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Politieke partijen te gast bij W „ Vorden "

Betere communicatie
tussen sport en
politiek geboden
Op uitnodiging van het bestuur van de voetbalvereniging „Vorden"
waren mevrouw Aartsen-den Harder (CDA), de heer Wempe (PvdA) en
de heer E. Brandenbarg (WD) maandagavond in een tjokvolle kantine
van de voetbalvereniging „Vorden" aanwezig om zichzelf te overtuigen
van de problemen die „Vorden" momenteel heeft op het gebied van de
akkomodatie.
Voorzitter Jan van Ark schetste bij de
aanvang van de vergadering dat zijn vereniging thans beschikt over een „krakkemikkig" geheel. „De kleedkamers zijn
geen kleedkamers, maar hokken", zo zei
hij. Hij wees de politici op de noodzaak
van een nieuw onderkomen, waarbij
centraal de vraag Waar moet die nieuwbouw gerealiseerd worden? Op de huidige
plek of op een nieuw sportpark dichterbij
de kom van Vorden?
Van Ark wees op de kosten die „Vorden"
momenteel moet maken om de zaak nog
enigszins toonbaar te houden. De voetbalvereniging legde de raadsleden een
groot aantal vragen voor. Onder andere
hun zienswijze op een eventueel nieuw
sportpark. Volgens mevr. Aartsen en dhr.
Brandenbarg is dit niet direkt noodzakelijk. Zij geven er de voorkeur aan om een
nieuwe akkomodatie op te zetten op het
huidige sportpark. De voetbalclub is
daarentegen meer geporteerd voor een
akkomodatie dichter bij het dorp op de
door de Stichting Vordens Sportpark aan
het college voorgelegde plek begrensd
door de spoorbaan, Mispeldijk en de Almenseweg. Er is volgens „Vorden" nog
een ander aspekt aan de orde, nl. die van
de verkeersveiligheid. (Gevaarlijke
Ruurloseweg). Socialist Wempe zei het
ideaal te vinden wanneer er een sportpark voor alle Vordense verenigingen
zou komen. „Maar",zo stelde hij nuchter
vast, „aan zoiets hangt wel een prijskaartje."
Alle drie raadsleden waren het met „Vorden" eens dat snelheid is geboden, met andere woorden dat het de hoogste lijd wordt

Herinneringsdraagspelden
Op maandag 28 november jongstleden
reikte burgemeester E J.C. Kamerling
van Vorden op het gemeentehuis te Vor-

dat de voetbalclub wordt geholpen. Zij
zullen hierop bij het college aandringen.
Wel ontstond nog wat tumult in de zaal
over de door de voetbalvereniging genoemde lokatie nabij de Mispelkampdijk. Dhr. Jansen v.d. Berg, voorzitter
van de Vordense Sport Federatie, die ook
bij deze bijeenkomst aanwezig was,
vroeg zich af hoe een dergelijke lokatie
door „Vorden" genoemd kon worden.
Hoogst verbaasd: „Over deze plek worden nog onderhandelingen gevoerd tussen de VSF en het college. In de vertrouwelijke sfeer", aldus dhr. Jansen v.d.
Berg. Volgens voorzitter Jan van Ark
wordt over deze lokatie „in de wandelgangen" gesproken.
De raadsleden deelden de voetbalclub
desgevraagd mede dat zij de VSF beslist
een volwaardige gesprekspartner vindYn.
Waar /ij wel problemen mee hadden was
het feit dat de raad van Vorden niet voldoende wordt ingelicht over besprekingen
die er dikwijls zijn tussen het college en de
VSF. De raadsleden willen dit in de toekomst veranderd zien, zodat er een betere
kommunikatie op gang wordt gebracht.
De konklusie die uit deze bijeenkomst
getrokken kan worden, zo lieten alle
partijen doorschemeren, was wel dat
de sportverenigingen in een vroeg stadium met hun problemen en vragen
richtingpolitiek moeten gaan. De raad
moet op haarbeurt meer informatie inwinnen bij de sportverenigingen om
zodoende dejuiste beslissingen te kunnen nemen.

den Herinneringsdraagspelden uit aan
o.a. Vordenaren.
Alle 5 leden van de Reserve Rijkspolitie
groep Vorden, t.w. J.G.M. Berentsen, H.
Wassink, J. Bosman, J.H.W. Tydink en
J.G. Emaus, kregen zo'n speld uitgereit
met Oorkonde. Namens de organisatie
Reserve Rijkspolitie in verband methet

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Speciaal
Kerstnummer
Contact
Dit jaar komen wij met een speciaal Kerstnummer welke wij verspreiden in het gehele verspreidingsgebied van Contact, dus in
Vorden, Hengelo, Keijenborg, Baak, Steenderen, Warnsveld,
Wichmond, Vierakker, Ruurlo, Barchem e.o.
De verspreiding vindt plaats per PTT in een oplage van ca. 15.000
exemplaren. Dit nummer zal uitkomen in de week van 12 t/m 16
december.
Advertenties hiervoor dienen vrijdag 2 december in ons bezit te
zijn.
De Redactie.

40-jarig bestaan werden de spelden uitgereikt.
De burgemeester van Vorden haalde in
zijn speech het nut van de Reserve-politie aan.
De Groepscommandant der Rijkspolitie, E. Thaler, dankte de reservisten voor
hun inzet tijdens de evenementen en
surveillances.
De klasse-instructeur, opperwachtmeester M.H.M. Gabriël van Vorden, prees
de resec^ten om hun inzet om de beroeps p^^K bij te staan en de trouwe opkomst u^iis de instructie-avonden.
Als blijk van waardering voorde correcte
verschijning tijdens de verschillende
diensten, kregen de echtgenotes een bos
bloemen^titgereikt.

é

Diabetes-collecte in
Vorden
De opbrengst van de collecte „Geef 's
voor diabetes" bedroeg dit jaar in onze
woonplaats f 4810,40. Het geld is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van suikerziekte.
Diabetes is nog altijd een ongeneeslijke
ziekte, waaraan naar schatting een kwart
miljoen Nederlanders lijden. De ziekte
openbaart zich dikwijls op oudere leeftijd, maar er lijden ook veel kinderen aan
diabetes. In Nederland is veel onderzoek gaande naar de mogelijke oorzaken
van suikerziekte. Dankzij de opbrengsten van de voorgaande collectes welke
georganiseerd worden door het Diabetes Fonds Nederland, zijn er de afgelopen jaren veel nieuwe behandelingstech-

nieken ontwikkeld. Heeft men de
collectant gemist en wil men toch dit belangrijke werk steunen, dan kan men
een bijdrage overmaken op giro 5766 of
banknummer 70.70.70.805.

Kerknieuws
Vreugde om vrede^tring
Zondag 11 december 1988: een bijzondere viering in de Willibrorduskerk. Als
de kerkklokken van de kerk, de parochiekerk van de heilige JVillibrordus,
beginnen te luiden, bege^kzich op die
zondag gelovigen naar dSrerk. Het bijzondere is dat katholieken en hervormden, die op andere zondagen in eigen
kerk kerken, nu op één plaats in de Willibrordusparochie samenkomen. Daarover mogen wij ons verheugen! Het
thema van de viering luidt: VREUGDE
OM VREDE. Wij mogen ook dankbaar
zijn dat dit mogelijk is in onze gemeenschap. Misschien voor sommigen onder
ons wat onwennig. Heel begrijpelijk.
Toch is het de moeite waard samen te ervaren dat wij bidden tot een en dezelfde
God en Vader; dat wij luisteren naar dezelfde Blijde Boodschap. Ja...als de kerkklokken beginnen te luiden stromen hopenlijk velen naar die ene ontmoetingsplaats. In deze viering zullen voorgaan:
Ds. Bochanen, Frater Broekman. Dames en heren van de Hervormde Kerk
en de RK Kerk.

Op 7 december a.s wordt er in de Voorde
een bezinningsavond gehouden over
het thema Vrede in het kader van het
Condliair Proces. Ds. H. Westerink zal
deze avond leiden. Iedereen is van harte
welkom!

VERGUNNINGEN
Op 21 november jongstleden hebben
burgemeester en wethouders bouwvergunning verleend aan:

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

- de heer A.H. Jansen, Mulderskamp 8
te Vorden, voor het verbouwen van
een garage op het perceel Mulderskamp 8;

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

- Intermed B V te Dieren, voor het bouwen van 8 woningen aan de Voornekamp (bestemmingsplan AddinkhoO-

Wethouder J.F. Geerken op afspraak.
Wethouder Mr. M.A. V. Slingenberg
donderdagmorgen op afspraak, (afspraken kunnen telefonisch worden
gemaakt bij de receptie van het gemeentehuis).

WaiiS^^

Ingevolge de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen kunt u
binnen dertig dagen na het verlenen van
deze vergunningen bij het .college van
burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen.

VORDEN
RK kerk Kranenburg zondag 9.00 uur eucharistieviering
RK kerk Vorden zaterdag 17. 30 uur eucharistieviering; zondag 10.30 uur eucharistieviering
Hervormde gemeente zondag 10.00 uur
Dienst voorbereid met jongeren

Conciliair Proces

Glas, hup in
de glasbak

WEEKENDDIENSTEN

NZAMELINGS-/
AFGIFTEMOGELIJKHEDEN AFVAL
Het huisvuil wordt elke donderdag opgehaald met het verzoek dat
op die dag 's-morgens uiterlijk 7
uur aan de openbare weg te plaatsen.
Voorts kunt u meewerken aan een
schoner milieu door:
- chemisch afval in te leveren op
de eerste en derde maandag
van de maand tussen 16-17 uur
aan depot Zutphenseweg 50a;
- glas in de glasbakken te doen;
- oud papier mee te geven aan de
diverse verenigingen die dit periodiek inzamelen.

Dienst met jongeren op
zondag 4 december a.s.
Omdat 4 december in de Sinterklaastijd
valt, heeft de jongerendienstcommissie
een aantal vragen aan de orde gesteld: „Is
God Sinterklaas?" „Wat verwachten we
van God?" „Moeten we wél afwachten,
of is eigen inzet misschien toch óók nodig?"
Aan al deze verwachtingen kan niet
beantwoord worden. Iedereen krijgt te
maken met tegenslagen. Van belang is
het dan hoe je omgaat met hetgene datje
in je leven te dragen krijgt en hoe je met
je medemens omgaat die het moeilijk
heeft.
Als thema heeft men gekozen:
Van je lot een keuze maken.
In deze dienst, op zondagmorgen in de
NH Kerk, zal voorgan ds. mevr. A.E. van
Luttikhuizen, predikante te Eefde. Muzikale medewerking wordt verleend
door de „Amio Singers" uit Winterswijk.
Dit koor, dat bestaat uit 4 dames en 6 heren, bespeelt o.a. trommel, bas en gitaar.
Het orgel wordt weer bespeeld door Rudi van Straten.
Natuurlijk is men na afloop van harte
welkom voor een kopje koffie in de Voorde.

Kapel de Wildenborch geen dienst
Gereformeerde kerk zondag 10.00 uurds.
P.W. Dekker; 19.00 uurds. H. K. Lanting, Neede
Huisarts 3 en 4 december dr. Haas, tel.
1678. Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30^-10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van 9.009.15 uur.
Apotheek geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00-18. 00 uur. Voor spoedgevallen
bellen aan de grote voordeur. Op zaterdag bij
voorkeur van 9.15-10.00 uur en 17.45-18.15
'Dierenartsen van zaterdag 3 december 12
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink, tel. 1566. Tevens de gehele week avonden nachtdienst van 19.00-7.00 uur.
Tandarts 3 en 4 december P. Waart, Barchem, tel. 05734-744 en J.G. van Dijke, Hengelo-G., tel. 05753-1370. Spreekuur alleen
voor spoedgevallen zaterdag en zondag van
11. 30-1 2.00 uur.
Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-1 1.
De wegwijzer/Ombudsteam informatie
over uitkeringen en subsidies. Maandag t/m
vrijdag tussen 5.00-6.00 uur, tel. 2254 en
2529. Tussen 7.00-8.00 uur tel. 3165
Kinder/jeugdtelefoon dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur, tel. 0834665000
Woningbouwvereniging 'Thuis Best'
Burg. Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.0012.15 uur. Adviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de eerste

maandag van de maand van 19.00-20.00 dagelijks
Tafeltje Dekje hele maand december mevrouw Gille, tel. 2151. Graag bellen voor 9 uur.
Stichting maatschappelijke dienstverlening 'De Graafschap' Centraal kantoor Kastanjelaan 15, 7255 AM Hengelo Gld,
tel. 05753-2345
Bijkantoor Vorden Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Spreekuren gezins- en bejaardenverzorging en
algemeen maatschappelijk werk maandag
t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur.
Alpha-hulpverlening gemeenten Hengelo Gld,
Ruurlo, Steenderen, Vorden, Zelhem, mevr.
Altena kantoor Vorden, dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05752-3246
Kruisvereniging wijkgebouw Dorpsstraat
40, tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen
van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag
van 13.00-14.00 uur in het wijkgebouw.
Avond- en weekenddiensten tel. 0575029666. De hoofdwijkverpleegkundige is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren, tel.
05750-29666
Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 057521256
OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag van 13.30-14.15 uuren iedere woensdag
van 10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink4a, tel. 05752-2749
Begrafenisdienst meidadres De Jonge,
tel. 1346 b.g.g. Box, tel. 05730-54555
Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland 085-452220
Openbare bibliotheek geopend maandag,
dinsdag, woensdag, vrijdag 14.00-17.30 uur,
donderdag van 10.00-13.00 uur, dinsdag- en
vrijdagavond 18.30-21.00 uur, woensdagmiddag voorlezen van 14.00-14.30 uur
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te
Warnsveld maandag, dinsdag, donderdag,
vrijdag van 10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur,
woensdag en zaterdag van 10^30-12.30 uur
Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6, tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen vanaf 10 uur of volgens afspraak.

VIERAKKER - WICHMOND
RK Kerk Vierakker-Wichmond zaterdag
3 december 19.00 uur Gebedsdienst, Woord
en Communie; zondag 4 december 10.00 uur
Eucharistieviering
Hervormde Kerk Wichmond zondag 4
december 10.00 uur ds. C. Bochanen, Dienst
met jongeren.

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

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

De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens tijdens kantooruren bereikbaar 05750-29666

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

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zutphen/Warnsveld Lange
Hofstraat 16, Zutphen, tel. 18055. Op werkdagen van 8.30-18.00 uur. Maatschappelijk
werk Warnsveld, De Gaikhorst 93, tel. 18055
op werkdagen van 8.30-10.00 uur en volgens
afspraak.

Wichmond: Ambulance tel. 05750-15555 Brandweer tel. 05750-22444, b.g.g.
05700-14141 - Politie tel. 05750-22201,
b.g.g. 055-664455.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Afspraakbureau tel. 92892 dagelijks van 1515.45 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, 15.3016.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere
avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdap.- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur

Soos Kranenburg
Op 22 november jl. sprak ik de heer Kuiperij van de Zonnebloem. Hij vertelde
ons over de reis langs de Rijn voor mensen die daarvoor in aanmerking komen.
Het is een lust om te zien hoe deze mensen daarvan genieten. Een fijne middag.

Gezins-lbejaardenverzorging Warnsveld, De
Gaikhorst 93, tel. 18055 op werkdagen van
8.30-10.00 uur
Openingstijden PTT kantoor Warnsveld maandag t/m vrijdag 9.00-12.30 en
14.00-17.30 uur
Openbare bibliotheek Warnsveld Kiekenbelt 5, tel. 28424. Volwassenen maandag
14.00-17.30 en 18.30-20.30 uur, dinsdag,
woensdag, donderdag 14.00-17.30 uur, vrijdag 14.00-17.30 en 18.30-20.30 uur. Jeugd
maandag t/m vrijdag 14.00-17.30 uur

Burgerlijke
stand
Geboren: Erika Groot Jebbink.
Overleden: Blekman-Sinem, oud 66
jaar; A. Polman, oud 94 jaar.

interieuradviseur

fctaat Vers c

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

Hét
adres

VOORALUWMEUBELEN

1/l/aar service en kwaliteit
zo gewoon is!

(ook via toonzaal)

VOOR AL UW TAPIJTEN
(vakkundig gelegd)

VOOR AL UW
Haal of bestel voor het Heerlijk Avondje
al dat lekkers bij de bakker
die zelf bakt

GORDIJNSTOFFEN
(vakkundig geplaatst)

Voordelig?
Nou en of!

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617

VOOR AL UW VITRAGES

Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 1, 2 en 3 december

zoals Roomboteramandelletters, Speculaaspoppen,
Gevuld Speculaas, Marsepein, Borstplaat,
Chocoladeletters.

(o.a. Ado met de gouderl draad)

Reken maar...
of laat het
ons eens
voorrekenen.

VOOR HET STOFFEREN

AANBIEDING:

VAN UW OUDE

Slagroomsnit van 6,25 V0or 5,75
Gevuld Speculaas (DIK) ioogram 1,60
Vordense Mik van5,-v 00 r 4,50
Kruidkoek of Kruidcake NU 3,-

MEUBELEN
(ze worden weer als nieuw)

Eén telefoontje
en wij komen echt
vrijblijvend bij U langs.

VOOR UW GEHELE
INTERIEURSERVICE

ME KRAMT

Spaanse
Clementines
zonder pit
15 voor

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

2,95

MAANDAG
5 december
500 gram

DINSDAG
6 december
500 gram

WOENSDAG
7 december
500 gram

Hutspot

Worteltjes

Boerenkool

panklaar 95

geschrapt 85

panklaar 1.50

Debakkef
die zelf
elke dag
vers bakt

WARME BAKKER

BAKT HET VOOR U
TELEFOON 1373

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

WA. AR IS

Voor de hartige hap op het gezellige avondje hebben wij enkele
tips voor U, zoals diverse soorten pastei bakjes, paté's,
salade, grillworst, gekookte worst of leverworst

SINTERKLAAS?

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Gebr. gehakt
100 gram 0,99

BEKROONDE

Achterham -

100 gram l

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst
fijne 1 kMo 6,95
grove 1 k,io 9,90

Trui

Schouderkarbonades
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

109,95

69,95
59,95

39,95

WOENSDAG

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

Priklapjes
1*1016,90
Mini pizza

MARKTAANBIEDINGEN

h.o.h. gehakt 1 k,u-, 6,95
Rundergehakt
1 kilo

Bami + Nasi 1 k,io 6,25

9,90

MAGERE

yarkenslapjes
1 kiio 7,45

Erwtensoep 1 nter 3,25

per stuk O,^rO

Legging
59,95

39,95

Luxe Sint en Kerstkado's

VOOR
INDUSTRIE
^
AANNEMERS
GROOTVERBRUIKERS

Baddoeken m verp. - Kerstlopers
Kerstkleden - Zakdoeken in verp.
Herenzakdoeken met monogram
Kasteeldoeken - Nachthemden
Pyjama's - Fantasy panties -

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-, rij-, schiet- en hondesport.

Kerstkleedjes nu 9,95
Modecentrum

Engelse wax-jassen
merken Barbour, Beaver, Keeperwear,
100% wind- en waterdicht

Kristal- en aardewerk
serviesgoed
met jacht- en
ruitersport-motieven.

PROFESSIONE

Woensdag -|
Donderdag - open tot 9 uur
(doorlopend)

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

Wapen- en
sporthandel

Marte
tttedt doeltnfftndl
Zutphenseweg 9 - Vorden - Tel. 05752-1272

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de belangstelling, felicitaties, kaarten en cadeau's, die we op onze trouwdag mochten ontvangen.

Bertus en Joke
Wiltink
Schoolhuisweg 2,
7251 KH Vorden
Voor uw bewijs van deelneming, ontvangen na het overlijden van onze lieve moeder,
groot- en overgrootmoeder

Op zaterdag 10 december
hopen wij met onze kinderen
en kleinkinderen
ons 40-jarig huwelijk
te herdenken.

Openbare bibliotheek
Vorden

Iets lekkers?/

De openbare bibliotheek is
op 5 december om 16.00 uur

H.J. Eggink
E.G. Eggink-Bulten
Gelegenheid tot feliciteren
van 15.00-16.30 uur in „de Herberg'
Dorpsstraat 10 te Vorden.

GESLOTEN

Geef een
bibliotheekgeschenkenbon

December 1988
Kerkstraat 15, 7251 BC Vorden.

WONINGBOUWVERENIGING
Everdina Hendrika
WesselinkBogchelman
betuigen wij u onze hartelijke
dank.
Het medeleven, persoonlijk,
schriftelijk of in de vorm van
bloemen tot uiting gebracht,
was ons een grote troost en zal
steeds een dankbare herinnering blijven.

Heden nam de Here tot Zich, mijn geliefde man, onze
zorgzame vader en lieve opa

Willem Leendert Oonk

betuigen wij u onze hartelijke
dank.
Vorden:
Hans en Denny Vreeman
Vorden, december 1988
Voor uw blijk van medeleven
ons betoond na het overlijden
van mijn zuster en onze tante

Marie VeddersBoerrigter
betuigen wij onze welgemeende dank.
Uit aller naam
fam. W. Boerngter
fam. E.G. Schuppers
Zelhem, december 1988

Om echte Kerstsfeer in huis te
halen, kunt U samen met ons
Uw

Kerststukjes
maken
Kom naar de kas in de Ganzensteeg. Er is veel materiaal aanwezig.
INL. + OPGAVE:

Jacqueline Wolsing-Lucassen, Ganzensteeg 6, Kranenburg, tel. 6721 of 6722.

A.s. zondag

B J. Oonk
J.M. Oonk-Pardijs
Rogier, Matthijs, Marlous

Deteraardebestelling heeft plaatsgevonden op woensdag 30 november j.l. op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Je was een man zonder woorden.
Duidelijk herkenbaar voor degenen die bij je hoorden.
Een man en vader waar je op kon bouwen.
Met een woord waarop je kon vertrouwen.
Achter ligt een leven van werken en plicht.
En juist dat alles bepaalde je eigen gezicht.
Na een liefdevolle verzorging in „Villa Nuova" te Vorden, is van ons heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa
j

Vorden:

A. Korten-Groot Wassink

Schouderkarbonade

pittig gekruid
nu van f 1 ,65 voor

kilo

nét zo lekker en nét zo pittig als onze saucijzen!

VAN ASSELT
CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

Henny en WinVHarms-Korten
Mark en Rob
Vorden, 28 november 1988.
„Villa Nuova", Zutphenseweg 73
Correspondentieadres: Het Hoge 14,7251XW Vorden
Mijn man is opgebaard in het uitvaartcentrum „Monuta". Het Jebbink 4a te Vorden, waar woensdag 30 november van 19.00-19.30 uur gelegenheid is tot condoleren en afscheid nemen.

DORPSSTRAAT 10 - VORDEN

Zaterdagavond

Dans- en showavond
uitverkocht

Een korte dienst zal worden gehouden op donderdag 1
december om 13.15 uur in bovengenoemd uitvaartcentrum, waarna om 14.00 uur de teraardebestelling zal
plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Vorden.
Voorafgaand aan de dienst is ervan 13.00-13.15 uur
nog gelegenheid tot afscheid nemen.

zijn alle Vordense winkels
Op de leeftijd van 80 jaar heeft de Heer van het leven tot
Zich geroepen onze lieve tante

de gehele dag
GEOPEND
Sluiting: 16.00 uur

Laat de Sint U ook
een kans geven

eenV2 miljoen
te winnen!
Verkooptijden:
's morgens van 8.30-12.30 u
's avonds van 5.00-7.00 u

M. Stoffels
Zutphenseweg 4 - Vorden
Tel. 05752-2367

Nagelholt
100 gram 2,98
MAANDAG:

TIP VOOR DE
BOTERHAM

Speklappen
p.kg. D,yö

DINSDAG:

Pain de
Provence
100 gram

Verse worst
500 g

0,98

WOENSDAG:

Gehakt h.o.h. m

Leverworst
fijn

1 00 gram

2,98

4,98

500 g

4,98

Runde

Tohoa5.98

&

KEURSUCER VLOGMAN
Zutphenseweg 16
Vorden
Tel. 05752-1321

Correspondentie adres:
Nieuwstad 26, 7251 AH Vorden
De begrafenis heeft plaatsgevonden op woensdag 30
november j.l. op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Bazar
24-11-'88

Villa Nuova
Wij willen alle bezoekers aan de Bazar hartelijk dankzeggen. De opzet is wederom geslaagd. De opbrengst is
f 2.050,-.

Wij steken
al onze energie
meen energiezuinige
installatie
Energie wordt steeds schaarser. Daarom is het
belangrijk om er zuinig mee om te springen.
Een goede, energiezuinige installatie is een kwestie
van passen en meten. Energiezuinig betekent ook
dat er geen energie verloren mag gaan.
Vandaar dat we proberen om uw installatie zo rendabel mogelijk te maken.
Bel gerust eens voor een vrijblijvend advies.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
Baakseweg 11 - Wichmond - Telefoon 05754-755. Na 18.00 uur: 05752-6439.
Laarstraat 61 - Zutphen - Telefoon 05750-18383

Vorden, 26 november 1988.
Bejaardencentrum „deWehme".

Staatsloten

6,98

BEKROONDE
PRODUKT

500 gram 8,49

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

Diny en Martin Wolsink-Korten
Mardy en Anita

Uit aller naam: G J. Barink

Donderdag 1 dec.

Koninginne
Varkensmedaillon
(varkens f i/et gevuld met ge- filet

DIT WEEKEND
EXTRA VOORDELIG

op de leeftijd van 79 jaar.

Ook komen: Sint en Piet!!

a.s. begint i.v.m. Sinterklaas,
de verkoop van de

VOOR HET
WEEKENDRECEPT

Derk Jan Korten

Janna Hendrika Kreunen

B. HULSHOF

SPECIAL

100 gram 1,98

Sinterklaas
aanbieding

Gehakt/etters

Kom kijken en
moedig Vorden aan!

Windmolenveldweg 4
7261 LT Ruurlo
Telefoon 05735-3127

Moet het iets héél bizonders
zijn? Bestel dan een heerlijke
salade- of vleeswarenschotel. Uw sukses is gegarandeerd.

Tevens hebben wij voor het heerlijk avondje

Sportpark Oude Zutphenseweg

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

U zult er van staan te kijken
hoeveel lekkere hapjes Uw
Keurslager in huis heeft voor
een hartige avond.

kruid gehakt met rozijntjes)

7251 AL Vorden, 26 november 1988.
Dr. W.C.H. Staringstraat 7.

half drie

VORDEN
EIBERGEN

In verband met de viering van het Sinterklaasfeest
vervalt het spreekuur voor woningzoekenden te Vorden op 5-12-1988.
Het volgende spreekuur is op maandag 2-1 -1989 in het
Dorpscentrum van 19.00-20.00 uur.

H.M. Keune-Oonk
N J. Keune
Jannic

Assen, december 1988.

Betsy
Vreeman-Booltink

BEST

C. Oonk-Okkerse

Uit aller naam:
J.J.W. Witkamp-Wesselink
J.J.T. Witkamp

Voor uw deelneming ons betoond na het overlijden van
mijn lieve vrouwen mijn zorgzame moeder

t Vorden 26-11-1988

Leiden 29-10-1911

THUIS

Van de Keurslager
natuurlijk!

Style Leder, N l E U W in Nederland
Tijdens de extra koopavonden en het
Sinterklaasweekend

Speciale
aanbiedingen
op de dames-, heren-,
kinder- en nachtmode
afdeling

S» t f hoe verrassend mooi
leer kan zijn
m i
Style Leder heeft een overweldigende
kollektie zitmeubelen in leer. Verrassend
veelzijdig. Voor elk interieur een
komfortabele keuze in topkwaliteit. En
de prijzen? OOK die zijn verrassend...

Uitslag van de spellen:
Leeftijd bewoners 4.456 jaren
Krentenbrood 7.600
Naam pop: „Madonna " is niet geraden.
De pop is verloot onder de inschrijvingen.
Bedankt, namens bewoners en personeel
„Villa NiiQva".

mode
burg. galleestraal 3 - vordert

P.S.: maandagmorgen 5 december ook geopend.

lubbers

raadhuisstraat 45 hengelo gld.

telefoon 05753-1286

zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezette 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 betaling; als een rekening gezonden dient te worden wordt hiervoor f 2,50 administratiekosten
in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de geplaatste advertentie dient wel afgerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

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

REVOLUTIONAIR PRODUKJ
NIEUW
6 WEKEN "AANZETVOLUME" ZONDER KRULLEN

O kom er
eens kijken!
naar ons uitgebreid
assortiment

* AANSTEKERS
Sinds kort bieden wij een
volledig nieuwe behandeling: Jetting

* PIJPEN en

* SHAGZAKKEN

jetting geeft uw haar een
natuurlijk vallend volume
waarbij uw haar makkelijk
en vlot in model te brengen is

en wat dacht u van die heerlijke sigaren:
Hagenius, Corps dilomatique,
Heeren van Ruysdael!

jetting K geschikt voor iedereen
mannen, vrouwen, en natuurlijk jongeren.
Vraag in onze salon vrijblijvend
een advies.
Kom langs of bel voor een
afspraak.

Natuurlijk bij de SIGARENSPECIAALZAAK

BRAAM

• TE KOOP:
ronde, puur eiken Salontafel, z.g.a.n., 0 90 cm, f 95,-.
Tel. 05752-3308.

Burg. Galleestraat 10a
Vorden - Tel. 3260

• Meisje ca. 15 jaar, biedt
oppas aan voor elke avond,
met uitzondering van de zaterdag. Bel: Monique Althusius, Insulindelaan 28, 7251
EK Vorden, tel. 05752-2621.
• TE KOOP:
2CV6 Charlestone (bordeaux
rood-zwart), bj. nov. 1983,
APK nov. 1989. Perfecte staat,
met radio. Tel. 6538.

Boekhandel LOGA

• TE KOOP:
Snorfiets,
merk
Sparta.
z.g.a.n. H J. Bargeman, Strodijk 4, 7251 RS Vorden, tel.
1356.
• DEBUCO ZOEKT z.s.m.
gem. Kamers/app./pensions
voor medew. in Vorden e.o.
Tel.: 010-4113011.
• TE KOOP:
mooie Kerstbomen, alle maten. Peppelman, Kerkhoflaan
1 a, Vorden, tel. 2728.
• PC aanschaffen?
• beginners 5 lessen f 150,• tekstverw. 3 lessen f 95,• boekhouden 5 lessen f 150,Brus, Kranenburg, 057526551.
• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, eiken of vuren f 2.000,- tot
f4.000,-, Boudewijn Smeitink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.
• IK HEB NOG een partij zeer
goede harde Eiken spoorbielzen voor hoekpaal, tuin,
etc., etc. Jan Zoeteman v.d.
Kaasboerderij ,,'n Ibink", Arfmanssteeg 1, Ruurlo, tel.
05735-1796.
REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410

Ons

Tarwe
brood

-

OP-OP

Raadhuisstraat 22

-

Tel. 05752-3100

Haal ze in huis
voordat de winter
echt begint

Da's leuk voor St Nico/aas/
Elegante ballerina-pantoffel. Zit lekker soepel. Ook de prijs ziet er geweldig uit!

29,95

• TE KOOP:
Stortkar op 2 of 3 wielen - 4pits gasstel en „bijzet" gaskachel. Tel. 05750-20766.
• TE KOOP:
Een studieviool (60 cm) met
strijkstok en kist. Tel. 057521060.

Sinterklaas is bij LOGA
en geeft alle klanten zaterdag 3 dec
een gratis surprise!

flanellen
dekbedovertrekken

DISCOTHEEK

INVENTION

PRESENTEERT:

ondagavond
Robuuste mannenmuil in breedrib
met suède applicatie. Nederlands fabrikaat,
dus kwaliteit!

de all-round

29,95

en volop keus in gestikte dekens!

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Helminkbv

t

Zutphenseweg 24
Vorden -tel.: 1514

JENNI
bekend van o.a. de Soundmix-show
Discotheek Invention nu elke zondag geopend van 15.00-01.00 uur
CAFÉ, REST., ZALENCENTRUM, DANCING .DISCOTHEEK,
CAFETARIA EN SLIJTERIJ
RAADHUISSTRAAT 36 HENGELO GLD.

Dorpsstraat 4 - tel. 1342

Oliebollen
op het Marktplein

GROTE KERSTMARKT
SPALSTRAAT

's Vrijdags en 's zaterdags
in de maand December
tot en met Oudejaarsdag

RK Kerkplein

Donderdag 15 december
vanaf 16.00 uur
PROGRAMMA:
16.00-17.00 uur Orgelmuzikant B. Gotink
17.00-17.30 uur Hengelo's Jongerenkoor
17.30-18.30 uur Muziekvereniging Concordia
18.30-19.00 uur De Keirakkers
19.00-19.30 uur Kerkkoor Willibrorduskerk
19.30-20.30 uur Muziekvereniging Crescendo
20.30 uur Achterhoeks Vocaal Kwartet
DEELNAME DIVERSE INSTANTIES
o.a. Brandweer, Rode Kruis
en de Horeca uit deze straat
met heerlijke hapjes en drankjes.

FEEST-AANBIEDING

H. Hartman
Wamsveld - 05750-22102

Dames
Ruit-blazer
Trenchcoat-

Vanaf 3 december

elke zaterdag
van 10.30 tot 12.00 uur

KARATE

CDAICTOAAT

11 ld 11 Lwl met step voering

99,159,-

SPECIALIST IN JAPONNEN EN GRQTE MATEN

DAMESMODE

Bel voor informatie:

ïndoor sport vorden
Burg. Galleestraat 23 - Vorden - Tel. 3433

wordt gemaakt van
volkoren meel, dus
eet er veel van want
dat is goed en lekker
brood!
Vers van uw

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18, Vorden, tel. 1384

Bovag Rijschool

W. OORTGIESEN
VORDEN
• theorieopleiding
(comp.: ja/nee)

Vorden, Zutphenseweg 29, tel. 05752-1971
Parkeren voor de deur.

(Hart)verwarmende St. Nicolaas kado'sü
Kinderjacks 125,- / 89,- / 59,- en 39,Kinderpantalons in cord, jeans en katoen 79,- / 59,- en 39,-

Leuke nachthemdjes met opdruk L/M-29^ / 2&r- NU 1 9,95
Woensdag -|
Donderdag
Vrijdag

doorlopend

Modecentrum

tel. 2783

Officieel dealer van o.a. +±ét±éWmm traktoren - Shibaura traktoren
en werktuigen - Deutz-Fahr machines - Veenhuis en Joskin mengmestverspreiders.
M.H. Wij starten weer met onze voorverkoopactie van Deutz-Fahr hooibouwmachines
voor het seizoen '89. Dus scherpe prijzen gekoppeld aan gunstige betalingsvoorwaarden.
Nu kopen en indien gewenst betaling in april '89.

Een goede kuil begint bij Deutz-Fahr machines

goede rijopleidingen
info-opgave

DEUTZ
FAHR

Kindertruien en sweatshirts 89,- / 59,- en 29,-

• proefexamens

• 9 wk. rijopleiding

LM.B. Vorden BV
Industrieweg 13 - tel. 05752-3163

Ruurlo

Te koop: Gebruikte U-snijders, vol hydraul. steekschppen, kuilvoerzaag, l-gebr. Schuitemaker voerwagen L en R lossend, Krone meststrooier 3,5 ton z.g.a.n., M.M. tanks v.a.
f 500,-, gebr. traktoren o.a. 1 H-433+533, Case 1390 4wd, MF 158+165, D.Br. 885+
996, John Deer 710 voor de hobbyist.

TWEEDE BLAD

CONTACT

Donderdag 1 december 1988
50e jaargang nr. 35

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDÊN/WICHMOND EN OMGEVING

Overweldigende belangstelling voor „Agrarische
Sector In Beweging"

mers hebben allen het Nederlands als
keuzevak). De leerlingen van het Stedelijk zullen in april een tegenbezoek aan
Thuin brengen.

Jonge boeren betalen
bij uitvoering van
bestuurstaken

Tijdens de jaarvergadering van Jong Gelre, welke vrijdagavond in het Dorpscentrum werd gehouden, gaf voorzitster Els
Abbink een opsomming van de vele aktiviteiten die Jong Gelre in 1989 te wachten staat. Zo zal er in verband met het 75jarig bestaan op 8 juli 1989 een receptie
en feestavond werden gehouden in de
grote zaal van „de Herberg". In het weekDe ijsbaanvereniging „Vorden" heeft end van 5 en 6 augustus wordt er samen
besloten om de houders van ledenkaar- met de afdeling Lochem (die volgend
ten voor volgend seizoen voor „half jaar ook 75 jaar bestaat) op de grens Vorgeld" te laten schaatsen. Dit als compen- den/Lochem om precies te zijn op de
satie, vanwege het feit dat er vorig jaar in terreinen van de familie Mennink aan de
Vorden niet geschaatst kon worden. Een Galgengoorweg een grote landdag gegezinskaart gaat derhalve vijftien gulden houden. Dit zal onder meer bestaan uit
kosten; ledenkaarten voor het eerste lid een agrarische wedstrijddag, een zesvan het gezin f 7,50 en voor meerdere kamp en tal van nevenaktiviteiten. Er
leden uit het gezin onder de 16 jaar wordt een grote feesttent neergezet waar
f 2,50 per persoon. Deze prijzen gelden een feestprogramma, frühshoppen e.d.
t/m vrijdag 3 december. Daarna worden zal worden gehouden. Jong Gelre zal op
de prijzen verdubbeld. De kontributie 3 en 4 november 1989 in plaats van de gezal niet worden verhoogd. Uit het jaar- bruikelijke toneeluitvoering ditmaal een
verslag van secretaris J.F. Geerken was, revue instuderen. Rondom het 75-jarig
aangezien er geen ijs was, weinig te mel- bestaan zal er in juli een jubileumboekje
den. Penningmeester M.J. Bruggeman worden uitgegeven. Tijdens de vergamaakte melding van een financieel ge- dering vrijdagavond werd een door penzonde vereniging. Bij de bestuursver- ningmeesteres Karin Boers ingediende
kiezing werden de aftredende leden M. begroting voor 1989 door de leden goedGroen, H.G. Harmsen en H.M. Vis- gekeurd. Secretaris Jan Eskes gaf een
scher herkozen. Investeringskosten be- overzicht over de aktiviteiten van het afhoeft de vereniging niet te maken, de gelopen jaar. Op 23 december a.s. vindt
watervoorziening en de verlichting is in in het Dorpscentrum de jaarafsluiting
goede staat. Het ligt in de bedoeling dat plaats. Op 7 januari is er in de Herberg
de ijsbaan na 5 december onder water het regionale Nieuwjaarsfestijn. Na
zal worden gezet. Us en weder dienende afloop van de vergadering werd er op
zal het komend seizoen een marathon- een groot videoscherm de film „Amsteschaats wedstrijd worden georganiseerd. rdamned" vertoond.

Dat de agrarische sector inderdaad volop in beweging is werd
maandagavond in bar-bodega 't Pan toffe! tjc «verduidelijk bewezen.
Zo'n 200 personen, mannen en vrouwen uit deze sector kwamen op
de uitnodiging van de plaatselijke Rabobank bijeen om te luisteren en
mee te discussiren over hun bedrijfstak. Ir. L. Aardema, directeur van
de mengvoedercoperatie ABC uit Lochem, hield een inleiding over
het onderwerp „Veranderingen in de markt- en
produktieomstandigheden binnen de agrarische sector".
Hij richtte zich in zijn toespraak met op een rondreis door de wereld, waarbij
name tot de jonge boer. „Deze heeft het hij aangaf wat de toestand van de econoniet gemakkelijk, hij moet ongelooflijk mie in veel landen en werelddelen voor
veel in de gaten houden. Neem het com- invloed heeft op de agrarische sector in
merciële traject. In organisatorische zin ons land. Inflatieproblemen in Brazilië,
moet hij daar veel aan doen. Hij moet geringe koopkracht in Afrika, de Verook vooral buiten zijn eigen bedrijf kij- enigde Staten die boven hun stand hebken. Het is van groot belang dat we de ben geleefd. Kijk naar Soedan. Bij ons in
standsorganisaties in het leven houden. Lochem liggen schepen met produkten
Dus daarbij op de barricades staan met die vanuit dit land ter verkoop worden
een aktief en agressief beleid. Die aangeboden, terwijl daar zelf grote honstandsorganisaties zullen we moeten be- gersnood heerst, aldus de heer Aardema
mannen met goeie kerels en vrouwen. die verder uitgebreid inging op zaken als
Deze menzen zullen we wel financieel in de EEG, het melkquotum, de mestprostaat moeten stellen dat zij dit tijdroven- blematiek. Hij wees op de verschuivinde werk kunnen doen. Ik zou 't bijzonder gen die zich voordoen in het agrarische
toejuichen dat veel van deze jonge boe- gebeuren. De toeneming van de akkerren in de leeftijd van 30-45 jaar in de or- bouwproduktie met vijf procent. De
ganisaties zitting nemen. Juist de "ster- heer H.G. Vrielink, relatiebeheerder
keren,, zijn in deze leeftijdscategorie te agrarische bedrijven van de Rabobank te
vinden. Zij willen nog een goede toe- Vorden, ging aan de hand van cijfers en
komst tegemoet gaan en dat inspireert", voorbeelden uitvoerig in op de finanzo sprak de heer Aardema. In zijn alge- ciering van het agrarische bedrijf onder
meenheid was de heer Aardema van „veranderde omstandigheden", waarbij
mening dat de landbouw naar buiten toe hij onder meer wees op de moeilijke sizijn imago moet verbeteren. „Perfekti- tuatie in de varkenshouderij. „Er zijn in
onering van het bedrijfsmanagement is Nederland evenveel varkens als mengeboden. Wie print die wint, dat is te- sen". Wanneer moet u verantwoord ingenwoordig de slogan. Laat u zich vooral vesteren? Vragen waarop de heer Vrieniet opsluiten in uw eigen produktie link trachtte een antwoord te geven. De
maar blijf rondkijken naar alternatie- leiding van deze avond was is handen
ven", aldus de heer Aardema die de vele van de heer J. Krooi, directeur van de
aanwezigen in de zaal eerst „meenam" Rabobank Vorden.

Op initiatief van de Bejaardensoos op de
Kranenburg werden alle bejaarden in
Vorden zaterdagmiddag in de gelegenheid gesteld deze toneeluitvoering bij te
wonen. Wel, de mensen kwamen in groten getale opdagen en vormden voor de
spelers en speelsters een dankbaar publiek.
De gezellige sfeer werd zaterdagavond
nog eens dunnetjes over gedaan toen de
„rest" van Vorden kon genieten van dit
blijspel dat geheel in het dialekt werd gespeeld. Hanneke Kok, die normaliter de
regie voert bij „Krato", kon zich voor dit
blijspel niet vrijmaken, zodat het stuk
thans werd gespeeld onder regie van Bert
Visser. Laatstgenoemde slaagde erin een
tekstvast en goed gespeeld spel „af te leveren". De zaal kon volop genieten van
de twisten tussen de families Hoek en
Kabeljauw. En dat alles om een oude varkensschuur die volgens de ene familie
een uur in de wind stonk. Pieter Hoek en
Stientje Kabeljauw die verliefd werden
op elkaar, vonden het geruzie tussen de
ouders welletjes en zorgden ervoor dat
de strijdbijl werd begraven. Daar gingen

Lyceisten bij de
eerste vier in
chansonfinale
De zeventienjarige Annemieke van der
Veer, leerlingen van het Stedelijk Lyceum in Zutphen, is bij de eerste vier geëindigd op het door de Alliance Francaise georganiseerde Concours de la Chanson. Het Concours is gehouden in de
Kleine Komedie in Amsterdam. Annemieke werd bijgestaan door haar medeleerlingen Juliette Brans (tweede stem)
en Lennart van Strien (piano). De KRO
zal het Concours op 24 december a.s.
uitzenden. De jury (met o.a. Henk van
der Molen en Liesbeth List) vond het
knap dat Annemieke op haar leeftijd al
zoveel gevoel in haar chanson kon leg-

natuurlijk de nodige verwikkelingen aan
vooraf.
„Krato" zorgde zelf voor de kleding
waarbij de adviezen van mevr. Mombarg
terdege ter harte werd genomen. Ook de
decors namen de leden zelf voor hun rekening.
Een speciaal kompliment aan het adres
van Mirjam Re in tj es is zeer zeker op zijn
plaats. Zij debuteerde deze avond op de
planken. De rol van het dienstmeisje ging
haar voortreffelijk af.

De verdere medespelenden waren: Annie Rutgers, Bert Wunderink, Herbert
Rutgers, Wilma Nijenhuis, Geert Wasseveld, Astrid Sueters, Marjan Zweverink, Ivo Eykelkamp. De grime werd verzorgd door Ineke Wunderinke en Anneke Roelvink. Souffleuse Tini Pellenberg.
Het stuk zal zaterdagavond 14 januari 1989
in het Dorpscentrum worden opgevoerd.
De bewoners van „de Wehme" kunnen op
7 december al van het stuk genieten.

gen en verwacht een goede toekomst
voor haar.

Stedelijk Lyceum
had Belgisch bezoek
Het Stedelijk Lyceum te Zutphen heeft
van 17 t/m 20 november bezoek gehad
van leerlingen van het Athenée Royal
uit het franstalige Belgische stadje
Thuin. In het kader van de Europese
vorming streeft het Stedelijk naar uitwisselingen met scholen in het buitenland.
Sinds enkele jaren heeft de school al een
partner in de Duitse stad Osnabrück. De
nieuwe relatie met de school uit Thuin is
voor beide partners aantrekkelijk: de
Nederlandse leerlingen kunnenin België
hun kennis van het Frans in de praktijk
brengen, voor de Belgen geldt dat voor
het Nederlands (de Belgische deelne-

tachograafschijfinstallatie in het geheel
niet gekeurd was.
* Tevens vond er een radarsnelheidscontrole plaats te Vorden. 9 automobilisten
overtraden de wettelijk gestelde snelheidslimieten. Zij werden ter plaatse
met hun overtreding in kennis gesteld.

* Ook werd een onverzekerde motor
met veel technische gebreken uit het verkeer genomen. Aan de motor zat o.a. een
verkeerde, lawaaierige, uitlaat.

Komend seizoen
voor half geld
schaatsen

Kun je de handen uit de mouw steken?
Kun je een kerstboom tillen?
een plastic bak plaatsen?
even tijd vrijmaken op 6 december om 8.00
Kun je helpen?
Dan kun je je aanmelden bij Wim Polman, Insulindelaan 5, tel.
1314.
DiM^un je nog meer genieten van de versiering var^Mis
dofPomdat je zelf hebt meegeholpen!

GROEP VORDEN

Op 22 november werd aan de Rijkspolitie
Vorden doorgegeven dat op de Horsterkamp even voorbij de inrit naar het kasteel Vorden, een stuk heg omvergereden
was. De heg vormt de scheiding tussen
het fietspad en de rijbaan. Een eventuele
veroorzaker heeft zich niet gemeld.
Eventuele getuigen e.d. worden verzocht
zich te melden.
Een plaatselijke ondernemer meldde dat
bij hem de laatste tijd herhaaldelijk goederen en geld verdwenen. Naar aanleiding hiervan stelde de Rijkspolitie Vorden een onderzoek in, dat resulteerde in
de aanhouding van een personeelslid.
Het personeelslid bekende dat hij al
sinds september 1988 voor ongeveer
f7.000,- aan geld en goederen bij zijn
werkgever had ontvreemd. Na het complete onderzoek is de verdachte heengezonden.
In de nacht van 22 op 23 november werd
vanuit de fietsenstalling bij het Spoorstation te Vorden een fiets ontvreemd. De
aangeefster deed hiervan melding. In de
loop van de week werd deze fiets in Vorden teruggevonden tijdens de diverse
surveillances. De fiets werd aan de aangeefster teruggegeven.
Op 24 november kreeg de Rijkspolitie
Vorden melding dat 2 personen uit Lichtenvoorde waren gearresteerd. Zij bekenden betrokken te zijn geweest bij de
inbraak op 13 nov. jl. in een perceel aan
de Brandenborchweg. Het onderzoek
hiervan is nog in volle gang. De daders waren uit de trein gezet in Ruurlo,
omdat ze niet betaalden en hebben toen
maar ergens langs de spoorlijn ingebroken. De daders waren resp. 14 en 16 jaar
oud.
- Er werd tussen 18.00 en 19.00 uur aan
de Molenweg te Vorden een geparkeerde
auto vernield. De linkerbuitenspiegel
van een personenauto, merk Nissan,
werd door een onbekend iemand vernield.
Op vrijdag 25 november omstreekst 15.30
uur vond er een ongeval plaats op de
Nieuwstad te Vorden. Een bestuurder
van een personenauto reed achterwaarts
een parkeerplaats af en botste toen tegen
een andere auto op. Geringe materiële
schade was het gevolg.

De Rijkspolitie Vorden
Tel. 1230

Derde Trekking
Sint Nikolaasaktie
Dinsdag 29 november 1988
Vleespakketten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

J. Lenselink
Jongbloeds
J. Weg
A.G. Hummelink
G.W. Grooters
Ria Huurneman
J.W. Zuurveld
G.H. Ruesink
D. Baauw
N. Voorhorst
R. Groot Nuelend
E.J. Arendsen
mevr. Brouwer
K.A. Nieuwenhuis
H.J. Kip

Vosheuvelweg 6, Vorden
het Wiemelink 9, Vorden
de Haar 24, Vorden
Beeklaan 14, Wichmond
Insulindelaan 12, Vorden
Hoetinkhof 129, Vorden
de Haar 3, Vorden
Hengeloseweg 13, Vorden
En k weg 4, Vorden
B. van Hackfortweg 8, Vorden
Onsteinseweg 5, Vorden
de Steege 27, Vorden
Hackforterweg 38, Wichmond
Brinkerhof 75, Vorden
Brinkerhof 91, Vorden

Verrassingspakketten:

Wie?

Hoekse en Kabeljauwse
twisten laaiden hoog op bij
„Krato"
De toneelvereniging „Krato" uit de Kranenburg heeft vele Vordenaren
zaterdag een plezierig dagje bezorgd. In de zaal van café „Schoenaker"
werden die dag twee uitvoeringen gegeven van het blijspel in drie bedrijven getiteld „Hoekse en Kabeljauwse Twisten".

Jong Gelre wacht
een druk 1989

In de afgelopen week heeft de politie veel
tijden aandacht moeten besteden aan personen die door overmatig drankgebruik
overlast veroorzaakten voor anderen. Eén
van hen moest zich zelfs onder doktersbehandeling stellen.

Op 26 november omstreeks 12.40 uur,
vond er een aanrijding plaats tussen een
automobilist en een bromfietser. De
bromfietser kwam ten val. Het ongeval
vond plaats op de kruising Dorpsstraat/
Raadhuisstraat. Zeer lichte materiële
schade was het gevolg.
- Er werd bij een plaatselijke middenstander na sluitingstijd een damesfiets
aangetroffen, die niet afgesloten was. Uit
voorzorg belde de winkelier de plaatselijke politie. Deze ontfermde zich over de
goede fiets. Op 28 nov. meldde zich een
inwoonster uit Vorden aan het bureau en
ze vertelde dat ze 'de geparkeerde fiets
helemaal vergeten was.
In de fiets ontbrak een postcode. Dat had
een hoop werk kunnen voorkomen. Diverse recherche-rapporten waren reeds door
de politie nagezien op een eventuele vermissing.

Op zondag 27 november omstreeks 07.00
uur kwam een reegeit onder een personenauto op de Baakseweg te Vorden. De
reegeit was op slag dood. De auto liep
lichte schade op.
- Er werden aan de Komvonderlaan te
Vorden 2 damesfietsen aangetroffen.
Dankzij de ingegraveerde postcode werd
één eigenaresse onmiddellijk opgespoord. De andere fiets, een oude overgeverfde damesfiets, is gestald op het politiebureau.
Op 28 november vond er in de Zutphenseweg ter hoogte van het PTT-kantoor
een klein ongeval plaats tussen 2 personenauto's. Enkel zeer lichte materiële
schade was het gevolg.
- Ook vonden diverse verkeerscontroles,
in en om Vorden plaats. Vele automobilisten werden gecontroleerd.
- Het dragen van de veiligheidsgordel
was bij deze controle 100%. Hierbij werden geen overtredingen geconstateerd.
- Wel werd een vrachtwagenbestuurder
geverbaliseerd, omdat de geïnstalleerde

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Brinkerhof 4, Vorden
Marjon Jansen
R. Berendsen
de Bongerd 22, Vorden
J. Looman
de Hanekamp 36, Vorden
Johnny Addink
Geesinkweg 10, Warnsveld
mevr. de Gast
de Horsterkamp 23, Vorden
J. Sloot
Enzerinkweg 14, Vorden
Ruurloseweg 71, Vorden
J.W. Berenpas
J. Borgonjen
Zutphenseweg 115, Vorden
P. Vaartjes
Broekweg 159, Wichmond
het Hoge 64, Vorden
Colenbrander
J. Gotink
Hamelandweg 15, Vorden
het Wiemelink 12, Vorden
J.H. Star-Pardijs
J. Pardijs
Almenseweg 23, Vorden
M. Klein Bretaler
Wildenborchseweg 27, Vorden
D. Klein Geltink
Schuttestraat l, Vorden
H.W. Esselink
Prins Bernhardweg 26, Vorden
A.Th. Hogendoorn
de Delle 21, Vorden
H. Brummelman
Alderkampweg 3, Vorden
H. Meijerink
Rommelderdijk l, Vorden
A. Arends
Berkenlaan 361, Zutphen
Hoebink
Beeklaan 12, Wichmond
J. v.Klink
Ruurloseweg 89a, Vorden
B.M. Lebbink-Gotink. Eikenlaan 27, Vorden
M.G. Wolsing
Nieuwstad 39, Vorden
D. Ridder
de Horsterkamp 19, Vorden
Bergman
Brinkerhof 64, Vorden
H.C. Bulten
Prins Bemhardweg 19, Vorden
Stegeman
Lankhorsterstraat 19, Hengelo-G.
A. Golstein
Insulindelaan 17, Vorden
fam. Biekart
van Heeckerenstraat 14, Vorden
G.J. Hulshof
Zutphenseweg 96, Vorden
H. Dijkstra
Burg. Galleestraat 38, Vorden
mevr. A. Lenselink
P. van Vollenh.laan l, Vorden
Harry Kuiper
de Bongerd 30, Vorden
A. Meenink
Zutphenseweg 90, Vorden
Christinalaan 18, Vorden
W.J.C. Haas
Julianalaan 8, Vorden
G. Koerselman
H. Otten
Mispelkampdijk 7, Vorden
het Zwanevlot 309, Zutphen
mevr. Borghoff
Groenloseweg 31, Ruurlo
L. Jonkers
W. Alexanderlaan 14, Vorden
Y. Weesjes
J.A. Eulink
Deldensebroekweg 17, Vorden
B. v.d. Heijdenlaan 4, W'mond
B. Nijenhuis
de Doeschot 11, Vorden
J.C. Houwen
Beatrixlaan 7, Vorden
J. Bonting
Ruurloseweg 90, Vorden
H. Roelvink
Ockhorstweg 2, Wichmond
M. Memelink
Villa Nuova 73, Vorden
Tini Heezen
Beeklaan 7, Wichmond
T. ten Dijk
de Boonk 47, Vorden
H.B. Maalderink
Jan Klein Geltink
Wiersserbroekweg 18, Vorden
Kapel weg 2, Vorden
Eric Klein Haneveld
J. Holtslag
Constantijnlaan 13, Ruurlo
A. Lichtenberg
het Wiemelink 65, Vorden
Beatrixlaan 14, Vorden
mevr. A. van Burk
Brinkerhof 70, Vorden
Femke Eggink
G. Woestenenk-ten Have Geesinkweg 2, Warnsveld
het Vaarwerk 22, Vorden
J. Harmsen
Dorpsstraat 13, Wichmond
M. Nijenhuis
Lindeseweg 19, Vorden
Berends
G.W. Plijter
Prins Bernhardweg 5, Vorden
Zelledijk 9, Vorden
E.J. Wasseveld
Vordenseweg 17, Warnsveld
D. Wesselink
Eikenlaan 5, Vorden
fam. Hartman
Walterslagweg l, Baak
mevr. Tjoonk-van Til

andioze Citroen SterrenShow
Open Huis in Ruurlo

De Sterren van de OPENINGSSHOW
U vindt in onze showroom ook de
BX Palmarès. Een exklusieve auto, niet
alleen om z'n prijs, maar ook omdat slechts
een beperkt aantal exemplaren is
vervaardigd. Uitgevoerd in witte lak, met
grote wieldoppen, steenslagbescherming
en bumperschilden in dezelfde kleur.
Striping in lichtgrijs, rood en donkergrijs. Op de voorportieren het BX Palmarès
monogram in helderrood. De BX Palmarès

Eurocasion, da's nog
eens zorgeloos rijden

heeft een krachtige motor met 5-bak en
staat op brede banden. De rijprestaties
van deze chique, sportieve auto zijn
subliem. Prijs exkl. afl.kosten 25.900,Ook de AX Royale is het bekijken waard.
Een opvallende auto, ook qua rijprestaties
en toch bijzonder zuinig, de AX Royale
met talloze accessoires is jong geprijsd.
De 3-deurs versie 14.900,-, de 5-deurs
15.600,-exkl. afl.kosten.

Op al onze Eurocasions krijgt u 3 maanden
garantie en meestal hoeft u daarvan niet
eens gebruik te maken. Maar een
Eurocasion garantie biedt nog veel meer.
- geen kilometerbeperking
-geen eigen risiko
- geldig bij alle Europese Citroen
servicepunten
-omruilgarantie bij spijt
- recht op vervangende auto bij reparaties
langer dan 8 uur
- Eurocasion Travel Service, 24 uurs hulp in
heel Europa inkl. vervangend vervoeren
transport.

Wat is een Citroen van
Ruesink toch formidabel
Alle nieuwe modellen Citroen staan overzichtelijk opgesteld in onze ruime showroom. De Citroen AX, jong geprijsd,
verrassend ruim en degelijk gebouwd.
De BX, betrouwbaar, supersnel, een van de
populairste auto's in Nederland. De Citroen
CX, ongeëvenaard qua vormgeving en
techniek. In alle uitvoeringen, in alle
nieuwe kleuren. Onze kollektie 'jonge'
topoccasions is ook zeker een kijkje waard.
Een auto van Ruesink is een genot om in te
rijden.

Zaterdag 3 december
wie betaalt helemaal niets
Op zaterdag 3 december om 15.00 uur wordt
door Pim Verbeek,
trainer van de Graafschap, de gelukkige
winnaar getrokken van
de GRATIS RUESINK
OCCASION. Want wie
tijdens de verbouwingsaktie een gebruikte auto
heeft gekocht, heeft
kans het bijbetaalde
bedrag in zijn geheel
terug te krijgen.

Eurocasion

AUTOMOBIELBEDRIJFEaRUESINK BV
De Venterkamp 11. Ruurlo. Tel. 05735-2004 Grutbeek 6, Doetinchem. Tel. 08340-235

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

Hamara Huis

^r™

A
Als u nu bij 't Pantoffeltje uw bruiloft geeft dan is die
warme sfeer, dat tikje nostalgie van 't Pantoffeltje
gewoon meegenomen.
Evenals ook de voortreffelijke keuken, het Grolsche
bier, de airconditioning, de perfekte bediening.
Kortom de hele entourage.
En om het helemaal in stijl te houden:
krijgt u er nog een hele mooie

voor prijslijst en folder
05752-6551

old-timer

bij!

Voor 1 dag dus om in te trouwen op onze kosten,
of toch liever zo'n prachtig mooie en lekkere
bruidstaart?
En uiteraard hebben we voor de wat oudere
bruidsparen of wat voor feestvierders dan ook,
een heerlijke verrassing.

Benegas
butaan
propaan

bodeqa

Vloeibaar

l Uatrtoffrlt j
Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

zonnetje in flessen of tanks

Bekend om /ijn uitstekende keuken.
'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner.

ADVIES VAN SINT:
U geeft iets goeds en proeft iets lekkers:

De winter '88/'89 staat voor de deur. Voor
velen een tijd van hoge stookkosten.
Overweeg daarom nu over te schakelen
op Benegas propaan.
Want Benegas biedt haar verbruikers alle
mogelijkheden om te genieten van de
voordelen van zuinige gasgestookte ap-

ZUIVER ROOMBOTER
AMANDELLETTERS
en STAVEN, SPECULAAS
en GEVULD SPECULAAS:
Zo vers uit de oven van de Warme B akker en dat proeft u!
ALLES ÉÉN KWALITEIT: DE BESTE!
't winkeltje in vers brood en banket

B.V.
7227 DG TOLDIJK-STEENDEREN
Emmerikseweg 17
Telefoon (05755) 1321

Kruislandstraat 46. Haaksbergen. Tel. 05427-13124.

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

*#3

SINT NIKOLAAS U

WIJ GAAN GROOTS
REORGANISEREN
Daarom geven wij nu op alle
schoenen - laarzen - pantoffels

20% ECHTE
KORTING

AAN DE KASSA

Profiteer van dit voordeel
want de laatste mode is er ook bij!
KOOPAVONDEN: 30 NOVEMBER - 1 DECEMBER - 2 DECEMBER
MAANDAG 5 DECEMBER geopend van 9.00-16.00 uur

Let op:
Onze klantenkaart blijft geldig t/m 31 december.

Feestelijke Heropening met G
Feestelijke Heropening op donderdag 1 december
Na een ingrijpende verbouwing wordt op 1 december a.s. op feestelijke
wijze de heropening van Garagebedrijf Ruesink in Ruurlo gevierd.
Vanaf donderdag 1 december tot en met zaterdag 3 december houden
wij OPEN HUIS en bent u van harte welkom ons bedrijf te komen
bekijken. Wij hebben een hapje en een drankje voor u klaarstaan en u
kunt kennis maken met de nieuwe lijn Citroen '89. Alle modellen AX, BX
en CX, waaronder de spectaculaire BX Palmarès, de AX Royale en de
komplete lijn Bedrijfswagens. Wij hebben ook een groot aantal mooie
'jonge' occasions. Ter gelegenheid van de heropening zijn enkele
occasions heel aantrekkelijk geprijsd.

- ..-....«.n De Graafschap

Een hypermodern bedrijf &
Ruesink in Ruurlo is ingrijpend verbouwd
en heeft een spiksplinternieuwe inrichting
waar uw auto volgens de modernste
technieken onder handen kan worden
genomen. In onze grote, nieuwe showroom
van maar liefst 1000 m2 heeft u alle
ruimte op uw gemak de auto's te bekijken
en met elkaar te vergelijken. Nieuwe
auto's en onze grote kollektie tppoccasions.
De werkplaats -1200 m2 inklusief de
schade- en spuitinrichting - heeft een
hypermoderne inrichting gekregen met alle
elektronische testapparatuur. Onze mensen
helpen u vriendelijk, snel en vakkundig.
Dat maakt het rijden met Citroen zo
voordelig en veilig.

O
O-

OPENINGSSHOW Ruesink Ruurlo viert feest,
Haaksbergen en Doetinchem vieren mee

O

CITROEN

O

De nieuwe

l'Jn Citroen '89 kunt u van 1 tot
en met 10 december bewonderen, niet
alleen in Ruurlo, maar ook in onze
vestigingen in Haaksbergen en
Doetinchem. Neem gerust de hele familie
mee. Voor de kleintjes ligt een mooie poster
van de Graafschap klaar. Onze bedrijven
zijn van maandag 5 t.e.m. donderdag 8
december open tot 18.30 uur, vrijdag
9 december tot 21.00 uur en zaterdag
10 december tot 17.00 uur.

Als het om autorijlessen gaat

YVONNEV&NGENNH*

VERENIGING IS DIE
OVERUWAAKT,

Autorijschool

Geachte mevrouw/ mijnheer^^
Op 15 april 1988 ben ik officieel tot ambassadrice van
het Nederlandse Rode Kruis benoemd.
Dat ik voor het Rode Kruis heb gekozen, is natuurlijk
niet helemaal toevallig. Het Rode Kruis is een
organisatie, die mij bijzonder aanspreekt.
Niet alleen door zijn hulpverlening bij hongersnood,
natuurrampen en oorlogssituaties, maar ook door zijn
hulpverlening dichter bij huis, zoals bijvoorbeeld het
vakantieschip de "J. Henry Dunant" en de bloedinzameling. Zelf ben ik door de sport ook wel eens in
aanraking gekomen met de vrijwilligers van het
Nederlandse Rode Kruis. Je ziet ze in alle stadions en
bij elke grote sportmanifestatie.
Nu ik ruim een halfjaar het ambassadriceschap met
groeiende interesse en veel plezier vervul, heb ik het
Rode Kruis van nog naderbij leren kennen. Mijn
respect voor de veelheid aan taken is alleen maar
toegenomen. Dat geldt vooral voor de inzet van al die
duizenden vrijwilligers, waarvan ik er velen tijdens
mijn bezoeken aan het werk heb gezien.
Niet alleen volwassenen bleken als vrijwilliger bij het
Rode Kruis actief te zijn. Ook jongeren. Heel actief
zelfs, via vakantieweken waarbij gehandicapte en
niet-gehandicapte jongeren samen op vakantie gaan.
Wat ik ook erg nuttig vind, is dat het Jeugd Rode
Kruis EHBO-lessen voor kinderen op de basisscholen
geeft.

"J.H. Hilferink"

§

de Boonk 39, Vorden,
telefoon 1619
Autorijschool

"H J. Hilferink"
Insulindelaan 38, Vorden,
telefoon 1098
B.M.W. en Mazda automaat

ROBBERTSEN
VOOR
POELIERSKWALITEIT
Deze week:

Franse
maïskip
Wild
konijn
Tam konijn
achterbouten 500 g O,ZO
Op aanvraag wordt u gratis
toegezonden de prijslijst
van ons gehele assortiment

UW PO ELI ER
LAARSTRAAT 82 - ZUTPHEN
TELEFOON 05750-17707

Schoenreparatie
Eerlijk, ik stond er verbaasd van hoe vaak je eigenlijk
een beroep kunt doen op het Nederlandse Rode
Kruis.
En daarom wil ik een beroep op U doen. Steun ook
het Nederlandse Rode Kruis. Dat kan als lid. U hoeft
niet zelf vrijwilligerswerk te doen of bloed te geven.
Het gaat ons nu vooral om het lidmaatschap,
waarvoor U een door Uzelf te bepalen bedrag betaalt.
Met Uw bijdrage kan het Rode Kruis blijven helpen
waar dan ook. Want zonder ons aller hulp is het Rode
Kruis nergens.
Wij (ik zeg met nadruk: "wij") hebben U nodig.
Wellicht heeft U of een van Uw kinderen straks het •
Rode Kruis nodig.
Help het Rode Kruis helpen. Alvast bedankt!!
Yvonne van Gennip

Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

Hout bestellen

Harmsen
bellen
Tel. 05752-1486
TE HUUR
VANAF JANUARI:

Woonhuis
met garage
en CV
Julianalaan 24
Vorden
Te bevr.: 08340-23860

Bakkerij 't Stoepje
Spakenburg

100% Roomboter-amandel letter van 8,50 voor 6,Gevu ld
S pecu laas speculaas 3 voor 5,brokken 5voor 5,Vissers volkoren 1,85

Markt Vorden
A r ie Mink, Uw warme bakker
op de markt te Vorden

Specialiteiten: Vissers Volkoren, Harde Duitse Broodjes,
Ouderwets Dubbel Gevuld Kaneelkrentebrood

Voor al uw Sint-ideën staan wij voor U klaar.
Wij hebben alleen op

Vrijdag-avond
koopavond
Er worden geen
Sint Nicolaas-zegels
verstrekt, doch geven

Maandag 5 dec.
16.00 uur gesloten

10% korting
op alle artikelen bij contante
betaling - t/m maandag 5 dec.

Bloemist-Hoveniersbedrijf

Zutphenseweg 64, Vorden, Tel. 1508

EEN
BEGRIP
in h e r e n s c h o e n e n

1
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GEMEENTE
VORDEN
HINDERWET

Terinzagelegging ontwerp-beschikking
(art. 24, lid 2, wet ABM)
Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 212-'88 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.00 uur, alsmede op de maandagavonden
in het Dorpscentrum te Vorden van 18.QO tot 21 .00 uur
ter inzage het ontwerp van de beschikking op het verzoek van dhr. G.W. Groot Enzerink, Deldensebroekweg
21, 7251 RD Vorden om vergunning tot het uitbreiden
van de bestaande inrichting met een mestbassin van
rubbermateriaal met twee canvaslagen voor de opslag
van rundveemest. Datum verzoek: 15 juli 1988. Adres
van de inrichting: Deldensebroekweg 21, kadastraal
gemeente Vorden, sectie N, nummer 75.
De strekking van het ontwerp van de beschikking luidt:
het verzoek komt niet voor inwilliging in aanmerking,
omdat bij afwezigheid van een zgn. keuringsverklaring
van het KIWA niet kan worden beoordeeld of kwaliteit
en kónstruktie van de mestzak op langere termijn voldoende zullen zijn om lekkage cq. bodemverontreiniging uit te sluiten, ondanks het feit dat de mestzak goede eigenschappen kan bezitten.
Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschikking kunnen SCHRIFTELIJK worden ingebracht door
de aanvrager en degenen die reeds schriftelijk of mondeling bezwaar hebben gemaakt tegen het verzoek om
vergunning en hen die daartoe redelijkerwijze niet (tijdig) in staat zijn geweest.
De bezwaarschriften moeten bij het gemeentebestuur
worden ingediend vóór Kj^Bcember 1988.
Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gegevens van degene die een bezwaarschrift indient niet
bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk
tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebestuur worden

Jansen

GEMEENTE
VORDEN
De burgemeester van Vorden maakt bekend dat het
college van Burgemeester en wethouders voornemens
is om, met toepassing van het bepaalde in artikel 18a
van de Wet jo. artikel 21 van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling te verlenen van de bepalingen
van het bestemmingsplan „Vorden-Kom 1980" teneinde medewerking te kunnen verlenen aan het bouwplan van de fa. Barendsen voor de verbouw van het
pand Kerkstraat 1, alhier.
Het betreffende verzoek/bouwplan ligt tot en met 16
december a.s. voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling ruimtelijke ordening c.a'. (Koetshuis). Gedurende die termijn kan een ieder schriftelijk
bezwaren tegen het verlenen van vrijstelling indienen
bij burgemeester en wethouders.
De burgemeester van Vorden,
E.J.C. Kamerling.

autoschadebedrijf
Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie autoglasservice - verhoogde daken.
Rijksstraatweg 91 - Warnsveld
005750-22816

'Juist nu wilje
echt wat lekkers
Want het is maar eenmaal

5 december
Autoschade

Theo Terwel
Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie

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

•^KB^MMM^^^H^^^H^^^

't Lekkerste komt '&
van de banketbakker.

f J. Wiekart Te ,7SO Ij

^^^

Specialiteit Zwanehalzen

Datum: 23 november 1988.
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Vorden,
De secretaris.
De burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten.
E.J.C. Kamerling.
Voor nadere inlichtingen: Gemeentehuis Vorden, tel.
05752-2323, toestelnr. 42.

dealer:

Kerst

Wullink Vorden

naar DÜSSeldorf

Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - tel. 1342

Voetbal op zaterdag en zondag
voor jeugd, dames, senioren, veteranen

Inkopen

organiseert voor alle jeugd
in Vorden

Wij rijden dagelijks van 1 t/m 23 december,
behalve op zondagen.
Om ca. 10.30 uur zijn we in Düsseldorf
en we vertrekken om ca. 17.30 uur.

kosten 20,- p.p,

Inlichtingen:

HAVI

woensdag 7 december
in zaal „De Herberg"
een leuke middag
o.a. • videobeelden EK
• posters
• t-shirts
Aanvang 14.00 uur

voorheen GTW reizen
Tel.: 05758-1334

Zeer fijne warme
halfwollen onderblouses
koopt U
bij:

55 cm - Teletekst
Kleuren TV met
AFSTANDSBEDIENING
Bekend Nederlands merk,
nieuwste model

1295.-

Zutphenseweg 29, Vorden. Tel. 05752-1971

van 14.00-16.00 uur
door Foto Hans Temmink

De juwelier heeft een
van goud
Ken hartje van goud4! Veelzeggend aan
;>en collier, leuk aan een ringetje in 't oor,
50
opvallend aan armband of
f horloge. Dit 14-karaats gouden
hartje laat y.ich door iedereen op de juiste plaats dragen.

2

06 juwelier

siemerink

Akkermanstraat 9 - Velswijk - tel. 08344-301

Met de cup
op de kiek

oo opticien

met medewerking van
DRUKKERIJ

WEEVERS

JM

DERDE BLAD

CONTACT
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NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Kostbare zege van
Vorden op Terborg
2-0
Geluk en pech liggen in de voetballerij
wel heel dicht bij elkaar. Geluk voor
Marcel Boekholt dat een zware overtreding van hem „slechts" bestraft werd
met een boeking. Pech voor Terborgspeler Gerard Holman toen hij in het
strafschopgebied van Vorden werd vastgehouden en zich met een trappende beweging losrukte. Voor de scheidsrechter
een reden om de onfortuinlijke Terborgspeler uit het veld te zenden. Dat begeurde 20 minuten voor tijd bij de stand
1-0. Aan het verdere verloop van de wedstrijd was niet te zien dat de bezoekers
met tien man verder moesten want Vorden werd in die periode danig onder
druk gezet. De defensie van Vorden met
als uitblinker Andre van de Vlekkert en
niet in het minst doelman Wim Harms
bleef het hoofd koel houden. Aan de andere kant waren de counters van Vorden
erg gevaarlijk. Speciaal Marcel Mölders
was een paar keer dichtbij een doelpunt.
Een minuut voor tijd zag Mölders zijn
harde werken beloond door een door
Mare v.d. Linden tegen de paal geschoten bal van dichtbij in te schieten. 2-0.
Tussen haakjes, aan het schot van van de
Linden ging een prachtige pass van
Wilco Klein Nengerman vooraf. Voor
de rust viel er voor de toeschouwers weinig te genieten. Vorden, met twee spitsen spelend, kwam op het kritieke moment steeds in aanvallend opzicht een
mannetje tekort, zodat de defensie van
Terborg weinig in aktie behoefde te komen. In de 30e minuut zag Marcel
Mölders overigens een inzet net voor 't
doel langs draaien. Vijf minuten voor
rust werd Edwin Meyer in het strafschopgebied aangetikt, penalty. Mare
van de Linden klaarde het karwei 1-0. In
de tweede helft voorkwam Andre van de
Vlekkert na tien minuten de gelijkmaker
door de bal uit de rechter bovenhoek te
koppen. De 2-0 overwinning geeft de
thuisclub weer wat meer „lucht".

Voetbal
Uitslagen 26 november 1988: Vorden Al SDOUA 2-3; Vorden Bl - ABS Bl 3-1;
Voorwaarts Cl - Vorden Cl 6-0; Vorden
C2 - Witkampers C2 7-0.
Programma 3 december 1988: Vorden Al
- MVR Al; Vorden B l - Longa 30 B2;
Vorden B2 - Elspeet Bl; Daventria Cl Vorden Cl; AD '69 C2 - Vorden C2.
Uitslagen zondag 27 november: Vorden l
- Terborg l 2-0; Vorden 3 - Rietmolen 2
5-2; Erica 6 - Vorden 4 5-0; Vorden 5 SVBV 41-5; Eerbeekse Boys 7-Vorden 6
3-2; Vorden 7 - Socii 5 0-1; Pax 11 - Vorden 8 0-4.
Programma zondag 4 december: Vorden l
- Eibergen l (Sint en Piet aanwezig);
KSV 2 - Vorden 2; Vorden 3 - EG W 1;
Dierense Boys 4 - Vorden 4; Vorden 5 Keyenborgse Boys 4; Witkampers 9 Vorden 6; Vorden 7 - Klein Dochteren 5;
De Hoven 7 - Vorden 8.

Pupillen
Uitslagen van zat. 26 nov.: Dl Erica-Vorden 1-3, D2 SHE 1-Vorden 1-2, El-11 Vorden-SHE l 5-0, El-7 Vorden-ERica 2 0-3,
Fl Vorden-Spc. Eefde 12-0, F2 VordenPAX 3 8-0.
Programma zat. 3 dec.: 's morgens inhaalwedstrijd D2 Vorden-Warnsveldse Boys
1.

Damesvoetbal
Witkampers-Ratti 11-0
Het nog steeds bovenaan staande Ratti
Dames moest afgelopen zondag naar de
Witkampers, die drie punten achter hen
staan. Het waren de Witkampers die zich
het sterkst toonde.
Vanaf het begin kwamen de meeste aanvallen van hun, maar dankzij uitstekend
keeperswerk van Gerdien Heuvelink
bleef de stand tot aan de rust 0-0.
De eerste minuten van de tweede helft
was voor Ratti, maar gescoord werd er
niet. Daarna nam de Witkampers het
heft weer in handen. Dit resulteerde ca.
een kwartier voor het einde tot een tegendoelpunt en was tevens de eindstand
bepaald op 1-0.
Aanstaande zondag speelt Dames Ratti l
tegen Meddo uit.

Dash/Sorbo laat
tegen Abcoude in
tweede set winst
liggen
De dames van Dash/Sorbo hebben zaterdag in de thuiswedstrijd tegen mededegradatiekandidaat Abcoude in de
tweede set de winst laten liggen. In die
periode kwam de thuisclub na een aan-

vankelijk gelijk opgaande strijd (4-4 en
7-7) op gegeven moment via enkele
prachtige smashes van Gerrie Koren op
een 10-7 voorsprong. Toen „knakte" er
wat binnen de ploeg en nam Abcoude
via 11-13 het initiatief over. Ondanks het
feit dat Dash in de slotfase de scheidsrechter een paar keer duidelijk op haar
hand had ging toch de winst met 13-15
naar de bezoekers. Hierdoor werd de
stand 1-1. In de eerste set verraste Dash/
Sorbo met fris aanvallend volleybal,
waarbij een belangrijke rol was weggelegd voor Jolanda Wolters. Bij de thuisclub ontbraken nog steeds Carla Jansen,
Carla Veninga en Marijke Smeerdijk. Eigenlijk noodgedwongen haalde coach
Jaap Sanders Tineke Elbrink weer in de
ploeg. Tineke bewees nog steeds op
tweede divisie-niveau mee te kunnen
draaien. Zij tikte enkele slimme balletjes
„binnen". Dash/Sorbo won in de eerste
set duidelijk met 15-8. Na de „misstap"
in de tweede set ging Dash/Sorbo in de
derde set voortvarend van start. Met een
uitblinkende spelverdeelster Emmy
Jansen en een „knokkende" Marja Harenberg boekte de ploeg een 15-11 overwinning en nam daarmee een 2-1 voorsprong. In de vierde set waren de rollen
meer dan omgedraaid. Abcoude vocht
voor wat het waard was en dat was heel
veel. Dash kwam er niet aan te pas 3-15.
Deze dreun kwam de thuisclub in de
vijfde en beslissende set niet meer te boven. Abcoude rook haar kans en liet met
5-15 Dash duidelijk in de kou staan.
Eindstand 2-3.

Jeugd Ratti
Uitslagen zaterdag 26 november: Pr.
Bernhard Cl-Ratti Cl 2-3.
Programma zaterdag 3 december: Cl vrij.

PKV-nieuws
Het tentoonstellings-seizoe 3 is weer
aangebroken. Leden van de PKV zonden hun dieren in op 3 shows, met goede
resultaten. Hierbij de uitslagen.
Regge Show Russen: Afd. konijnen:
Franse hangoor, J. Dekkers IxF 2xZG.
idem D.Kuiper IxZG IxG. Groot zilver,
Comb. van Hoerde IxG. Rode Nieuwzeelande r, Herman Gosselink IxF IxZG IxG.
Idem G. Lenselink IxZG IxG. Rex Castor,
M.G. Lijftogt IxG. Idem Rex Geel IxZG.
Rus Zwart, M. Klein Brameï IxF IxZG.
Idem Comb. van Heerde 2xG.
Show van de „Eendracht" Eefde-GorsselZutphen: Afd. hoenders: Fries Hoen
Goudpel, Herman Gosselink, IxZG IxG.
Barnevelder-Dubb-Gez, J.W. Smallegoor, IxZG IxG. Sussex, A. van Hussel
2xZG IxG. Idem Leghorn Wit, IxZG.
Wyandotte Zilver, M. Boersbroek, IxZG
IxG. Idem Zwart, A. van Hussel IxG.
New Hampshires, A. van Hussel 2x7C.
Dwerghoenders: Wyandotte Goud zwart
gez, J.W. Smallegoor, IxF 3xZG IxG.
Rode I si and red, J.W. Smallegoor IxF
IxG. Idem met Java kriel, 2xZG. Sierduiven, Neurenbergen Lewerik, A. van Hussel, 2xZG. Afd. konijnen: Vlaamse Reus
konijn grijs, W.H. Arends IxG. Nieuw
Zeelander zwart, H. Verstege, IxZG IxG.
Nieuw Zeelander wit, M. Boersbroek,
2xZG. Idem H. Verstege 2xF 2xG. Groot
zilver, Comb van Heerde, IxG. Californian, W.H. Arends IxZG. Idem M. Boersbroek, IxZG 2xG. Idem H. Verstege,
IxZG IxG. Wener Blauw, W.H. Arends
2xG. Idem G. van de Heide, 2xF IxZG
IxG. Rode Nieuwzeelander, Herman
Gosselink IxF 2xZG IxG. Japanner, A.
van Hussel, IxZG. Rus Zwart, W.H.
Arends, 2xZG.
De Show PEKLO Lochem: Grote Hoenders: Fries Hoen geel witpel, H.J. Rietman, 2xG. Twents Hoen Zilverpatrijs,
H.J. Rietman, 2xG. Barnevelder Dubb.
gez., H.J. Rietman IxG. Sussex Columbia, H.J. Rietman IxG. Wyandotte Columbia, H. Berenpas, IxZG IxG. Indisch
Vechthoen Dubb gez, H.J. Rietman
2xG. Dwerghoenders: Sebricht Zilver,
G.W. Tragter, 3xG. Wyandotte Columbia, H. Berenpas 2xZG 2xG. Hoenders
jeugd, Fries Hoen Citroenpel, Arnold
Dijkstra, 2xZG IxG. Afd. Konijnen:
Vlaamse Reus konijn grijs, G.J. ten Bokkel, IxG. Idem H. Snellink IxG.
Vlaamse Reus Wit, G.J. ten Bokkel, IxF
IxZG. Idem A. Dijkstra IxF. Idem H.
Snellink 3xZG. Franse Hangoor, D. Kuiper 3xZG. Groot Zilver midd. bl, Comb
van Heerde IxG. Idem donker zwart,
IxG. Nieuwzeelander Wit, A. Dijkstra
IxF 3xG. Idem H.J. Rietman IxZG 3xG.
Rode Nieuwzeelander, G. Lenselink
IxF IxZG 2xG. Rex Castor, M.G. Lijtogt2xZG. Klein Lotharinger, H.J. Rietman, IxG. Klein Zilver, H.J. Rietman
2xZG 2xG. Ned. Hangoor Dwerg, H.J.
Rietman IxG. Idem Klein Zilver, H.J.
Rietman 2xZG 2xG. Ned. Hangoor
Dwerg, H.J. Rietman, IxG. Idem
Kleurdwerg, IxZG. Konijnen jeugd:
Witte Vlaamse Reus, Arnold Dijkstra,
IxF IxG.
Op het keurmeesters Examen gehouden
in Den Bosch slaagde ons lid dhr. A.
Dijkstra voor de aantekening KonijnenKeurmeester (C). Van harte proficiat.

Successen
„Graafschaprijders"
Tijdens de zaterdag jl. in Zelhem gehouden Enduro-rit hebben leden van de
Vordense motorclub „De Graafschaprijders" enkele leuke successen behaald.
In de klasse nationalen 125 CC werd
Erik van Ark eerste en Wim Zweverink
tweede. Bij de nationalen 500 CC was er
een eerste plaats voor Marcel Bulten. In
de klasse senioren 250 CC werd Carol
Mulder tweede en Peter Bergsma 6e. In
de 500 CC senioren een zesde plaats
voor Walter Arendsen. In de klasse nationalen 250 CC werd Tonny Harmsen
derde.

a.s. thuis tegen Goma 3 tot winst komt,
is het jeugdteam kampioen. Bij de senioren worden deze week de volgende wedstrijden gespeeld: LTTC 2 - Treffers 1;
Treffers 2 - Grol 3; Treffers 3 - Grol 5.

2-0; M. Boersbroek - J. Anneveld 0-2; J.
Ebben - H. Bus 0-2; B. Breuker - J. Heuvelink 1-1.

DCV l - DCA Apeldoorn 10-10
Ook het eerst tiental speelde gelijk, maar
daar zijn de omstandigheden nog gunstig. Konkurrent Nijveldal had langszij
kunnen komen, maar gleed onderuit in
Nunspeet.
Almelo volgt nu de DCV-ers
In tegenstelling tot hetgeen de uitslag doet
vermoeden heeft hekkesluiter Ratti afge- met l punt achterstand in de kompetitie.
lopen zaterdag het hooggeplaatste DZSV Het puntverlies was onnodig. Wederom
uit Dinxperlo een moeilijke middag be- gaven Tonny Janssen en Simon
zorgd. De Dinxperlors keerden door het Wiersma hun bordkansen na de eerste
beter benutten van kansen winnend huis- tijdcontrole volledig weg. Ontsnapte
Janssen tegen Almelo nog met een rewaarts.
mise, nu strafte zijn tegenstander het onhandige afspel wel genadeloos af. Simon
Dat de blessure-perikelen van de afgelo- Wiersma nam een kombinatie, maar
pen weken nagenoeg verleden tijd zijn overzag een direkt opvolgende afwikkelwas duidelijk aan het door Ratti ver- ing. Hier sonden 2 overwinningen tegentoonde spel te merken. Kreeg DZSV in over. Al om half twee had Gerrit Wasde eerste minuten van de wedstrijd nog sink zijn tegenstander kombinatief verenkele kansen, daarna dicteerde de slagen en Henk Hoekman profiteerde
ploeg van trainer Martin Heuvelink het goed van onnauwkeurig eindspel. Voorspel. Kort nadat een fraai schot van Piet delige remises waren er voor invalster
Immink op de lat was beland nam DZSV Saskia Buist, Henk Grotenhuis ten HarDe heren van ,^Vorden '64" hebben zaechter
onverwachts de leiding. Na een kel, Harry Graaskamp en in mindere
terdagavond tegen He Key flink uitgehoekschop werd doelman Robert Bos mate Henk Ruesink.
haald 15-4. Vorden toonde zich over alle
verrast door een omhaal<van een DZSV- Uitslagen;H. Ruesink - J. de Vries 1-1; H.
linies sterker. In de eerste periode werd
drie keer gescoord. In de tweede periode spits (0-1). Tot de rust kwam in deze Hoekman - D. Beking 2-0; G. Wassink liep de stand tot 6-2 op. De derde pe- stand geen verandering. Na de rust zette G. van Mourik 2-0; H. Graaskamp - A.
Ratti DZSV opnieuw sterk onder druk. de Koning 1-1; H. Grotenhuis ten Harriode werd afgesloten met 12-4, waarna
kel - A. Stehouwer 1-1; H. Vos - L. Lyin de slotfase 15-4 op het scorebord verPiet Immink schoot op de paal, Henk klema 1-1; S. Wiersma - H. Spaan 0-2; J.
scheen.
Olthaar schoot op de vuisten van de Masselink - H. Meyer 1-1; T. Janssen - E.
DZSV-doelman en een kopbal van op- van Manen; S. Buist - B. Franken 1-1.
nieuw Piet Immink werd dooreen verde- Onderlinge kompetitie: H. Graaskamp digervan de doellijn gehaald. Uit een van G. ter Beest 2-0; G. Brummelman - M.
de schaarse tegenaanvallen van DZSV Voskamp 1-1; H. Wansink - G. Hulshof
belandde een door Marti Dijkman van 0-2; J. Kuin - H. Ordelman 2-0; T. Slutter
richting veranderde bal voor de voeten - B. Breuker 2-0; H. Esselink - B. Rossel
van een DZSV-speler die zich geen mo- 2-0; H. Lenselink - J. Hoenink 2-0; H.
ment bedacht en scoorde (0-2). Dat de Grotenhuis ten Harkel - B. Nijenhuis
De dames van Vorden leden zondagstand daarna in de nog resterende tijd 2-0.
morgen een 1-7 nederlaag tegen het
door DZSV op 0-3 werd gebracht bete- Jeugd: B. Jongbloeds - J. Schieven 0-2; R.
tweede team van de Berkel uit Lochem.
kende slechts een nog meer vertekend Bleumink - K. "Havenaar 1-1; S. BleuDe Lochemse dames waren over alle libeeld van de werkelijke krachtsverhounies sterker, en toonden zich in verge- dingen. Hoewel Ratti afgelopen zater- mink - J. Havenaar 0-2; K. Koren - R.
lijking tot de thuisclub de betere schut- dag opnieuw puntloos bleef, geeft het Booltink 2-0; B. Vriend - B. Star 0-2; B.
ters. Eerste periode 0-1. In de tweede pe- vertoonde spel aanleiding tot optimisme Jongbloeds - K. Koren 0-2; R. Booltink J. Schieven 2-0; B. Vriend - K. Havenaar
riode verkleinde Debbie Kraayeveld bij
voor een goed resultaat a.s. zaterdag in
de stand 0-3 tot 1-3. In de derde periode de belangrijke wedstrijd tegen Almen 2-0; B. Star - R. Bleumink 2-0; K. Havewerd het 1-4, waarna in het laatste kwart die op het Ratti-veld word^espeeld. De naar - K. Koren 0-2; B. Vriend - J. Havenaar 2-0; S. Bleumink - B. Jongbloeds
van de^fcdstrijd de stand 1-7 werd bewedstrijdbal waarmee ^B wedstrijd 2-0; R. Booltink - B. Jongbloeds 2-0; K.
reikt. ™
wordt gespeeld, werd aangeboden door Havenaar-J. Schieven 1-1; R. Bleumink
de Rabobank te Vorden.
- J. Havenaar 2-0; S. Bleumink - R. Booltink 0-2; R. Bleumink - B. Jongbloeds
2-0.

Ratti - DZSV 0-3

Monsterzege heren
Vorden tegen He
Key 15-4

Dames Vorden
verliezen met 1-7
van Berkel

Dames zaalvoetbalclut^Velocitas":
Heren zijn weer
welkom

De zaalvoetbalvereniging „Velocitas"
die momemteel uit louter dames bestaat
en ook met één damesteam in competitieverband uitkomt, heeft de deur voor
de heren weer opengezet. Begin van het
jaar was een crisis binnen de vereniging
er de oorzaak van dat de herenafdeling
werd afgestoten. Volgens voorzitster
Anita Pierik die samenmet Ankie Beijenhof en Hermien Spithoven het dagelijks bestuur vormt, is men de afgelopen
maanden door diverse mannelijke zaalvoetballers benaderd met het verzoek
lid te kunnen worden. „Wij vinden dat
prima, onder één voorwaarde, dat er ook
heren in het bestuur zitting zullen nemen. Momenteel heben we het erg gezellig onder elkaar en dat willen we graag
zo houden. In feite heeft elke speelster
ook een soort bestuursfunktie. We runnen de club met z'n allen", aldus Anita
Pierik, die verwacht dat er volgend jaar
twee damesteams aan de competitie zullen deelnemen. Trainer van de dames is
Tonny Jurriens. De dames zijn overigens van plan om op zondag 15 januari
in de sporthal een stratenzaalvoetbaltoernooi te organiseren, waarvoor men
zich op kan geven bij Roxanne ter
Heurne aan de Zutphenseweg in Vorden. Wanneer dit toernooi „aanslaat"
willen de dames volgend jaar ook andere
toernooien zoals b.v. een familietoernooi en een toernooi voor bedrijven organiseren. Een aantal sponsors zorgen
ervoor dat de club het financile plaatje
rond kan krijgen.

Nederlaag voor de
Treffers tegen
Lentemorgen
De heren van de tafeltennisvereniging
„Treffers" hebben thuis tegen Lentemorgen een duidelijke 1-9 nederlaag te
slikken gekregen. Alleen S. Hovenkamp
slaagde erin een partij te winnen. Z.
Heyink en F. Schoenaker verloren alle
partijen. Het tweede team won met 8-2
van RTVV 2. R. Gasper en F. Hovenkamp wonnen driemaal en samen ook
het dubbel, terwijl T. Bosch tot l winstpartij kwam. De jeugd van Treffers is
bijna kampioen. Thuis tegen Atak 2
werd met 6-4 gewonnen. Chr. Wichers
won driemaal; A. Sprukkelhorst tweemaal. Deze spelers wonnen tevens het
dubbelspel. Wanneer Treffers zaterdag

RAW Vierak^prWichmond

Tentoonstelling
Postduivenvereniging „Vorden"

De afgelopen week heeft de schietvereniging Vierakker-Wichmond haar jaarlijkse schiettoernooi weer gehouden in
het Ludgeresgebouw, er was weer een De Postduivenvereniging „Vorden" die
gezellige sfeer onder de adspirant schut- ca. een jaar geleden werd opgericht,
ters. De opkomst van de buurtschutters heeft het afgelopen weekend haar eerste
was dan ook goed te noemen. Totaal de- tentoonstelling gehouden. Deze vond
den er 39 teams van 3 personen aan dit plaats in café Het Zwaantje aan de Henevenement mee. Het bestuur was erg te- geloseweg. Keurmeester J.B, Hendriks
vreden over deze opkomst, maar zou uit Twello toonde zich onder de indruk
graag zien dat er ook meer leden bij de van de hoge kwaliteitvan de ingezonden
schietvereniging zich aanmelden. Als duiven en prees de vereniging met het
aanmoediging voor de toekomstige le- behaalde resultaat, in zo'n kort tijdsbeden werd in het vooruitzicht gesteld om stek. De uitslagen waren als volgt: Hokals proefde eerste 3 maanden geen con- kampioenschap „Bevlogen": Ie J. Eulink;
tributie te hoeven te betalen. Schieten is 2e H.A. Eykelkamp & Zn; 3e R. Wiekart.
niet alleen mannenwerk, ook dames zijn Hok kampioenschap „Onbevlogen": Ie
erg welkom. Later op de avond werd de H.J. Stokkink; 2e H. Boesveld & Zn; 3e
gelegenheid geboden om een droge H.A. Eykelkamp & Zn. Schoonste duif
worst te schieten waar ook gretig ge- van het geheel: Comb. A & A Winkels.
bruik van werd gemaakt. Het winnende Schoonste oude doffer: D. de Beus &
herenteam met 82 punten bestond uit de Zoon. Schoonste oude duif: Comb. A &
schutters: B. Bouwmeester, A. Derksen A Winkels. Schoonste jonge doffer: H.J.
en J. Wolbrink, welke dan ook de wissel- Stokkink. Schoonste jonge duif: H.J.
beker in ontvangst mochten nemen. Stokkink. Jeugdprijs: G.M. Mullink.
Voor de dames waren met 67 punten de Klasse IA Oude Doffers onbevlogen: Ie
beste schutters: J. van de Craats, R. Gar- D.J. Gotink; 2e M.J. Bruggeman; 3e R.
ritsen en M. Derksen. Verdere uitslagen Wesselink. Klasse 1B Oude Doffers onwaren: Dames: 2 de Toverstraat 64 pun- bevlogen: Ie D.J. Gotink; 2e H.A. Eykelten; 3 Dorpsstraat 61 punten; 4 Uithoek kamp & Zn; 3e M.J. van Dijk & Zn.
54 punten en 5 Boshuishuisweg 53 pun- Klasse 2A Oude Duivinnen onbevlogen:
ten. Heren: 2 KapelwegSl punten; 3 To- Ie H.J. Stokkink; 2e R, Wesselink; 3e
verstraat 77 punten; 4 Koekoeksweg 72 G.J. Oldenhave. Klasse 2B Oude Duivinpunten; 5 Boshuisweg en Baron van de nen onbevlogen; Ie M.J. Bruggeman; 2e
Heydenlaan 71 punten.
H.J. Stokkink; 3e Comb. G. en H. BoesAllen kregen voor hun prestatie een be- veld. Klasse 3 Oude Doffers bevlogen tot
ker overhandigd.
500 km: Ie D. de Beus & Zn; 2e A.A. Jurriens; 3e Comb. G. en H. Boesveld.
Klasse 4 Oude Duivinnen bevlogen tot
500 km: Ie Com. A & A Winkels; 2e
H.A. Eykelkamp & Zn; 3e R. Wesselink.
DCV 2 - DVD Doetinchem 3 8-8
Klasse 5 Oude Doffers bevlogen boven
Na de verrassende 8-8 tegen hekkeslui- 500 km: Ie J.F. Schaufeli; 2e comb. G. en
ter DVD Doetinchem 3 kunnen de titel- H. Boesveld; 3e M.J. Bruggeman. Klasse
aspiraties van DCV 2 weer in de ijskast. 6 Oude Duivinnen bevlogen boven 500
Invaller Jacques Ebben gaf al vroeg de km: Ie M.J. Bruggeman; 2e en 3e J.F.
toon aan door in een eenvoudige kombi- Schaufeli. Klasse 7 Jonge Doffers onbenatie te lopen. Bij Bennie Hiddink vlo- vlogen: Ie Comb. G. en H. Boesveld; 2e
gen de schijven van het bord; het werd F. Hummelink; 3e H.A. Eykelkamp &
dus snel remise. Jan Koerselman over- Zn. Klasse 8 Jonge Duivinnen onbevloklaste zijn tegenstander en poetste hem gen: Ie H.J. Stokkink; 2e comb. G. en H.
van het bord. Bernard Breuker wist on- Boesveld; 3e M. van Dijk & Zn. Klasse
danks 2 schijven voorsprong echter de 9A Jonge Doffers bevlogen: Ie comb. A &
winst niet te behalen. Bertus Nijenhuis A Winkels; 2e comb. G. en H. Boesveld;
en Henk Klein Kranenbarg speelden 3e A. Lutteken. Klasse 9B Jonge Doffers
niet al te geïnspireerd en boekten remi- bevlogen: Ie H.J. Stokkink; 2e A. Luttese. Martin Boersbroek verloor door een ken; 3e comb. G. en H. Boesveld. Klasse
slagzet, waarna Aart Walraven alsnog 10A Jonge Duivinnen bevlogen: Ie H.J.
DCV langszij bracht met een fraaie over- Stokkink; 2e en 3e H.A. Eykelkamp &
winning.
Zn. Klasse 10B Jonge Duivinnen bevloUitslagen: H. Klein Kranenbarg - D. Vis- gen: Ie J. Eulink; 2e comb. G. en H.
ser 1-1; B. Nijenhuis- J. van de Vliet 1-1; Boesveld; 3e Maria Olieslager. Klasse 11
A. Walraven - J. Busser 2-0; B. Hiddink - late jongen: Ie F. Hummelink; 2e en 3e
J. Bosch 1-1; J. Koerselman - B. Agelink Maria Olieslager.

Dammmen

Veel inzendingen
streek vogelshow
„De Vogelvriend"
Dit weekend werd in de grote zaal van
het Dorpscentrum een vogelshow gehouden welke werd georganiseerd door
de plaatselijke vereniging „De Vogelvriend". Aan deze „streekshow" werd
verder meegewerkt door de vogelverenigingen uit Goor, Eibergen, Ruurlo,
Eefde en Deventer. Het aantal inzendingen bedroeg 622. Om het showelement
wat te verhogen was onder andere het
IVN en de kleindierenvereniging PKV
met een stand aanwezig. Het Staatsbosbeheer deed eveneens een duit in het
zakje door van het podium een fraai geheel te maken. Voorzitter Th. Eykelkamp, die tevens de prijsuitreiking voor
zijn rekening nam, overhandigde Jan
van Ark, vanwege zijn zilveren jubileum
bij de Vogelvriend en bij de Algemene
Ned. Bond van Vogelhouders, een attentie. De uitslagen waren als volgt: Kanaries hoofdgroep C (stel): l B. Horsting
183 punten; 2 B. Horsting 179 punten; 3
B. Horsting 179 punten. Idem enkel: l J.
van Bommel 91 pnt; 2 B. Horsting 90
pnt; 3 G. Groot Jebbink 90 pnt. Hoofdgroep D (stam): l A. J. van Santbrink 362;
2 H.J. Maatman 360 punten. Idem stel: l
H.J. Maatman 180; 2 H.J. Maatman 179;
3 A.J. van Santbrink 178 punten. Idem
enkel: l H.J. Maatman 91; 2 A.J. van
Santbrink 90; 3 H.J. Maatman 90 punten. Hoofdgroep E (stel): l Harold Dolleman 179; 2 Harold Dolleman 178; 3
H.W. Th. Ter Bogt 177 punten. Idem (enkel):lW.vanWamelen91;2G.H.Bartelink 91; 3 Harold Dolleman 90 punten.
Hoofdgroep F (stam): l H.J. Dolleman
362; 2 H.J. Maatman 356; 3 H. Addink
355. Idem (stel): l H.J. Dolleman 180; 2
H. Addink 180; 3 G.F. Huisstede 179
punten. Idem (enkel): l H.J. Dijkman 91;
2 G.F. Huisstede 90; 3 H.J. Dijkman 90
punten. Hoofdgroep H en I (Bastaard): l
B. Horsting 91; 2 G.R. Wiersma 90 punten. Hoofdgroep J en K (Postuur): l K.
van Aken 91; 2 K. van Aken 91 punten.
Hoofdgroep L (Postuur): l J. Gerrits 91; 2
G.H. Slagman 90; 3 G.H. Slagman 90
punten. Hoofdgroep M en N (Postuur
stel): l W.A. Berendsen 181; 2 W.A. Berendsen 180. Idem enkel: W.A. Berendsen 92; 2 W.A. Berendsen 91; 3 G. Vosmeyer 91 punten. Hoofdgroep P (Exoten
stel): l L. te Brake 180; 2 Arjan te Brake
179. Idem enkel: l Arjan te Brake 91; 2 G.
Engel 90; 3 K. Onstenk 90 punten.
Hoofdgroep Q (Exoten): l B. Horsting
90; 2 Arjan te Brake 90; 3 Kalter 92 punten. Hdofgroep S (Zebravinken): l Kalter
89; 2 Kalter 88 Hoofdgroep V (Grasparkieten): l G. Kremer 90; 2 G. Pelle 89; 3
G. Pelle 89. Hoofdgroep W (Agaporniden
stel): l A.J. Seegers 178; 2 A.J. Seegers
178; 3 H.L. Harmsen 177. Idem enkel: l
D.J. Harmsen 90; 2 H.L. Harmsen 90; 3
L. te Brake 89. Hoofdgroep X (Grote parkieten): l G. Nahuis 89; 2 G. Nahuis 90.
HoofdgroepZ (kwartels): l H.J. Leerkens
89; H. Bots 90. Clubkampioenschap: l
Vogelvriend Vorden 909 punten; 2 Eibergen 904 punten; 3 Ruurlo 904; Eefde
901; 5 Goor 897; 6 Deventer 891 punten.

Amnesty nieuws
10 december 1948: Verklaring van de
Rechten van de Mens. 10 december
1988: 40 jaar geleden werd door de Verenigde Naties de Verklaring van de
Rechten van de Mens afgekondigd. Amnesty International heeft sinds de oprichting een aantal van deze rechten
hoog in het vaandel en komt steeds op
voor de verdediging daarvan. In dit verband kunnen er iedere eerste maandag
van de maand brieven geschreven worden in het Dorpscentrum naar regeringen, die deze Rechten van de Mens
schenden.
Staat u op 10 december ook even stil bij
het feit dat na 40 jaar nog steeds op grote
schaal de Rechten van de Mens geschonden worden? Als de meester op
school er geen aandacht aan schenkt,
vertelt u uw kinderen dan iets over de
Verklaring van de Rechten van de Mens?
En over het werk vart Amnesty International? En natuurlijk: komt u ook eens
een briefschrijven? Er liggen altijd voorbeeldbrieven klaar, ook in het Nederlands; die kunt u overschrijven. Zo
moeilijk is dat niet. En alleen zit u daar
ook niet.
Op maandagavond 12 december, een
week later dus dan gewoonlijk in verband met de verjaardag van Sint Nikolaas op 5 december, gaan de brieven
naar: De DDR, waar Sylvia Schmidt
bijna driejaar gevangenisstraf kreeg omdat ze een aanvrage indiende om te emigreren en een vriend hielp bij het schrijven van een brief aan een organisatie in
de Bondsrepubliek Duitsland. Taiwan,
waar Shi Ming-Teh een gevangenisstraf
uitzit van 15 jaar wegens zijn werk voor
een tijdschrift van de oppositie. Tsjaad,
waar Moussa Konat sinds april 1986 zonder aanklacht of vorm van proces wordt
vastgehouden.

De 'stemming' voor de gemeenteraad
Deelnemende partyen

1. CDA
2. WD
3. PvdA
11.

S 1987

R1986

423
234
204

406
282
259

S 1987

R1986

R1988

S 1987

R1986

R1988

S 1987

R1986

R1988

376
232
354

322
202
244

322
200
275

290
257
352

294
190
260

316
131
287

351
171
365

283
153
319

962

768

899

744

887

755

8

16

O

S 1987

R1986

R1988

42,6
22,0
26.3

41,6
26,9
31,5

Warnsvelds Belang*)

947

Totaal
Ongeldig
Deelnemende partyen

1. CDA
2. WD
3. PvdA
11.

R1988

District IV
Peuterspeelzaal

District III
Eskes

District II
De Wehme

District I
Dorpscentrum

893

7

S 1987

R1986

R1988

S 1987

R1986

R1988

S 1987

R1986

486
210
109

492
297
124

451
262
92

405
124

407
88
63
154

414
104

1.889
975
1.165

1.915
1.239
1.454

2.160
1.190
1.219

913

805

712

604

4.608

4369

29

18

Warnsvelds Belang*)

Totaal

86

O

Ongeldig

29

Verkiezingen 1987:

Kiesgerechtigden
Uitgebracht
Opkomst
Ongeldig
Totaal geldig

Wie vormt met
burgemeester
Kamerling
het college?

Bij het ter perse gaan van deze extra
bijlage van Contact is niet bekend
wie de wethouderszetels zullen gaan
bezetten.
Voorafgaande aan deze gemeenteraadsverkiezingen heeft het CDA laten weten mevr. M. Aartsen-den
Harder voor deze funktie te zullen
voordragen met als alternatief de
heer W.A.J. Lichtenberg.

Totaal

District VI
Withmundi*

District V
Schoenaker

De WD 'beveelt' de huidige wethouder Mr. M.A.V. Slingenberg wederom voor deze post aan, terwijl de
heer W.M. Voortman te kennen heeft
gegeven zich namens de PvdA kandidaat te stellen voor een wethoudersfunktie.
In het Contact van donderdag 8 december komen we hier nader op terug.

Verkiezingen 1986:

5.633
4.465
79,3%
29
4.436

Kiesgerechtigden
Uitgebracht
Opkomst
Ongeldig
Totaal geldig

R1988

100

Kiesgerechtigden
Uitgebracht
Opkomst
Ongeldig
Totaal geldig

100

*) ca. 112 personen stemmen
niet in Withmundi 1987
ca. 12 personen stemmen
wel in Withmundi 1987

Verkiezingen 1988:

5.593
4.637
82,9%
29
4.608

47,3
26,0
26,7

6.480
4.587
70,8%
18
4.569

Tijdens de raadsvergadering van
dinsdag 27 december zal afscheid
worden genomen van die raadsleden
welke niet meer in de raad zullen terugkeren.
De huidige wethouder en loco-burgemeester J.F. Geerken CDA heeft al
geruime tijd geleden te kennen gege-

ven plaats te willen maken voor jongere
kandidaten.
De heer Geerken wil in de toekomst
meer tijd vrij maken voor zijn privé-leven.
Ook de CDA-er R.J. van Overbeke heeft
zich op eigen verzoek niet meer beschikbaar gesteld.

De heer B. van Tilburg van de Partij van
de Arbeid maakte driejaar geleden al bekend dat hij niet als raadslid terug wilde
komen.

De heer M. Groen WD is op eigen
verzoek op een onverkiesbare dertiende plaats gezet om daarmee de
weg vrij te maken voor andere kandidaten.

J.F. Geerken

R.J. van Overbeke

B. van Tilburg

M. Groen
Nagekomen familiebericht

Ondanks
het slechte
weer brachten
toch velen
hun stem uit!
De Gemeenteraad,
een belangrijk orgaan.
Daarvoor moesten we vandaag
naar de stembus gaan.
Hoe de nieuwe raad wordt
samengesteld,
Wordt in Weekblad Contact
uitgebreid verteld.
Natuurlijk verzorgt door
Drukkerij Weevers uit Vorden!

Heden nam de Here tot Zich mijn geliefde man, onze
zorgzame vader en lieve opa

HINDRIK LUTH
„de Heer is mijn Herder"
Nieuwe Pekela
'10-7-1911

Vorden
t 30-11-1988

Vorden: N. A. Luth-Starreveld
Duiven: Meeme, Gerda
Sabine en Cecile
Zutphen: Renzo, Josephine
Wamsveld: Marjonel, Onno
7251 WG Vorden,
30 november 1988,
Hoetinkhof 30
De rouwdienst zal worden gehouden op maandag
5 december om 13.15 uur in het uitvaartcentrum
„Monuta", Het Jebbink 4a te Vorden.
Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvinden op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.
Gelegenheid tot condoleren na de teraardebestelling
in het uitvaartcentrum „Monuta".
Vanaf vijftien minuten voor de aanvang van de rouwdienst is er gelegenheid tot afscheid nemen in het uitvaartcentrum „Monuta".

De gemeenteraad na de verkiezingen
CDA
M. A artsen-den Harder

W.A. J. Lichtenberg

A.C. van Voskuilen

H. Tjoonk

Mr. M.A. V. Slingenberg

E. Brandenburg

J.D. Bouw meister

A.H. Boers

J. W. Regelink

WD
CDA 6 zetels
PvdA 4 zetels

PvdA

WD

3 zetels

• : i'jiJWffPW^^^^WWK:*

W. Voortman

Wim Regelink CDA
Inzetten voor Wichmondl
Vierakker
De 42-jarige Wim Regelink, gehuwd, vader van drie kinderen, is jarenlang lid geweest van het CDA in Warnsveld. Vanwege andere drukke werkzaamheden
heeft hij zich in zijn (bijna) voormalige
gemeente voor raadsverkiezingen nooit
op een verkiesbare plaats willen laten
zetten.
In de landbouwwereld was hij altijd bijzonder aktief. Zo was Wim Regelink onder andere acht jaar voorzitter van de
GMvL in Warnsveld. Ook op coöperatief
gebied was hij in het bestuurlijke aktief.
De komende raadsperiode in Vorden wil
hij zich met hart en ziel inzetten voor de
belangen van de inwoners van Wichmond en Vierakker. "Ik streef ernaar dat
het dorpsleven hier op dezelfde wijze
wordt voortgezet".
Het onderwijs heeft ook Regelink's aandacht. Momenteel heeft hij nog steeds
zitting in het schoolbestuur van de Chr.
basisschool 'Klimop'. Als oud-voetballer van Socii is hij ook zeer in sport geïnteresseerd. "In het Vordense heb ik mij
tot dusver niet verdiept, maar dat komt
wel."

Ab Boers CDA
niet onbekend met het
raadswerk
Ab Boers, de 41-jarige conrector aan het
Baudartius College, van origine leraar
geschiedenis, is het afgelopen jaar al diverse keren tijdens de raadsvergaderingen op de publieke tribune gesignaleerd.
Niet zo verwonderlijk wanneer je bedenkt dat de grootste hobby van Ab
Boers de politiek is.
Samen met zijn vrouw en 2 kinderen
woont hij ruim eenjaar in Vorden. Daarvoor was hij woonachtig in Zutphen,
waar hij gedurende 9 jaar namens het
-DA zitting in de raad heeft gehad. Onerwijs, Welzijn en Ruimtelijke Ordening, allemaal 'zaken' op zijn terrein met
als specialiteit onderwijs maar met voorkeur voor volkshuisvesting.
^DA-raadsleden in Vorden zijn voor
Boers geen onbekende. "We zijn elr de afgelopen jaren dikwijls tegen ge•omen. Boers is intussen goed op de

H. Horsting-Spee

hoogte van zaken zoals herinrichting van
het dorp. De problematiek rond het
sportcomplex. Hij vindt dan ook dat
wanneer er voorstellen over deze materie aan de raad worden voorgelegd, dit
voorstellen moeten zijn die al in een
vroeg stadium een breed draagvlak moeten hebben. "De totale bevolking is er
immers bij betrokken", zo vindt hij.
Ab Boers verheugd zich er op dat hij zich
weer daadwerkelijk met de dorpspolitiek
kan gaan bezighouden. Hij neemt het op
de koop toe dat een andere hobby: volleybal dan maar opzij gezet moet worden. Als direkteur van de MAVO in Zutphen heeft hij vanwege de fusies die veel
rompslomp met zich brachten, de Zutphense politiek voortijdig op eigen verzoek moeten verlaten.

Jo Bouwmeister CDA
voorkeur voor welzijn en
onderwijs
De 57-jarige Jo Bouwmeister uit Wichmond, vierde geplaatst op de lijst van het
CDA, is woensdag30novemberin de gemeenteraad van Vorden gekozen.
Bouwmeister, tegelzetter van beroep,
heeft de afgelopen zes jaar deel uit gemaakt van de CDA-fraktie in de gemeenteraad van Warnsveld en is daarbij dus
geen onbekende in de gemeentepolitieke zaken. In Warnsveld ging zijn voorkeur uit naar Welzijn (sport/kultuur) en
het onderwijs. Over de taakverdeling
binnen het CDA in Vorden moet de fraktie zich nog nader uitspreken.
Op bestuurlijk gebied heeft Bouwmeister in zijn leven een flinke ervaring opgedaan. In totaal heeft hij 30jaar zitting gehad in het bestuur van de voetbalvereniging Socii. Om nog even bij de sport te
blijven, Bouwmeister is de oprichter geweest van het biljartdistrikt 'De IJsselkring'. Biljartefi doet hij momenteel niet
meer. Gebrek aan tijd. Wel hoopt hij binnenkort op de tennisbaan weer een balletje te kunnen slaan.
Jo Bouwmeister is voorzitter van de vakbeweging FNV (Bouw en Nijverheid), is
bestuurslid van het gemengd zangkoor
in Wichmond. Tevens is hij momenteel
nog bestuurslid van het bejaardencentrum 'Qen Bouw' in Warnsveld. Daarnaast heeft hij jarenlang zitting gehad in
het schoolbestuur in Wichmond.
Ook Bouwmeister is de afgelopen jaren
druk in de weer geweest om te trachten

O. Wempe

de zelfstandigheid van Warnsveld te bewaren. Nu de kogel door de kerk is en
Wichmond bij Vorden is ingedeeld, is
Bouwmeister achteraf toch blij dat het
Vorden is geworden. "Beter dan Zutphen", zo zegt hij.
De Vordense Ondernemersvereniging,
de Vordense Sport Federatie (VSF) en
de VVV hebben in de ogen van Jo Bouwmeister een goede beurt gemaakt. "Toen
bekend werd dat Wichmond definitief
bij Vorden zou komen, hebben deze drie
verenigingen direkt kontakt met ons opgenomen. Er zijn al kennismakingsgesprekken geweest. Allemaal erg positief", zo zegt Bouwmeister, die hoopt dat
hij straks in de gemeenteraad van Vorden goed werk kan doen.

Peter Hoogland PvdA
voorbestemd om de taken
over te nemen
De 39-jarige Peter Hoogland, kok op
Groot Graffel, gehuwd, vader van twee
kinderen, lijkt in de komende raadsperiode voorbestemd te zijn om in de fraktie van de PvdA de taken te gaan vervullen die tot dusver door de heer B. van Tilburg werden waargenomen. Dat betekent financiën en openbare werken.
Peter Hoogland is al jarenlang lid van de
Partij van de Arbeid zonder ooit bestuurlijke funkties te hebben vervuld. Daarentegen was hij volop aktief in de vakbeweging. Sekretaris van de FNV in Lochem.
Ook bekleedde hij de funktie van voorzitter van de horecabond Oost-Gelderland. Hij had ooit zitting in de ledenraad
van de OGZO. Thans heeft hij in Warnsveld nog zitting in de RWW/WWVcommissie.
Behalve tuinieren, het sparen van munten, houdt hij zich in zijn vrije tijd bezig
met houtsnijwerk. Volleybal is taboe, na
tweemaal de enkel gebroken te hebben
houdt hij deze tak van sport voorgezien.

P. Hoogland

DECEMBER:
I Bejaardenkring Dorpscentrum
6 Soos Kranenburg, St. Nicolaas
I I Oecumenische viering in de RK
Kerk te Vierakker
15 Kath. Bond Ouderen, Adventsviering in zaal Herfkens te Baak
15 Bejaardenkring, Dorpscentrum
Kerstmiddag
17 Kerstmarkt Vordense Ondernemersvereniging
18 Koffie-Kerstconcert Gebr. Eijkelkamp in 't Wapen van 't Medler
19 HVG afd. Dorp, Adventsbijeenkomst
20 Kerstavond KPO Vorden
20 Kerstviering NCVB
20 Soos Kranenburg, Kerstmiddag
20 KPO Vierakker, Kerstviering in Ludgerusgebouw
21 Kerstfeest Plattelandsvrouwen
23 Bejaarden Vierakker-Wichmond,
Kerstviering in Ludgerusgebouw

JANUARI:
3 Bejaardensoos Kranenburg, gym,
kaarten en bingo
4 NCVB Vorden, Nieuwjaarskoffiemorgen
4 Ver. Oud Vorden, Nieuwjaarsvisite
5 Bejaardenkring Vorden, Dorpscentrum
7 Nieuwjaarsparty Schoenaker Kranenburg, HAM-party
14 Pronkzitting Deurdreajers in de Herberg, Vorden
17 NCVB Vorden, Jodendom
17 Jaarvergadering KPO Kranenburg,
Vorden
17 Bejaardensoos Kranenburg, Jaarvergadering
17 KPO Vierakker-Wichmond
19 Bejaardenkring Vorden, Dorpscentrum
31 Bejaardensoos Kranenburg, gym,
kaarten en bingo.

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman
Varkensfilet
met spruitjes en champignons
Varkensfilet wordt van de lende van het varken gesneden. Het
leven een mooi braadstuk op dat voor eenfeetelijk maal heel
goed tegelijk met spruitjes, champignons en aardappeltjes kan
worden bereid.
Reken voor 4 personen op l varkensfilet van ca. 500 gram en 100 gram (achter)
ham (dikke plak). Verder heeft u nodig: 400 gram kleine spruitjes, 200 a 250
gram kleine champignons, 500 a 600 gram kleine aardappeltjes, droge witte
wijn - bijvoorbeeld Muscadet - en enkele sprieten bieslook.
Maak de spruitjes schoon en zet ze op met ruim kokend water, waaraan wat
zout is toegevoegd. Kook ze niet veel langer dan 7 minuten. Dompel ze onmiddellijk daarna onder in koud water en laat ze, wanneer ze volkomen koud
zijn geworden, goed uitlekken. Maak de champignons schoon en snijd ze in
vieren. Kook de geschilde aardappeltjes (of in parten gesneden grote geschilde aardappelen) in ruim water, waaraan wat zout is toegevoegd, niet veel langer dan 12 tot 15 minuten. Laat de aardappeltjes - ze mogen eigenlijk net niet
helemaal gaar zijn - in een vergiet uitlekken. Snijd de ham in minuscule blokjes of in uiterst smalle reepjes.
Maak het vlees droog met keukenpapier. Kerf met de punt van een scherp
mesje het vetlaagje in en wrijf het vlees daarna met het zout en peper in. Laat
het vlees hierna 10 tot 15 minuten liggen.
Verhit 75 gram boter in een braadpan met dikke bodem. Wacht tot het schuim
op de boter voor een deel is weggetrokken en schroei het vlees er aan alle kanten snel in dicht. Temper de warmtebron en laat het vlees daarna in 30 tot 35
minuten zachtjes gaar braden. Voeg, indien de braadboter wat al te donker
dreigt te worden, een klein klontje boter (ca. 25 gram) en/of l eetlepel wijn
toe. Keer het vlees tijdens het braden enkele malen en bedruip het met de
braadboter. Neem het vlees na het braden uit de pan, verpak het in aluminiumfolie en laat het een kwartiertje rusten.
Verwijdert deel van de braadboter uit de pan en bak in de resterende boter de
aardappeltjes lichtbruin. Voeg de spruitjes en de champignons er aan toe.
Strooi de reepjes ham erover en laat alles dan nog 5 minuten zachtjes bakken.
Schep spruitjes, ham, champignons en aardappeltjes uit de pan en houd ze
warm. Voeg 3 deciliter wijn bij de resterende inhoud van de pan, roer alles
krachtig door en laat alles gedurende 3 minuten flink doorkoken. Zeef het
mengsel en breng het in een klein pannetje opnieuw aan de kook.
Verdeel een stuk (ca. 50 gram) ijskoude boter in 5 stukjes. Klop de stukjes boter met een kleine garde snel door de kokende saus. Neem wanneer nog net
niet alle boter in de saus is opgenomen, het pannetje van de warmtebron. Blijf
er dan nog 20 tot 30 seconden in roeren en kloppen.

OP DE DOOR „CONCORDIA" VERKOCHTE LOTEN VAN DE GROTE CLUB AKTIE 1988 ZIJN TWEE PRIJZEN GEVALLEN:
LOTNUMMER

een dakgoot vernieuwen
kan iedereen!

84473 100,234373 50,—

DAK-RUBBER
' "C -

DANK ZIJ UW HULP IS DEZE AKTIE VOOR
ONZE VERENIGING WEDEROM GESLAAGD
Het bestuur van de Muziekvereniging CONCORDIA

6

Timmerieë

Jawel, maar niet iedereen weet wat
een gootseparatie is, wat sleepkoppen
en klangen zijn, of je beter zink nr. 14 of
16 kunt gebruiken en hoe elektrolytische roestvorming voorkomen kan
worden. Waarmee we' maar willen
zeggen: ieder z'n vak. Die vakkennis
zorgt voor een perfect werkend resultaat. U begrijpt het al: wie een goede
dakgoot wil hebben doet er verstandig
aan te overleggen met de vakman.

RESTAURANT
Arie en Annette

KERSTMENU '88

VOOR:

*
*
'
*
*

ONDERHOUD
LEKKAGE
REPARATIE
RENOVATIE
KOUD PLAKKEN

Ons Kerstmenu serveren wij zoals
gewoonlijk feestelijk, in stijl,
en met ruime tijd.
VOORGERECHTENBUFFET

Burg Gallcestraat 60

.

7 7251
2 5 1 EC Vorden

fons Jansen -

Smullen naar wens, keuze uit o.a.
paté, garnalen, diverse salades,
haring, maar ook kippastei en soep.
Teveel om op te noemen!

Telefoon 05752 2637

FIAT PANDA
Occasion-weekend
in Lochem
1-2-3 december

erkend gas- en watertechnisch
installateur
Installatie en
onderhoud van centrale verwarming,
levering en installatie van alles voor de badkamer- aapleg van riolering, gas- en waterleidingen - ontstoppen
van riolen - zinkwerk - onderhoud van gastoestellen

\/ANDE WEEK

Tijdelijk tot

1I I I

•^

CYPRUS

of radiocassetterecorder
(+ingebouwd)

TEGER BV
Zwiepseweg 25, LOCHEM
Tel. 05730-51480

Tot ziens in de showroom
bij uw Fiat-dealer

HOOFDGERECHTEN
Keuze uit 3 Combinatieschotels
elk met 3 gerechten, geserveerd als
één schotel:
1. VLEES
met varkenshaas, biefstuk van de haas en
lamsrugfilet, geserveerd met diverse
sauzen.

Tevens: brandrollen M$c. 5-10 m - glasvlies rol 5-1020 m - afuminium daktrim regenpijpen - dakgoten kiezelbakken - stadsuitlopen.

nylontapijt - 400 breed - op foam
normaal 79,DEZE WEEK:

VOORDEEL

Dak-Rubber is een gladde, tixotrope coating op basis
van teervrije asfalt-bitumen, versterkt met een synthetische rubber. Door de speciale samenstelling, kan
Dak-Rubber ook worden aangebracht op enigszins
vochtige ondergronden. In één arbeidsgang wordt een
voldoende laagdikte bereikt, die krimpscheurtjes overbrugt.
Dak-Rubber wordt gebruiksklaar geleverd en kan
moeiteloos worden verwerkt met kwast, spatel of
vloertrekker. De hechting op hout, steen, beton, metalen, p.u.-schuim, dakbedekking, enz. is uitstekend. Na
droging vormt zich een elastische, weerbestendige kitlaag, die niet zakt bij warmte en niet scheurt bij vorst.

leggen gratis!

BOUWMARKT

2. VIS

BOUW- OF
RENOVATIEPLANNEN?

gepocheerde zalmfilet, gevulde tongschar
en gefrituurde gambas, uiteraard ook met
heerlijke sauzen.

Wij geven u geheel vrijblijvend advies.
Opmeten en leggen van uw tapijt is gratis.
* eigen binnenhuis architectuur
* 5 jaar garantie op ons tapijt
* ruim 60 rollen 400 en 500 breed
uit voorraad leverbaar

TOLDIJK

Kunstgebittenreparatie

Onze prijs valt u beslist mee!

HELMINK
meubelen

3. WILD

TEL.
05755-1655

DROGISTERU
TEN KATE .

Zutphenseweg 24
Vorden/Eibergen

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

Tel. 05752-1514

met eendeborst è l'orange, hertebiefstuk
en wildzwijnragöut.
Al deze combinaties worden
geserveerd met diverse groentes,
aardappelen, frites, rauwkost
en sauzen.

Voor uw rijopleiding naar

autorijschool

Horstman

NAGERECHTEN

De Eendracht 3
Vorden
tel. 05752-1012

Een ruime keuze uit nagerechten.
De prijs van deze complete
Kerstmenu's voor- hoofd- na-gerecht

Weekendaan bied ing
speciaal voor Sinterklaasavond

Hartig gevulde broodjes
4 betalen
't winkeltje in vers brood en banket

VLEES

WILD

49,50

55
**«*,-p.p. 51,50 pp

L

VIS

WILT U S.V.P. TEVOREN RESERVEREN

J

Lochemseweg 16 - Warnsveld
Tel. 05751-1336

DE VALEWEIDE" AZALEA l
1 KERSTSTER 6,50 (verschillende kleuren)

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

W.J. 31? KOOI
OPEL

TRAMSTRAAT 13-31 - 7241 CH LOCHEM -TEL: 05730-52555
BARCHEMSEWEG 45 - 7261 DD RUURLO -TEL: 05735-3295

ISUZU

Off. OPEL + ISUZU-dealer

VERSTERKER'
VAN HET
JAAR

„HET" OPELCENTRUM IN UW OMGEVING

OPEL CORSA 2 drs LS 1.2 S
wit, 32.000 km, 9-1986, f 15.750,- L

OPEL KADETT 3 drs. Spec. 1.2 N
bruin met., 72.000 km, 4-1981, f 7.950,- R
OPEL KADETT 5-drs. Berlina 1.2 N
bruin met. 121.000 km, 10-'81, f 7.950,- L
OPEL KADETT 3-drs., Spec., 1.3 N Automaat
groen, 78.00 km, 8-'82, f 9.750,- L
OPEL KADETT 3-drs. LS 1.6 Diesel
rood, 85.000 km, 5-'85, f 17.750,- R

OPEL KADETT 3 drs. LS 1.2 s
wit, 97.000 km, 2-'85, f 16.900,- L

OPEL KADETT 3 drs LS 13 S
fjord bleu, 39.000 km, 6-'85, f 16.750 L
OPEL KADETT 4-drs. LS. 1.6S
groen met., 44.000 km, 1-'86, f 18.750,- L
OPEL KADETT 3 drs LS E 1.3 N
rood, 35.000 km, 10-'87, f 21.500,- L

OPEL KADETT 3 drs GL E 1.6 i
blauw met., 45.000 km, 4-'88, Part., f 24.000,- L
OPEL ASCONA 4-drs., LS 1.9 N
bruin met., 92.000 km, 3-'81, f 6.500,- L
OPEL ASCONA 2 drs , LS 1 9 N
bruin met., 207.000 km, 1981, f 4.250,- L

OPEL REKORD 4-drs. LS. 2.0 N
groen met., 150.000 km, 1980, f 6.750,- R
OPEL REKORD 4-drs. Traveller LPG 2.0 S
blauw met., 141.000 km, 2-'86, f 19.750,- L
SUBARU 4-drs. DL, nieuw model
wit, 97.000 km, 8-'86, f 11.250,- L
AUSTIN METRO 3-drs. 1.0 S
blauw met., 48.000 km, 6-'86, f 9.750,- R
FORD SCORPIO 5-drs. GL 2.0 i Automaat
blauw met., 62.000 km, 10-'85, f 29.750,- L
FORD ESCORT combi 5-drs. GL 1.6 Diesel
blauw met., 83.000 km, 10-'86, f 21.750,- R
RENAULT 11 Broadway 3-drs. 1200
rood, 37.000 km, 4-'86, f 16.000,- L
RENAULT 9 GTL 4-drs. 1.4
bordeaux rood, 106.000 km, 1-'82, f 6.950,- L
MITSUBISHI 4-drs. Galant Turbo Diesel 2.3
groen met., 155.000 km, 3-'84, f 14.000,- L
VOLVO 66 2-drs. Automaat
geel, 119.000 km, 2-'81, f 4.750,- L
MITSUBISHI LANCER 4-drs. 1.4 GL
blauw, 152.000 km, 2-'80, f 3.500,- L
MAZDA 626 1.600 5-drs. Hatchback
groen met., 45.000 km, 5-'84, f 14.500,- R
VAUXHALL CAVELIER 2 drs. 1.6 L
bruin met., 127.000 km, 2-'81, f 3.750,- L
R = Ruurlo; L = Lochem

INRUIL EN 100% FINANCIERING MOGELIJK

NEEM ER EVEN DE TIJD VOOR.
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Kenners
zijn zeer
onder de indruk van de klank. Techneuten
zijn laaiend enthousiast over de konstruktie.
Logisch, want deze diskreet opgebouwde
versterkers verrassen door de unieke
kombinatie van klank en kwaliteit.
De interne signaalbanen zijn op ingenieuze
wijze ingekort waarmee Kenwood vervorming
en kwaliteitsverlies terugbrengt tot het

absolute
minimum. Hetgeen
resulteert in een natuurgetrouwe, uiterst dynamische weergave van deze versterkers
KA-550D en KA-660D. Niet voor niets 'De
versterkers van het jaar' (Luister okt. '88,
A. van Ommeren).En als u het prijskaartje
ziet, zult u helemaal aangenaam verrast zijn.
Neem er de tijd voor. Kom rustig luisteren bij
uw Kenwood HiFi specialist.

KENWOOD
RADIO EN TELEVISIE SPECIAALZAAK

m.

BKEDEVELD
Zutphen
Weg naar Laren 56
Telefoon 05750-13813

Vorden
Dorpsstraat 8
Telefoon 05752-1000

