uit de sloot gaan halen. Na de
broodmaaltijd wordt met het avond-
programma begonnen. Leerlingen en
oud-leerlingen krijgen dan de gele-
genheid "iets" op te voeren. Er is
stemmingsmuziek, terwijl de barbe-
cue ervoor zorgt dat de inwendige
mens niet wordt vergeten.

Bedankt!
Badmintonclub "Flash Vorden " - Jeugd van Vorden - Jeugd-
soos "'t Stampertje" - Gemeente Vorden - Rijkswaterstaat -
Maatschappij tot N ut van 't A Igemeen -Sursum Corda - Con-
cordia- V ordens Dameskoor - V ordens Mannenkoor- 1 nter-
christ - Knupduukskes - Midwinterhoomblazers - Duo Dick
Boerstoel- Draaiorgel - Padvinders - Kerstmannen B. deRegt
en Marion Polman -fam. Haccou -fam. Klein Brinke -fam.
Krooshof- De winkeliers op de Kerstmarkt -fa. Barendsen -
drukkerij Weevers - garage Klein Brinke - café rest. "de Her-
berg" - Politie van Vorden -Alle particulieren, die een Kerst-
boom voor hun woning hadden staan en kosteloos de stroom
beschikbaar stelden - A l Ie inwoners die op één of andere wijze
een Kerstboom in hun tuin verlicht hadden - A He ondernemers
van Vorden - A l Ie inwoners, die reageerden per telefoon of brief
of persoonlijk hun waardering uitspraken.

voor uw inzet, uw spontane medewerking,
uw fijne reakties tijdens de Kerstperiode, de Kerstmarkt.
Het was fantastisch, maar Ü was nog beter.

Vorden kan het niet alleen,
Vorden doet het ook!

Voorzitter Vordense
Ondernemersvereniging

Wim Polman

Gouden huwelijksfeest:
B. Schoenaker - T. Schoenaker-Smit

In J 797 heeft de bekende dichter A .C. W. Staring ook al eens getracht om in de Wildenborch een school te stichten. Deze school
heeft een paar maanden bestaan en was gehuisvest in het huis aan de Schoolhuisweg, waar thans de familie Kruisselbrink
woont.

Op maandag 18 januari is het vijftig jaar geleden dat de heer en me-
vrouw Schoenaker elkaar trouw beloofden. In diezelfde tyd kwamen
/y vanuit Vierakker naar de Kranenburg en startten er het bedrijf
Schoenaker.
Hun beider gezondheid is redeujk.
Samen met hun kinderen en kleinkinderen willen ze deze heugehjke
dag gedenken, 's Morgens is er een Eucharistieviering uit dankbaar-
heid in de StAntonius van Padua Kerk en 's middags is er gelegen-
heid het Gouden paar te feliciteren in zaal Schoenaker, Ruurloseweg
te Kranenburg.



In onze opruiming

Herenschoenen
nu extra voordelig!

Deze

Rockport
van 169,-
nu

125,-

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

U wilt 'n gewone gezellige
bruiloft vieren
misschien vooraf iets mei eigen familie.

Wel in 'n sfeervolle omgeving zodat uw gasten
meteen al in de goede stemming zijn.

Met 'n perfekte bediening
airconditioned

Ook na de uitbreiding, knus, 'n tikje nostalgisch

Eigenlijk uniek voor deze omgeving.
voor de prijs hoeft u 't niet te laten.

bodeqa

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770
Onder dezelfde d i r ek t i e :
Restaurant-Gril l „De Rotonde",
Kerkstraat 3, Vorden. Tel. 05752-1519.

Bekend om /ijn ui ts tekende keuken.
'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner.

Fons Jansen is een alledaagse naam,
maar er staan veel grote namen ach-
ter. ATAG, ETNA en Pelgrim voor for-
nuizen bijvoorbeeld. En Nefit. Radson
en Buderus voor c.v. ketels. Vaillant
voor warmwatervoorziening. Sphinx
voor badkamermode. Enzovoort. We
installeren alle merken maar leveren
ook alles voor gas-, water en ver-
warmingsdoeleinden. En dankzij
goede contacten met weivoorziene
toonzalen in de regio kunt u alles eerst
op uw gemak bekijken en uitkiezen.

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

O
7251

fons Jansen
erkend gas- en watertechnisch
installateur Installatie en

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

Katoenen blazer
en broek
samen
voor..

Alle bedrukte
ribbroeken
UITZOEKEN!

Alle
herentruien
nu in 3 prijsklasse's
69,- 49,- en

U ziet:
de duurste

is bij ons
slechts fl.69,-.

Alle katoenen
overhemden
nu 2 prizen:
29,- e

Alle jacks
nu 2 prijzen:
69,- en

prij
rf*.

Nu nog kunt u kiezen uit vele maten en modellen Maar op = op.

spijkerbroeken
swMters en polo's
nu vanaf

Goede start
met

Slank Volkoren
van grof tot fijn en

meer granen volkoren

Alles van de warme bakker

1 'I winkeltje in vers brood en banke

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

DE VALEWEIDE" i -os Forsythia 3.75
1 bos Narcissen 3,75

3 Primulaatjes 6,50

DECEMBERPONDJES ERAF?
SLANK-MAISÖVTT
GEMAKKELIJK, VEILIG, GEEN HONGER

ER ZHN OOK MALSOVIT
MAAmjDKOEKEN

In uw buurt is Malsovit exkl. verkrijgbaar bij:

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 1 8 - VORDEN - TEL. 1384

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
15 verschillende soorten

Café-Restaurant

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

EET VIS! OMDAT'T
GEZOND IS

maar dan wel kwaliteit vis,
omdat deze gewoon beter is

Vishandel Hengel
Raadhuisstraat 51 a, Hengelo

Gld. Tel. 05753-3460



R.K. SCHOOL
VOOR TECHNIEK EN AMBACHT BORCULO
Herenlaan 2 - 7271 NR BORCULO - Tel. 05457-71413

INFORMATIE-AVOND
11 januari tussen 18.30 en 21.00 uur

Directie en leerkrachten verstrekken informatie over:
- De studie aan onze LTS met de afdelingen:

* Mechanische techniek
* Bouwtechniek (timmeren, metselen en schilderen)
" Consumptieve techniek (brood/banket, koken/serveren)

- De leerlingbegeleiding (remedial teaching)
- Het informatica-centrum (onderwijs met computers)
- Mogelijkheden na het examen
- Nieuw: Onze school is onder schooltijd goed bereikbaar met de GSM-

busdienst

JONGENS EN MEISJES DIE NU IN GROEP ACHT VAN HET BASISONDER-
WIJS ZITTEN, ZIJN MET HUN OUDERS VAN HARTE WELKOM.

De school is die avond in bedrijf.

Echte Bakker
VAN ASSELT

•n—r

ENORME KOOPJES!
Trainingspakken

vanaf
Trainingspantalons

vanaf l 9,—

Loden jassen dames en heren Pullovers, truien en vesten
10 tot 50% korting 10% korting

Voetbalshirts 12,50

Voetbalschoenen

Jachtjacks en jassen
10% korting

Martens
50% korting

Jacht- en wandel-
schoenen nu 89,-

stceds dotltreffendi Zutphenseweg 9 - Vorden - Tel. 1272

OPRUIMING
(vanaf vrijdag 8 januari)

VERRASSEND LAAG IN PRIJS EN HOOG VAN KWALITEIT!

ZIE OOK ONZE
OPRUIMINGSKRANT

ALS 3 -l- 2 ZITS:

1998,-

ZWAAR MASSIEF EIKEN
BANKSTEL in leatherlook
met een ruime komfortabele zit

ALS 3-1-1 VOOR: 2495,-

SLAAPKAMER

1498,-
BROODKAST EIKEN
1.35 mtr. breed,
met veel bergruimte.

OPRUIMINGSPRIJS:

995,-
LINNENKAST: KOMMODE: 825,- SPIEGEL:

PRACHTIGE EIKEN SLAAPKAMER in honingkleur.
Ledikant 140x 200 +
2 Nachtkastjes (zonder lade) slechts:
Ledikant ook leverbaar in: 160 x 200 en 180 x 200.

3 deurs LINNENKAST MET SPIEGELDEUR: l 99 Of "~
'1^>^ "X- -

f^/ l̂:: :

FAUTEUIL
Massief eiken in effen
of gebloemde stof.

Nu voor 398,
VELE KOOPJES in:
* Tapijt
' Gordijnen + Vitrage
* Tafelkleden
* Dekbedden
* Dekbed overtrekken
* Dekens
* Matrassen
* Hoofdkussens

Prachtige komfortabele
ZITKOMBINATIE in een goede
kwaliteit leather-look.
VELE KLEUREN

3+2 ZITS: 1495,-
COUPONNEN

TAPIJT EN GORDIJNEN
ZIE ETALAGES

* Gratis reservering voor latere
levering.

* Prima service en garantie

ZUTPHENSEWEG 24 VORDEN TEL. 05752-1514 - LAAGTE 16 EIBERGEN TEL. 05454-74190

HELlNK

Betaling abonnementsgeld tot 22 januari
Het abonnementsgeld voor 1988 voor Contact ed. Vorden bedraagt

f 36,- inklusief 6% B.T.W.
als u voor 22 januari 1988 betaalt.

Betaalt u na 22 januari (ook girobetalers) dan brengen wij u f 5,-
administratiekosten in rekening.

U verdient dus f 5,- als u vóór 22 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 8.00-12.00 uur
en 13.00-17.00 uur; zaterdags gesloten.



SPORTNIEUWS

• Dammen
Piet Dekker Wisselbeker
Jan Masselink is dinsdagavond 29 de-
cember voor de eerste maal winnaar
geworden van het sneldamtoernooi
om de Piet Dekker Wisselbeker. Hij
behaalde in 8 ronden 14 punten, en
bleef daarmee de vorige eigenaar,
Gerrit Wassink, l punt voor. Er wer-
den 8 ronden gespeeld. Er waren af-
zonderlijke prijzen voor de besten per
bondskompetitieteam.
De totaaleindstand is: 1. Jan Masse-
link 8 gespeeld 14 punten, 2. Gerrit
Wassink 8-13, 3. Henk Ruesink 8-12
109 SB punten, 4. Wieger Wesselink
8-12 106 SB punten, 5. Aart Walraven
8-11 77 weerstandspunten, 6. Bertus
Nijenhuis 8-11 69 w.p., 7. HenkHoek-
man8-1076w.p.,8. HarryGraaskamp
8-10 66 w.p.
De eerste drie per bondskompetitie-
team waren: voor het tweede team:
1. Aart Walraven 8-11, 2. Bertus Nij-
enhuis 8-11,3. Theo Slutter 8-9. Der-
de team: 1. Martin Boersbroek 8-7 68
w.p., 2. Gerco Brummelman 8-7 62
w.p., 3. Henk Lenselink 8-7 61 w.p.
Vierde team: 1. Mike Voskamp 8-9,
2. Henk Esselink 8-8,3. Rik Slutter 8-
7.
Oliebollentoernooi
Voor de jeugd is 's middags een toer-
nooi gehouden. De 32 jeugdspelers en
-speelsters waren onderverdeeld in 6
groepen. De winnaars per groep wa-
ren: Anja Bouwman, Frida Meyer-
man, Adriaan Hoogmoed, Ruben
Bleumink, Reind Krijt en Edward van
Arragon.
Gelders Kampioenschap
Harry Graaskamp heeft zijn tweede
plaats in de halve finale Hoofdklasse
gekonsolideerd, maar moest daartoe
langs de afgrond. Petra Polman had te-
gen Graaskamp met flankaanval een
prima tegenaktie op touw gezet. Ze
wist het echter niet af te maken, waar-
bij ze ook een schijfwinst over 't hoofd
zag. Na wat afwikkelingen zeilde
Graaskamp de remise haven binnen.
Mike Voskamp blijft wel aan kop staan
bij de aspiranten. Hij won van Donja
Janssen, na reeds vroeg een schijf op-
gepeuzeld te hebben. De winstvoe-
ring liet nog lang op zich wachten.
In de tijdnoodfase verspeelde Anja
Bouwman haar remisestelling en ze
moest haar derde nederlaag laten bij-
schrijven.
Jan Hoenink blijft ondanks een neder-
laag tegen John Janssen uit Haalderen
aan kop staan. In een reeds moeilijke
positie voor Hoenink, besliste Janssen
de partij door een damkombinatie.

• Finalisten bekend van
Stratenzaalvoetbaltoernooi

Zondag werd in de sporthaFt Jebbink
een begin gemaakt met het Straten-
zaalvoetbaltoernooi welke werd geor-
ganiseerd door de plaatselijke zaal-
voetbalvereniging "Velocitas".
In totaal nemen hieraan 20 teams deel
of beter gezegd namen deel want uit-
eindelijk plaatsten zich 8 teams voor
de finales welke zondag 10 januari ge-
speeld zullen worden.
De grootste verrassing was wel het feit
dat de kampioen van vorig jaar, Tra-
nendal, voortijdig werd uitgeschakeld.
Tranendal was ingedeeld bij de Boonk
l, Eendracht/Julianacomb., de Doe-
schot en de Kranenburg.
De kampioen van vorig jaar kwam
niet verder dan één overwinning (0-1)
tegen Doeschot), twee gelijke spelen
van 0-0 tegen resp. Kranenburg en de
Eendracht/Julianacomb. Tegen de
Boonk l werd een 1-0 nederlaag gele-
den.
In poule A luidde de eindstand: 1. de
Boonk 3 4 gespeeld, 7 punten, 2 Wil-
denborch 6 pnt., 3. Molenplan 5 pnt.,
4. Hoetinkhof 2 één punt, 5. Hane-
kamp één punt.
Eindstand poule B: 1. de Boonk 2 4
gespeeld, 7 punten, 2. Hoetinkhof 6
pnt., 3. Addinkhof 3 pnt., 4. Een-
dracht/Julianacomb. 2 pnt., 5. Wiga-
bé 2 pnt.
Eindstand poule C: 1. Brinkerhof 4
gespeeld, 7 punten, 2. Medler 5 pnt.,
3. De bongerd 3 pnt., 4. N319Vorden
3 pnt., 5. Linde 2 pnt.
Eindstand poule d: 1. De Boonk l 6
pnt., 2. Eendracht/Julianacomb. 5
pnt., 3. Tranendal 4 pnt., 4. De Doe-
schot 3 pnt., 5. Kranenburg 2 pnt.

Van elke poule plaatsten de nummers
l en 2 zich voor de wedstrijden van
aanstaande zondag 10 januari. Voor
deze finaledag zijn twee poules gefor-
meerd. In poule A komen uit: Boonk
3, Hoetinkhof l, Brinkerhof en Een-
dracht/Julianacomb. Poule B: Wil-
denborch, Boonk 2, Medler en Boonk
1.
De wedstrijden beginnen zondagmor-
gen. De strijd om de eerste en tweed
plaats wordt 's middags gespeeld.

• Forse nederlaag
Velocitas dames

De dames van de Vordense zaalvoet-
balclub 'Velocitas" hebben thuis te-
gen Avanti uit Twello een gevoelige 0-
8 nederlaag te slikken gekregen. De
doelpunten werden gelijkelijk over de
beide speelhelften verdeeld.
Het tweede team van Velocitas speel-
de met 3-3 gelijk tegen D'n Drajer 2.
M. Gotjé 2x en A. Klaassen scoorden
de doelpunten.

• Veldrijden
Tijdens een gezamenlijke veldrit,
georganiseerd door de RTV Wich-
mond-Vierakker en de ETP Zutphen,
zijn in de omgeving van Kamphuizen
te Vorden de clubkampioenen uit de
bus gekomen.
Jan Weevers uit Steenderen werd
clubkampioen van de RTV Wich-
mond-Vierakker, 2. Rudy Peters,
Wichmond, 3. Johan Pardijs, Vorden.
Harry Roosendaal uit Voorst werd
clubkampioen van de ETP uit Zut-
phen. Gerrit de Jong uit Zutphen leg-
de beslag op de tweede plaats.

• VRTC "Achtkastelenryders"
De VRTC "de Achtkastelenrijders"
start op donderdagavond 7 januari
met de wintertraining welke in de gro-
te zaal van het Dorpscentrum gehou-
den zal worden. Deze training wordt
verzorgd door Jan Visschers. De win-
tertraining gaat door tot begin maart.
De jaarvergadering van "de Achtkas-
telenrijders" vindt plaats op maandag-
avond 25 januari in "de Herberg".

• Voetbalvereniging Vorden
Voor de pupillen van de voetbalvere-
niging "Vorden" staat voor zaterdag 9
januari in het clublokaal een filmmor-
gen op het programma.
De spelers van A2, B l, B2 en C2 gaan
zaterdag trainen op het kunstgrasveld
van de hockeyclub DHC uit Doetin-
chem.
Zaterdag 16 januari is er een filmmid-
dag voor de junioren gepland.
Zaterdag 23 januari vindt er voor de
pupillen en junioren een "snertloop"
(prestatieloop) plaats.
Zaterdag 30 januari gaan pupillen en
junioren tafeltennissen.
Op 6 en 7 februari neemt het Al elftal
in het Westduitse Schüttdorf deel aan
en zaalvoetbaltoernooi.

• Internationaal Nieuwjaars-
concert "Concordia"

Zondagmorgen 10 januari geeft de
Vordense muziekvereniging "Con-
cordia" in het Dorpscentrum haar tra-
ditionele Nieuwjaarsconcert. Dit jaar
een concert in samenwerking met de
"Musik Verein Kranenburg" uit D uits-
land.
"Concordia" heeft het afgelopen jaar
met deze Duitse vereniging vriend-
schappelijke kontakten gelegd, die nu
hun b«Éning vinden in een geza-
menlijk Nieuwjaarsconcert.
Het unieke aan dit concert is dat de
beide verenigingen niet alleen afzon-
derlijk optreden, maar dat ook enkele
muziek^ukken als één concert wor-
den uit^Boerd.
Door beide verenigingen is een aan-
trekkelijk programma samengesteld.

Vakantievoorproef met de trein
naar zonnige beurs
't Wordt elk jaar moeilijker een leuke vakantiebestemming te vinden. Ze-
ker ais je de vakantie niet steeds op dezelfde plek wilt doorbrengen. Daar-
om komen straks weer tienduizenden vakantie-liefhebbers naar de plm.
zeshonderd exposanten in het Utrechtse Jaarbeursgebouw. Om daar ken-
nis te nemen van het zo goed als complete vakantie-aanbod van verkeers-
bureaus uit verre landen en eigen land, van campings, hotels en organisa-
toren van doe-vakanties, caravan-verhuurders en reisorganisaties. Ze pre-
senteren zich royaal en feestelijk op de Vakantiebeurs in Utrecht. En als u
daar tussen 13 en 17 januari 1988 rondwandelt en ideeën opdoet voor de
vrije weken van de komende zomer dan geniet u van dit voorproefje van uw
vakantie 1988.

Wat is er te zien op deze beurs?
Net als vorig jaar is "Vakantie 88"
een vakantiefeest waar u later in
het jaar weken plezier aan kunt
beleven. Er is — zeggen de organi-
satoren — een duidelijke tendens
naar meer individuele vakanties.
Mensen proberen steeds meer het
massale te vermijden en willen va-
kanties-op-maat. De tendens naar
aktieve vakanties zet zich voort en
dat is ook te merken aan het aan-
bod op Vakantie 88. Exotische be-
stemmingen als Indonesië en an-
dere Oosterse landen en het Ca-
raibisch gebied worden steeds po-

pulairder. En opvallend is verder
het groeiende aanbod van korte
vakanties. We gaan namelijk
steeds korter met vakantie maar
wel vaker.

Veel vertier
En natuurlijk biedt "Vakantie 88"
weer een veelzijdig aanbod aan at-
trakties. U kunt weer van alles
doen: kanovaren, deltavliegen,
skilopen, kijken naar een vakan-
tiekledingshow, meedoen met
een grote kwis en noemt u maar
op. En als u even wilt rusten:
neem het er van en kijk op uw ge-
mak naar de vele artisten die op
het grote wereldpodium hun
nummers brengen. Of geniet in de
filmzaal van de kleurige films van
vele toeristische landen. Kortom:
zo'n dagje snuffelen in vakantie-
land is een gezellig dagje uit. Maar
wel een dag waarop u iets heel be-

langrijks doet: u oriënteren over
hoe en waar u in 1988 uw vakantie
gaat vieren.

Gemakkelijk per trein
Het Jaarbeurscomplex waar al dat
vakantieplezier bij elkaar te vin-
den is ligt op een minuut of zeven
lopen van het Utrechtse Centraal
Station. U reist — als u niet over

een voordelig NS-abonnement of
een NS-kortingkaart beschikt -
het voordeligst met het T+T bil-
jet. Dat is een gecombineerd
Trein plus Toegangbiljet en dat is,
vooral op de wat langere afstand,
een stuk voordeliger dan de prijs
van die twee afzonderlijk. T-l-T
biljetten voor de Vakantiebeurs
zijn verkrijgbaar bij de meeste NS-
stations. Daar kunt u trouwens
ook een folder krijgen waarop u
alle informatie vindt over dit T+T
biljet. En als u de reis toch met NS
maakt: ga ook even langs bij de
NS-stand op de Vakantiebeurs
want voor binnen— en buiten-
landse vakanties hebben de Ne-
derlandse Spoorwegen veel te bie-
den!

• Huldiging brandweerman
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de
Vordense brandweer (informele bij-
eenkomst) werd afscheid genomen
van brandweerman Bennie Vlogman.
Aangezien hij vorig jaar de leeftijd van
55 jaar bereikte, kreeg Bennie Vlog-
man, zoals dat in brandweerkringen
wordt aangeduid, funktionaal leef-
tijdsontslag.
Hij werd voor de bewezen diensten
aan het korps toegesproken door de
brandweerkommandant dhr. G. te
Velthuis. Hij overhandigde de schei-
dende brandweerman een handge-
schilderd bord. Ook burgemeester
Vunderink bedankte Bennie Vlog-
man voor zijn inzet.
Voor burgemeester Vunderink was
het tevens de laatste Nieuwjaarsre-
ceptie die hij als hoofd van de Vorden-
se Brandweer bijwoonde. Ook hem
viel een handgeschilderd wandbord
ten deel. Uiteraard ontbraken de bloe-
men voor zowel mevr. Vlogman als
mevr. Vunderink niet.

Voorzitter de Groen van Kamer van Koophandel in nieuwjaarsrede:

Industrie Achterhoek veroudert

AGENDA

Vordens Mannenkoor, elke maandag repe-
titie in het Dorpscentrum.

ledere eerste maandag van de maand,
Schrijfavond Amnesty International.

ledere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum.

ledere maandagavond oefenavond majo-
rettegroepen Chr. Muziekver. Sursum
Corda in het Dorpscentrum.

Muziekver. Concordia in Dorpscentrum:
maandagavond repetitie drumband; don-
derdagavond repetitie muziekver.; woens-
dagavond repetitie majorette en minirette.

ledere dinsdagmiddag dansen voor oude-
ren Zaal de Herberg.

Iedere dinsdagavond repetitie drumband
Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te Vier-
akker.

ledere dinsdagavond repetitie muziek-
korps en drumband Chr Muziekver. Sur-
sum Corda in het Dorpscentrum.

Elke dinsdagavond training dansmariekes
van karnavalsvereniging „Qe Deurdrea-
jers" bij "d'Olde Smidse".

ledere dinsdagavond badminton-competi-
tiewedstrijden Flash en iedere donderdag-
avond badminton speelavond, sporthal.

ledere dinsdagavond Vord^^dameskoor
repetitie.

Elke woensdagochtend in het Dorpscen-
trum gelegenheid voor biljarten, dammen
en schaken; elke woensdagmiddag brid-
gen, klaverjassen en andere kaartspelen.

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het Pantofieltje.

ledere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

ledere donderdagavond repetitie harmo-
nie Jubal in het St. Ludgerusgebouw te
Vierakker.

Fietsclub VRTC elke donderdagavond
zaaltraining in het Dorpscentrum.

ledere vrijdagavond klubavond Damclub
Vorden in zaal d'Olde Smidse.

Vrijdag 's avonds repetitie Interchrist in de
Voorde.

ledere zaterdagmorgen in het Dorpscen-
trum repetitie Nuts Blokfluit- en Melodi-
caclub.

JANUARI
7 Bejaardenkring

10 Koffieconcert Concordia in
Dorpscentrum

19 KBO Gym Jaarvergadering met
gratis bingo

19 NCVB Lezing
20 Jaarvergadering Plattelandsvr.
21 Bejaardenkring
23 Pronkzitting Karnavalsver.

De Deurdraejers in de Herberg
27 HVG afd. Dorp Jaarvergadering

in de Voorde

FEBRUARI
3 Karnavalsavond de Deurdreajers

Villa Nuova
3 Vrouwencabaret Plattelandsvr.
4 Bejaardenkring
5-6-13 uitvoering Sursum Corda in

Dorpscentrum
12 t/m 16 Karnaval in de Herberg
18 Bejaardenkring. Reisje
19 Gezamenlijke culturele avond

GMvL, Jong Gelre, Plattelandsvr.
20 Uitvoering Vordense Toneelver,

in Dorpscentrum
21 Karnaval in de Herberg
23 Gezellige avond NCVB
24 HVG afd. Dorp. Maandelijkse

avond in de Voorde

Vorden bedryfsyriendeüjk
Relatief veel mensen in de Achterhoek
werken in bedrijven die voor 1952 van
de grond zyn gekomen. Het aantal
werknemers dat emplooi vindt in nieu-
we ondernemingen is gering. V rijwei al-
le nieuwe initiatieven ontstaan vanuit
het bestaande bedrijfsleven, of het /yn
mensen vauit gevestigde ondernemin-
gen die voor zichzelf beginnen. De
conclusie zou dan ook kunnen /yn dat
de industrie in de Achterhoek verou-
dert Duidelijk is dat een regio in een
periode van twintig jaar in de grootste
problemen kan komen als er geen nieu-
we activiteiten ontstaan.

Deze waarschuwende woorden zijn
dinsdagmiddag geuit door FJ.S. de
Groen, voorzitter van de Kamer van

Koophandel voor Noord-Oost Gel-
derland. De Groen ontleent zijn gege-
vens aan een vergelijking tussen zes
landelijke gebieden die vorig jaar door
een adviesbureau is gemaakt. Een van
de regio's die daarbij werd betrokken
was de Oost-Achterhoek.
De voorzitter van de Kamer van
Koophandel sprak zijn jaarrede uit in
Huis de Voorst. Volgens hem is de
medewerking die bedrijven krijgen
van lokale overheden sterk verschil-
lend. Hij roemt ondermeer de ge-
meentebesturen van Lochem, Lich-
tenvoorde en Warnsveld.

De grootste pluim voor bedrijfsvriende-
hjkheid krijgt Vorden, onder meer door
de ontwikkelingen hy drukkerij Wee-
vers, Emsbroek BV en de plannen voor
'n grootschalig modem bungalowpark.

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman

Bieflapjes met kruidenboter
Geroosterde bieflapjes waarbij wat kruidenboter, gemengde salade en
jonge voorjaarsgroente en kleine gebakken aardappeltjes worden gege-
ven bereid je in een ommezien terwijl het succes altijd groot is.
Reken voor 4 personen plm. 600 gram bieflapjes.

Roer in een kom 125 gram boter zacht en romig. Voeg er l eetlepel ci-
troen- of limoensap, l eetlepel fijngehakte peterselie, l eetlepel fijnge-
sneden bieslook en l theelepel fijngehakte bladselderij aan toe. Breng de
boter op smaak door er wat zout, peper uit de molen en eventueel en-
kele druppels Tabasco en Worcestershire saus bij te doen. Meng alles
goed en vorm er een ro^ met een doorsnede van 4 centimeter van. Ver-
pak de rol in folie en leg hem in de koelkast om op te stijven.
Maak de bieflapjes droog met keukenpapier. Wrijf ze in met wat grof ge-
malen zwarte peper en bestrijk ze met wat(olijf)olie. Rooster de bieflap-
jes onder een zeer hete grill in 6 min. aan weerszijden bruin. U kunt na-
tuurlijk ook de contactgrill of het eenvoudige ijzeren grilplaatje gebrui-
ken om de bieflapjes te roosteren. Vergeet dan niet om ook het metaal
waarop het vlees wordt gelegd te bestrijken met wat olie omdat het vlees
er anders aan vast blijft "kleven". Bestrooi de bieflapjes na het roosteren
met een beetje zout. Leg de geroosterde bieflapjesbp een voorverwarm-
de schaal en leg op elk bieflapje een plakje kruidenboter.

Bereidingstijd: 5-10 minuten.
Energie per portie: ca. 2280 kJ (550 kcal).

Politievaria
Tijdens de jaarwisseling en ook al enkele dagen daarvoor meldingen ontvangen
van overlast van vuurwerk. Over het algemeen viel het echter nog wel mee.
Ook vonden tijdens de jaarwisseling weer een aantal vernielingen plaats. Er wer-
den enkele brievenbussen vernield en verder werden er vernielingen gepleegd
in het centrum van Vorden. Het onderzoek naar de daders is nog in volle gang.
Enkele verdachten werden reeds verhoord en bekenden een aantal vernielin-
gen.

Op de Brinkerhof werden van twee personenauto's buitenspiegels vernield en
van en auto op de Hoetinkhof werd de antenne vernield. Van de dader(s) is tot
op heden nog niets bekend.

Op de Deldensebroekweg werd ingebroken in een schaftwagen. Er werden goe-
deren ontvreemd en er werden in de wagen vernielingen aangericht. Nog geen
verdachten bekend.

Op 4 januari 1988 vond vroeg in de avond op de Hengeloseweg te Vorden een
aanrijding tussen een ree en een personenauto plaats. De bestuurder van de per-
sonenauto, een inwoner uit Wehl, kon het ovestekende dier niet meer ontwij-
ken. De auto werd aan de linkervoorzijde beschadigd; het ree overleefde de aan-
rijding niet.

Het verkeersveiligheidsprojekt op de doorgaande weg Ruurlo-Zutphen is afge-
lopen. Definitieve resultaten zijn nog niet bekend, maar duidelijk is wel dat het
aantal ongevallen spectaculair is gedaald.
Overigens is het niet zo dat op genoemde weg niet meer gekontroleerd zal wor-
den. Om het positieve effect door te laten werken zal doorlopend aandacht aan
het verkeer worden besteed.
De Rijkspolitie is erg benieuwd naar de mening van de verkeersdeelnemers
over het veiligheidsprojekt. Reakties kunt u kwijt aan het politiebureau Vorden.
Positieve, maar uiteraard ook negatieve reakties zijn welkom. U kunt schrifte-
lijk, telefonisch of mondeling reageren.

Gevonden/Verloren
Gevonden: rode tas, inh. zakje snoep en servetten - bruin Bijbeltje "Nieuwe Tes-
tament" - kerstcadeautje voor Mieke - blauwe linker handschoen - lange draad-
tang - bats met rood blad - linker blauwe glacé handschoen - plastic zak met re-
genbroek - zilveren schakelarmband - bankbiljet van f 5,-.
Verloren: rode kater - zijkapje van bromfiets, rood "MT 5" - dameshorloge,
goudkleurig - wieldop Mazda - giropas - vierkant dameshorloge, zilverkl. band
met wijzers en gouden rand aan binnenzijde - dameshorloge, nylon crème bin-
nenvoering - cilinderslotsleutel met zwart bruin gevlochten knoop eraan - 6 Eu-
rocheques - zwarte bouvier - paar bergschoenen "Celtix", kleur grijs - rood
hoedje met etiket binnenin - kentekenplaat SR-81-LV - d.bruine wandelstok
met T-stuk - beige/bruine dameshandschoen - Rabobankpas - gouden pols-
armband, ovaal van vorm, met daaraan: hangertjes, kwartjes in vorm klavertje
van vier, rood naamplaatje "nadia", geel/groen/oranje gekleurde spi? - diverse
sleutels.


