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buitendienst
gemeentewerken

'QEMEENTEftULLETINyORDEN

• Telefoon gemeente: 05752-7474.
M Telefax gemeente: 05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdagvan
8.00 tot 12.30 uur— op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E J. C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

;:BURGEMEESTER GAAT DOOR
In aanwezigheid van vele genodigden, waaronder de bewoners van de Broek-
weg en cle den Elterweg te Vorden, heeft burgemeester EJ.C. Kamerling van
Vorden de brug in de Broekweg officieel geopend. Hiertoe reed burgemeester
Kamerling met een trekker door een lint die voor de brug gespannen was.
Voor de genodigden was er daarna een hapje en een drankje in café de Olde
Kriet te Wichmond.
Vernieuwing van deze brug was dringend noodzakelijk, aangezien hij vrijwel
geheel verrot was.

yBoUW-ENKAP-
VERGUNNINGEN

Op f> november jongstleden hebben
bui genieester en wethouders bouw-
vergun n in g verleend aan:

— de heer (i. l larmsen, BaaksewegÜ
Ie Vorden, voor het bouwen van
een werktuigenberging op het
perceel BaaksewegH te Vorden;
de heer l,. Bosman, /utphense-
weg (i l te Vorden, voor het gedeel-
te l i jk veranderen van een woning
op het perceel Zutphenseweg ( i l
te Vorden;

— de heer H.(i. Dijkman, Kapelweg
10 te Vorden, voor het bouwen
van een mestbassin op het perceel
Kapelweg K) te-Vorden.

Op (i november jongstleden is een
kapvergunning verleend aan de heer
'f. Bos, F.nkweg H) te Vorden, voor
het vellen van drie berken op het
PCM ceel Knkweg 19 te Vorden. Kr is
een herplantplicht opgelegd voor
drie berken.
Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kan binnen dertig da-
ge n na het verlenen van de vergun-
n ing bij het college van burgemees-
teren wethouders een be/waarschrift
worden ingediend.

J!» OPEN DAG SOCIALE
VERZEKERING^

BANK
Op /aterdag 16 november 1991
houdt de Sociale Verzekeringsbank
een open dag voor cliënten, familie-
leden, en kennissen van personeels-
leden, scholen, relaties en andere be-
langstellenden.
Van 10.00 uur tot 16.00 uur is ieder-
een welkom op het adres Oude
Kraan 72 te Arnhem. Daar is onder
andere een tentoonstelling te /ien
die een beknopt maar helder beeld
geeft van de- taak en werkwijze van de
Sociale Verzekeringsbank.

'OORLICHTINGSr
AVOND OVER

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

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

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

Voor Vorden komen 13 plaatsen voor
het bedrijfsleven. In totaal komen er
ruim 18 plaatsen.
Om onder andere de bedrijven con-
crete informatie te geven over cle kin-
derdagopvang in Vorden is er op 20
november aanstaande een voorlich-
tingsavond in het Dorpscentrum
georganiseerd. Deze voorlichting
geeft de s t ich t ing Spectrum, die zich

In een rapport van de ODRP betreffende een organisatieonder-
zoek bij de buitendienst gemeentewerken Vorden is gekonklu-
deerd dat de personele bezetting van de afdeling aan de krappe
kant is. Volgens het rapport is het huidige aantal (elf) onvoldoen-
de en moet het op twaalf worden gebracht.
Het CDA vond het bij monde van de man bij moet komen. 'Wre gaan nu
heer J.W. Regelink op dit moment te een slappe tijd tegemoet. Volgens
vroeg om nu al te beslissen dat er een onze fraktie kan deze arbeidsplaats

nog wel bevroren blijven', aldus Re-
gelink dinsdagavond in de commis-
sie Financiën.
Het college is voornemens om voor
onderhoudswerkzaamheden kwali-
teitseisen vast te stellen en een werk-
groep te belasten met het onderzoek
op welke wijze rekonstruktie van ob-
jekten kan worden gerealiseerd.
Dhr. Regelink vond deze werkgroep
ook de aangewezen groep om te on-
derzoeken of het aantal medewerkers
wel of niet uitgebreid moet worden.
Wc-t houder W.M. Voortman deelde
hierop mede dat het om een 'bevro-
ren' formatieplaats gaat.
'De bezetting had al op 12 gebracht
moet worden, maar gezien het on-
derzoek leek het ons het beste om
even te wachten. Nu het rapport ar-
gumenten aangeeft het aantal mede-
werkers uit te breiden hebben we be-
sloten de formatieplaats vrij te ge-
ven', aldus Voortman die de commis-
sie erop wees dat gemeentewerken in
Vorden te maken heeft met een aan-
tal zeer arbeidsintensieve zaken.
'Met name de hoeveelheid obstakels
in het dorp (bomen) en de vele slo-
ten in het nieuwe gebied dat we er
van Warnsveld hebben bijgekregen.
Dat alles vraagt extra intensief on-
derhoud. Zouden we de formatie-
plaats blijven bevriezen ̂ ^i 'knijpt
l i e t hier en daar wel', voc^^bij ziek-
(e', aldus wethouder Voortman.
Het (U") A bleef bij haar uitgangspunt
dat de werkgroep de 'zaak' eerst maar
eens moet onderzoeken.
Dat/elfde standpunt wei^ ingeno-
men ten aanzien van he^^l of niet
uitbesteden van een hoogwerker.
Moet er geen onderhoud groen uit-
besteed worden? Is het niet beter een
korfmaaier aan te schaffen dan een
klepelmaaier? Kunnen we voor be-
paalde werkzaamheden niet met an-
dere gemeentes gaan samenwerken?
Allemaal vragen die het CDA nader
door de werkgroep onderzocht wenst
te zien. *
Wethouder Voortman wees erop dat
uitbesteden van taken ook dikwijls
niet goedkoop is. Wat betreft cle
'hoogwerker' heeft samenwerking
met andere gemeentes praktisch ge-
zien geen zin.
'Als wij willen snoeien, dan moeten
andere gemeentes ook snoeien. Dat
geeft problemen', zo vulde dhr. Bek-
man aan. Ook vond hij een korf-
maaier voor Vorden met z'n vele ob-
stakels geen goede oplossing. Een
klepelmaaier is veel geschikter.
Overigens is in het krediet van
f 162.000,- dat het college aan de
raad voor vervanging en aanschaf
van materieel vraagt, geen bedrag
voor een graaflaadcombinatie inbe-
grepen.
'Dat komt begin volgend jaar aan de
orde', aldus wethouder Voortman.
De wethouder was het wel met het
CDA eens dat de werkgroep in elk
geval meer eens moet gaan kijken of
het afstoten van klein snippergroen
zinvol is.
WD-er M. Pelgrum vond het rap-
port dat over de buitendienst ge-
meentewerken is uitgebracht wegge-
gooid geld. 'Wat er instaat wisten we
allang', zo sprak hij.
De VVD steunde overigens wel het
collegevoorstel. l let ( DA wil het één
en ander eerst de komende dagen
nog eens in de fraktie bespreken, en
zal vervolgens in de raad van 26 no-
vember haar standpunt kenbaar ma-
ken.

beroepsmatig met de voorlichting en
begeleiding van kinderopvang bezig-
houdt. Tijdens deze avond kunt u
vragen stellen en met de stichting
Spectrum van gedachten wisselen
over kinderopvang.
Naast de bedrijven en instellingen
zij n tijdens deze avond ook artsen,
verenigingen en stichtingen met per-
soneel in dienst en particulieren van
harte welkom.

yJTOLDERS OVER HET
NIEUWE REGLE-

MENT VERKEERD
REGELS EN VERKEERS-

TEKENS
Op het gemeentehuis zijn thans vol-
op folders over het nieuwe regele-
ment Verkeersregels en Verkeerste-
kens verkrijgbaar. Er zijn twee fol-
ders:
een met alle (nieuwe) borden en een
met de hoofdlijnen van het nieuwe
Reglement, cle 'postbus 51' folder.
Haal een folder bij het gemeente-
huis!

H

f OPHALEN GROF
HUISVUIL

Indien u grof huisvuil hebt dan kunt
u bellen naar het gemeentehuis,
/oals op de Afvalwijzer staat die u
met cle mini-containers hebt ontvan-
gen, komt cle inzameleaar de laatste
dinsdag van cle maand het grof huis-
vuil ophalen.
De afmeting van hetgeen u aanbiedt
mag niet groter z i j n dan l meter bij
l ,5 meter, het gewicht mag niet meer
zi jn dan ongeveer 25 kilogram.

Toneelmiddag
De Ned. Bond van Plattelandsvrou-
wen en de G.M.v.L. afd. Warnsveld
houden weer hun jaarlijkse toneel-
middag en avond op woensdag 20
november en vrijdag 22 november in
'De Uitrusting' te Kef de.
Opgevoerd wordt het blijspel in drie
bedrijven: 'Cupido in een speelse
bui ' .
Het wordt evenals voorgaande jaren
gespeeld door eigen leden.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag 17 november 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens. Er is zondagsschool en jeugdkerk;
19.00 uur in de Voorde: preek nabespreking.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 17 november 10.00 uur ds. G.A. Wes-
terveld, Apeldoorn; 19.00 uur ds. C. Gros, Aal-
ten.

R.K. Kerk Kranenburg
Zondag 17 november 10.00 uur Eucharistievie-
ring, Familieviering.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 16 november 18.30 uur Eucharistie-
viering.

Weekend-Wacht-Pastores: 17-18 november
Pastor J. van Zeelst, Vorden, tel. 05752-1735.

Huisarts 16 en 17 november dr. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zater-
dag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen of een dringende visi-
te aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren
kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen voor
overleg. Tel. 1255.
Adres: Schoolstraat 9, Vorden.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00
uur. Aansluitend aan het spreekuur van de
huisartsen is er iemand aanwezig in de apo-
theek op zaterdag. Wij verzoeken U dringend
om op deze tijden uw recept aan te bieden.

Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot
17.45 uur.

Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

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

Dierenartsen zaterdag 16 november dr. Noord-
kamp, tel. 1566; 17 t/m 22 november dr. War-
ringa, tel. 1277. Tevens de gehele week avond-
en nachtdienst van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 16 en 17 november G. Jelsma, Lo-
chem, tel. 05730-51870.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur
klachtenspreekuur.

Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden
SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Cor-
respondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Corres-
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastan-
jelaan 15, Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129,
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum1 (kamer 26), Raadhuis-
straat 6, 7251 AB Vorden.

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

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

Taxidienst
1 256.

Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-

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

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

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

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 17 november 10.00 uur ds. H. Zun-
neberg.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 16 november 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 17 november 10.00 uur Gebedsvie-
ring, Woord- en Communie.

Weekend-Wacht-Pastores: 17-18 november
Pastor Van Zeelst, tel. 05752-1735.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Po-
litie dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-
1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal,
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-

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

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

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

Woensdagmiddag wordt speciaal ge-
speeld voor de ouderen uit Warns-
veld en omgeving. Vrijdagavond
wordt het voor eigen leden opge-
voerd, dan is er na afloop nog een
gezellig samenzijn, waar dan 'The
Funmakei s' voor de dansmuziek zor-
gen.

Ingezonden mededeling
Hiutt'ii ï'i'iniilii'iKirtliii^ t'dii ili' i'i'diiclit'

Die wethouders en raadsleden die
voor dit Container-systeem hebben
gestemd, moeten zich wel bedenken,
dat oude mensen en invaliden
dwangarbeid wordt opgelegd en ze

daar ook nog voor laten betalen is
eengroot schandaal.
Uit naam van allen, en dat zijn vele
mensen, die het met mij eens zi jn .

/ . f . van Ark, Molenweg 39, Vordeii.

Dit schrijven ontving ik van cle Gein.
Bestuurders terug:
P.S. Voor de goede- orde merken wij
tenslotte op dat verdere correspon-
dentie van gelijke strekking over dit
onderwerp door ons niet meer zal
worden beantwoord.
Van het aanbod vrij gebruik te ma-
ken van het spreekuur van genoem-
de wethoudster wens ik alleen ge-
bruik te maken in een open debat
met haar.



VORDEN

ZUTPHANIA
ZONDAG

17 NOVEMBER

aanvang 14.30 uur

Terrein:
Oude Zutphenseweg

ROBEERTSEN
VOOR

POELIERSKWALITEIT

DEZE WEEK:

Z wij ne vlees
1 00 gram

Zie recept elders blad!

Natupur Kip
500 gram «5? /U

Wildbouillon
per bakje v «

BU UW POELIER:

R. Robbertsen
Laarstraat 82 - Zutphcn

Tel. 05750- 1 7707

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

FNRS

\' MANEGE

Peppelenbosch

Ben & Eefke Wagenvoort

Larenseweg 3
Vorden

, Tel. 05752-2340

* Paard- en ponyrijlessen
* Bosrijke omgeving
* Verlichte buitenbakken
* Weidegang
* Grote stallen
* Prettige sfeer en redelijke prijs

Nu ook huifkarverhuur.

TEN CATE en

HOLLANDIA-

ondergoed

voor dames en heren

rff

a/d Zutphenseweg

in Vorden verkrijgbaar

UW ADRES VOOR

CD plaatjes

Muziek cassettes

Singles
en CD singles

Opbergsystemen

Ook voor uw

NATIONALE

PLATEN-/CD BON

Zutphenseweg 8
7251 DK Vorden
Tel. 05752-3085

REULING
ELEKTROTECHNIEK
VORDEN

TELEFOON 05752-3618 BGG 08347-81366

LICHT/KRACHT INSTALLATIES

PROJEKT VERLICHTING

BESTURINGEN (PLC)

KASTENBOUW

24-UURS STORINGSDIENST

ERKEND INSTALLATEUR

DE VOORNEKAMP 41 7251 VK

1916 * 1991
IE5EN

SCHOENMODE

Bcatrixplein 6
7031 AJ WEHL
tel.:08347-81378

-VORDEN
Dorpsstraat 4

7251 BB VORDEN
tel.: 05752-3006

75 JAAR JONG
Maak kans op één van de 75 jubileum waardebonnen

voor GRATIS KOPEN met een waarde van:

3VIJF EN ZEVENTIG GULDEN

Iedereen die in onze zaken voor f 75.- of meer besteed,
mag GRATIS een envelop met een WAARDEBON

trekken met altijd prijs.
Minimaal 75 dubbeltjes. Maximaal 75 gulden

GRATIS KOPKN.
Geldig van 12 november t/m 31 december 1991.

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

DANGERQUS
AKTIE

BESTEL NU VAST JE EXEMPLAAR VAN ZIJN NIEUWE

ALBUM 'DANGEROUS' MET GRATIS POSTER EN

SPECTACULAIRE PRIJSVRAAG.

HET IS (BIJNA) ZOVER! DE MUZIEKSENSATIE VAN 1991!!
Op 25 november a.s.* komt het splinternieuwe Michael Jackson album 'Dangerous'
uit Voor de eerste keer In de historie heeft iedereen de kans dit sensationele album
van tevoren te bestellen. Hoe? Ga naar je CD-shop en vraag naar de speciale
Michael Jackson-Aküekaart

van Michael Jackson gratis!
• Onder voorbehoud

Zutphenseweg 8

7251 DK Vorden Tel. 05752-3085

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Gevulde

room boter, met 100% amandelspijs...

Natuurlijk vers van de Warme Bakker

DIT WEEKEND:

voor 4,95
't winkeltje in vers brood en banket

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

KRATO
presenteert

ii

Vrolijk spel in drie bedrijven

•

ZATERDAG 30 NOVEMBER

Zaal Schoenaker Aanvang 20.00 uur

Erkend

Beveiligings-
Voor vakwerk in

— electrische
installaties

— beveiligingen
— telefooninstallaties

Technisch Installatiebedrijf

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

JpF Jansen & gal jj,
fSI autoschadebedrij f

Autoschadereparaties aan alle merken onder

Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
tr 05750-22816

ZONDAG 17 NOV.

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

21.40-VORDEN • GROENLO
N.H. Kerk

02.15 • GROENLO • VORDEN
TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

Voor al uw loodgieterswerk,

Lood- zink- en platdakbedekkingen,

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

Regen, wind, koud!

Weer voor

ERWTENSOEP en

ROOKWORST

Natuurlijk door uw slager
zelfgemaakt.

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 «HO 7,95
Grove verse worst 1 k,io 9,90
Slavinken per stuk 1,00

MARKTAANBIEDING

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 MO 7,95
Rundergehakt 1 küo 11,50

Speklapjes 1 m 8,45

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi 1 k«0 6,25

Erwtensoep
1 liter 3,25

SPECIALITEITEN

Cordon Bleu of
Hamburgers speciaal

4 betalen

grof of fijn

100 gram 1,69

Grillworst

per stuk 5,00

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram O, ft)

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

Magere Runderpriklapjes iki016.90
(ruim 1 uur zachtjes sudderen)

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

OOK UW ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

groenten en fruit
kaas en noten GROEN

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

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag 14 -15 -16 november

Bij aankoop van

Hollandse of
Buitenlandse KAAS

GRATIS een beertje

OP - OP

UIT DE NOTENBAR:

Partij
NOTENMIX

250 gram 1,95
maandag 18-dinsdag 19
en woensdag 20 november: Panklare Rode of Witte Kool soo gram 0,95

Brood, daar zit wat in!
Vooral met dit gure weer is het belangrijk gezond te eten.

Haal Uw brood bij Bakker Oplaat!

Die bakt tenminste alles zelf!

AANBIEDINGEN

Weekend Bavaroisetaartje
van 7,75 voor

Speculaaspopjes 1 pak van 4,50 voor._
GeVUld SpeClllaaS van2,25voor 2,00 Per100gram

Krentebollen 6haien 5 betalen
1/2pond SPECULAAS voor de prijs van 2 OH S

Zo vers haalt u het alleen nog maar bij: TELEFOON 1373

X WARME BAKKER

OPLAA
Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!



Geboren:

Tirza Dorette
Gerrit Braakman
Jeannette Braakman-

Oosterbroek

5 november 1991
Stationsweg 17
7251 ELVorden

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Martin en
Jannet Werkman-Douw

9 november 1991
De Voornekamp 53
7251 VKVorden

Hierbij willen wij een ieder heel
hartelijk bedanken die ons 40-
jarig huwelijksfeest tot een fij-
ne dag hebben gemaakt.

Teunis en Annie Lijftogt-
te Brake

Kinderen en kleinkinderen

Kieftendorp 5
7255 MG Hengelo (Gld.)

Onze oprechte dank voor de
vele felicitaties, cadeaus,
kaarten en bloemen die we
van U mochten ontvangen op
ons 25-jarig huwelijksfeest.

Jan en Jetty Temmink

'Boerstede', Vorden

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7.50 voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2.50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP:
een zeer oude ossenhaam;
1 mammoethtand.
Tel. 05752-2801.

• TE KOOP:
een in prima staat zijnde
Solex. Tel. 05752-2801.

• TE KOOP:
Suzuki Swift GS 1.3, bj. '90.
Tel. 05752-1184.

• Lieve oppas gevraagd voor
ons dochtertje van 9 mnd. v.a.
febr. '92, ma. 8.00-17.00 u., di.
13.00-17.00 u. In Vorden bij
ons thuis, f 5,-p-u.
Reakties onder nr. 33-1.
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• TE KOOP:
Manou draaifauteuil met
hoge rug, f 125,-.Tel.
05752-2546.

• TE HUUR
INWICHMOND:
bovenetage, 5 kamers, vrije
opgang. Tel. 05754-1617.

• GEVRAAGD:
meisje voor hulp in de
huishouding voor za. mo. of
evt. in overleg.
Brieven onder nr. 33-2.
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• TE KOOP:
z.g.o.h. V.W. Jetta 1600 CL
1990.38.000 km.
Extra's: zonnedak, trekhaak.
Nieuwprijsf31.000,-.
Vraagprijs f 22.450,-.
Tel. 05735-2375.

• ZOEKT U tegenstanders
voor volleybal of
zaalvoetbal, neem dan
contact op met de
Personeelsver. van drukkerij
Weevers. Vraagt u naar
W. Bolderdijk of R. Oldenkotte.
Na 16.30 uur: tel. 1390 of
2470.

ADVERTEREN KOST GELD.
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

TUINONTWERP
AANLEG
ONDERHOUD en ADVIES

Gebr.
Kettelerij b.v.
Addinkhof16
7251 VG Vorden
Telefoon 05752-2054
(b.g.g.3778of1164)

Op 22 november a.s.
zijn wij 25 jaar getrouwd.

Ter gelegenheid hiervan houden wij op
23 november a.s. receptie van
15.00-16.30 uur in café-restaurant
„De Herberg", Dorpsstraat 10
te Vorden,
waarbij u van harte welkom bent. -#.

Derk & Gerrie Nijenhuis

November 1991.
LindeseweglO,
7251 NM Vorden.

"T"

l

GRIEPvaccinatie
De 3 plaatselijke huisartsen geven nog

gelegenheid tot griepvaccinatie op:

maandagavond 18 november
van 18.30-19.30 uur

Kosten f 40,- per persoon,
contant te voldoen.

Ziekenfondsleden met chronische hart- of longziekte,
of suikerziekte kunnen, op vertoon van Jiun

ziekenfondskaart, GRATIS gevaccineerd worden.

-'T--

Op maandag 25 november
hopen wij

Gerrit Kruisselbrink
en

Annie Kruisselbrink-Debbink
D.V. met onze kinderen
ons 25-jarig huwelijksfeest
te vieren.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 15.00-16.30 uur in
,,De Herberg", Dorpsstraat 10, Vorden.

November 1991.
Schoolhuisweg4,
7251 KH Vorden.

t
-#-

"V
-*_-,

RECTIFICATIE:

De receptie van

É
#

Herbert Evers
en

Mester Wiltink

op 1 4 november is van 1 5.45 tot 1 7. 1 5
uur in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te
Vorden.

fHï^THTH^

Ook de Sint gaat voor zijn
inkopen naar Uw Echte Bakker
van Asselt, want deze heeft
een ruime sortering

CHOCOLADELETTERS
en

MARSEPEIN FIGUREN

En niet te vergeten natuurlijk
de overheerlijke boterletters.

P.S.

Denk er aan Sint, om Uw bestellingen
vroegtijdig door te geven bij Uw Echte Bakker
van Asselt.

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL 1384

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat zij de voorschriften inzake bijeenkomsten
voor kleine kansspelen hebben gewijzigd.

De nieuwe voorschriften treden per 1 februari 1992 in
werking en liggen tot en met 31 januari 1992 voor een-
ieder ter inzage ter gemeente-secretarie, afdeling al-
gemene zaken.

Vorden, 5 november 1991,

Burgemeester en wethouders van Vorden,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum; Met Jebbin k 4, Vorden

05750 - 1 29 31
dag en nacht bereikbaar

Wij houden slechts 3 dagen, een

GRANDIOZE MAGAZIJNVERKOOP
van de collecties van 1990

DONDER
DAG

14
NOVEMBER

VRIJ
DAG

15
NOVEMBER

ZATER
DAG

16
NOVEMBER

MET KORTINGEN TOT 75%

KOM EN PROFITEER

mode
Burg. Galleestraat 9 7251 EA Vorden

Telefoon 05752-1381

DE KEURSLAGER MAAKT
ER IETS APARTS
VAN
PROEF MAAR:

x(.

VOOR HET WEEKEND-RECEPT:

KlapStuk 500 gram 6,98

DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG:

HAMBURGERS
5 haien 4 betalen

TIP VOOR DE BOTERHAM:

Gebraden Gehakt 100 gram 0,98
Boterhamworst 100 gram 0,98

SPECIAL
INDISCHE

NOTENSCHIJVEN
1 00 GRAM

Heel apart, erg lekker!

KEURSUVCER

MAANDAG:

SPEKLAPPEN
500 gram 3,98

DINSDAG:

VERSE WORST
500 gram 4,98

HAMLAPPEN
500 gram 5,98

WOENSDAG:

RUNDER-
GEHAKT
500 gram 5,98

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

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

R e g i o n a l e S t i ch t i ng voo r T h u i s z o r g
en M a a t s c h a p p e l i j k W e r k Z u t p h e n II
is een instelling voor gezins- en bejaardenverzorging, alsmede
maatschappelijk werk. Binnen het bereikbaarheidsgebied Hengelo-G./
Steenderen/Vorden is een vacature ontstaan voor een

MEDEWERKENDE BEREIKBAARHEIDS-
DIENST PERSONEN-ALARMERING (M/V)

met een dienstverband van minimaal 9 en maximaal 40 uur per periode
van vier weken.

Functie-informatie:
De medewerkende bereikbaarheidsdiensi
personen-alarmering maakt deel uit van een
pool van vier medewerkenden.
De medewerkende bereikbaarheidsdienst
personen-alarmering draait éénmaal
per vier weken bereikbaarheidsdienst en
wordt daartoe 7x 24 uur met een semafoon
uitgerust. Bij een alarm wordt de
betrokken medewerker-zo nodig -
opgeroepen door de centrale, om
kortdurende hulp te verlenen bij een cliënt.
Bij de hulpverlening ligt de nadruk op
verzorgende en begeleidende taken.

Wij verwachten iemand, die:
— m staat is zelfstandig te handelen;
— bereid is éénmaal per vier weken 7x 24

uur bereikbaar te zi jn;

— lichamelijk en geestelijk niet gauw uit
zijn/haar evenwicht raakt; .

— ervaring heeft in begeleidend en
verzorgend werk;

— in het bezit is van een EHBO-diploma
(inclusief herhalingscursus) of bereid is
deze cursus te volgen;

— in het bezit is van een rijbewijs;
— de beschikking heeft (éénmaal per vier

weken, 7x 24 uur) over een auto;
— woonachtig is in het

bereikbaarheidsgebied.

Wij bieden:
— salaris en rechtspositie conform CAO

GV-AMW (7x 24 uurs bereikbaarheid
geeft recht op minimaal 9 betaal-uren);

— een zelfstandige, afwisselende baan;
— werkbegeleiding.

Informatie kunt u inwinnen bij mevr. A. Ros, coördinator bereikbaarheidsdienst, op werkda-
gen bereikbaar van 8.30-9.30 uur, onder tel. 08342-2151,

Belangstellenden voor deze functie kunnen een aanmeldingsformulier aanvragen bij:
Regionale Stichting voor Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Zutphen
Postbus 65, 7255 ZH Hengelo-G. Tel. 05753-2345.,

Kom naar het „WATERLOOPLEIN'
van interieurverzorging W/m Polman op

ZATERDAG 16 NOVEMBER
van 10.00-1 6.00 uur in ons magazijn aan de

7 jaar geleden hielden wij het laatste
,,Waterlooplein" met veel sukses.

Wij geven U een beeld over wat er dit
keer op ons ..Waterlooplein" te v;nden
is:

restanten zitmeubelen, uitleenmeubelen
(dus gebruikt), fauteuils, banken,

eethoeken, salontafels, kasten, lampen,
tapijten, karpetten, enz. enz.

- KOM, ZIE EN KIES! Van de prijs, die U
betaalt krijgt U geen spijt.

- Geen opslag. Uitsluitend a contant, Geen
ruiling. Bezorgkosten in overleg.

TOT ZATERDAG!

interieurverzorging

Dorpsstraat 22
Vorden 05752.1314

signatuur van beter woonkomfort



COUPON
VOORDEEL

DOOR HET BINNENKOMEN VAN DE NIEUWE
GORDIJNCOLLECTIE HEBREN WIJ RUIMTE NODIG.
DIT BETEKENT GROOT VOORDEEL VOOR U!
DAAROM: VELE GORDIJNCOUPONNEN VOOR

EN DIVERSE OVERJARIGE DESSINS VAN DE ROL

VOOR ECHTE OP = OP-PRIJZEN. O

HELMINK
meubelen

VORDEN / TEL. 05752-1 5 l 4

ZUTPHENSEWEG 24

EIBERGEN /TEL. 05454-74190

J.W. HAGEMANSTRAAT 3

H E L M I N K M A A K T H E T M O O I E R B I J U T H U I S

slagerij Rietman & Zn.
EXTRA VLEESREKLAME

Vorden
Nieuwstad 5 - tel. 3381

donderdag 14-vrijdag 15
zaterdag 16 november

Biefstuk
250gram

Runderpoulet
SOOgram

Zuurkoolspek
500 gram

Grillworst aan stuk
100gram

Babi Pangang-
100gram

5.95

5.95

4.98

1.19

1.29

maandag 18 november

Zelfgemaakte Rookworst
^j ^v ^v f~\

100 gram U. 98

Hacheevlees
500 gram 4.98

dinsdag 19 november

Ribstuk of Lappen
1 kilo .. 13.48

woensdag 20 november

Italiaans gekruid Gehakt
1 kilo .. 7.98

Zoveel goeds
in één brood:

Rogge
en Tarwe,
Lijnzaad,

l Zonnebloem- i
S pitten,

gebroken Soja
| enSesamzaad

't winkeltje in brood en banket

REPARATIE • VERKOOP • SLIJPEN

Veescheermachines - Kettingzagen
Hout-kloof-versnippermachines

Compostmachines
LAND- EN TUINBOUW MECHANISATIE

IN KEIJENBORG: tel. 05753-2026

Bel ons voor

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

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schildersbedrijf
WNtttJfil l*
DCft«ML

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

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

ADVERTEREN KOST GELD...

NIET ADVERTEREN

KOST MEER! R

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

Installatiebedrijf Oldenhave isWn full-service installatiebe-
drijf. Betrouwbaar installatiewerk is een kwestie van ken-
nis, vakmanschap en ervaring. Mede door de snelle techni-
sche veranderingen is het belangrijk om steeds up-to-date
te blijven. We beschikken over een team goed getrainde
vakmensen voor betrouwbaajawi vooral veilig installatie-
werk.

• Baakseweg 11 WICHMOND 05754 -1755 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 -18383
• Landlustweg 32 STEENDEREN 05755 - 2071 • W. Sluyterweg 7 HAARLO 05456 -1344

Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Video- en
tv-reparatie

De groente-
specialist op
de markt te

25 Zoete Clementines 6,50

Zoete Appelen

Witlof hele kilo NU 3,45

KOLDENHOF's Versmarkt

2 bos Koschrysanten 6,95

2 Wintercyclamen 10,95

VOLOP BLOEMBOLLEN EN VIOLEN

DE VALEWEIDE-bloemen

10KIPPEPOTEN 10,00
+ 1 GRATIS

FILET 1 KILO 13,50
HAANTJES PER KILO 5,75
Er is weer volop wild!

POELIER HOFFMAN

Ontbijtkoek
Dat is pas andere koek bij uw

Echte Bakker. Keus uit diverse
soorten en maten. Lekker bij de
koffie, op een sneetje brood of

zomaar tussendoor.

DEZE WEEK:
van 2,80 voor

2,50 BIJ UW

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

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
AlbertCuypstraat27

7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

Dat kan met het

Enkele voorbeelden:
Een inlecj van 35 gulden per maand,

in 30 jaar uitgroeien tot.,.

l
De "S PAN N E VOGEL" biedt u de grootste kollektie tapijten.

Keuze uit l l U rol kamerbreed tapijt, en tevens stalenmateriaal van alle

bekende merken. Alle tapijt wordt gratis gelegd, dus ook de couponnen.

De vele komplimenten voor de keurige afwerking door onze stoffeerders is een
bewijs, dat bij de "SPANNEVOGEL" kopen een verstandig besluit is.
In de winkel wordt u alles verteld over soort en kwaliteit en wat u het beste

kunt nemen voor jarenlang woonplezier.

De zaak met service is dus de

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484
P.S. vanaf heden zijn wij 's maandagsMORGENS gesloten!

kan in 30 jaar uitgroeien tot...

856.25O,-
BELASTINGVRIJ l

Geïnteresseerd? Vul de bon in voor een vrijblijvende offerte

Ja, ik wil graag meer weten over het Spellbrink

GOUDEN OOGSTPLAN.

Naam:

Adres:

Plaats:

Leeftijd: Tel:

Mijn inleg per maand zou zijn:

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

Antwoordnummer 301, 7100 WB Winterswijk.

Kantoren in: Winterswijk-Nijmegen-Bocholt (D)



CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 14 november 1991
53e jaargang nr. 33

Lustrum concert 55 jaar
Vordens Mannenkoor
Op zaterdagavond 23 november geeft het Vordens Mannenkoor
in samenwerking met de Gebroeders Brouwer en het Achterhoeks
Vokaal Kwartet een veelbelovend concert in de daarvoor akoes-
tisch zeer geschikte Christus-Koningkerk te Vorden. Het was ook
in deze kerk waar de bekende plaatopnamen van 'Kerstplaat' en
'Waar kastelen statig rijzen' tot stand kwamen.

Op het programma van het concert
staan werken van e-en sca l a aan be-
kende componisten.
Opmerkelijk is dat het mannenkoor
onder leiding van Bert Ni jhof naast
'toppers' als 'Sur les Rempaits' van
Saintis, 'Landerkennung' van Grieg,
'I ,e Rossignol' van Grétry en het
'Priesterkoor' uit de /auberflöte van
Mo/art, in belangrijke mate nog niet
eerder door hen uitgevoerde werken
op die avond presenteert.

Enkele andere bekende componisten
welke op het programma staan / i jn :
Saint-Saëns, R. Stol/, F. Schuberl , l'.
Mendelsohn, R. Schumann, A. Dvo-
rak en (i. Verdi.
Ook tradit ionals uit o.a. de russische
volksmuziek komen aan de orde. De
/angvan ener/ijds het Vordens Man-
nenkoor, dan weer a capella dan weer
met pianobegeleiding van Ben Sim-
mes e - i i ander/.ijds van het Achte r -
hoeks Vokaal Kwartet wordt gelar-
deerd met trompetsolo's van niets
minder dan de Gebroeders Bron we-r .
I let koor is en'an overtuigd dal de-
samenwerking van het Vordens Man-
nenkoor, het Achterhoeks Vokaal

Kwartet en de Gebroeders Brouwer
die- avond garant /al staan voor een
drukbezochte avond.
Dat /e naast het dankbare gebruik
van de kerk ook nog gebruik mag
maken van basisschool De Vordering
om de be/.oekers in de pau/e van kof-
fie en thee te kunnen voor/ien, zal
het voor de genietende mu/ieklief-
hebber extra aantrekkelijk maken
om de/e avond t i j d i g voor het Vor-
dens Mannenkoor te reserveren.
In 1936, nu 55 jaar geleden, werd het
Vordens Mannenkoor in fe i te opge-
richt. Het was toen een koor van
werknemers van de Kmpo-rijwielfa-
briek, bijeengegaard ter gelegenheid
van de opening van een nieuw fa-
briekscomplex.
Het ple/Jer in het sarnen musiceren
deed de- de-e-lnemers besluiten door
te gaan. Zo kwam eerst het
'Kmpo's Mannenkoor' tot stand
waarvan de naam al ras veranderde in
'Kunst na arbeid'. Toen echter ook
leden van buiten het bedrijf toetra-
den werd de naam daaraan aange-
past. Zo kwam het Vordens Mannen-
koor aan /ijn naam.
Na, /oals jaarl i jks vermeld in de no-

tulen, 'vele ups en downs' beleefde
het koor in het begin van de zestiger
jaren een kritische periode.
Echter, met een voorzitter die een
harmonieuze sfeer wist en ne>g steeds
weet te scheppen en zeker niet in het
minst door de bezielende leiding van
Bert Nijhof brak vanaf 1968 een
voortvarende tijd aan die nu, met het
25-jarig j^^eum van Bert Nijhof in
1993 in /iè^nnog steeds voortduurt.
Daarnaast verheugt het koor zich te
mogen beschikken over de prachtige
bariton-solist en tevens een van zijn
trouwste leden: Ludo Kykelkamp.
Het is (Li^Bok vanzelfsprekend dat
na een kerstplaat nu de overzicht-
splaat en -cd/mc 'Waar kastelen sta-
tig rijzen', een groot succes is gewor-
den.
De gemeente Vorden mag met recht
trots z i jn op een koor dat zich kan
meten met de betere koren in dit
land. De koorleclen zijn dat in elk ge-
val wel. Een koorlid kunt ook u wor-
den. Nieuwe en vooral jonge leden
blijven altijd van harte welkom.

ï\'.Ii. Zowel Kerstplaat als 'Waar kaste-
len statig rijzen' blijven in de verkoop.

Volgend jaar weer
revue
Het afgelopen weekend brachten de'
leden van de afdeling Vorden van
jong Gel re tweemaal de revue 'Ut
ge-et d'r Spaans noar toe' voor het
voet l icht . In totaal heeft de revue c ir-
c a. 800 toeschouwers getrokken.

Jong Gelre-voor/itter Marinus
Bouwmeester maakte- zaterdagavond
bekend dat het in de bedoeling ligt
dat Jong Gelre ook volgend jaar een
revue zal brengen.

De laatste avond werd de revue beslo-
ten met een daverend feest met me-
dewerking van de- 'Fié-sta Band'.

Klapstuk met uien

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Zoals in oktober met Leidens' ontzet hutspot met klapstuk de typische winterge-
rechten hun entree in'onze menu's maken zo kun je klapstuk met uien zien als
het laatste typische wintergerecht van het seizoen. U kunt er heel goed gekookte
aardappelen bij geven doch het gerecht laat zich echter nog veel beter combine-
ren met bruine bonen ofcapucijners.

Reken voor 4 personen op 500 a 6 cx> gram klapstuk. Verder heeft u nodig 750
gram grote uien, l zachtzure appel en wat (kruiden)azijn. Maak de uien
schoon en snijd ze in pinkbrede ringen. Verhit in een pan met dikke bodem
50 gram boter. Wacht tot het schuim begint weg te trekken. Fruit de uien er
zolang, onder voortdurend omscheppen, in tot ze wat kleur hebben gekre-
gen. Leg het vlees op de uien. Schenk er 3'/2 deciliter kokend water (of
bouillon of het 'bruin' van de jus van de vorige dag) bij en voeg l eetlepel
azijn, l klein laurierblad, wat zout en peper uit de molen toe. Laat alles, met
het deksel op de pan, gedurende 2 tot 2'/2 uur, boven een zeer matig
afgestelde warmtebron, stoven.
Schil intussen de appel en rasp hem op een grove rasp. Keer het vlees tijdens
het stoven enkele malen en roer de uienmassa dan ook even om. Roer een
kwartier voor het einde van de stooftijd de geraspte appel door de uienmassa
en verwijder het laurierblad. Snijd het vlees in het gewenste aantal plakken.
Leg op een schaal en de schep de resterende inhoud van de pan over het
vlees.

Bereidingstijd: ± 25 minuten.
Energie per portie: ± 1940 kJ (465 kcal).

Vierakker R. A.W.
De schietvereniging Raak Altijd Wat
te Vierakker-Wichmond houdt op
dinsdag 26 en woensdag 27 novem-
ber haar jaarlijkse schietwedstrijden
voor de schutters uit straten, buurt-
schappen en/of bedrijven van de
Gc-m. Vorden en omstreken.
De avonden worden gehouden in het
Ludgerusgebouw te Vierakker. Een
'team', dat bestaat uit 3 personen,
mag l keer deelnemen.
De deelnemers mogen geen lid zijn
van een bestaande schietvereniging
of bedi ijfsschietbond. Het wedstrijd-
lokaal wordt betreden op eigen risi-
co.
Naast de \\isselbeker zullen ook dit
jaar weer een aantal andere bekers
worden verschoten. Heeft u interesse
in de schietsport kom dan op een van
de/e gezellige avonden. Ook de da-
mes zijn van harte welkom. Op de
schietavonden iedere woensdag bent
u ook van harte welkom. Nadere in-
lichtingen bij W. Zeevalkink te Wich-
mond, tel. 05754-1268.

E.H.B.O.
De E.H.B.O.-afdeling Baak-Wich-
mond heeft met succes de opleiding
verzorgd van de leerlingen van de
Wichmondse basisschool 'De Klim-
op'.
Alle kandidaten slaagden voor het
A-diploma. De afdeling telt momen-
teel 23 leden, en heeft de E.H.B.O.-
posten in Wichmond uitgebreid.

Voor Wichmond z i j n dat: camping
'Kleine Steege', Van der Brink, Tie-
messen, café 'Den Olde Kriet', café
'Den Elter' en H. Groot Roessink in
Warken. De vereniging heelt voorliet

eerst in haar bestaan het verenigings-
jaar meteen batig saldo afgesloten.

Bejaardensoos
Wichmond-
Vierakker
De samenkomst met de deelnemers
van de soos op de laatste woensdag in
november, d.d. 27-11-'91 gaat niet
door.
Daarvoor in de plaats gaan wc voor
/over mogelijk op woensdagmiddag
20-11 naarde 'Uitrusting' in Eefde
voor een toneeluitvoering, uitgaan-
de van de Plattelandsvrouwen Bond
en de Gelderse Mij. van Landbouw
W'arnsveld.
Hiervoor is een uitnodiging ontvan-
gen.

NOVEMBER:
13 ANBO, Soos Dorpscent rum
13 HVG Wichmond, Ie/ing dimensie
13 KPO Vierakker, Ie/ing dimensie
13 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,

antiek
14 ANBO, Kegelen Boggelaar
14 Bejaardenkring, Dorpscentrum
l f> Bingo. Socii jeugd
15 Open Tafel, de Wehme
l 8 AN BO, Klootschieten de Goldberg
19 KPO Vierakker
19 Open Tafel, de Wehme
19 NCVB. km 11 se l avond
19 KPO Voiclen, bijeenkomst
19 KPO Vierakker, avond met

dierenarts
20 Handwerken Wehme
20 Toneelmiddag, Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen en G M v I . afd.
Warnsveld in de Uitrusting

20 Toneelavond, Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen en G M v l , a f d .
Warnsveld in de Uitrustins.

20 Bejaardensoos Viei akkc
Wichmond, uitrusting EeTffe

20 ANBO, Soos Dorpscentrum
20 l IV'G Dorp, gespreksavond. Ned.

Brandwonden Stichting
21 PCOBindeWehme
21 HVGYVildenborch 4t
22 Regionale ledenvergaeloB^Jong

Gelre
22 Open Tale-l .de Wehme
23 Goncert Vordens Mannenkoor,

(;hi istus Koningkerk
25 Jong Gelre Warnsveld, Quebbel
25 ANBO, Klootschieten de Goldberg
25 [ohg Gelre Warnsveld, Quebbel
26 en 27 Schiettoernooi in het

Ludgerusgebouw, Vierakker
26 Open latei, de Wehme
26 Ne-d. Bomt v. Plattelandsvrouwen,

kerstkaarten maken
26 Soos Kranenburg
27 HVG Wichmond, spelden maken
27 ANBO, Soos Dorpscentrum
28 Bejaardenkring Dorpscentrum
29 Open Tafel, de Wehme
30 ToneeluitvoeringKrato, /aal

Schoenaker

DECEMBER:
2 AJ K-avond in de Boggelaar
2 ANBO, Klootschieten de Goldberg
2 Vrouwenclub Medler, Sinterklaas
3 Open Tafel, de Wehme
3 Soos Kranenburg, St. Nicolaas
4 ANBO, Soos Dorpscentrum
4 Welfare Wehme
(\ Open Tafel, de Wehme
8 Vddtocrtocht VRTC, de

8-Kastelenrijcleis
9 ANBO, Klootschieten de Goldberg

10 Open Tafel, de Wehme
l l ANBO, Soos Dorpscentrum
11 HVG Wichmond, middag ve >< > r

ouderen
12 KBO IJsselsenioren
13 Open Tafel, de Wehme
16 ANBO, Klootschieten deGoldberg
16 HVG dorp Vorden, Kerstavond
16 Vrouwenclub Medici, Ke-rst
17 Open Tafel, de Wehme
17 KPO Vorden
17 KPO Vierakker, Kerstavond
17 Soos Kranenburg, Kerstviering
17 NCVB, Kerstavond
18 A N B ( ) , Soos Dorpscentrum
18 HVG Wichmond, Adventsviering
18 Welf ai e Wehme, Kerst

contactmiddag
18 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,

Kerstfeest
19 Bejaardensoos donderdagavond

Vierakker-Wichmond, Kerst feest
19 Kerstmiddag Bejaardenkring,

Dorpscentrum
19 HVG \Vildenborch, Kerstviering
20 ()pe-n la te i , de Wehme
23 ANBO, Klootschieten deGoldberg
24 Open Tafel, de Wehme
27 Open Tafel, de Wehme
28 Oudejaatsc lossloop, VRTC. de

8-Kas telenrijders
30 ANBO, Klootschieten de Goldberg
3 l Open Tafel, de Wehme

WV wil meer klimaat-
onafhankelijke attrakties
'Qua natuurschoon en landelijke lay-out is Vorden één der aan-
trekkelijkste vakantieplaatsen van Nederland maar in regenachti-
ge periodes moet de rekreatiebehoefte overwegend elders worden
bevredigd. Het bestuur wil, in samenwerking met alle instanties
ernaar streven om één of meer klimaat-onafhankelijke perma-
nente attrakties naar Vorden te halen.' Dit zei de heer R. Haan-
stra, sekretaris van de plaatselijke WV, donderdagavond tijdens
de jaarvergadering van zijn vereniging.
Vanui t (k- vergadering kwamen er di- Hot bestuur van de WV heelt heslo-

ten om het kantoor ook in de winter-
maanden open te houden op maan-
dag t/m vrijdag van l ( ) . ( ) ( ) -12. .HO uur.
Behalve mevrouw ). W u l l i n k die op
!">() procent basis f u l l t i m e in het VW-
kantoor werk/aam is, /.ijn er in de /o-
mermaanden bovendien 22 perso-
nen op vrijwillige basis behulp/aam
bij allerhande VVV-wei k/aam heden.

rekt suggesties om in de- /omermaan-
den b.v. elke woensdagavond in het
Dorpse e - n t r u n i wat te organiseren,
optreden van het huis\rouwenor-
kest, de boerenkapel of b.v. de boc-
rendansgroep 'De Knupduukskes ' .
Ook kwamen er v a n u i t de veigade-
ring suggesties om de 'oldenvetse
boerenbrnlfte' weei nieuw leven in te
bla/.en. Binnenkort /al een delegatie
van 'De Knupduukskes' wat dat be-
treft met het WV-bestuur om de ta-
fel gaan / i t t e n .
Verba/ing alom over het teruglopen
in belangstelling van de wandelingen
die gedurende de /.omermaanden
worden georganiseerd. Volgens het
WV-bestuur w e l l i c h t te- wijten aan
het fe i t dat de mensen wel willen en
gaan wandelen, maar dan niet in
groepsverband.
Onder/.oeht /al worden of er voor-
taan misschien op Hemelvaartsdag
in de vroege uurtjes een wandeltocht
georganiseerd kan worden.
Het bestuur deed een beroep op de
leden om suggesties in te dienen die
aan het y.omerprogramina kunnen
worden toegevoegd.
Het VW-kantoor dat afgelopen y.o-
mer voor het eerst in gebruik werd
genomen, voor/iet in een grotere be-
hoefte /o bl i jk t . In de periode van 10
juni tot en met 30 september werden
7135 baliehandelingen verricht,
1215 telefoongesprekken afgehan-
deld en vele- schriftelijke informatie
verstrekt

l let komende sei/oen /.al veel aan-
d a c h t u i tgaan naar het u i tbouwen en
peifektioneren van de service aan de
ta l r i jke vakantiegangers en recrean-
ten via het eigen VVV-kantoor.
Het afgelopen /omer was fietsen de
populaire a k t i v i t e i t . Opmerkelijk
daarbij is dat het accent l i jkt te- ver-
schuiven naar het individuele fiet-
sen. Volgens secretaris Haanstra was
het aantal fietsers dat deelnam aan
de achtkastelentocht groter dan ooit
te voren, toch liep het aan ta l fietsers,
dat / ie h oj) de woensdagmiddag ach-
ter de gidsen se haarde, terug.
Penningmeester E. te Velthuis sprak
in /.i j n jaanerslag over een 'prima
sei/.oen'. De altredende bestuursle-
den H. W u l l i n k en 1 M I . Kmsbroek
werden bij akklamatie herko/.en.
Voor/ittei J. l lonig stond tijdens /.ijn
openingswoord uitgebreid s t i l bij het
ongeval dat bestuurslid Joh. l'ardijs
onlangs is overkomen, 'Gelukkig is
/ i j n toe-stand inmiddels verbeterd en
hopen wij Johan Pardijs binnen niet
al t e - lange- t i j d weer in ons midden te
/.ion', aldus voorzitter Honig.

Feestelijke opening brug
Broekweg
Onder grote belangstelling is de nieuwe brug in de Broekweg te
Wichmond weer heropend. Burgemeester E.J.C. Kamerling ver-
richtte de officiële openingshandeling, gezeten op een tractor
reed deze door het rode lint, dat de laatste belemmering was.
Over de brug werd ca. 5 maanden ge-
werkt door aannemersbedrijf Wol-
sink uit Ruurlo. Kosten f229.000,-.
De nieuwe brug is geheel van beton,
terwijl de oude uit een houten con-
structie bestond met ijzeren balken
als ondergrond.

Dhr. Kamerling dankte in z i jn toe-

spraak de bewoners voor het begrip
voor he-t ongerief dat de bouwvan de
brug mc' t / i e h meehrae 'ht , verder de
Ned. Herv. Kerken de' lam. Wolbr ink
voor het beschikbaar stellen van de
grond voorde- opslag van bouwmate-
rialen e-n het waterschap I jsselland.
De brug heeft de- status als B-weg ver-
loren.

Geen dag zonder Vezo

Me-t de/e slag/in is de tam. Ten Haake-n winnaar geworden van de- 3e- Philips
wasdroge-r van f l .595,-. Winnaars van de slagroomtaarten staan vermeld in ele
Ve/.o. Deakt ie loopt tot 19 november.



Voor reparaties
van

N BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

13,14,15 & 16 NOVEMBER

M ANTE LD AG E N bij
VEEL VOORDEEL IN MANTELS & JACKS

Gezellige
Kerstdagtochten
Düsseldorf - Essen - Munster

f 27,-pp
(excl. kaartjes metro)

op

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

21 december

Vertrek:
8.00 uur Deventer
8.15uurGorssel
8.30 uur Zutphen

8.45 uur Warnsveld
9.00 uur Vorden

9.15 uur Ruurlo en Winterswijk

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

TE HUUR GEVRAAGD:

LANDBOUWGROND
voor teelt van aardappelen e.d.

Vroege oplevering mogelijk.

Voor vrijblijvende inlichtingen:

G.W. Schuerink
Koningsweg 4
7255 KR Hengelo GId.
Tel. 05753-3447

GEZE LIG DINEREN in ons restaurant

Scheggertdijk I0-Almen (bij Zutphen

Kegelen - Bowlen (gelijkvloers) en Schietkelder
Mooie zalen, zelfs tot p/m. 600 personen.
TELEFOON 0575I-I296

(spaar - annuïteit - leven - lineair)
Wij kunnen u er alles over vertellen...

Bel vandaag nog voor informatie

05430 -18585
Kantoren in: Winterswijk - Nijmegen - Bocholt (D)

assurant iën en bemiddeling o.g.
Markt 25. Winterswijk. Tel. 05430-18585

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-I2S6

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
15 verschillende soorten

Knap geknipt ?

11M//H E E R S l N K
H A A R M O D E

Zutphenseweg 2 l , Vorden
Tel. 05752 - 1215

Hogestraat 26, Dieren
Tel. 0833O- 22109

GLADDE STALVLOEREN?
Uw probleem in 1 dag verholpen.

Straal bed rijf
BRUMMELMAN
Ook voor het schoonstralen van vloeren

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

Tel. 05755-1767

Café-Restaurant

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

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

SINT BELT OTTEN OP
"Sinterklaasje kom maar binnen!"
Hallo, hier Spanje, OTTEN ben je daar?
Zeg Sint eens, is het nog steeds waar,
dat je veel meubels hebt, eerste klas,
een kwaliteit zoals die vroeger was:
heel degelijk en heel mooi van bouw,
een oogstreling voor moeder de vrouw
en een bekleding van leer of van stof?
Als dat zo is, dan is dat een grote bof
voor Sinterklaas en voor alle mensen
die prachtige, nieuwe meubels wensen!
Trouwens, nu ik jou toch moest bellen,
wilde Ik ook een fijne stoel bestellen,
één waarin ik heerlijk kan gaan pitten,
na gedane arbeid en vele, zware ritten.
Met zoveel werk niet te hoeven denken
waar meubels te vinden om te schenken,
bevrijdt mij van een zeer zware last!
Hoewel, het blijft een last in gewicht,
Piet laten sjouwen is ook geen gezicht.
Daarom ga ik ervan uit dat zo'n vracht
door OTTEN aan huis wordt gebracht.
Oude meubels geven nog leuk wat poen
als we bij jou een bestelling gaan doen.
Ikzelf, Sint, weet het héél zeker, nu al,
dat ik jou, OTTEN, spoedig bezoeken zal!
Daar wil ik beslist een rit aan wagen,
omdat ik bij OTTEN vast wel zal slagen!

Dorpsstraat 20, Halle GId., Tel. 08343 -1219

Meubelfabriek Otten b.v.

SPECIALIST IN JAPONNEN EN IN GROTE MATEN

DAMESMODE

Zutphenseweg 29 - VORDEN - Tel. 05752-1971
Misterstraat 76 - WINTERSWIJK - Tel. 05430-13980
Dr. Huber Noodstraat 14 - DOETINCHEM - Tel. 08340-60416
PARKEREN VOOR DE DEUR

H.H. Veehouders

L.M.B. H. ARENDS B.V.
te Wichmond

houdt op maandag 18 november om 10.00 uur een

DEMONSTRATIE
met:

- Schrijver: U-snijder en bovenlosser
- Schrijver: kuiluithaaldoseerbak en wagen

De demonstratie vindt plaats op het bedrijf van de heer Steenblik

Adres:
Hackfortselaan 4, Vorden

Ons adres:
Dorpsstraat 5, tel. 05754-1688

officieel Landini -dealer

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand

Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.

Tel. 05430-18585

OPENINGSTIJDEN:
ma t/m do van 9.00-17 30 uur, vrij. van 9 00-20.30 uur;
zat van 9 00-16.00 uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcr-uordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

AGRON

SCHOLENGEMEENSCHAP BORCULO

Postbus 109 - 7270 AC Borculo
Telefoon 05457 - 71413

Drietelaar
Slotlaan 1
7271 NP BORCULO
Telefoon 05457 - 71870
AGRARISCHE OPLEIDING OOST NEDERLAND

OPEN AVOND
maandag 25 november 1991

18.00-21.00 uur
BOUWTECHNIEK:
- metselen
-timmeren
- schilderen

MECHANISCHE TECHNIEK:
- machinebankwerken
- constructiebankwerken
- lassen

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

VERZORGING

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

- Remediale hulp kan geboden
worden.

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

- Goede busverbindingen met regio.

LAGER LANDBOUWONDERWIJS
(UO)
met de vakrichtingen:
A. Plantenteelt en verzorging
B. Dierenhouderij en verzorging

LAGER TUINBOUWONDERWIJS
(LTuO)
met de vakrichtingen:
A. Aanleg en onderhoud
B. Bloementeelt
C. Bloemsierkunst

INDIVIDUEEL LAND-EN
TUINBOUWONDERWIJS
VAKOPLEIDING HOVENIER

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

- Na een vierjarige opleiding vele
mogelijkheden voor verdere studie,
zoals MAS, MTuS, KMAO,
leerlingstelsels, enz.

- Inlichtingen en brochures zijn
verkrijgbaar.

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



GASSERVICE
GE 0ERLAND

EVOJLAIMD

Als u toch aan het
behangen gaat...

Loop dan eerst
even langs

Knap'tOp!

Profiteer NU 3 ROL HALEN, 2 BETALEN

OP = OP BARENDSEN
ZUTPHENSEWEG 15 TEL. 05752-1261

Hou de kou en de
dokter van uw lijf!
Draag THERMOFIT

half wollen ondergoed,
verkrijgbaar bij

a/d Zutphenseweg in Vorden

Aquatherapie
Sportmassage

Voetref lexzone en o a.
Spataderbehandeling

Jan ter Beek

05752-1807

Urtica VA/'/ipronc;
Reeoordweg 2, Vorden

Tel. 3459

DE VIJFSPRONG - Natuurvoedingswinkel
in biologische en biologisch dynamische produkten

soogr VOLLE KWARK
f 9 QRvan f 3,50 voor l ^^^J\J

Aanbieding geldig van 15-11-'91 t/m 21-11-'91

Geopend:
di. t/m vr. van 9.30-12.00 uur

za. van 9.30-12.30 uur

ROBEERTSEN
poelier

vraagt

Fazanten
Wilde Eenden

05750-17707

Wij leveren banden
vanaf DU 5—
i nel. montage, balanceren en BTW.

Vraag ook eens vrijblijvend informatie
voor uw terreinauto.

RtCTAUM
WW8ANÜEH

Slotsteeg 18, Hengelo (G.) Tel. 05753-2779

OCCASION
SHOP

* AUDIO
* VIDEO e.d.

VOLOP KEUZE

ZIE ONZE ETALAGE

Zutphenseweg 8
(achter Muziekboetiek)

VOOR INLICHTINGEN:

BBMiBllÜBBl
VER VOORUIT

IN BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8
7251 BB Vorden

Telefoon 05752-1000

Eigen technische dienst

Bij HANNIE MORSSINKHOF op
Nieuwstad 14, is het nu al een

"BEETJE KERST"
Wij hebben een GROOT ASSORTIMENT in:

Kerststofjes
Styrophor
Lintjes, bandjes
Patronen
enz., enz., enz.

Kijk ook voor leuke "Kerstideetjes" in onze etalage.

MORSSINKHOF

Dorpsstraat 32A, Ruurlo / Nieuwstad 14, Vorden

Bent u zelf verantwoordelijk voor
de gasapparatuur in uw huis?

Wij informeren u graag vrijblijvend over:
• verantwoord onderhoud

• de aanschaf van een nieuwe verwarmingsketel

Als GGF-installateur staan wij graag voor u klaar:

Installatiebedrijf :GErrwn B.V.
7261 AV RUURLO - Dorpsstraat 23
Telefoon 05735-1414

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

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

voor de onderhoud van uw gasapparatuur.

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

WIN EEN LANG
WEEKEND PARIJS,

WANT'N BOVAG-BEDRIJF
HEEFT HART VOOR

Z'N KLANTEN!

Te huur gevraagd

LANDBOUWGROND
voor teelt van aardappelen

Inlichtingen
H.M. LENSELINK

Hogenkampweg 44
7255 JZ Hengelo (G.)

Tel. 05753-1633

Schoonheidssalon "Bjoetie"

"Natuurlijk Mooi"
voor een verantwoorde huidverzorging met

produkten op natuurlijke basis

DnR.fl.
st

BioKosmcfik

Ans Jongbloets
Het Wiemelink 9
Vorden
o 3560

i. v.m. een interne verbouwing vraag ik uw
begrip voor af en toe een beetje ongemak.

Een echte

JAGERSKIJKER
met hand gecoated lenzen voor grotere
lichtdoorlaat en helder gezichtsveld in de
merken

Swift, Tasco, Hertel en Reuss,
Noblesse

WAPEN- EN SPORTHANDEL

teds JotltriftenJI

Zutphenseweg 9, Vorden.

HERFST VOORDEEL

DAMESAFDELING:

2-delige PAKJES
* klassiek 249.-
* sportief 269.- 4 f\ Q

NU ifö.

HERENAFDELING:

KOSTUUMS
* klassiek 498.-
* sportief 398.-

NU 298.
zolang de voorraad strekt

Modecentrum

Dorpsstraat 22 - Ruurlo - Tel. 05735-1435

ALLES VOOR UW AUTO

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

ALON >MARIANNÏ><
De schoonheidsspecialist

Je kunt zien datje huid net lekker vindt.
Totale huidverzorging: PEELING - STOOMBAD - MASSAGES

HARSEN - EPILEREN - ELECTRISCH ONTHAREN
WIMPERS/WENKBRAUWEN VERVEN-MANICUREN

BRUIDS- en FEEST-MAKE-UP, enz.
erkend ANBOS- - dinsdag t /m zaterdag: volgens af spraak
schoonheidsspecialiste maandag en woensdagmiddag gesloten

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

Oma doet haar
verjaardag de deur uit

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

m DE SMID
Kerkstraat 11 Keijenborg. Telefoon 05753-1293



Velocitas l en 2 in het nieuw

Door Atomica is hel /aalvoetbalteam van Velocitas l voor/ien van nieuwe
sportldeding < » ) > de fo to het team bestaande uil: Bert Huelink, Wilco Klein
Nengcrrnan, Sjaak Kuit , Krwin Hengeveld, Rob Oplaat, Dennis Jansen, Ro-
nald Moevers en coach Besselink.

Ook team 2 mocht /ich in nieuwe kleding steken, dit werd mogelijk door Ass.
Kantoor Janssen-Lauckhart. In het tweede team spelen: Jan Groot Jebbink,
Rob (iolstein, Raymon Kuil, DickSmil, Jeroen ïolkamp, Manuel Jansen, Kees
Jansen, F.dwin Bekkeren coach Ronaldde Beus.
Velocitas is uiteraard /.eer verheugd met deze 'kleding-bijdrage' van genoem-
de bedrijven.

SPORT- nieuws

Socii
Programma
1 ( > - 1 1: Socii F l -Gaz. Nieuwland Fl ;
Soci i F, l A/C El.
17-11: DEO - Socii; Socii 5 -
Sleenderen 5.

F.D.T.V.
De datum van het op 17 november te
spelen clariioernooi bij Café Uenk is
gewijzigd. Het stedendriehoek ran-
kingtoernooi zal nu plaatshebben op
12 januari.

Uitslagen
10- l l :BeQuick4 Socii 3

Socii Volleybal
Uitslagen dames 7-11
Devolco l l — Socii l 2-1; Olympia 3
— Socii 2 .S-0; Wilhelmina 4 — Socii

32-1.

Programma dames 14-11
Socii l — SVS (i; Socii 2 — DSC 1;
Socii 3 — Salvo 3.
Programma heren 14-11
Socii l -Salvo 2.

Dash
Uitslagen
DP Wilh. l — Dash 2 3-1; D2A Hansa
2 — Dash 4 1-2; DM Wilh. 3 — Dash
f ) ' 2 -1 ; lAVoorw. l —Dash l O--i .
Hl' Devolco 2 Dash l 2-.S; D I A
Hei-ten 6 — Dash 7 1-2; IC Gorssel l

Dash l 0-3; 1)1 Dash 3 — SVS 5
3-0; D3B Dash 6 — Wilh. 2 0-3; H2A
Dash 3 — Devolco 4 2-1; H2B Dash 2
- Devolco 8 3-0; H3A Dash 4 -

Wilp 2 0-3; MA Dash l — W i k l 2-2.

Programma
H rekr.B ABS — Dash B; D rekr.B
Dash B— I lar tsenA.
1)3 c l iv .B Kangeroe — Dash/Sorbo;
1)1 Tenvolde l - Dash 3; D3B Al-
men 3 — Dash (i; H2A Boemerang 2
- Dash 3; H2B Vios 3 — Dash 2; MC

Tenvolde l —Dash 1; DP Dash 2-
SVS 3; D2A Dash 4 — Devolco 7;
D3A Dash 5 -- Devolco l 1; D I A
Dash 7 - Wilhelmina 4; H P Dash l -
Devolco 1; IA Dash l — Devolco 1;
IC Dash l -Gorssel 1.
Drekr.BWSVC —DashB.

Bridgeclub'B.Z.R.'
Uitslagen van woensdag 6 novem-
ber
Groep A: 1. dhr. Groot Bramel/dhr.
Wolters 63.1%; 2. dhr. Nekkers/dhr.
De Roocle f>(i .5%; 3. mevr. Den Har-
tog 'mevr. Hendriks 52.9%.
Groef) B: 1. mevr. Groenwold/mevr.
Karssenberg 72.9%; 2. mevr. Van
Gastel /dhr. Van Gastel 53.4%,; 3.
mevr. De Jonge/mevr. Louwerse.
Elke woensdagmiddag in Het Dorps-
centi um/'l Slampertje; inlichtingen
tel . 2830.

Dames Dash/Sorbo zetten zege-
reeks voort
De dames van Dash/Sorbo speelden
afgelopen /aterdag cle vijfde compe-
titiewedstrijd en wel thuis tegen de
Krekkers uit M aria-Parochie. Een ge-
duchte tegenstander, want cle Twent-
se dames eindigden vorig seizoen op
c l c - tweede plaats.
De Vordense dames hadden de han-
den dan ook meer dan vol aan deze
ploeg. In de eerste set stond Dash al
vr i j snel mei 0-5 achter. Door een
goede vechtlust trok Dash/Sorbo cle
sel toch nog naar zich toe, zij het met
cle bakken over de sloot: 16-14.
In de tweede set kreeg het t a l r i jke pu-
bliek vele spannende rally's voorge-
schoteld. Dash won de setmel 15-11.
Spaans benauwde ogenblikken voor
Dash/Sorbo in de derde sel. Mede
dankzij hel Vordense publiek werd
hel 17-15 zodat ook deze vijfde com-
petiliewedstrijd voor Dash/Sorbo de
volle winst opleverde.
/aterdag spelen de Vordense dames
uit tegen Kangeroe uil Hardenberg.

Badminton- -Flash
Flash 2 speelde tegen Poona uit
Gaanderen. Dat team staat ergens
onderaan en veel problemen had
Flash ook niet verwacht. Toch wer-
den er twee enkels verspeeld, omdat
Poona toch echt wel kon badminton-
nen. Het werd een 6-2 overwinning.
Flash 3 doet het ook goed. legen
Doetinc bem werd er maar een enkel
verloren. Toen was Flash 3 goed wak-
ker en ging wat aan het doelsaldo
doen. De andere partijen werden clan
ook gemakkelijk gewonnen en het
werd 7-1.
Flash 4 wilde natuurlijk ook wel eens
winnen. Eerst probeerden ze dal te-
gen Doetinchem waar de uitslag
bleef steken op 4-4. legen Pluumke
uit W i n t e r s w i j k probeerden ze het
nog een keer, maar het lukte dus net
niet: opnieuw een gelijkspel 4-4.

Jeugdteams

De jeugd van Flash l speelde tegen
UBC uit Ulft. De herenenkels en cle
herendubbel werden verloren, maar
de dames trokken alles weer gelijk
door hun partijen te winnen. Van de

mixen werd er een gewonnen en hel
werd 4-4.
Flash 2 deed het iets minder goed.
Het verloor met maar liefst 0-8: er
werd wel goed gespeeld, maar de te-
genstander Doesburg was gewoon
een stuk beter.

V. V. Vorden
Uitslagen
Klarenbeek l —Vorden l 0-0; Erix 3
-Vorden 5 2-1.

Programma
Dierense Boys D l — Vorden D l; Vor-
den D2 — Wilhelmina SSS D3; Vor-
den El - Gaz. Nieuwland El ; Vorden
E2 — Erica E2; Zutphania F l — Vor-
den F l; Warnsveldse Boys F2 — Vor-
den F2.
Vorden Al — DZC 68 Al (beker);
Warnsveldse Boys BI — Vorden BI
(beker).
Vorden Dl — Zutphania Dl (voor-
wedstrijd); Vorden l —Zutphania 1;
Ruurlo 2 - Vorden 2; Rietmolen 5 —
Vorden 6.

Voetbal
Klarenbeek—Vorden 0-0
Vorden behaalde zondag in de uit-
wedstrijd tegen Klarenbeek een kost-
baar punt. De wedstrijd eindigde
zoals hij begon: 0-0.
Met de wind in de rug kreeg Ronnie
de Beus in het begin een prima mo-
gelijkheid om Vorden op voorsprong
te zetten. Ronnie omspeelde de kee-
per maar schoot toen tot zijn grote
verdriet in het zijnet.
De aanvallen van Klarenbeek waren
in de eerste helft niet erg gevaarlijk.
In de tweede helft werd Vorden op
eigen helft teruggedrongen, doch de
verdediging hield goed ^land. Een-
maal werd Klarenbeek pas echt ge-
vaarlijk, maar toen redde doelman
Gerrit Wenneker op fraaie wijze.
In het laatste kwartier, toen de thuis-
club was uitgeblust, kreeg Vorden zo-
waar nog een paar kansjes. Gescoord
werd er echter niet. Zondag speelt
Vorden thuis tegen Zutphania.

Devolco 2 - - Dash
De hereo^an Dash hebben het in
Deventel^gen het sterke Devolco 2
erg moeilijk gehad. In een loodzware
vijfsetler die bol stond van de span-
ning trok Dash aan het langste eind.
Meteen in de eerste set trok Dash fel
van leer ̂ kam al snel een 5-7 voor-
sprong. ^Wze voorsprong bleef in
stand lol de sland van 12-13 in Vor-
dens voordeel. Op deze sland werden
een paar persoonlijke fouten ge-
maakt waardoor Devolco de set naar
/ich toe kon irekken met 15-13.
In de tweede set kwam de Vordense
trein pas goed op gang. Devolco had
veel moeite om het snelle spel van de
jonge Vordense ploeg bij te houden.
Tot 4-5 kon Devolco meekomen
maar daarna was het met /e gebeurd
en stoomde Dash door naar een 7-15
setwinst.
De derde sel toonde een /elfde beeld.
De Vordense machine was in deze
fase van de wedstrijd niet te stoppen.
Zelfs enkele fouten van de scheids-
rechter deerden de rood-zwarten
niet en deze set werd met 6-15 ge-
wonnen.
In de vierde set hervond Devolco
zich en nam een 5-1 voorsprong.
Dash kwam nog wel terug maar De-
volco liep wederom weg van de hard-
werkende Vordenaren en wist uitein-
delijk de sel Ie winnen mei 15-10.
Nu moesl het beruchte rally-point
systeem gespeeld. Deze vijfde set
kende een vreemd verloop. Devolco
nam een 4-1 voorsprong die Dash
weer ongedaan maakte, maar Devol-
co nam weer een voorsprong, nu van
9-5. Weer kwam Dash terug maar
drukte nu door en wist de set te win-
nen met 12-15.
Zaterdag krijgt Dash koploper en
kampioenskandidaat nummer l De-
volco 3 op bezoek. Hel lijkt vreemd
maar de/e ploeg is sterker dan Devol-
co 2. Deze wedstrijd wordt op het ge-
bruikelijke tijdslip gespeeld. Dash re-
kent op veel publieke sleun.

Dammen
Paris—DCV 20-22
DCV bracht in het weekend van 2/3
november een tegenbe/oek aan Pa-
ri js . Het was de 4e ontmoeting lussen
beide plaatsen. Eenmaal won Parijs,
eenmaal won DCV, en vorig jaar
werd in Vorden een gelijkspel be-
reikt.
Er werd 2 maal gespeeld in de Franse
hoofdstad. Voorzitter en delegatielei-
der Theo Slüller zorgde voor 4 pun-
len, evenals Chris Grevers en Wieger
Wesselink.

l e wedstrijd: 8-12
Mostovoy — W. Wesselink 0-2; Wou-

ters — G. Wassink 0-2; Damelincourl
— M. Voskamp 0-2; Meissa — C. Gre-

vers 0-2; Ramassamy — B. Hiddink
2-0; Bebel — H. Graaskamp 1-1; Al-
man/a — M. Klein Kranenbarg 2-0;
Maudieu — S. Wiersma 1-1; Baha-
door — G. ter Beesl 2-0; Hervel — T.
Slüller 0-2.

2e wedstrijd: 12-10
Woulers — W. Wesselink 0-2; Leloup
— M. Voskamp 1-1; Damelincourt —

G. Wassink 1-1; Ramassamy -- C.
Grevers 0-2; K. Delhom jr. - - H.
Graaskamp 1-1; Le Quang — Hid-
dink 2-0; Bahadoor — H. Klein Kra-
nenbarg 2-0; Maudieu — M. Boer-
sbroek 2-0; Vachet — G. Brummel-
man 1-1; Roger — J. Hoenink 2-0;
Almanza-T.SlütlerO-2.

DCHuizum— DCV 110-10
DCV heeft weer goede zaken gedaan
in de Friese hoofdstad. Tegen het
sterke Hui/um werd een verdienste-
lijk en verdiend 10-10 gelijkspel bin-
nengehaald.
Hui/um beschikt over een aantal
sterke spelers, maar die werden goed
in bedwang gehouden. Zo speelde
Chris Grevers remise tegen oud-Ne-
derlands kampioen Piet Bergsma,
Henk Hoekman tegen KNDB-voor-
y.ilter Anton Schotanus werd ook re-
mise evenals Henk Ruesink tegen Jan
Adema, al was het een schijf minder.
Beslissingen vielen er maar aan Iwee
borden. Jan Masselink profileerde
van een blunder in een dammen-
eindspel en Mike Voskamp liet voor
de tweede keer in het weekeinde /ijn
vlag te vroeg vallen, waardoor hij een
kloknederlaag moest noteren.

A.F. Schotanus — H. Hoekman 1-1;
A. Spijkstra -- G. Wassink 1-1; P.
Bergsma - C. Grevers 1-1; J. Post ma
- H. Vos 1-1; B. Nuijs —J. Haijtink

1-1; J. Adema - H. Ruesink 1-1; J.
Spoelslra — H. Grotenhuis 1-1; B.
Stenekes —J. Masselink 0-2; B. Post
- M. Voskamp 2-0; S. Nagel — B.

Hiddink 1-1.

DCV 3 —DCV 4 9-7.

Slipjacht
Ondanks de minder gunstige weers-
omstandigheden ging cU^slipjacht
welke zaterdagmiddag cl^P de Ko-
ninklijke Nederlandse Jachtvereni-
ging in Vorden werd georganiseerd,
gewoon door.
Nadat het jachtge/elschap bij Hotel
Bakker was vertrokken g^^iet rich-
ting het kasteel Vorden gemeente-
huis) waar burgemeester E. Kamer-
ling de deelnemers opwachtte en hij
hen een goedejacht toewenste.
Hierna ging de 25 koppels tbx-
hounds van Masler Jack Bakker ach-
ter de namaakvos aan en konden de
jagers hun hart in de bosrijke omge-
vingvan Vorden ophalen.
De eerste run werd ingezet aan de
Rondweg ter hoogte van de Norde-
brug. Via het buurtschap Delden
ging de jacht richting kasteel Kiefls-
kamp. De iweede run begon bij de
Berkendijk. De derde run liep via de
Zelledijk, weer terug naar kasteel
Vorden waar de jacht werd afgebla-
zen. De slipjacht werd mede mogelijk
gemaakl door de diverse landgoedei-
genaren, gemeenle, politie en de
EHBO.

Voor vereenzaamde zieken en gehandicapten:

Aktie 'Zon in de schoorsteen'
De Zonnebloem roept mensen op een Sinterklaassurprise te ma-
ken voor een zieke, gehandicapte of hulpbehoevende oudere. Dit
in het kader van de actie 'Zon in de schoorsteen'.
De vereniging wil langdurig zieken,
lichamelijk gehandicapten en hulp-
behoevende ouderen, die dreigen te
vereen/amen, mei de/e actie uit hun
isolement halen. Aan /eer velen van
hen gaat hei Sinterklaasfeest ieder
j aar ongemerkt voorbij.
Bedoeling van 'Zon in de school-
steen' is, die mensen te laten merken,
dat ze er ook bij horen en dat ze niet
vergelen worden.
Hel hoeven geen dure cadeaus ie
zijn, want dat is beslist niet de bedoe-
ling, l let gaat om aardige, nutt ige at-
tenties, feestelijk verpakt en /o moge-
li jk met een rijmpje, briefje of teke-
ning.

De Zonnebloem hoopt, dat ook dit
jaar weer vele mensen een Sinter-
klaas-pakje willen maken. Iedereen,
ongeacht zijn of haar levensovertui-
ging, kan aan de actie deelnemen.
Als men een z.ieke of gehandicapte
wil verrassen met een pakje vol 'Zon
en vriendeli jkheid ' dan kan men
contact opnemen met:

Voor Vorden — mevr. E. van /u i le-
kom, het Vaarwerk 18, 7251 DE Vor-
den, tel. 261 r>.

Voor Wichmond/Vierakker— mevr.
W.J.M. Hermsen, Vierakkersestraat-
vveg 12, 72.'^ SB Vierakker, i e l .
05750-20845.

Kunstexpositie in Galerie
Atelier Visie
Galerie Atelier Visie aan de Zutphen-Emmerikseweg 59 te Toldijk
houdt weer haar traditionele 'Open Huis', om belangstellenden
in staat te stellen kennis te maken met een groot aantal kunstwer-
ken, vervaardigt door ca. 35 kunstenaars, waarmee Atelier Visie
dit afgelopen jaar heeft samengewerkt.
Atelier Visie vervult een brugfunclie
tussen kunstenaars en het bedrijfsle-
ven, o.m. door werkruimten in de be-
drijven ie voorzien van kunstwerken,
veelal op huur/koop basis.
In de loop der jaren /ij n relaties ont-
staan met een aantal belangrijke
kunstenaars.
l let leek ons daarom zinvol een bre-
der publiek in staat te stellen kennis
te maken met werken van deze kuns-
tenaars.
Daartoe hebben wij weer een jaarlijks
'Open Huis' georganiseerd, waarop

werken van gerenomeerde kunste-
naars zoals: Agnes van den Brande-
IIT, Corneille, Geurt van Dijk, Klaas
(iubbels, Theo Kuypers, Th ijs Buit,
HansVredegOOr, Harriedenil/, Kon
Klement, Ru van Rossem etc., zijn
tentoongesteld, alsmede werk van
jonge kunstenaars.
Deze bijzondere tentoonstelling kan*
worden bezocht op: vrijdagmiddag
22, /.aterdag 23 en zondag 24 novem-
ber.
Alelier Visie ligt aan de hoofdweg
tussen Zutphen en I lummelo.

Gemeente-/Parochie-avond
over Jodendom te Vierakker•
Donderdag 2 mei jl is er een gemeente-/parochie-avond gehou-
den over de Islam. De belangstelling voor deze avond was groot:
er waren ruim 50 mensen, onder wie ook belangstellenden van
buiten.
Daarom heeft de Oecumenische Werk-
groep besloten opnieuw een gezamen-
lijke gemeente-/parochie-avond te or-
ganiseren. Dit keer /al het Jodendom
cenlraal slaan. De avond vindt plaals
op donderdag 14 november in hel
Ludgerusgebouw.
Spreker is de heer M. Groen, voorzit ter
van de Nederlands-Israëlische ge-
meente Zutphen. De heer Groen is een
boeiend spreker, die veel /al kunnen
vertellen over hét Jodendom.
Als chrislenen zijn we met geen enkele
godsdienst ter wereld zó nauw verbon-
den als met het Jodendom. De wortels
van het Christendom liggen in het Jo-
dendom; Jezus was een jood, evenals
/.ij n discipelen. Je kunt veel dingen in
de bijbel niet echt begrijpen, /onder
iets van het jodendom te welen.
Eén van de bekendste voorbeelden
daarvan is het 'laatste avondmaal', dat
eigenlijk een joodse pesac h-maaltijd is,
waarbij Jezus aan het brood en de wijn

een nieuwe invulling geeft Kennis van
het Jodendom is belangrijk voor een
beter begrijpen van de bijbel en zo
voor het verdiepen van ons geloot.
Kennis van het Jodendom is ook be-
langrijker voor een beter begrip tussen
joden en christenen.
Door de eeuwen heen zijn de joden
vervolgd, waarbij de kerk en de theolo-
gie vaak een niet zo fraaie rol hebben
gespeeld. Een beter begrip tussen jo-
den en christenen kan wel l icht een her-
haling van dit soort dingen voorkomen
en kan ons behoeden voor antisemitis-
me (= jodenhaat).
Redenen genoeg dus om eens wat die-
per in te gaan op het jodendom.

De Oecumenische Werkgroep Wich-
mond-Vierakker bestaat uit de volgen
de personen: Bennie en Joke Hagge-
man, Ria Klein Kranenbarg, Hans en
Dini Rouwen, Narbai a Stapelbroek, ds.
(:. Bochanen, f ra t ' - r B. Broekman.

D E V O O R K E U R M E R K E N S H O P

MET VOORKEUR LAMINAAT
IT U ALLE KANTEN OP

Met Voorkeur laminaat kunt u alle kanten op
voor een allezins aantrekkelijke prijs! De kei-

harde toplaag (met diamant-structuur) biedt u
een zorgeloos bestaan: geen

naaldhak of sigarettepeuk kan
'm deren. Met Voorkeur

laminaat wordt uw
leven er ook mooier op:

8 fraaie dessins
Waaronder het marmer

.'", en voorname essen wit.
En u krijgt het er een

stuk makkelijker
mee: vochtig

afnemen is de
komende jaren

voldoende

MANEGE

Peppelenbosch

Ben & Eefke Wagenvoort

Larenseweg 3
Vorden
Tel. 05752-2340

Paardenliefhebbers
opgelet!

Wederom te koop:

gewassen
WINTERWORTELS
in zakken van 20 kilo

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld.

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD

telefoon 05753-1286

VOORKOM FOUTEN,
GEEF UW ADVERTENTIE
SCHRIFTELIJK OP OF
KOM EVEN LANGS
OP ONS
KANTOOR!/



CONTACT DERDE BLAD
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG
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Eigentijdse drogisterij heropend

Na vele weken van interne verbouwingen opende vrijdag 8 november drogisterij Ten Kate haar deuren voor het
winkelend publiek, l laarverz.orging c-n parfumerie hebben in de nieuwe winkel veel aandacht en meer ruimte gekre-
gen. Met Sint Nicolaas voor de deureen welkome aanvulling voor het verlanglijstje.

'VoorSL Vrienden van de Wehme9:

Sorbo verdubbelt
gemeentelijke subsidie
De heerjac. H. de Jong, president-direkteur van de Nedac-Sorbo
groep heeft dezer dagen de 'Stichting Vrienden van de Wehme'
een bijdrage verleend van f 1.500,-. Toen de Stichting een poos
geleden het gemeentebestuur van Vorden om een subsidie ver-
zocht, heeft dhr. De Jong, die mede zitting had in het Comité van
Aanbeveling, tegen het Stichtingsbestuur gezegd: 'Het bedrag wat
u van de gemeente ontvangt, verdubbelen wij, als Sorbo.'
De 'Vrienden van de Wehme' dien-
den een begroting in van f 2.200,-.
De raad van Vorden verleende uitein-
de l i jk een subsidie van f 1.500,-, een
bedrag dat inmiddels door de direk-
tievan Nedac/Sorbo is verdubbeld.
De heerJ.W. de Klerk, sekrelaris van
de Stichting toonde zich bij/onder
verheugd over de f inanciële steun
van de Sorbo. 'Wat wij met het geld
gaan doen? We gebruiken het geld in
elk geval om wat meer akt iv i te i ten
voorde bewoners te ontplooien. Ook
zal een deel van het bedrag worden
gebruikt voor het aanschaffen van
spelmateriaal', aldus de heer De
Klerk.
I Iet is overigens niet de eerste keer
dat de direkl ie van de Sorbo heef t la-
ten blijken een 'goede buur ' van 'De
Wehme' te z i jn .
Een aantal jaren geleden organiseer-
den de bewoners van de Wehme met

behulp van een Aktiecomité een zgn.
kwartjesaktie. Middels allerhande ak-
ties werd toen een 'kwartjeslint' aan-
gelegd vanaf het Dorpscentruin lot
aan 'De Wehme'.
De plaatselijke padvinderij bood
daarbij de helpende hand. In totaal
leverde deze aktie 28.000 kwartjes
op.
Juis t in die t i j d bestond de Nedac,
een dochteronderneming van de
B.V. 25 jaar en een andere dochter
'Sorbo' twintig jaar. (In 1992 wordt
respectievelijk het 'M) en het 25-jarig
bestaan gevierd).
Ter gelegenheid van deze jubilea
werd de opbrengst (28.000 kwartjes)
door de direktie van Nedac/Sorbo
verdubbeld!
De gelden weiden toen aangewend
voor het bejaardenhuis c.(j. de bewo-
ners, ten einde een aaantal n u t t i g e
aktiviteiten op te starten.

Jong Gelre
In het kader van het aspirant-leden-
werk organiseert de afdel ing Vorden
van Jong Gelre vrijdagavond 22 no-
vember een dropping. Het vertrek is
gepland vanaf het Dorpscentrum.
Voor 17 januari 1992 staat een film-
avond op hel programma.

Forumavond
In februari organiseerde de Raad van
Kerken Vorden/Kranenburg een fo-
rumavond, waarin vertegenwoordi-
gers van de drie kerken eikaars vra-
gen beantwoordden over de sacra-
menten/tradities/gebruiken in de
verschillende kerken.

Voor de/e avond was grote belang-
stelling. Daar lang niet alle vragen
behandeld worden op een avond is
besloten een tweede bijeenkomst te
organiseren op dinsdagavond 26
november in De Voorde.
Heeft men cle eerste avond gemist —
geen probleem. In deze bijeenkomst
komen nieuwe vragen aan de beurt
en natuurli jk kan men ook zelf vra-
gen naar voren brengen.

Afdelingsbijeen-
komst Crohnver.
DeCrohi^WColitis LJlcerosa Vereni-
ging Nederland is een patiënten be-
langenvereniging voor mensen met
de ziekte van Crohn of colitis ulcero-
sa.
Beide /u(-|^ zijn chronisch terugke-
rende orWrekingen. De ziekte van
Crohn kan in het hele spijsverte-
i ingskanaal voorkomen, terwijl coli-
tis ulcerosa zich beperkt tot de dikke
darm.
Ook de aard van de ontsteking is ver-
schillend. Hoewel er meer verschil-
len zijn, zijn er ook veel overeen-
komsten.
De afdeling Gelderland organiseert
op zaterdagmiddag 23 november a.s.
een afdelingsbijeenkomst in de zus-
te rfl a t van het Rijnstate ziekenhuis,
lokatie E.G., Utrechtseweg 196 te
Arnhem.
Tijdens deze middag zullen vijf pa-
tiënten hun persoonlijke ervaringen
vertellen. Dr. M.L. Verhulst, inter-
nist, zal een en ander toelichten. Na
de pauze bestaat er gelegenheid om
vragen te stellen aan de internist en
de sprekers.
Iedereen is welkom en de toegang is
gratis. Nadere informatie kunt u in-
winnen bij: Jolize Hagelen 08334-
74654, b.g.g. Ad Hennekes
085-425638.

Burenhulp

Jong Gelre
Warnsveld
Regionale ledenvergadering
Deze vergadering wordt gehouden
op vrijdag 22 november in de 'Wit-
kamp' te Laren.

Quebbel
Op maandagavond 25 november
komt men als 'mensen onder elkaar'
bij elkaar. Men gaat het hebben over
o.a. gedrag, uiterlijk, etiquette en res-
pect voor elkaar, /in in een leuke, ge-
zellige, informatieve avond? Kom
dan zeker naar de Boggelaar.

Producent-Konsument
Op maandag 2 december wordt er
een AJ.K.-avond in de Boggelaar
georganiseerd met als thema: produ-
cent-konsument. Het wordt een in-
formatieve avond over konsument-
vriendelijk produceren. De inleiding
wordt verzorgd door een lid van het
provinciaal A.J.K. Tevens wordt er
een diaserie vertoond over het kon-
sumentvriendelijk produceren.

Data om te onthouden
20 december: Sinterkerstkegelavond
21 december: Kerstbakjes maken
22 december: Zaalvoetbaltoernooi in
sporthal 'Appie Happie'. Dames en
heren teams kunnen zich nu al opge-
ven bij Martin, tel. 05754-1313.
17 januari en 7 februari: regio volley-
baltoernooi in sporthal 't Jebbink te
Vorden.

N.C.V.B.
Dinsdag 19 november. Deze avond is
een knutselavond o.a. kerstkaarten
maken. Samenkomst in het Dorps-
centrum.

Wie wordt Prins Carnaval?
Karnavalsvereniging De Deurdreajers
In Residentie 'De Herberg' zal op l b' november de/e brandende vraag
beantwoord worden t i jdens het Prinsenbal.

Mister X
Ie Aanwijzing;
2e Aanwij/ing: De Prins steekt in een prima vorm.
3e Aanwijzing: Wie niet waagt, wie niet wint.
4e Aanwij/ing: De Prins is... , ach kom /.elf maar eens kijken.

Raad Vorden gaat film kijken
Na afloop van de raadsvergadering op dinsdag 26 november zal
in de raadszaal voor de raadsleden een drietal films worden ver-
toond over 'woninggebonden subsidies'. 'Om enig inzicht in deze
materie te verkrijgen', zo lichtte burgemeester Kamerling dins-
dagavond in de commissie Algemeen Bestuur toe.
De commissie behandelde deze
avond wat wijzigingen in de Algeme-
ne plaatselijke verordening, zoals de
maatregelen die getroffen worden
om de mestproblematiek terug te
dringen.

'Bepalingen die het de boer in de
Achterhoek wel heel erg moeilijk ma-
ken. Wie zich altijd netjes heeft ge-
dragen wordt nu gestraft. Als alles
dooi gaat dan is er binnen tien jaar in
Nederland een verschrikkelijke leeg-
loop. Dan blijven er maar enkele
boeren over. De gemeente kan'er
niets aan doen, die heeft weinig
speelruimte', zo sprak CDA-er W.A. J.
Lichtenberg verbitterd.

Burgemeester Kamerling wees op de
goede gesprekken die hier in Vorden

met de standsoi ganisaties plaats vin-
den. In de verordening is ook een ar-
tikel opgenomen waarin staat dat het
verboden is vuurtje te stoken.

'Wat moet een boer dan doen wan-
neer hij wat snoeihout heeft of een
restantje hooi?', zo vroeg WD-erPel-
grum. Hem werd medegedeeld dat
dit soort dingen wel verbrand mogen
worden.

Burgemeester Kamerling deelde op
vragen van de heer Lichtenberg
mede dat het gevaarlijke kruispunt
bij de Hackfortselaan alle aandacht
van het college geniet. 'Wij stellen
ons op het s tandpunt: wat is belang-
rijker, een boom of een mensenle-
ven?', aldus burgemeester Kamer-
ling.

Voor tweede keer premiere in Vorden:rfar{

Koor Discipel weer bruisend
Voor de tweede maal in twee jaar tijd koos het bekende koor 'Discipel' Vorden uit als beginpunt van
hun internationale tcjfeiee. Afgelopen weekend kwamen honderden mensen luisteren en kijken
naar hun bruisende optreden in de Dorpskerk.

Maandag verhuisde de fami l ie Reinders van de Zomervreugdwegnaar /elhem. De buren staken de handen f l i n k uit de
mouwen om de veestapel naar de Bocholtseweg in /elhem te venoeren. I.v.m. de ruilverkaveling, waarbij geen
mogelijkheid voor uitbreiding overbleef, werd de overstap gemaakt.

Na enkele oefenweekenden en try-
outs in Rotterdam, waren de dertig
leden van koor en orkest Discipel
naar Vorden gekomen voor een
tweetal optredens.
Discipel had twee jaar geleden zo'n
goede indruk achtergelaten dat dit
jaar het aantal bezoekers in de
Dorpskerk nog groter was dan de
eerste keer. En de aanwezigen kon-
den het optreden ongetwijfeld erg
waarderen.
Dat bleek alleen al uit de manier
waaruit het optreden werd bekostigd.
Een verzoek om een vrijwillige bij-
drage van de aanwezigen op zater-
dagavond was al voldoende om uit de
kosten te komen.
Het koor Discipel had een vrijwel ge-
heel andere samenstelling dan twee
jaar geleden. Slechts één van de zan-
gers was overgebleven. Dat is ook de
op/et van het koor: eikjaar een ande-
re samenstelling.
Maar het optreden van het koor was
net zo enthousiast, vrolijk en brui-
send als twee jaar geleden. Met goed
ingestudeerde bewegingen wist men
het optreden tot een levendig geheel
te maken.
Daarbij blijft het iets bijzonders, dat
dertig jongelui een jaar lang elk
weekend hun vrije tijd opofferen om
te zingen en vertellen over hun chris-
telijk geloof.

Première
Dat het optreden in Vorden het eer-
ste is van een serie van tientallen in
binnen- en buitenland (onder ande-
re Tsjecho-Slowakije staat op het
programma), is daarbij een groot
voordeel.

De jongelui zijn nog niet uitgezon-
gen op het repertoire, dat steeds het-
zelfde blijft. Ook de lachende gezich-
ten zi jn nog niet 'opgeplakt'. De
spanning zit er nog in, zodat het best
leuk is te merken dat een soliste nog
een beetje nerveus de microfoon in
haar hand neemt. Voor haar is het
immers de eerste keer dat ze haar lied
voor het grote publiek te horen
brengt.
Dat he^t een première betrof was ove-
rigens ook te merken aan het feit dat
alles nog niet perfect verliep. Nog
niet alle inzetten waren gelijk en

sommige stukken waren duidelijk
nog niet helemaal zuiver gezongen.
Ook die kinderziekten zijn vanzelf-
sprekend bij een première. Het is al
heel bijzonder dat het koor bij zo'n
eerste optreden alles foutloos uit het
hoofd zingt, met alle ingewikkelde
bewegingen erbij.
Die choreografie ging slechts een
keer verkeerd, toen Discipel hun
'grote Amerikaanse broer' The Con-
tinental Singers nadeden en allemaal
tegelijk keken naarde solo-muzikant.
Die bleek op deze avond aan de an-
dere kant te staan dan ze bij de repe-
tities gewend waren. Dertig zangers
die tegelijkertijd zich naar de ver-
keerde kant omdraaien, werkt overi-
gens ook mee aan de ontspannen
sfeer op deze muzikale avond.

Indrukwekkende woorden
Het eerste gedeelte van de zaterdaga-
vond had Discipel De Bergrede van
Jezus als thema genomen. De in-
drukwekkende, bekende woorden
'Zalig zijn de zachtmoedigen, zalig
zijn de vredestichters, zalig zijn de
vervolgden om de gerechtigheid...'
werden afgewisseld met bijpassende
liederen.
Na de ouverture 'Koning en Heer'

'„volgde het magistrale 'Long live the
King' uit de musical The l'assion van
Adrian Snell. Dit lied, vertaal door
Leen La Rivière tot 'Koning die
heerst' werd op een zeer indrukwek-
kende wijze gezongen. Zelfs de com-
ponist Adrian Snell zelfheeft het met
ras-musici als Mark Williamson op
zijn LP 'The Passion' niet zo u i tbun-
dig weten te brengen.
Vervolgens zong men voor de pauze
nog twaalf gospelliederen, waarvan
een groot aantal van Ingemar Ols-
son. In de afgelopen jaren trad Disci-
pel een aantal malen op met deze
Zweedse predikant, die zijn preek-
stoel omruilde voor de gospelmu-
ziek.
Vooral zijn lied 'Je weet toch wel dat
je van waarde bent', op zuivere ma-
nier gezongen door een soliste was
daarbij boeiend. Ook het lied van In-
gemar Olsson, 'Dichtbij U', was op-
vallend, met de prachtige tekst 'Ik wil
voor a l t i j d leven d i c h t b i j iedereen;
samen huilen, verdriet bij zoveel
mensen; samen lachen als vrolijk-

heid het wint; altijd wil ik vechten tot
het kwaad verdwijnt.'
Ook muziek van andere gospelgroot-
heden werd gebracht, zoals de Ne-
derlandstalige versie van 'Only love is
the answer' van Charlotte Höglund
en 'Jij bent het licht' van BeBe Wi-
nans. Solozang en koorzang wissel-
den elkaar daarbij prettig af.
Eén van de hoogtepunten was 'Het
Lied/The Chant', waarbij gesmeekt
werd om bevrijding van verdrukking
en troosteloosheid. Het werd zeer
overtuigend gezongen.
Speels element tijdens het program-
ma voor de pauze was het lied 'Voor
jou', dat samen met de aanwezige
kinderen werd gezongen en uitge-
beeld. Ook ti jdens de dienst op zon-
dagmorgen zou dit opnieuw een
hoogtepunt worden.

Veelzeggende teksten
Na de pauze stapte men van het the-
ma 'De Bergrede' af. Het koor liet
duidelijk weten met welk doel en met
welke boodschap zij de komende t i jd
rond zullen trekken. Met gesproken
woord en met liederen als 'Wij bren-
gen het Nieuws' zetten zij de kern-
punten van het christelijk geloof op
een rijtje.

Vooral het lied 'Nu ben ik vrij' kwam
indrukwekkend over. In het middel-
punt van dit tweede gedeelte van de
avond stond het lied 'Want ik geloof",
met de veelzeggende tekst 'Want ik
geloof in grenzeloze liefde; 'k Geloof
nog steeds dat die liefde nimmer
faal t ; Ja, wij geloven dat die liefde
deze wereld redden kan, en Jezus is
de reden van dit geloof.'

De aanwezigen beloonden het optre-
den van Discipel met een luid ap-
plaus en toejuichingen. Ook de or-
ganisatoren, de Hervormd-Gerefor-
meerde jeugdwerkgroep en de evan-
gelisatiecommissie, waren tevreden
en brachten de zangers en musici na
afloop een bloemenhulde.

Over enkele dagen zal men in deze
regio opnieuw van een dergelijk gos-
pelconcert kunnen genieten. Op
donderdag 21 november treden na-
melijkThe Continental Singers op in
de Zutphense Emmanuelkerk.



Ruim 2500 toeristen vragen
om fietspad
Drie maanden lang hield de Werkgroep die streeft naar een fiets-
pad tussen Vorden en Ruurlo (de werkgroep FVKM) een handte-
keningenaktie. Deze was gericht op de toeristen die dit seizoen in
de omgeving van Vorden fietsten en aanlegden bij Café Eykel-
kamp aan de Ruurloseweg in Vorden. In deze drie maanden zet-
ten maar liefst 2.579 personen daar hun handtekening. Ze onder-
streepten daarmee de noodzaak dat er, ook voor het toeristisch
verkeer, dringend een vrijliggend fietspad moet komen langs
deze razend drukke weg.
De lijsten met ruim 2.500 handteke-
ningen worden op donderdag 14 no-
vember aangeboden aan de heer J.
de Bondt, lid van Gedeputeerde Sta-
ten en teve*ns voorzitter van de We-
gencommissie van Provinciale Sta-
ten.

Dat /al gebeuren door een kleine de-
legatie onder leidingvan werkgroep-
voorzitter J. Geerken. Hij zal de aktie
toelichten en aantonen dat een fïets-
veilige verbinding tussen Vorden en
Ruurlo niet alleen voor de bewoners
van de buurtschappen Kranenburg
en het Medler van groot belang is.
Maar dat een vrijliggend fietspad ook
voor het toeristisch verkeer langs het
hele parcours van Vorden naar Ruur-
lo bitter hard nodig is.

Nu het beheer van deze weg vanaf l
januari 1993 overgaat van Rijkswa-
terstaat naar de provincie is het van
belang dat een reeds lang geleden
toegezegde en noodzakelijke voor-
ziening niet nog weer vele jaren zal
worden uitgesteld.
De Werkgroep FVKM is verheugd dat
de Vordense gemeenteraad deze
noodzaak inziet en bezig is met een
verkeerstechnisch onderzoek langs
deze weg. De resultaten van dit on-
der/.oek zullen begin 1992 bekend
zijn.
Gehoopt wordt dat ook de provincie
alle medewerking zal geven en moge-
lijkheden zal vinden om deze voor
het utilitair en toeristisch verkeer be-
langrijke fietspad op korte termijn te
realiseren.

Achterhoekse Almanak 1992
over misdaad, weidekolken
en smokkel
De Achterhoekse Almanak is zeer populair. Dat blijkt uit de
groeiende oplage van het handige boekje, dat iedere rechtgeaar-
de streekbewoner binnen handbereik wil hebben. Volgend jaar
verwacht uitgeverij Gherre het 100.000ste exemplaar af te leve-
ren.
In de uitgave 1992, alweer de zevende
editie van de almanak, onderzoekt Ja-
cob Schreuder hoe het met de crimina-
liteit in de Achterhoek is gesteld. Uit
dit onderzoek komt naar voren dat de
/waardere criminaliteit in de Achter-
hoek hand over hand lijkt toe te ne-
men.
Ook stelde hij voor elke gemeente vast,
hoe groot de kans is dat de bewoners
met een of andere vorm van criminali-
teit te maken krijgen (slachtoffer-risi-
co).

Zutphen scoort daarbij het hoogst, op
de voet gevolgd door Doesburg,
Groenlo en Borculo. Steenderen blijkt
de meest rimpelloze vijver wat de cri-
minaliteit betreft.
Weidekolken worden als 'bronnen van
leven' onder de loep genomen door
Jan Stronks. Een actueel artikel in ver-
band met de initiatieven her en der in
de Achterhoek om de aanlog en het
onderhoud van die biologisch zo waar-
devolle poelen ter hand te nemen.
Deze kolken lagen vroeger in vrijwel
elk weiland als drinkplaats voor het
vee, maar werden als gevolg van de mo-
derne landbouw praktisch allemaal
drooggelegd. In de almanak een appèl
om cle natuur in haar oude glorie te
herstellen.
De vroegere Berkelschipperij wordt

beschreven door Ger Dijkstra. De Ber-
kelschippers komen in dit levendig ge-
schreven artikel naar voren als vrije
'jongens' die de handen behoorlijk los
aan het lijf hadden zitten en een flinke
kloppartij niet schuwden. Henk Harm-
sen begeeft zich langs oude smokkel-
paadjes en blikt terug op de avontuur-
lijke praktijken die voor grensbewoners
binnenkort voorgoed tot het verleden
zullen behoren. Hij beschreef ook de
()ostgelderse gemeentewapens.
Nieuw is de 'Achterhoekse ergernis-
sen-top-tien', waarbij uiteraard de
schandelige bomenkapperij in de ge-
meente Zelhem het hoogst scoort.
De historische landhuizen van Oost-
Gelderland worden in vogelvlucht be-
schreven door Jan Harenberg. Hans
Keuper schreef het dialectverhaal 'Op
zicht' waarin een Poolse jonge vrouw
als mogelijke huwelijkskandidaat naar
de Achterhoek komt.

Van Jo ter Linde Duenk en Jantjen
Hendriksen zijn gedichten opgeno-
men. Harrie Blanken leverde anecdo-
tes en spreuken in het dialect.
Voorts zijn er natuurlijk weer alle ac-
tueel bijgewerkte vaste rubrieken, han-
dige overzichten en kalenders.

De almanak is vanaf heden verkrijgbaar
in de boekhandel.

Kïiitievana GROEP VORDEN

6 nov.: 16.30 uur. Aanrijding mate-
riële schade tussen een vuilniswagen
en een motorfiets. De vuilniswagen
reed over de Baakseweg, stopte en
reed vervolgens achteruit. Achter de
vuilniswagen stond een motorfiets,
welke niet meer tijdig weg kon ko-
men.
Gevolg: hele voorvork ontzet en
\ooi\viel gekraakt, geen persoonlijk
letsel.

7 nov.: Werd tussen 17-10-'91 en nu
uit een telefooncel aan de Stations-
weg een handmicrotelefoon, ter
waarde van f200,- ontvreemd.

8 nov.: 16.45 uur. Aanrijding mate-
riële schade tussen een personenau-
to en een bromfiets. Aanrijding vond
plaats op de kruising Willem Alexan-
derlaan — Christinalaan. De brom-
fietser verleende geen voorrang aan
de personenauto. Gevolg: achterzij-
de bromfiets ontzet, voorbumper
auto licht gedeukt, geen letsel.

10 nov.: Diefstal van een Gazelle he-
renfiets, deze stond op 8-11-'91 tus-
sen 20.15 en 24.00 uur gestald bij het
NS-station.

11 nov.: inbraak in café tussen 01.00
en 07.15 uur. Men kwam binnen
door een zij raam, waarna de gokkast
werd opengebroken en leeggehaald;

tevens werden twee biljartgeklauto-
maten opengebroken en eveneens
leeggehaald. Hoeveel wordt vermist
is nog onbekend.
Diefstal van geld uit automaat in de
wasstraat van een garagebedrijf aan
de Rondweg. Deurtje van automaat
was geforceerd, waarna de inhoud, 6
guldens, werd ontvreemd.

12 nov.: Vond om 10.15 uureen aan-
rijding met materiële schade plaats
op de Stationsweg ter hoogte van de
Eendracht. Door een van de bestuur-
ders werd geen voorrang verleend.
Beide personenauto's raakten /waar
beschadigd.

Gevonden voorwerpen
Damesparaplu, kleur zwart met gele
•draagriem; sleutel; bos sleutels met 3
sleutels en blauw;
(vermoedelijk) gouden dameshorlo-
ge, merkPontiac;
2 sleutels in rood sleuteletui, ver-
moedelijk van auto.

Verloren voorwerpen
Sjaal, rood/zwart/wit; glacee hand-
schoenen, kleur bruin; bruine leren
portemonnee met drukknop; bank-
biljet van f 100,-; sleutel met groen
touwtje.

Aangetroffen dier
Jong rood katertje.

WEEKEND^
RECEPTEN
POELIERS

Zurijnepeper met zuurkool en
ananas
*>()() g ZWljnevlees zonder heen, 500 g zuur-
kool, '/-i l blik ananas, l ui, '/? l rode
wijn, 100 g licht gerookt spek, l tl tijm, l tl
rozemarijn, 3'/2 el bloem, 2 el olie, zout en
peper.
Marineer het niet te klein gesVieden
/wijnevlees met de kleingesneden ui en
de kruiden in de wijn gedurende ± 24
uur. Bak het spek in blokjes uit in een
pan en voeg de olie toe. Vervolgens het
uitgelekte vlees en bak dit rondom
bruin.
Daarna de bloem toevoegen en het
marinadevocht (al roerende). Sluit de
pan af en stoof het geheel gedurende
± 30 minuten. Breng het gerecht op
smaak met zout en peper.
Kook de zuurkool kort met het ananas-
vocht en de kleingesneden ananas.
Schep de zuurkool op een verwarmde
schaal en daarop de z.wijnepeper. Ser-
veer hierbij appelcompöte en gekookte
aardappelen.

Tip: Voeg bij het stoven 3 el zilveruitjes
toe.

Eigen wijsheden-
verzamelboek
Tekst en illustraties: Lot van den Akker
Na het succesvolle 'Receptenverza-
melboek' heeft Lot van den Akker
een boekje samengesteld waarin men
zijn of haar eigen wijsheden met be-
trekking tot huismiddeltjes kan aan-
tekenen en verzamelen.
Tevens bevat het tips voor het behou-
den van een goede gezondheid, we-
tenswaardigheden over kruiden en
planten, folkloristische recepten en
wijsheden uit de volksgeneeskunst.
Lot van den Akker heeft ook dit
boekje weer met sprankelende en
originele aquarellen geïllustreerd.
Formaat: 17 x 23 cm. Omvang: 60
pag., geïllustreerd in kleur. Gebon-
den.
Verkrijgbaar via de boekhandel en
warenhuizen.

Waarheen
Achterhoek?
Op dez^^fciag wordt ingegaan door
staatsseSKaris Van Rooy, gedepu-
teerde Voerman en wethouder
Steentjes.
De Achterhoek ziet met lede ogen
het wegtrekken van haar jonge gene-
ratie m.n. de beter opgeleiden.
Ruimtelijke ordening voorziet geen
grote groei voor het woongebied. In-
vesteringen in de infrastructuur in
Gelderland vinden plaats in het ste-
delijk gebied Arnhem-Nijmegen,
voor de Achterhoek zit er niet veel in
het vat.

Wat voorzien de bestuurders voor de
toekomst van de Achterhoek op so-
ciaal en economisch gebied?
De statenkring Winterswijk van het
CDA nodigt bewindslieden van lan-
delijk, provinciaal en gemeentelijk
niveau uit om hierop hun zienswijze
te geven. Men kan met hen in discus-
sie gaan.
De bijeenkomst wordt gehouden op
woensdagavond 20 november in Ho-
tel 't Zwaantje te Lichtenvoorde.

Najaarsconcert
Op zondagmiddag 17 november a.s.
geeft het Toonkunstkoor Zutphen
en omstreken onder cle algehele lei-
ding van Willem van Pelt in de St.
Janskerk te Zutphen haar najaars-
concert.
Aan dit concert wordt medewerking
verleend door het kamerorkest Con-
tinuo uit Rotterdam. Het koor zal ten
gehore brengen: 'Magnificat' vanjo-
hann Christian Bach en het 'Gloria'
van Antonio Vivaldi, waarin de solo-
partijen gezongen zullen worden
door Anja Voorhorst, sopraan en
Gea Gijsbertsen, alt (voor velen nog
bekend van de Weihnachtsorato-
rium).
Clavecimbel wordt bespeeld door
Hanneke van de Harst en orgel door
Gerrit Hoekstra. Het Rotterdams Ka-
merorkest 'Continuo' zal zich behal-
ve in de begeleidingen ook nog af-
zonderlijk laten horen in de Synfonia
Con Tromba van Giuseppe Torelli
met trompetsolo van Henk den Uyl.
Mocht u na het beluisteren van dit
concert interesse hebben om ook te
gaan zingen bij het Toonkunstkoor,
dan kunt u zich in verbinding stellen
met de secretaresse mevr. J.G. Bak-
ker-Boers, tel. 05750-14255.
Voor 1992 staalde Messiah van Han-
del op het programma.

Oranje Comité Vierakker-
Wichmond
De jaarlijkse filmavond, georganiseerd door het Oranje Comité
in het Ludgerusgebouw was weer zeer goed bezocht. Een prach-
tige film werd vertoond, met bijpassende muziek, door dhr.
Tjoonk gemaakt van de optocht in Wichmond. Na deze fantasti-
sche film kwam het juryrapport ter sprake.
Er zit weer groei in zowel kwaliteit als
kwantiteit van de stoet. Moest de jury
constateren dal 1990 niet het aller-
beste jaar in de historie van de op-
tochtwas, 1991 was beduidend beter.

Na 1 985, toen er nog 1 9 wagens over
het asfalt gleden, is dit een resultaat
om U tegen te zeggen. Een pluim
vooral aan deelnemers en organisa-
toren, die er weer voor ge/.orgd heb-
ben dat Vierakker-Wichmond laat
zien dat het een 'Gemeenschap' is
waar het plezierig leven is.
1 99 1 Kenmerkte zich echterwel dooi
de droogte. Veel wagenbouwers za-
gen met lede ogen slechts een deel
van de gevraagde bloemen tegemoet.
Ideeën werden aangepast, beknot en
soms geheel teniet gedaan. Jammer:
hiervoor had dejury begrip.
De jury had dit jaar erg veel moeite
met het indelen naar categorieën.
Doordat er naar het oordeel van de
jury niet één wagen 'puur' historisch
was, moesten we een indeling maken
in actueel en algemeen, aldus de

Evenals voorgaande jaren werd er ge-
let op de volgende onderdelen: Mo-

tief, Afwerking, Details, Opbouw en
een Totaal Beeld van zowel ri jdend
als stilstaand. De puntenwaardering
van dr wagens was als volgt:
1. Dikkertje Dap l 54,5 pt.; 2. l let jaar
van Mo/art 130 pt.; Vandalisme is
zooo kinderachtig 170 pt.; 4. Alcohol
en verkeer 158,5 pt.; 5. Langs de
Laak 143 pt.; 6. Mo/art 200 136 pt.;
7. Baboesjka 146 pt.; 8. Het graan
schenkt ons korrels voor brood, bier,
borrels l ( i l , 5 pt.; 9. De Flintstoncs
153 pt.; 10. Goede tijden, slechte t i j -
den 143,5 pt.; l L De componist 159
pt.; 12. Vierakker onder spanning
153 pt.; 13. De toren van l'isa 154 pt.

Hierna konden de aanwezigen vra-
gen stellen aan de jury die de wagens
hadden gejureerd, op al deze vragen
werd naar alle tevredenheid ant-
woord gegeven.
Als slot dankte dhr. Gai i i tsen, voor
de laatste keer als voorzitter, de jury
voor hun zo goed beoordeelde wa-
gens, dhr. Tjoonk met de assistente
voorde prachtige film, en alle aanwe-
zigen voor hun belangstelling en
hoopt dat volgend jaar nog meer wa-
gens in de stoet /uilen meerijden.

Bijeenkomst
oud-Indiëgangers
Oost-Gelderland
Op donderdag 21 november a.s. orga-
niseert de Vereniging van Oud Indië-
gangerseeii bijeenkomst voorgewe/en
mil i ta i ren , die in de jaren 1945-1902 in
het toenmalige Ned. Oost Indie en
Nieuw ( .u inea gediend hebben. Ook
hun partners zi jn hierbij uitgenodigd.
De bijeenkomst wordt gehouden in za-
lencentnim Dimmendaal te Doetin-
chern.
Als spreker is de/c- middag aanwezig:
Drs. I ' .K.K. Henssen, Adj. Directeur
St icht ing Dienstverlening Veteranen,
welke s t i ch t ing (SDV) op 14 november
a.s. door /ijne Koninkl i jke Hoogheid
l'rins Bcrnhard geïnstalleerd /al wor-
den in de Legerplaats Crailo in Laren
bij Hilversum.
Tevens zal er een video-film vertoond
woiden over de periode 1045-1950 in
Ned. Indië.
De/e bi jeenkomst is gratis toeganke l i jk
voor alle leden en niet-leden van de
Vereniging Oud Indiëgangers Oost
Gelderland.

SPORT-mVwu;*

Creatief tafelen met lekker
vlees en smakelijke sauzen
Zo heet een spiksplinternieuw boekje met veel tips, wenken en
ideeën voor creatief tafelen. Want creatief tafelen is niet alleen
feestelijk, maar ook gezellig en vooral gemakkelijk. Of u nu gaat
fonduen, gourmetten, hoedetten, steen- of tafelgrillen, het vraagt
geen urenlange voorbereidingen. Iedereen maakt zelf aan tafel
zijn eigen hapjes klaar.
'Creatief tafelen met lekker vlees en
smakelijke sauzen' is een origineel
en verrassend boekje, waar iedereen
veel plezier aan kan beleven.
Bent u van plan om een dezer dagen
te gaan fonduen of bij^^ beeld te
gourmetten, dan mag u dit boekje
zeker niet missen.

Verrassing éjt \
In het boekje zit een leuke^errassing,
die prima van pas komt als u met uw
familie, vrienden of kennissen crea-
tief wilt gaan tafelen.
Slaat u het boekje open, dan merkt u
dat de bladzijden goed gevuld aan-
voelen.
In het boekje zitten namelijk zakjes
met mixklare sauzen verpakt, die u
heerlijk kunt combineren met het
vlees dat u aan tafel klaarmaakt.
Want dat is nu juist het aardige van
creatief tafelen: iedereen kan zelf aan
tafel lekker kokkerellen!

Tips en ideeën
Wat u verder in het boekje kunt le-
zen, zijn diverse tips en praktische
wenken voor fondue, gourmet, hoe-
det en steen- en tafelgrillen. Veilig-
heid (waar moet je bijvoorbeeld op
letten als je een spiritusbrander
vult?), maar ook smakelijke combi-
neer-tips (welke vleessoorten zi jn ge-
schikt en hoe moetje het vlees snij-
den?) komen uitgebreid in het boek-
je aan bod.

Bij de slager
Het nieuwe boekje over creatief tafe-
len sluit prima aan op de feestdagen.
Wam wat is nu leuker om met de
Kerst te gaan gourmetten of te gaan
tafelgrillen? Stap daarom een dezer
dagen gauw eens bij uw slager bin-
nen en vraag hem ernaar. Behalve
dat u het boekje zelf kunt gebruiken,
is het ook een goed idee om het bij-
voorbeeld cadeau te doen.

Damesvoetbal
Ratti — Rhoda
Afgelopen zondag speelde Ra t t i !<•-
gen het laag geklasseerde Rhoda. Dr
dames van R a t t i speelden /eer aan-
vallend voetbal. Dit resulteerde dan
ook al snel in een voorsprong voor de
thuisploeg, Brigit Lebbink was dege-
ne die de score opende dooi een
schitterend afstandschot.
Na deze 1-0 zakte R a t t i wat terug,
maar Rhoda kwam niet tot scoren.
Ratti zocht de aanval weer op en d i t -
maal was het Ingrid Temmink die
scoorde uit een mooie voorzet van
Petra Vissers.

Het derde doelpunt kwam op naam
van Petra Vissers, / i j scoorde uit een
hoekschop, die genomen werd door
Linda Terwel. De 3-0 voosprong was
tevens de ruststand.

Na de thee begon R a t t i nog aanval-
lender te spelen, maai helaas had de
thuisploeg veel kansen nodig om
weer tot scoren te komen, l let was
Linda Terwel die mei een uitstekend
afs tandsc hot de- stand op 4-0 bracht.

Het laatsfe doelpunt kwam weer van
Petra Vissers. Via een schit terende
solo-actie speelde ze de verdediging
van Rhoda u i t . De eindstand bleef
5-0.
De eerste helft van de competitie zi t
erop en met 18 punten uit 10 wed-
strijden is Ra t t i nog steeds een waar-
dige koploper van de hoofdklasse.
A.s. zondag hebben de dames een
vrije dag 'verdiend'.

Jeugd
Programma zaterdag: R a t t i BI
Ruurlo B2.

OXX-band staat op scherp
Jaren van zweten in ossehuiden en berevellen zijn voorbij. De OXX-band heeft besloten de Viking-
helmen af te zetten en de ware aard van het beest te tonen.
Zaterdagavond 16 november a.s. is
dat te zien en vooral te horen bij de
opening van het nieuwe bandseizoen
in café Heezen te Steenderen. Fans,
geen paniek! Nog steeds voert ROCK
de boventoon in de roemruchte
waanzinnige zeezieke show, maar de
jaren '90 hebben hun intrede gedaan
en de OXX-bandleden zijn er klaar
voor.
Gestroomlijnder dan ooit braken zij

hun muzikale erfenis uit over een
uitzinnige menigte. Een erfenis ei-
gen materiaal, aangevuld met beken-
de en meer obscure covers.
Tomeloze inzet en spontaniteit ga-
randeren dat er een eenheid onts taat
tussen band en publiek: één deinen-
de massa.

De OXX-band is een vijfmans-for-
matie. Bassist John from OXX wordt

bijgestaan door drummer Johnny
Balldrucker, de zangeressen Sabine
Elfers en 'sirene1 ( ihar lol tc de Jong.

Velen kennen inmiddels gitarist Et-
tiene 'the Beast' Crombach.

De OXX-band steekt in een blakende
vorm, zal er zorg voor dragen dat de
avond bol staat van verrassingen in
zowel muzikaal als visueel opzicht.

«W
VORDEN
S T I C H T I N G
W E L Z IJ N
O U D E R E N

Stichting Welzijn Ouderen Vorden
Raadhuisstraat 6, 7250 AB Vorden, telefoon 05752-3405 (postadres: Postbus 79)

Spreekuur: iedere woensdag 10.00-12.00 uur

Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan zijn.
In deze rubriek geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/
voorzieningen voor ouderen en over het ouderenbeleid in zijn algemeenheid.

Vrijwilligers gevraagd
Er is in de Gemeente Vorden veel te
doen voor de oudere inwoners door
vrijwilligers of vrijwilligsters. De SWOV
wil graag het aanbod van vrijwilligers
afstemmen op de behoefte. Het is daar-
om, dat wij iedereen, jong en oud, die
vrijwilligerswerk voor ouderen wil
doen, oproepen zich te melden bij de
SWOV.
In gezamenlijk overleg kan dan bezien
worden op welk vlak de vrijwilliger in-
gezet kan worden. Wij hopen op veel
reacties.

Nieuwe steunfunctionaris
Het Dagelijks Bestuur van de SWOV
heeft als nieuwe steunfunctionaris be-
noemd mevr. Louise van Uden. Mevr.
van Uden is 42 jaar en woonachtig in
Borculo. Zij komt per l november
1991 in dienst van de SWOV.

Zij zal in principe van dinsdag tot en
met vrijdag iedere morgen aanwezig
zijn. Het spreekuur blijft gehandhaafd
op woensdagmorgen. U kunt natuur-
lijk altijd bellen voor een afspraak.

Alarmering
Wij maken u erop attent, dat indien u
een alarmeringstoestel nodig meent te
hebben, u zich het beste in eerste in-
stantie kunt melden bij de SWOV. Be-
zien kan dan worden of er een toestel
voor u aanwezig is, uiteraard nadat een
indikatie heeft plaatsgehad.
Wij wijzen u erop, dat de thans in Vor-
den gevolgde wijze van alarmering vol-
doet aan de eis van snelle reactie bij
gegeven alarm in het kader van de
mantelzorg.



SINT NIKOLAAS KRANT
1991
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Aankomst Sint Nikolaas met de
trein en de route van de intocht
Zaterdag 23 november omstreeks 13.15 uur arriveert Sint Nikolaas met zijn Pieten op
het station van Vorden. Na 3 jaar op zijn schimmel heeft de Sint evenals voorgaande
jaren weer voor de trein gekozen.

Ca. 45 minuten later zal Sint Nikolaas in zijn koets aan de rij tour door het dorp begin-
nen. Onder de muzikale klanken van Concordia zal de route gaan via Stationsweg -
Dorpsstraat - Burg. Galleestraat - 't Wiemelink - Boonk - Zutphenseweg naar het Dorps-
centrum. In de route zit weer een verrassings-stopplaats ingebouwd.

PAKJES KOPEN
EERST
DOOR

VORDEN LOPEN

Wie kleurt er mee?
Omstreeks 14.45 UUr zal Sint Nikolaas met zijn Pieten arriveren bij het DoipSCentrum, Soms mag het paard van Sinterklaas uitrusten en rijdt Piet de Sint rond in een prachtige auto. Maakjij hem nog mooier door

je kleurpotloden of stiften te gebruiken?
alwaar hij officieel wordt verwelkomd door het College van Burgemeester en Wethou-
ders.

Na het officiële gedeelte onderhoudt de Sint zich met de kinderen in de grote zaal van
het Dorpscentrum. Voor de kinderen van de Kranenburg, Wildenborch en het Medler
zal de Sint omstreeks 16.15 uur in de zaal van Café Eykelkamp op het Medler aanwezig
zijn. A
Verder worden nog bezoeken afgelegd. Bij de Wehme, Villa Nuova CTI het gezinsvervan-
gend tehuis 'De Zon'.

KOOPAVONDEN
Vorden
VOOR UW SINT AANKOPEN:

Donderdag 5 december
16.00 uur sluitingstijd

Maandag 2 december

Dinsdag 3 december

Woensdag 4 december

EXTRA PRIJZEN
voor de Sint Nikolaaspuzzel
De drukker van deze krant,
Drukkerij Weevers B.V., stelt
in samenwerking met de Vor-
dense Ondernemers Vereni-
ging enkele prijzen beschik-
baar voor de goede oplossin-
gen van de puzzel.

U kunt de opgeloste puzzel
inleveren of insturen vóór 4
december bij de volgende
adressen: Wim Polman,
Dorpsstraat 22; Slagerij Vlog-
man, Zutphenseweg 16;
Speelgoed en Huish. Art. Sue-
ters, Dorpsstraat 15; Bloem-
spec. zaakjan Dijkerman, Zut-
phenseweg 5; Schildersbedrijf
Joh. Boerstoel, Dorpsstraat 9;
Welkoop, Stationsweg 22;
Demi Byou, Dorpsstraat 17.

Ie prijs f 100,
2e prijs f 50,
3e prijs f 25,

VEEL SUCCES!
Voor de beste junior schilders t/m 12 jaar stelt de
Vordense Ondernemers Vereniging leuke prijsjes
beschikbaar. Maak er daarom iets moois van en le-
ver hem voor 4 december, voorzien van naam en
adres, in bij een van de volgende adressen:
Wim Polman, Dorpsstraat 22 — Slagerij Vlogman,
Zutphenseweg 16 -- Speelgoed en Huish. Art.
Sueters, Dorpsstraat 15 — Bloemenspeciaalzaak
Dijkerman, Zutphenseweg 5 - Schildersbedrijf
Boerstoel. Dorpsstraat 9 — Welkoop Vorden, Sta-
tionsweg 22 — Demi Byou, Dorpsstraat 17.

VEEL SUCCES!

Naam:_

Adres:_

Plaats:_

Leeftijd:



Moulinex kojflezetter 9006.
Witte kofllezetter
met een capaciteit
van 6 kopjes. t\f\ ne
Warmhoudplaatje xQ "5
en maatverdellng. V/ */ f

C nieuwe Carmen Lock 'n
Roll zorgt voor een omwen-
teling in haarverzorging. Zacht
voor haar, geen irritatie van de
hoofdhuid en geen verhitting
van aan te raken delen.

Philips CD-powertower
AZ9712

füpeflëch
SupertechJubÜeumwalkman.
Colorman-Jubilee
met hoofdtelefoon,
handige grote
toetsen en een
uniek design.

PMlshave
HS 702.
Uitgebalan-
ceerd uiterlijk,
ligt nog beter
in de hand.
Met sterk
verbeterde
dubbele
scheer-
techniek.
Vernieuwde
trimmer/
tondeuse voor zoetsnor en
bakkebaard.
Wordt geleverd
in een luxe
cassette.

Carmen soft Dryer
HD 700.
Semi -professionele
kappersföhn. Met de
afneembare diffuser
speciaal geschikt
voor gepermanent en
lang krullend haar.

Sony 5-pack audio
cassettes UX-S90.

Super
chroomklasse
cassettes
in uniek
TOTO-design.

19,95

Het gezellige avondje staat weer voor de deur
Dat brengt voor moeder de vrouw vaak veel gezeur

Een hapje van dit en een hapje van dat

zó mist ze van die gezelligheid heel wat

Dus Sint, geef haar iets extra's dit jaar
'f Hoeft maar even in de oven en dan is het klaar.

Bestel voor haar een grillworst bij
Slager Jan zodat zij die avond óók

lekker zitten blijven kan.

Wij hebben ook volop
paté's en salades,
saucijzen, eet.

slagerij jan rodenburg
DOBPSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

ORUIT IN BEELD IN GELUID

Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

'igen technische dienst
'eparatie van alle merken

Electronic
Partner

Een rijmwoordenboek
biedt uitkomst

HANDIGE HULP BIJ ONZE SINTERKLAASGEDICHTEN

WIE kan ons zeggen, hoeveel uren, ja hoeveel dagen er al besteed
zijn aan het maken van sinterklaasgedichten? Jong en oud waagt
zich dan aan de rijmelarij. De ouders moeten wel, gedwongen door
jarenlange traditie in hun familiekring. De jongeren nemen het over
als ze hun vrienden en geliefden willen verrassen. Er zijn schitteren-
de sonnetten gewrocht in luttele kwartiertjes, maar ook afschuwelij-
ke kreupelrijmen van onafzienbare lengte. En toch zou niemand die
romantische, vaak zeer persoonlijke en veelal 'opvoedkundige' rij-
melarij willen missen als het weer 5 december is... Je kunt er je bes-
te vriend mee op zijn feilen wijzen, maar ook je baas een hak mee
zetten. En het middel wordt geregeld aangegrepen om er een verbor-
gen liefde mee te uiten. Helaas durft dan menig verliefd hart niet
anders te ondertekenen dan met 'Sint' of 'Stoute Piet'.

TE KUST EN TE KEUR

HET dichten heeft zulke vormen aan-
genomen in ons land, dat menige uit-
gever zich al eens waagde aan een
rijmwoordenboek. Het aardige van zo'n
boek is de overzichtelijkheid van de
rijkdom aan rijmmogelijkheden in onze
taal. Zelfs opa die van zijn AOW alleen
maar een stukje vlakgom voor zijn
kleinzoon kan kopen, vindt er een
overdaad aan toepasselijke woorden
in, om de scholier toch een prachtig
gedicht te kunnen sturen. Hij kan bij-
voorbeeld diens 'gestuf' laten rijmen op
zijn gebluf, gepuf, gesnuf, gesuf, gesuf
op school, of zijn getuf op de brommer
en mogelijk is de jongen zodra hij heeft
gesuft wel verbluft of versuft.
Kiest hij dan nog het woordje gom, dan
kan hij uit drie kolommen bijpassende
rijmmogelijkheden zoeken, waaronder
o.a. ik bekom, andersom, 't draait er-
om, mensdom, ouderdom, buigt om en
thuiskom. Zegt u nu nog eens, dat u
geen sinterklaasgedichtje kunt maken!
Met een klein, praktisch rijmwoorden-
boekje draait u daar uw hand niet
meer voor om. De dichtregels vloeien
u uit de pen met de snelheid van het
omslaan van enkele bladzijden'

Peil omhoog
U kunt met zo'n nuttige handleiding
beslist het peil van uw poëtische ont-
boezemingen verhogen. U hoeft niet
meer te vervallen in een cadeau 'voor
't wijf', 'vandaar dit geschrijf' met een

'hand al stijf', de 'vingers alle vijf', want
dat heeft 'niet veel om 't lijf' en voor-
komt geen nieuw 'gekijf'.
Een rijmwoordenboek stelt u straks in
staat de goedheiligman een ode te
laten richten aan uw 'gade', nadat hij
zich beraadde over een tirade. Die gaf
hem wel te raden of zij niet wordt over-
laden met zoveel sieraden, maar uiter-
aard heeft Sint zijn schip beladen met
de begeerde'voorraden... En dan kunt
u naar verkiezing nog iets invoegen
over haar heldendaden of haar gruwel-
daden (doorhalen wat niet verlangd
wordt) en uw ballade staat direct op
hoger plan.
Iemand die wil smullen laat u z'n buik
niet vullen met vette spullen, maar
voor de binnenvetter brengt Sint de
banketletter van de letterzetter, dat
klinkt netter, zelfs temidden van ge-
schetter en gespetter, geknetter (van
radio-amateur) en gekwetter (van vo-
gelliefhebber). Aanduidingen voldoen-
de voor de soorten ontvangers van de
geschenken.

Help uzelf!
MOGEN wij nog enkele vondsten aan
de hand voor een aantal veelgegeven
gebruiksvoorwerpen in deze tijd van 't
jaar?

Koffie zetten - korte metten - aanbevol-
gen - koffiemolen.

Rijbewijs - lijkt niet wijs - eigenwijs -
hoge prijs - sleegewiegel - autospie-
gel.
Als 't lukte - kouwe drukte - opgesmukt
- hart verrukt - zeepprodukt.
Udeltuiten - mooie kuiten - zich bespui-
ten - odeurkanon - zo'n geurlotion.
Man ontstemd - borst beklemd - voelt
geremd - verkeer gestremd - nieuw
overhemd.
Camera - kijk eens na - ja, die dia -
alle stadia - optima forma - linea recta -
naar C&A - voor een beha.
Sneeuw en ijs - hoge prijs - roest en
pekel - grote hekel - geen autodrama -
een autopyama.
Barmeubelstuk - met hoge kruk - goed
humeur - te kust en te keur - de char-
meur - bij dit interieur - past deze fles
likeur.
Wintermaanden - ogen traanden - uw
aanstaande - verregaande - weg ge-
baand - zeer meegaand - bedoel niets
kwaads - rijdt scheve schaats - iets
desolaats - snel verplaatsen - nieuwe
schaatsen.
Hartversterking - samenwerking -
plichtsbetrachting - in verwachting -
300 dagen lang gedragen - hinderla-
gen - kinderwagen.
Televisie - wereldvisie - veel bekoring -
maar vaak storing - beeld verduisterd -
vloek gefluisterd (afgeluisterd) - voet-
balwedstrijd • geen bal - wel spijt - zeur
niet langer - kleurenontvanger.

U maakt het zélf
MAAR... is een rijmwoordenboek wer-
kelijk onmisbaar?
Ach nee, als u verstandig te werk gaat
en niet meteen in het net schrijft, kunt

u wel een vlot sinterklaasgedicht ma-
ken zonder zo'n woordenlijst. Wat u
dan wel moet doen, is zelf rijtjes woor-
den opschrijven met dezelfde uitgang
als de sleutelwoorden van het ge-
schenk en die van degene die het
krijgt.
Stel, u wilt handschoenen schenken
aan uw geliefde. Dan schrijft u eerst
alle woorden op die u maar kunt be-
denken met de uitgang -oenen. Bij-
voorbeeld zoenen, seizoenen, miljoe-
nen, visioenen, bedsermoenen, legioe-
nen, verzoenen. Dan een rij woorden
die rijmen op handschoen: fatsoen,
aandoen, wat doen, katoen, weldoen,
meedoen enz. U ziet, er zijn al veel
bruikbare woorden bij.

Zo gaat u voort met rijtjes woorden
over het karakter van uw geliefde. Als
die te zuinig is om zelf handschoenen
te kopen, dan kunt u een keus maken
uit: vrek, gek, cheque, gebrek, schand-
vlek, uittrek, overtrek, bedek, maar ook
uit zuinig, gierig, zwierig, zielig, wraak-
gierig, vernietig, verdrietig, plezierig,
nieuwsgierig, vrijwillig, onverschillig,
moedwillig, (on-)willig, eigenzinnig,
waanzinnig, zachtzinnig, aanminnig,
stompzinnig, pinnig, vinnig en innig.
Om maar een greep te doen uit de
mogelijkheden. En dan zult u eens
zien, hoe gemakkelijk opeens het
dichten wordt. Als u den een regel
opschrijft met aan het einde één van
de genoteerde woorden, kunt u er zo
twee, drie op laten volgen met prachtig
toepasselijke vondsten erin verwerkt.
Het succes is dan verzekerd. Probeert
u het maar. Met uw eigengemaakte
rijmwoordenlijstjes.

Samen met de middenstand
brachten wij deze krant tot stand.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

1916
Beatrixplein 6
7031 AJ WEHL
tel: 08347-81378

IE5EH 1991
SCHOENMODE

VORDEN
Dorpsstraat 4

tel: 05752-3006

Maak kans op één van de 75 jubileum waardebonnen
voor GRATIS KOPEN met een waarde van:

VIJF EN ZEVENTIG GULDEN

Iedereen die in onze zaken voor f 75,- of meer besteed,
mag GRATIS een envelop met een WAARDEBON

trekken met altijd prijs
Minimaal 75 dubbeltjes, maximaal 75 gulden GRATIS KOPEN.

Geldig van 12 november t/m 31 december 1991.

Voor Sint-Nicolaas inkopen kunt u
terecht bij de fietsvakman.
Voor alle gewenste fietsonderdelen of -accessoires.
Kom kijken naar onze uitgebreide collectie van
KINDER- tot OMA-FIETS, van ATB tot HOMETRAINER.

Ook hebben wij nu enkele aanbiedingen, zoals:

• ATB-fietsen al vanaf 213,-
• Dames- of Herenfiets (Hollands topmerk)

van 599,- voor 499,- met

Trommelrem en 3 versn. van 740,- voor 675,-

Wij geven geen bonnen maar 2%korting aan de kassa.

Fietsspecialist REIND ZWEVERINK
lekink 8 - Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-2888

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

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



VORDEN

SINT NIKOLAAS 1991
VORDEN heeft een grote

Sint Nikolaas-aktie
van 15 november tot en met 5 december

VORDEN geeft

f 10.000,- aan prijzen

VORDEN brengt

uw gewonnen prijzen thuis

VO R D E N heeft wel 60 zaken met een

breed assortiment
én voor iedere beurs

VORDEN geeft u een

persoonlijke bediening

D? VORDEN heeft nog ruime

parkeergelegenheden

WAAROM DAN NIET
UW INKOPEN DOEN

IN VORDEN

ASSURANTIE - ADVIES - EN BEMIDDELINGSBURO

n

BURG. GALLEESTRAAT 10 - VORDEN
TEL. 05752-1967

Een onafhankelijk en betrouwbaar advies in:

VERZEKERINGEN
- Ziektekosten

- Arbeids Ongeschiktheid en Ongevallen

- Brand Opstal en Inboedel

- Begrafenis
- Pensioen en Fiscale Oudedags Reserve

- alle soorten van Motorvoertuigen
enz.

Ook voor Hypotheken en Financieringen

Oh, kom
er 'ns kijken

Boterletters en
roomboter amandel-

staven,
Dik- en gevuld speculaas

Chocoladeletters,
iets bijzonders
Marsepeinwerk

Alles van één kwaliteit;
n.L de beste.

En dat weet Sint.

't winkeltje in vers brood en banket

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

Voor al uw

sanitair-artikelen

zoals:

badkameraccessoires

closetzittingen

mengkranen enz.

moet u zijn bij

Loodgietersbedrijf

J.H.WILTINK
Vorden - Tel. 1656

SCHOENREPARATIES

SCHOENORTHOPEDIE
Raadhuisstraat 18,7251 AB Vorden, Tel. 05752-1849

Op werkdagen geopend tot 13.00 uur.
Na 13.00 uur volgens afspraak.

Vrijdag koopavond 18.00-20.00 uur.
Erkend Ziekenfondsleverancier.

- maat- en orthopedische schoenen
- schoenreparaties

— alle soorten steunzolen naar maat
- verhogingen en voorzieningen aan

konfektieschoeisel

Sint vist bij Visser
niet achter het net

mode
Burg. Galleestraat 9-VORDEN

Sint en Piet
vergeten odk de viskaart niet

Tevens verzorgen wij voor U de
aanvraag voor de winterschilder
in de periode van
18 november 1991 t/m
13 maart 1992.

Bij ons hebben kwaliteit en vakmanschap
steeds gezorgd voor 't gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT!

schildersbedrijf
VlNtttlÉÉ ii

»V
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - Het Hoge 3
Telefoon 05752-1208 - b.g.g. 2039
Filiaal: Zutphen - Telefoon 05750-19789

*
*
*
**

#

*#

Gezelligheid
kent geen tijd

*
*

Wij hebben
leuke onbetaalbare

kadootjes erffiebbedingetjes
voor schoen en zak

Kom gerust eens rondsnuffelen

•lj:
Bloemsierkunst

rm

Haal voor Sint Nicolaasavond eerste kwaliteit
dranken in huis.

Ook uw adres voor
heerlijke
sa lade's

Café-Restaurant

't Wapen van't Medler \
fam. Eijkelkamp

Medler - Tel. 6634

Burg. Galleestraat 5-7
7251 EAVorden
W 05752-1436

EEN KADO VAN DE SINT
MET ALLURE?

ONZE COLLECTIE IS UNIEK

* Arabia Serviezen

* Arabia Glas

* Kosta Boda Glas

* Klokken Staijnton

De mooiste woonzaak van Oost Gelderland

interieurverzorging

sgnatuur van beter woonkomfort

Dorpsstraat 22 - Vorden

Gezellig Avondje
Dan naar Uw

banketbakker voor Uw

boterletter
chocoladeletter

marsepein
Strooi het voort.

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Telefoon 1750

Erkend
Uneto
Beveiligings-
installateur

Voor vakwerk in

— electrische
installaties

— beveiligingen
— telefooninstallaties
Technisch Installatiebedrijf

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

CAFÉ U EN K
3 biljarts

G rol se h bier

Eigen parkeerplaats

Beleefd aanbevelend

Anton en Yvonne Rust

Nieuwstad 13, Vorden
Telefoon 05752-1363



Opnieuw weer een lampion-
optocht voor jeugdige Pieten
Voor de Vordense kinderen tot 12 jaar
Op maandag 2 december wordt er een lampionoptocht georganiseerd, voor kinderen tot 12 jaar, die
zich verkleed en geschminkt hebben als Zwarte Piet. Voor de leukst verklede Pieten worden prijzen
beschikbaar gesteld, terwijl elke deelnemer ook nog een verrassing ontvangt.
Na de beoordeling en uitreiking van lampions wordt er een rondtocht gelopen door het dorp onder
leiding van Concordia.
Ouders zijn natuurlijk van harte welkom en mogen ook meelopen. Laat eens zien wat jullie er van
maken en dan maken wij er met elkaar een gezellig feest van.

Verzamelen

18.00 uur Op hetschoolplein achter de O.L.S., Kerkstraat, waar dan de jurering plaatsvindt.
18.30 uur Vertrek lampionoptocht.
Route O.L.S. — Kerkstraat — Burg. Galleestraat — Het Wiemelink — De Boonk — Zutphenseweg

— Dorpsstraat — Stationsweg — Molenweg — Insulindelaan — Kerkstraat — O.L.S.
Doe allemaal mee! Des te meer plezier.

zon
III \K l

schoop l
steen Sa

/tf aak een ömWic
voor een zieke /

Hartelijk dank!

NIEUW boek van Klazien uit Zalk

Duizend Dierendingen f 14,9

Eten
op je
eigen

M. Dekkers

_ f 4,95
VOORKEURBOEK
van f 37,50

NU f 16,90

Adventkalenders

f2,95v.a.

Spannende Soepen f

PRENTENBOEK: fC^S^
Oliebol van Krentenkoek*

Nieuwe stripboeken
Lucky Luke, Asterix

NIEUW boek van
Rechercheur Baantjer t O,

Kruimkens van
's Heerentafel

kalender en dagboek 1992

f 15,75

Babytalk
KALENDER

f 15,-

ANTON PIECK
Kalenders

f 12,50v.a.

Gezelschapsspelen
Legpuzzels

3-delige
PARKER set

GRATIS etui

Raadhuisstraat 22 -Vorden - Tel. 3100

„b'

l

Dorpsstraat 8 - Vorden - Tel. 05752-3487

Voor snacks
en salades

MASSIEF EIKEN MEUBELEN
VAN EUROPEES EIKEN

Stijlmeubelen in massief eiken desgewenst naar eigen ontwerp
en afmetingen

Kasten, wandmeubels, eethoeken, ronde rechthoekige
en ovale tafels, bureaus, dekenkisten, hoek-, boeken- en

ladenkasten, slaapkamer en bankstellen
MEUBELMAKERSBEDRIJF

J.W. KLEIN KRANENBARG EN ZN
Hackforterweg 31 WICHMOND (Gld.). Tel. 05754-1269
Toonkamer: Kerkstraat 9 VORDEN. Tel. 05752-2425

Toonkamer: Hackforterweg 31 WICHMOND (Gld).

Sint en Piet kijken hun ogen uit
drukken hun neus bij 'Dem/ Byou'
tegen de winkelruit.

Wot een sortering, wat een
assortiment.

Groot en klein worden hier door
Sint en Piet verwend.

o.o.: haarmode, oorbellen,
colliers, kettingen,
broches, zilveren en
vergulde sieraden,
feestelijke
beenbekleding,
leggings, dasspelden,
manchetknopen,
centuurs

etc. etc. etc.

Dorpsstraat 17 - Vorden

De winterschilder maakt er
'n kunstwerk van!

Haaj ook de Winterschilder in huis voor kleurrijk schilder-

en behangwerk, Wani 15 weken in de winterperiode geldt

er een premie van f 50,-

•b i per man per dag (voor bin-

nenonderhoudswerk dot

minstens drie mandagen

vergt). Voor n iet-particu-

lieren is de premie f 35,-.

Neem voor meer informatie snet contact met ons op!

Strijk op die f50,- premie per man per dag

schildersbedrijf - verfhandel

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vordan. tel.: 05752-1567

Tank merk benzine
tegen vrije prijzen!

Altijd voordelig
bij de vrije pomp
aan de Enkweg.

Ook uw adres voor:
autowassen,
vaste en vloeibare brandstoffen,
bielzen, tegels en tuinhout

G. Weulen Kranenbarg en Zn. BV
Enkweg 3 - Ruurloseweg 47 - Vorden
Tel. 05752-1217 of 1811

Architektuur
en bouwadvisering
Bouwplannen ?
Voor elk wat wils.

G.H. Vaags
Architektuur -- bouwadvisering
Het Hoge 26. 7251 XW Vorden telefoon 05752 1787

Mij hoeven ze niet meer te vertellen
dat ik de salades in Vorden bij

05752 - 2243

Geen dag zonder...

De Supermarkt waar het gezellig
winkelen is, een enorme keus en
prima prijzen. En...deelnemer aan

de Sint Nicolaasaktie.

Een volledig verzorgde
zomer- of wintervakantie, boekt U
bij Uw eigen Rabobank

Rabobank

Administratie- en
Belastingadvieskantoor
KLEIN LEBBINK
Administraties - Belastingzaken

Bedrij f s adviezen - Computerverwerking

Raadhuisstraat 22, 7250 AB Vorden, tel. 05752-1455
Markt 23-1, 7101 DA Winterswijk, tel. 05430-19067

H.H. Wanders, belastingconsulent, Ottenkampweg 16,
7256 BG Keijenborg, tel. 05753-3274

- Administratieverzorging
- Loonadministraties

- Jaarrekeningen
- Belastingzaken

- Deskundige adviezen
Lid: Ned. College voor Belastingconsulenten



SINT NIKOLAAS KRANT
1991

WEEKBLAD

CONTACT
UITGAVE: DRUKKERIJ WEEVERS B.V. - NIEUWSTAD 30A - VORDEN - POSTBUS 22 - TELEFOON 05752-1010

Welkom
Sint
Nikolaas
Zaterdag 23 november mogen wij Sint Nikolaas met zijn
Pieten weer verwelkomen in ons mooie dorp Vorden.
Na 3 jaar intocht op zijn schimmel arriveert de Sint nu
weer met de trein.
De Sint wilde wel eens het nieuwe perron en het stations-
plein van dichtbij zien en dat stellen wij erg op prijs.

Dat moment is tevens het begin van een drukke tijd, beslist
geen ongezellige tijd. De schoen mag weer gezet worden,
er wordt gezongen bij de kachel - - presentjes gekocht -
gedichten gemaakt— m.a.w. de gezellige avonden komen
er aan en welk Hollands gezin vindt dat niet?

Gezellig wordt het ook in ons dorp. Overal vindt u feeste-
lijk versierde etalages met een geweldige keuze aan kado's
op allerlei gebied - - voor ieders portemonnee - - voor
jong en oud.

En dan natuurlijk onze geweldige Sint Nicolaas-aktie met
dit jaar weer de bekende verrassings- en vleespakketten.
Een totaalwaarde van 10.000,- aan prijzen. Tot en met
donderdag 5 december ontvangt u bij aankopen in de
deelnemende zaken (kenbaar aan hun raambiljet) de be-
kende Sint Nicolaaszegels. 5 Zegels op een kaart en u doet
al mee. Misschien behoort u dit jaar tot de gelukkige prijs-
winnaars.

Daarom heten wij u allemaal van harte welkom in onze
winkels van Vorden.

Wanneer u van buiten Vorden komt vindt u geen parkeer-
problemen. En mocht u tijdens uw Sint Nikolaas-inkopen
even willen pauzeren, dat kan, want onze horecabedrijven
willen graag uw gastheer zijn.

WIJ VVKNSKN U ALLKN KKN F I J N K F N PRKITK.KSIM
NIKOLAAS-TIJD TOK. TOT /ll'.NS IN ON/K WINKKLS
VAN VORDEN.

Voorzitter Vordense Ondernemers Vereniging,
Wim Polman

De Sint Nikolaas-
intocht
vol verrassingen!
Speciaal voor de schoolgaande jeugd.

Dit jaar zal er tijdens de route door het dorp één stopplaats zijn,
waar Sint Nikolaas verrassingen uitdeelt.
Wij vertellen alleen niet waar maar... om een surprise te krijgen
moeten jullie wel meelopen met Sint Nikolaas.

Zoek het rijm door eerst het grote
diagram in te vullen en daarna het
kleine.

HORIZONTAAL: 1 schenken; 6 vroe-
gere koningin; 9 heilige; 12 eerstko-
mend; 14 toespraak; 17 op de wijze
van; 20 mannen van stand; 22 smal;
24 voegwoord; 25 kledingstuk; 27
bergplaats; 28 halfzout; 29 spijker; 31
egaal; 32 plaats in N.-Brabant; 33 noot;
34 schaal; 35 aansporing; 37 deel
Franse ontk.; 38 vruchtbare plek; 40
boom; 42 oude maat; 43 oude maat;
44 water in Utrecht; 45 pers.vnw; 46
open plek; 48 noot; 50 nors; 52 daar;
53 sleep; 55 op grote afstand; 56 bijb.
figuur; 58 roem; 60 vr. munt; 61 vis; 63
bijb. figuur; 64 niet genoemde; 65 web;
66 winterkost; 68 kwaad; 69 vogel; 70
weten; 72 verdragen; 74 water in N.-
Brabant; 75 waterdiepte; 77 pan; 78
wigvormige strook; 79 Chin. maat; 81
verslagen; 82 water in Friesland; 84 de
onbekende; 85 godin; 86 opgeld; 89
ruilmiddel; 91 watering; 93 kleur; 95
eiland in Indonesië; 97 langs; 99 rund;
101 uitroep; 102 zintuig; 104 gevange-
nis; 105 aankomend; 109 klaar; 110
voertuig; 112 soort; 114 overgeven;
115 zonder vocht; 116 leed; 117 om-
roepvereniging; 118 water in Drente;
120 maanstand; 121 reeks; 124 dat is;
125 noot^^S gemalen eikenschors;
130 EunJP&an; 131 weekdier; 133
nevel; 137 geldvoorraad; 138 dierever-
blijf; 141 roemen; 143 boom; 145 voor-
zetsel; 146 dun; 148 niet even; 150
godin; 152 voorzetsel; 154 kledingstuk;
155 wateA|; 157 metselspecie; 158
vogel; I^Pmaalinrichting; 161 lid-
woord; 163 kloosterhoofd; 166 ziekte;
168 jong dier; 170 deel van het oor;
171 portaal; 172 munt; 174 Europeaan;
176 Sociaal Econ. Raad; 177 heilige;
179 geestelijke; 180 pi. in Drente; 181
Chin. maat; 182 land in Azië; 184 voor-
zetsel; 186 vet maken; 189 pi. in de
N.O.-polder; 191 voegwoord; 192 die-
regeluid; 193 ter gedachtenis; 194 ik;
196 noot; 198 numero; 199 ongebon-
den; 201 heilige; 202 scheik. verb.; 204
knevel; 205 koper; 207 namelijk; 209
snelle loop; 211 noot; 212 bedorven;
213 noot; 215 vloerbedekking; 216
mondwater; 218 luchtig verblijf; 220
vlaktemaat; 222 koeiemaag; 223 uit-
drukking; 225 bijb. figuur; 227 gast;
229 watering; 230 kledingstuk; 232
deel van Azië; 234 boom; 236 slank;
237 Kerstmis; 238 een weinig; 239
kanon; 240 huid; 241 roofdiertje; 244
vogel; 245 familielid; 246 open plek;
248 lied; 250 myth. figuur; 252 onder
andere; 253 kippenloop; 254 titel; 255
deel van de keel; 257 lengtegraad; 258
deel van een schip; 260 voorzetsel;
261 open plek; 263 bloeiwijze; 266
hoofddeksel; 267 stand; 269 rijksover-
heid; 271 schel geluid; 272 oude maat;
273 achter; 274 jongen; 275 Zuid-Ame-
rikaanse vorstentitel.

VERTIKAAL: 1 spooksel; 2 uitgave; 3
heidemeer; 4 vuur; 5 Afrikaan; 7 deel
Franse ontk.; 8 vrees; 10 elkeen; 11
de onbekende; 12 wondvocht; 13 fris;
14 familielid; 15 bijb. figuur; 16 en
andere; 17 behoeftig; 18 bergplaats;
19 bouwland; 21 deel Franse ontk.; 23
spleet; 25 heilige; 26 lumen; 28 projec-
tiel; 30 soort onderwijs; 32 eerstko-
mend; 33 groente; 34 paardje; 36
strijdperk; 39 bijb. figuur; 41 riv. in
Oostenrijk; 43 strandmeer; 44 bar; 45
stempel; 47 groet; 49 water in Frie-
sland; 51 bijb. plaats; 52 oude maat;
53 Chin. munt; 54 plaats in Drente; 55
ondergang; 57 woonschip; 59 dwars-
hout; 62 water in N.-Brabant; 63 vocht-
doorlatend; 65 interest; 66 bijb. figuur;
67 lichte klap; 70 vee; 71 vogel; 73
muurholte; 76 bestemming; 77 bron;
80 schaakstuk; 83 Spaanse voetbal-
club; 85 houding; 87 gewicht; 88 mili-
tair; 89 geheime informant; 90 brief-
aanhef; 92 kleur; 94 noot; 95 heden;
96 myth. figuur; 97 lokaal; 98 scheeps-
touw; 100 peilstift; 101 reptiel; 102
voegwoord; 103 begroten; 106 om-
roepver.; 107 grote bijl; 108 bestem-
ming; 109 vreemde titel; 111 recht stuk
water; 113 noodsein; 119 voertuig; 122
land in Azië; 123 geestdrift; 124 pers.
vnw.; 126 rustend; 127 bijb. figuur; 129
bijb. plaats; 131 heilige; 132 telwoord;

Sinterklaaspuzzel met rijm
134 dat is; 135 voorzetsel; 136 groen-
te; 138 sprakeloos; 139 vaatwerk; 140
rasp; 142 regel; 144 streng; 145 kloos-
terlinge; 147 bloem; 149 voorzetsel;
151 kledingstuk; 153 Europees land;
154 schil; 156 kunstprodukt; 157 in de
verte kijken; 158 kring; 160 onderricht;
161 uitroep; 162 bijb. plaats; 164 Euro-
peaan; 165 school; 167 belemmering;
169 vlaktemaat; 171 uitroep; 172 dag-
blad; 173 dwarshout; 175 tegenover;

178 kort ogenblik; 180 gelijk; 181 smal-
le plank; 183 voordien; 185 opschik;
187 pi. in Friesland; 188 gevangenis;
190 porren; 192 riv. in Oostenrijk; 193
titel; 195 in orde; 197 veredelen; 200
sportterm; 203 voedsel; 204 eenvou-
dig; 206 lumen; 208 bestemming; 210
speelkaart; 212 noot; 214 bidt; 217
gesteente; 219 deel van de hals; 220
aankomend; 221 insekteneter; 222
bergpla'ats; 224 met name; 226 alg.

ontwikkeling; 228 noot; 231 rund; 233
aardr. aand.; 235 sportterm; 240 water-
dier; 241 noot; 242 zetel; 243 omroep-
ver.; 244 vaas; 245 riv. in Italië; 247
scheik. aand.; 249 verharde huid; 250
volmaakt; 251 bevel; 254 noot; 256
kant; 258 vogel; 259 stuk stof; 262 het
Rom. Rijk; 264 ontspannen; 265 woon-
schip; 266 gevogelte; 267 zeevogel;
268 voegwoord; 270 niet even; 271
bevel; 272 voegwoord.

U kunt de opgeloste puzzel inleveren of in-
sturen voor 4 december 1991 bij de volgen-
de adressen:
Wim Polman, Dorpsstraat 22
Schildersbedrijf Boerstoel, Dorpsstraat 9
Bloemenspeciaalzaak Dijkerman, Zutphen-
seweg 5
Slagerij Vlogman, Zutphenseweg 16
Fa. Sueters, Dorpsstraat 1 5
Bakkerij Wiekart, Burg. Galleestraat 6
Welkoop, Stationsweg 22
Demi Byou, Dorpsstraat 17

VEEL SUCCES!

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Oplossing:



KOOPAVONDEN Vorden
VOOR UW SINT NIKOLAAS-AANKOPEN:
Maandag 2 december Dinsdag 3 december Woensdag 4 december

SPORTIEVE
GESCHENKEN

sportkleding

sportschoenen
schaatsen etc.

vogelkooien

voederhuisjes

aquaria

hengelsport

K LU VERS
SPORT-TOTAAL 7»
,VOOR ELKE TAK VAN SPORT

ZUTPHENSEWEG 41»VORDEN«Tel.05752-1318

Ook voor
Sint
Nikolaas!

Zutphense-
weg 8

Vorden
Tel. 2426

Winterwarme
MANTELS en JAPONNEN

WARM AANBEVOLEN ALS
SINT NICOLAASGESCHENK

En de Sint koopt die
natuurlijk bij:

DAMESMODE

DOETINCHEM - Dr. Huber Noodtstraat 14
VORDEN - Zutphenseweg 29 /
WINTERSWIJK - Misterstraat 76

Parkeren voor de deur.

De Sint liep door Vorden rond
en stopte bij HELMINK terstond.
Hij zei: Hier is keuze voor elk gezin

en kocht leuke presentjes in!

HANDDOEKEN
LAKENSETS

SPREIEN
TAFELKLEDEN
SIERKUSSENS
DEKBEDDEN

OVERTREKKEN
FLANELLENLAKENS

SPIEGELS
POEFS

MIMISETS
SCHILDERIJEN

LECTUURBAKKEN
SCHEMERLAMPEN

LAKENS EN SLOPEN
DEKENS

ECT. ECT.

HELMINK
meubelen

VORDEN / TEL. 05752 1 5 ) 4

ZUTPHENSEWEG 24

EIBERGEN / TEL. 0545474190

J.W HAGEMANSTRAA

H E L M I N K M A A K T H E T M O O I IJ U T H U I S

AUTO
Voor: verkoop,

Onderhoud, Reparatie
van alle merken.

DEALER:
PEUGEOT
TALBOT

Mobil tankstation

RIJWIEL
Voor: Verkoop

Onderhoud, Reparatie
Verhuur:

fietsen/tandem

DEALER:
GAZELLE
UNION
BATAVUS/FONGERS

TAXI
Voor: Particulier
Ziekenfondsen

Verzekeraars-hulpdienst
Groepsvervoer

Taxi vergoeding GAK
Trouwerijen

Begravenissen

Auto-Rijwiel en Taxibedrijf

Eig. A. Klein Brinke. Zutphenseweg 85. Telefoon 05752-1256 of 3572.

Voor uw gezellige avond
verzorgen wij graag
uw gourmet- of
fondue-schotel.

Ook kunt U bij ons terecht voor de

eigengemaakte
vleessalade
Makkelijk voor U!

Als hartige hap hebben wij natuurlijk weer

overheerlijke gehakt letter
of gehakt staaf

Uw keurslager

Vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 1321

ADVERTEREN KOST GELD.
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

De mooiste kadootjes
komen van de juwelier!

O© juwelier
siemerjnk

opticien
Zutphenseweg 7 - vorden

Hoe werkt de
Sint Nikolaas-aktie?
Vanaf vrijdag 15 november tot en met donderdag 5 december ontvangt u
bij alle deelnemende winkeliers (herkenbaar aan de raambiljetten) voor
elke f5,- die u besteedt een Sint Nikolaas-zegel.

Vijf van deze zegels dient u op een deelnemerskaart te plakken en deze
van uw naam en adres te voorzien. Als u de kaart daarna in de daarvoor
bestemde bus bij Schoenenzaak Giesen, Schoenaker of fa. Krijt (Dorps-
straat 10, Wichmond) deponeert, loot u de volgende trekking(en) mee
naar één van de prijzen, die de Vordense Winkeliersvereniging beschik-
baar heeft gesteld.

Mocht u de eerste of volgende trekkingen geen prijs hebben, niet ge-
treurd, want uw kaart doet ook de volgende trekking(en) weer mee.
Vroeg kopen is in dit geval belangrijk, want dan hebt u viermaal kans op
een prijs en vooral in het begin zijn er natuurlijk veel minder kaarten,
waardoor u meer kans hebt om te winnen.

Vraag om zegels want ze kunnen u verrassen. Alle leden winkeliers (zie
de raambiljetten) doen mee en geven u graag een gratis zegel.

De te
winnen
prijzen

60 vleespakketten
t.w.v. f 50,-

175
verrassings-
pakketten

t.w.v. f 40,-

TOTAAL
F 10.000,-



GOEDE RAAD VAN ZWARTE
PIET:

De zaak voor iedere doe-het-zelver
Gereedschappen/ijzerwaren/hout/verf/behang/

tuinmeubelen/kachels

BARENDSEN
Zutphenseweg 15 -Vorden -Telefoon 05752 -1261

Luxe-huishoudelijke artikelen
Speciale serviezenafdeling

BARENDSEN
E S G H E N K E N

Kado's voor mannen,
zegt Piet, zijn te vinden
bij de hobby-winkel van
Barendsen in Vorden.
Daar zijn wel 1.001
artikelen om mannen
mee te verrassen...
gereedschap...
knutselspul etc.

En als u iets zoekt voor
dames:
ook maar liefst 1.001
ideeën om 't huis mooier
of het huishouden
praktischer te maken.
Een wandeling door
beide zaken is een bron
van ideeën voor
geschenken.

Goed idee:
ga gewod^iaar

BARENDSEN
de winkels met de
2.002 kado-ideeën

Kerkstraat 1 -Vorden -Telefoon 05752 -1742

Trekkingsavonden
Dinsdag 19 november 20.00 uur

Dinsdag 26 november 20.00 uur

Dinsdag 3 december 21.15 uur

Vrijdag 6 december 21.15 uur

15 vleespakketten/30 verrassingspaketten

15 vleespakketten/40 verrassingspaketten

15 vleespakketten/65 verrassingspaketten

15 vleespakketten/40 verrassingspaketten

Alle trekkingen vinden plaats in de ontmoetingsruimte van het
Dorpscentrum en zijn openbaar, dus voor iedereen toegankelijk.

••

•

•

•

i
Bemiddeling bij:

AAN- EN VERKOOP
ONROEREND GOED

TAXATIES

HYPOTHEKEN

EN ALLE VERZEKERINGEN MET
DESKUNDIG ADVIES

Lid van de Nederlandse Bond van Makelaars.

ZUTPHENSEWEG 31 - VORDEN - TELEFOON 05752-1531

Uw vertrouwde adres in Vorden

Enkele wenken voor sportieve geschenken.

Echte jagerskijkers
met hard gecoate
lenzen

Bodywarmers, truien, vesten en spencers.
Mantels en jassen van echt loden.

Ruime keus in boeken
voor de jacht-, schiet- en hondesport.

Kristal- en aardewerk
serviesgoed
metjachtmotieven

Wapen- en
sporthandel

Mark
tteed» doeltnffendl

Zutphenseweg 9 - Vorden - Tel. 05752-1272

een echte delicatesse
en dat proef je !

Dagelijks vers uit eigen bakkerij.
Heerlijke letters, staven en
gevulde speculadfc
Bereid van echte roomboter,
zuivere amandelspijs en verse
amandelen.

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 18

VORDEN-TEL.1384

Drogisterij - Parfumerie

Fam. J. TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden - Tel. 2219

't Heerlijke avondje komt,
't avondje van St. Nicolaas.

Daarom:

m uw
D.A.-speciaalzaak
vele geschenken
en leuk verpakt

Zie ook voor
gezellige

éurprises en
buitenkansjes

onze
D.A. -speciale

Sint
Nicolaaskrant.

KLASSIEKE
JUBILEUM

Leuke SINT-ideeën:

• CD's in populair en klassiek

• Kinder CD's vanaf 9,95

• Muziekcassettes

• Kindercassettes vanaf 4,95

• Kindervideo's vanaf 9,95

• Opbergsystemen voor uw:
CD - MC - Video

Ook voor uw:
NATIONALE PLATEN- EN CD BON

DE MOOISTE KADO'S VIND JE IN DEZE PLATENZAAK:
Zutphenseweg 8

7251 DK Vorden

Tel. 05752-3085



Wist U
dat we
één kwaliteit
in huis hebben.
De allerbeste!

D.w.z. zuivere echte boter- en amandelspijs.
Van die kombinatie maken we de échte
roomboter amandelletter.

Koop ze en proef ze!

Gevuld speculaas - poppen - marsepein
Zelfgemaakte chocoladeletters
EEN KLASSE APART

Wilt u bestellen? Even 1373 bellen!

J WARME BAKKER

[OPLAA
^̂  Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!

MOUNTAINBIKES:
ATB f6"remnaaf(j.+m.)

compl. f 249,-, in doos f 213,-
ATB20"rem/iaaf(j.+m.)

compl. f 375,-, in doos f 339,-
ATB 5 versn. (j.+m.)

compl. f 425,-, in doos f 375,-
ATB24"remnaaf(j.+m.),

compl. f 399,-, in doos f 363,-
ATB 24", 5 versn. (j.+m.),

compl. f 499,-, in doos f 449,-
ATB 26", 15 versn. (j.+m.),

compl. f 599,-, in doos f 549,-

Fietsspecialist
R. ZWEVERINK

lekink 8, Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-28 88

700 m2 koopplezier
's maandagmorgens gesloten

's vrijdags koopavond tot 21.00 uur

Het modecentrum voor iedereen

Dames-, Heren-, Kinderkledmg

Voor de breiliefhebbers
op onze brei-afdelmg

een groot assortiment breiwol etc.

Raadhuisstraat 2, Vorden
Telefoon 05752-2124

Ook voor

SINT NICOLAAS geschenken
kunt u gerust eens
bij ons binnenlopen

Deelnemer Sint-aktie Warnsveld

interieuradviseur

Rijksstraatweg 39
7231 AB Warnsveld

Tel. 05750-26132

5 DEC. SINT 5 DEC. SINT 5 DEC. SINT 5 DEC. SINT 5 DEC. SINT 5 DEC. SINT

Kado's gevraagd?
Bij ons gevonden/

Advies gevraagd?
Bij ons gekregen!

Kadotips?
Wij hebben er talloze!

BIJ ONS ZULT U ZEKER SLAGEN
VOOR UW

SINTERKLAASINKOPEN

SPEELGOED
HUISHOUDEN
KADOSHOP SUETERS
DORPSSTRAAT 1 5 7251 BA VORDEN TEL. 3566

250 m2 KOOPPLEZIER
met vele speciale Sinterklaasaanbiedingen

Met genoegen gekregen

Met voldoening gegeven

Met overleg gekocht... bij mode
Burg. Galleestraat 9 - VORDEN

DE REGT, BLOEMENDAAL & WIEGERINCK

* Verzorgen van boekhoudingen.
* Samenstellen van jaarrekeningen.
* Computerservice voor salarissen en administraties.
* Belastingaangiftes.
* Financiële, fiscale en juridische adviezen.
* Advies inzake ondernemingsvormen en bedrijfsopvolging.
* Automatisering.
* Professionele nuchtere aanpak.

Ruurloseweg 21, 725I LA Vorden

Telefoon: 05752-1485

Telefax 05752-1689

accountants, belastingadviseurs

Sint en folklore
DE avond waarop de maan door c^bomen schijnt en waarop de
makkers hun wild geraas staken ™mt dichterbij. De stoomboot
hebben wij weer ginds uit Spanje zien komen en het paardje huppel-
de nog immer over het dak. Nog een paar nachtjes slapen en het is
dan weer zover. Het heerlijk avondje is dan gekomen. Het is Sinter-
klaas, dus pakjesavond.
Sinterklaas! De folklore rondom dit typisch Nederlandse feest is
groot. En dan denken we hierbij nog niet eens aan het maken van
rijmen en het in elkaar zetten van surprises. De liedjes, die aan Sin-
terklaas gewijd zijn moeten ontelbaar zijn. Veel zijn er zomaar ont-
staan. Maar er zijn er ook die van een zeer poëtische tekst voorzien
zijn.

VOOR ALLES ZIJN HET ECHTER KINDERLIEDJES

RONDOM het feest van Sinterklaas
zingen kinderen. Weliswaar zijn de
meeste van deze leidjes wat kreupel
van rijm, maar dat heeft nimmer de
dolle pret kunnen drukken. We zullen
er een aantal onder de loupe nemen.

Omdat men hier in het mistige Neder-
land wil dat Sinterklaas - overigens om
onverklaarbare redenen - uit het zonni-
ge Spanje komt, spelen sinaasappelen
een belangrijke rol in diverse Sinter-
klaasliedjes.

'Sinte Niklaes van Tollentuyn
breng mee wat lekkerding
Lekkerding van Spanje
Drie appelkens van Oranje.'

De Amsterdammers, chauvinistisch als
ze zijn, zingen bij deze appeltjes in een
adem door meteen over hun stad.

'Sinterklaas, goedheilig man
Trek je beste tabberd an
Rijd er mee naar Amsterdam
Van Amsterdam naar Spanje
Appeltjes van Oranje.'

De goede vaderlandse gewoonte om
in december de kinderen hun schoen-
tjes bij de schoorsteen te laten zetten
wordt natuurlijk ook bezongen.

'Sinte Niklaas capoentjen
Bringde wat in mijn schoentjen
Een appelken of een citroentjen.'

Merkwaardig is, dat in al deze liedjes
om een appeltje gevraagd wordt! De
tandartsen zullen er beslist verheugd
over zijn. Toch is zoetigheid ook niet te
versmaden. Getuige de tekst van het

volgende fragmentje waarin ook de
bekende schoorsteen een rol speelt.

'Sint Niklaas, dou goede bloed!
Geef me een zakje vol suikergoed
Niet te veel en niet te min
Smijt het maar de schoorsteen in.'

Als patroon van de zeevarenden wordt
Sinterklaas ook bezongen. Hoewel
men het de bonkige zeelui van vroeger
niet aanziet zijn er toch verschillende
liederen bewaard gebleven op een
kinderlijke tekst.

'Wij zullen ons scheepkens wel stieren
Al over de wilde zee
Al op Sinterklaas manieren.'

IN sommige streken van ons land viert
men het Sinterklaasfeest op een ande-
re wijze dan wij gewend zijn. Op de
avond van 5 december verschijnen op
Schiermonnikoog de zogenaamde
'Klozems', een verbastering van het
woord 'Klaas-Oom'. Spookachtig uitge-
doste jongens gaan dan gemaskerd en
rammelend met kettingen en bussen
de huizen van de eilandbewoners bin-
nen. Zij worden dan op gulle wijze
onthaald. Althans, dat was de bedoe-
ling. In weer andere dorpen gaat de
jeugd rond om bij de inwoners liedjes
te zingen om daarna snoepgoed of wat
los geld te krijgen.
Na de reformatie werd hier en daar
een grootscheepse aanval gedaan op
het Sinterklaasfeest. In Arnhem werd
het zelfs verboden om in het begin van
december thuis speculaas te bakken.
In verschillende plaatsen werd de tra-

ditionele Sinterklaasmarkt eveneens 'in
de hoek gezet'. Weer ergens anders
mocht geen Sinterklaasachtig snoep-
goed zoals pepernoten verkocht wor-
den.

Gemeentewapens
IN het Utrechtse plaatsje Odijk staat
een herberg met een bijzonder mooi
uithangbord. Het stelt Sinterklaas voor
met de drie kinderen in de tobbe. Of-
schoon de gemeente geen officieel
erkend wapen bezit staat de heilige
kindervriend toch op het zegel van de
heerlijkheid Odijk.
In de Brabantse plaatsen Valkens-
waard en Haps prijkt Sinterklaas in vol
ornaat met mijter en staf op het ge-
meentewapen. Dat is eveneens het
geval in het gemeentewapen van de
Limburgse Peelplaatsen Meyel en
Heythuizen. In Friesland is zelfs een
plaats naar hem genoemd: Sint Nico-
laasga.

Vroeger kende Den Haag het Sint Ni-
colaasgasthuis. Het werd in 1355 ge-
sticht door Albrecht van Beieren. Na
de afbraak bleef de naam voortbe-
staan in de nieuwe behuizing aan de
Amsterdamse Veerkade in Den Haag.
De deuromlijsting van dit pand is af-
komstig van het oorspronkelijke Sint
Nicolaasgasthuis, dat in 1904 werd
gesloopt.ln het Haagse gemeentear-
chief bevindt zich nog een aantal Sint
Nicolaas-almanakken. Vroeger was het
de gewoonte om rond 5 december een
dergelijke almanak ten geschenke te
geven aan vrienden en relaties.

En hoe het feest van Sinterklaas in
Amsterdam gevierd wordt weten we
van de beelden, die jarenlang op de
TV kwamen van de aankomst van
Sinterklaas bij de naar hem genoemde
ker, vlakbij het Centraal Station. Trou-
wens, Sint Nicolaas is ook de patroon
van onze hoofdstad.

Sinterklaas is niet dood! Van
stoomboot evolueerde hij naar
straalvliegtuig. Van paard naar
auto. Het boek van goed en
kwaad zal vervangen worden
door de personal computer.
Maar ondanks moderne tech-
niek, ondanks veranderingen in
de wereld en in het denken van
de mensen, de figuur van Sinter-
klaas zal blijven leven. Er zullen
immers altijd kinderen zijn!
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