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ZATERDAG 19 DECEMBER
WORDT GROTER?
De Vordense Ondernemers Vereniging, die al jaren met groot sukses de Vordense
Kerstmarkt organiseert, heeft plannen de markt groter te maken. Het zou enorm fijn
zijn, wanneer de kerk het middelpunt is van de kerstmarkt, m.a.w. kramen en stalletjes
rondom de kerk. 'pat zou onze kerstmarkt echt compleet maken', aldus Wim Polman,
die dat helemaal ziet zitten.
Dit jaar treedt de Toneelvereniging Krato voor het eerst op met een Kerststal en
declamaties van kerstverhalen. 'Wij zijn daar bijzonder blij mee', aldus de voorzitter.
'Aangezien wij altijd heel consekwent de kerstmarkt voor Vordense ondernemers en
Vordense muziek en zangverenigingen hebben gehouden, zouden wij de uitbreiding
ook alleen voor Vordenaren willen zien. Uitbreiding vanuit onze eigen leden is niet
meer mogelijk. Vandaar, dat wij nu een oproep doen aan Vordenaren, die deze open
plekken mogen invullen. Wij zijn ervan overtuigd, dat er velen onder ons zijn, die heel
creatief met hun handen bezig zijn en dat graag willen laten zien en verkopen. Een
aantal voorwaarden willen wij er wel aan verbinden', aldus Wim Polman.
Het gebodene moet in het totaal van de Kerstmarkt passen. Het behoeft niet direct op de
kerst te slaan, maar schilderstukken, handarbeid, potterie enz. is van harte welkom.
Voor een kraam of stalletje moet zelf gezorgd worden. Die mag heel klein zijn. Ook
hier geldt improvisatie. Dat deel van de kerstmarkt krijgt dan een eigen karakter. Het
verhoogt de sfeer.
'Wanneer wij dat kunnen realiseren, dan kunnen wij echt spreken van een Vordense
kerstmarkt', aldus de heer Polman. De kosten van deelname zullen heel gering zijn,
opdat een ieder kan meedoen. g^
Diegenen, die denken aan deelname, kunnen zich het liefst schriftelijk rrWden bij Wim
Polman, Dorpsstraat 22 te Vorden, tel. 13*14.
Sluitingsdatum is dinsdag 8 december.

ORDEN

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

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

ERGUNNINGEN

Op 24 november jongstleden hebben
burgemeester en wethouders vergun-
ning verleend aan c.q. de melding
geaccepteerd van:

— de heer L.J. Rietman, Baakseweg
2 te Vorden, voor het slopen van 2
schuren en het vernieuwen en uit-
breiden van een loods op het per-
ceel Baakseweg 2 te Vorden;

— de heer J. Schroër, Wildenborch-
seeg 23 te Vorden, voor het bou-
wen van een mestkelder en een
mestplaat op het perceel Wilden-
borchseweg 23 te Vorden;

— de heer H. Arfman, Schuttestraat
13 te Vorden, voor het aanleggen
van een foliebassin op het perceel
Schuttestraat 13 te Vorden.

- de heer E. J. Pellenberg, Dorps-
straat 3 te Wichmond, voor het
kappen van een spar op het perceel
Dorpsstraat 13 te Wichmond.

— de heer H. Arendsen, de Hane-
kamp 27 te Vorden, voor het bou-
wen van een carport.

Op 17 november jongstleden hebben
burgemeester en wethouders besloten
om de volgende bomen te kappen:

— 3 populieren aan de Joostinkweg,
deze zijn kaprijp en er bestaat ge-
vaar voor omvallen op een huis;

- l populier aan de Oude Zutphen-
seweg, deze boom moet verdwij-
nen door de aanleg van riolering;

— 2 acacia's aan de Wildenbor-
schseweg, deze zijn beschadigd
ten gevolge van een verkeersonge-
val;

— 6 beuken aan de Onsteinseweg,
enkele jaren geleden zijn deze bo-
men door het kappen van een bos
in de volle zon komen te staan
waardoor ze verbrand zijn;

- 13 populieren aan de Lankhorster-
straat, deze beginnen van onderen
in te rotten;

— 2 dennen, l noot en l populier aan
de Wilmerinkweg, deze bomen
veroorzaken veel overlast;

- 13 prunussen aan de Van Heecke-
renstraat, de wortels van deze bo-
men vernielen het trottoir en de
straat wordt te donker doordat de
lichtmasten geheel opgaan in de
kronen van de bomen.

Op zoveel mogelijk plaatsen komen
weer bomen terug. In de Van Heecke-
renstraat komen sierperen (Pyrus cal-
leryana 'Chanticleer').
Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kan binnen dertig da-
gen na het verlenen van de vergun-
ning bij het college van burgemeester
en wethouders een bezwaarschrift
worden ingediend.

ESTAURATIE-
BUDGET1998 NAAR

KERK IN KRANEN-
BURG

De Rijksdienst voor de Monumenten-
zorg heeft voor Vorden een bedrag
van ruim f. 98.000,— gereserveerd.
Dit bedrag komt pas in 1998 vrij. Dit
bedrag kunnen burgemeester en wet-
houders gebruiken voor het restaure-
ren van rijksmonumenten.
Het bedrag wordt door burgemeester
en wethouders gereserveerd voor de
restaruatie van de R.K. Kerk in Kra-
nenburg. Tevens hebben burgemees-
ter en wethouders in principe beslo-
ten de volgende budgetten te bestem-
men voor de restauratie van het Elbe-
rink-orgel in de R.K. Kerk te Vierak-
ker. Daarna zal worden enkele bud-
getjaren worden gespaard voor de
restauratie van de N.H. Kerk in Vor-
den.

MOOI MEEGENOIVÏKN .
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NGEKOMEN BOUW-
AANVRAGEN

In de week van 23 tot en met 27 no-
vember 1992 zijn bouwaanvragen in-
gekomen van:
- de heer H.E. Aalderink, de Haar 5

te Vorden, voor het vergroten van
een woning op het perceel de Haar
5 te Vorden;

- de gemeente Vorden, de Horster-
kamp 8 te Vorden, voor het
oprichten van een opslagdepot
voor klein chemisch afval op het
perceel Enkweg 11 te Vorden en
voor het plaatsen van een woon-
wagen op het perceel Overweg 6
te Vorden;

- de heer S. Verhoeve, het Wieme-
link 22 te Vorden, voor het vergro-
ten van een woonhuis op het per-
ceel Zutphenseweg 65 te Vorden;

- de heer J.M. Ilbrink, Strodijk l te
Vorden, voor het oprichten/plaat-
sen van een schuur op het perceel
Strodijk l te Vorden;

— de heer J.D. Bouwmeister, Beek-
laan 4 te Wichmond, voor het ge-
deeltelijk veranderen van een wo-
ning met keuken in een woning
met keuken en bijkeuken op het
perceel Beeklaan 4 te Wichmond.

Voorlichtings-
bijeenkomst
Het belang van de vrouw in de agrari-
sche sector is al eeuwenlang zeer
groot. Steeds meer vrouwen worden
zelfstandig ondernemer, of mede-on-
dernemer in het bedrijf van hun man.
Dit bleek overduidelijk tijdens de
voorlichtingsbijeenkomst die de Ra-
bobank Vorden had georganiseerd
voor agrarische (mede-) onderneem-
sters en hun partner.
De heer D.J. ter Harmsel, direkteur
van het accountantskantoor CBTB,
belichtte tijdens zijn inleiding o.a. de
voordelen van de man-vrouw maat-
schap.
Ook bij minder hoge winsten wegen
de voordelen al snel op tegen de na-
delen. Ook voor oudere ondernemers
kan deze ondernemingsvorm aantrek-
kelijk zijn i.v.m. de stakingswinst
vrijstelling bij het beëindigen van het
bedrijf.
Verder lichtte hij het begrip 'onder-
maatschap' toe. Waarbij bijvoorbeeld
een man-vrouw maatschap en een va-
der-zoon maatschap binnen hetzelfde
bedrijf bestaat. De heer ^ielink,
agrarisch relatiebeheerder vsife, Ra-
bobank, ging in op de kenmerken
waarop vrouwelijke ondernemers
worden beoordeeld bij een financie-
ringsaanvraag.
Deze blijken niet anders te^jn dan
bij mannelijke ondernemersWRn de
hand van enkele voorbeelden lichtte
hij toe dat het huwelijksgoederenre-
gime invloed kan hebben op de aan-
sprakelijkheid van beide huwelijks-
partners.

Tussen beide inleidingen werd een
videofilm vertoond waarin een vier-
tal vrouwen over hun eigen situatie
vertelden.
Uit de vele vragen tijdens de forum-
discussie, die onder leiding stond van
de heer J. Krooi, direkteur van de Ra-
bobank, bleek dat het behandelde on-
derwerp goed was aangeslagen. Een-
zelfde bijeenkomst werd ook te
Steenderen gehouden, in een samen-
werking tussen de Rabobanken Vor-
den en Steenderen.

Kinderportretten
van Lineke
Rekers
In de galerie van de bibliotheek
In de bibliotheek is vanaf 9 december
a.s. een tentoonstelling te zien van
werk van Lineke Rekers uit Vorden.
Zij vervaardigt kinderportretten in
aquarel. Dit is slechts een onderdeel
van haar werk, dat ook bestaat uit il-
lustraties bestemd voor grafische
doeleinden, zoals: brochures, verpak-
kingen, advertenties of loga's.
Haar opleiding genoot ze aan de Aka-
demie voor Beeldende Kunsten te
Enschede, waar ze voor de grafische
richting koos (tevens modeltekenen).
Ervaring werd opgedaan bij diverse
reklamebureaus te Amsterdam en En-
schede.
De expositie is van 9 december tot 9
januari . De openingstijden zijn gelijk
aan die van de bibliotheek.

Jong Gelre
De A.J.K. (Agrarische Jongeren
Kommissie) van Jong Gelre Vorden
belegt maandag 7 december in het
Dorpscentrum een informatieve
avond. Die avond zal de plaatselijke
dierenarts, dhr. A. Noordkamp, ver-
tellen over zijn reis naar Hongarije.
Tevens zal hij mededelingen doen
over aktuele zaken die op dit moment
bij de dierziektebestrijding van be-
langzijn.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde Gemeente
Zondag 6 december Tweede Advent 10.00 uur
ds. H. Westerink, gezinsdienst.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 6 december Tweede Advent 10.00 uur
ds. P.W. Dekker; 19.00 uur ds. H.J. Zeldenrijk,
Silvolde-Gendringen.

R K Kerk Kranenburg
Zaterdag 5 december 18.30 uur Eucharistievie-
ring, Tweede Zondag van de Advent.

RK Kerk Vorden
Zondag 6 december 10.00 uur Eucharistievie-
ring, Tweede Zondag van de Advent.
Week end- Wacht-Pastores: 6-7 december Pas-
tor C. van Zanten, Keijenborg, tel. 05753-1314.

Huisarts 5-6 december dr. Dagevos.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 2432. Adres: het Vaar-
werk 1.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huis-
artsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op deze
tijden uw recept aan te bieden.
Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot
17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

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

Dierenartsen van zaterdag 5 december 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Noord-
kamp, tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 5-6 december D. Stolk, Ruurlo, tel.
05735-2400.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur klach-
tenspreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden

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

Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Gelderland
Afd. Vorden-Warnsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje november mevr. v.d. Berg, tel.
6875. December mevr. Gille, tel. 2151 b.g.g.
6875. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

Netwerk Thuiszorg Nederland Buro voor
thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

VW Openingstijden WV-kantoor: ma. t/m do.
10.00-12.30 uur; vr. 9.30-12.30 uur; za. 19/12
10.00-15.00 uur; 21/12 t/m 24/12 10.00-15.00
uur; 28/12, 29/12 en 30/12 10.00-15.00 uur;
31/12 10.00-12.30 uur. Vanaf 4/1/'93 weer ma.
t/m do. 10.00-12.30 uur; vr. 9.30-12.30 uur.

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

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Geopend ma. t/m vrij. van 9.00-12.00
uur, 's middags vlgs. afspraak.

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk. Tel. 05752-3405.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 6 december Tweede Advent 10.00
uur ds. Th. van Willigenburg, Driebergen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 5 december 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 6 december Tweede Advent 10.00
uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 6-7 december
Pastor Van Zanten, tel. 05753-1314.

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

Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren da-
gelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de
hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur
(na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere
avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, za-
terdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

40-Jarig
koorjubileum
Zondag 22 november vierde het St.
Willibrorduskoor te Vierakker haar
jaarlijkse St. Ceciliafeest. 's Mor-
gens werd in de Eucharistieviering de
Missa Quarta van C. Jaspers gezon-
gen. De avond werd in een gezellig

samenzijn doorgebracht met een
drankje en een hapje, waarbij een
groot ganzebordspel werd gespeeld.
In het officiële gedeelte werd door
pastor Lammers de gouden speld van
St. Gregorius opgespeld bij de heer
Wim Helmink. De heer Helmink is
ruim 40 jaar getrouw lid geweest van
het koor. Mevr. Helmink ontving een
bos bloemen.



Voor uw diepvries hele

of halve varkens, runder

voor of achter voeten,

hele of halve lammeren.

Het adres voor

HUIS-
SLACHTINGEN

Gebraden vlees in blik

voor uw

wintersportvakantie.

Slagerij
KLEIN

LEBBINK
Dorpsstraat 10-ALMEN

Tel. 05751-1219

PROEF DE KERSTSFEER

Gezellige
Kerstdagtochten
Düsseldorf - Essen • Munster

T i l j— p.p. (excl. metro-kaarten)
op

dinsdag 8-15 en 22 december
woensdag 2-9-16 en

23 december
donderdag 3-10 en 17 december

vrijdag 4-11 en 18 december
zaterdag 5-12 en 19 december

Vertrek:
Eerbeek 7.15 uur

Brummen 7.30 uur
Voorst 7.45 uur
Wilp 7.50 uur

Deventer 8.00 uur
Gorssel 8.15 uur
Zutphen 8.30 uur

Warnsveld 8.40 uur
Vorden 9.00 uur
Ruurlo 9.15 uur

HAVI REIZEN
J.L. Harren, tel. 05758-1334

KWALITEITS
ONDERGOED

VOOR DAMES EN HEREN

haalt U bij

a/d Zutphenseweg

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Schoenreparatie
STEEDS VLUG KLAAR

WULLINK VORDEN

Dorpsstraat 4-Tel. 1342

Huur
Mist
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Voor ONDERHOUD VAN
SLOTEN: klepelen, maaien,
opschonen: LOONBEDRIJF

KLEIN STARINK, Hoogstraat 32,
Toldijk.

THUISVERPLEGING?!
$• Voor deskundige hulp op maat in uw

eigen omgeving en leef ritme, aa.

* Terminale zorg * Ouderenzorg

* Intensieve zorg * Chronisch

zieken en gehandicaptenzorg

* Kraamzorg * Revalidatie

24uur SERVICE en ADVIES
N.T.N, tel 05750-16463
*(Hulp bij aanvraag vergoedingen)

Larenseweg 3 - 7251 JL Vorden

Tel. 05752-2340

BIEDT AAN:

pony- en paardrijles voor beginners en
gevorderden

Verhuur pony's en paarden voor

buitenritten.

Voor partijtjes rondritten met Jan Plezier of

huifkar.

Pensionstalling.

Binnen- en buitenmanège.

Gelegen in de bossen van Vorden.

KERKSTRAAT 6 - GROENLO - TEL: 05440 - 61308

DECEMBER

LES CIGALES
VOOR BUS INFORMATIE BEL:05440 - 64145

TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

Fam. J. Huitink Burg. Galleestraat 3 Vorden

AANBIEDINGEN DO-VR-ZAT: 3-4-5 DECEMBER

Dubbelrode
Florida

GRAPEFRUIT

10 stuks 5.95
WITLOF

per kilo

2.50
MAANDAG

7 DECEMBER:
PANKLARE

PREI

500 gram 125

Kleibintjes

baal 10 kilo

1.95
Doppinda's

zak ca. 500 gram

2.95
DINSDAG

8 DECEMBER:
PANKLARE

BOERENKOOL

500 gram 195

WOENSDAG
9 DECEMBER:

STOOFSCHOTEL

(champignon mix)

500 gram 250

/s uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers uit Vorden

AANGEBODEN
FRUITBOMEN
IN SOORTEN:

appel, peer, pruim, kers,
perzik, abrikoos, amandel,
mispel, druif, kleinfruit, bessen
(rood en zwart), kruisbes,
framboos en kiwi

HAAGCONIFEREN
KERSTDENNEN

Kwekerij Westendorp
Vellerdwarsdijk 3 - 7261 KJ Ruurlo *
Tel. 05736-1214 '

Mooi! Ambachtelijk PARKET
voor ieder interieur

Gezellig en sfeervol
wonen op een vloer die
schoonheid en stijl
uitstraalt.

Keuze uit ca. vijftig soorten.

Ook zijn wij uw specialist voor:
* HDM-plafond en wandpanelen met vele combinatie-

mogelijkheden;
* Degalux-zonwering, lamelgordijnen en jaloezieën in moderne

dessins.

Wij helpen u graag met advies en een perfekte afwerking.

Parketvloer renoveren?
Bij de v\t£dbg)?-wnuii informeren!

O 05735-1661

Uw meubels
versleten?
Wij stofferen snel en voordelig

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

interieuradviseur

HEGRO
. R U U R L O BV Garvelinkplein 20 J.G. PANNEKOEK Rijksstraatweg 39, Warnsveld, tel. 05750-26132

Bel ons voor

DE WINTERSCHILDER
periode 23 november 1992 t/m 19 maart 1993

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

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

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

Rustoordlaan45F/7211AW EEFDE

TT

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

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
• Baakseweg 11 WICHMOND 05754 - 1 7 5 5 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 -18383

• W Sluyterweg 7 HAARLO 05456 -1344

Diverse soorten

Paté's, salades en
worst
voor het

gezellige avondje

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100gram 2,OÖ

MAALTIJD VAN DE WEEK

TjapTjoy
500 gram 7,25

VAN DE KAASPLANK

Zacht Belegen
1 kilo 11,30

UIT EIGEN WORSTKEUKEN

Boeren Snijworst 100 gram 1,89
Boterhamworst

100 gram 1,15

VOORDELIG VLEES
GELDIG DO. - VR. - ZA.

Hamlapjes
1 kiio 10,45

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 k,io 8,95
Grove verse worst 1 k.io 9,90
Schouderkarbonades 1 k,i<> 7,95

SPECIALITEITEN

Hamburgers speciaal
(rundvlees)

4 betalen
Saucijzenbroodjes

per stuk 1,75

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 «no 8,95
Rundergehakti küo 12,50

Magere Varkenslapjes 1 k,i<> 8,95

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

OOK HET ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

HALVE VARKENS VOOR- OF ACHTERBOUTEN

EEN

ROLLUIK
VAN HOLTSLAG

zou een nuttig cadeau zijn.

HOL TSLAG
RUURLO

Supersport, spon-, tour-,

custom-, OTR- en cross-

motoren met BOVAG-

garantie.

U vindt ons aan de:

Molenenk 3 in Hengelo (G.)

op naar HARTELMAIM MOTOREN

De hele feestmaand december

10% KORTING
op al onze leren- en nylon kleding.

. Helmen, cross-kleding en zelfs op

originele Harley Davidson T-shirts

(niet op afgeprijsde artikelen)

MG Gittshop-dealer met leuke
kado-artikelen op

motorgebied van
ouderwetse blikken

motoren (vanaf f 13,50)
Tel. 05753-1348 (Industrieterrein) tot motortelefoons enz.

OPLAATS GOUD VOLKOREN VAN ELFZADEN

A. S. WEEKEND SINTERKLAAS

Haal eens wat extra's in huis
van de Bakker die zelf bakt l
Want dat proeft U.
Zo uit de oven in de winkel

Wij bakken voor U:

ROOMBOTER
AMANDELLETTERS
GEVULD SPECULAAS
SPECULAASPOPPEN enz. enz.

Wilt U wat bestellen ? Even 1373 bellen!

WARME BAKKER OPLAAT

bakt het voor U!
VORDEN - Telefoon 1373



Een heelgroot wonder,
een klein nieuw leven,
een zoon en broertje,
aan ons gegeven.

5|t

Matthijs

Gerrit, Monique en
Torn Schotsman

28-11-'92
Mispelkampdijk56
7251 DCVorden

Hierbij willen wij allen hartelijk
bedanken, die, in welke vorm
dan ook, ons 50-jarig huwe-
lijksfeest tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt.

Fam. Helmink

Vorden, december 1992
Insulindelaan 12

Voor uw belangstelling en
deelneming ons betoond na
het overlijden van onze moe-
der en oma

A. Hoebink-Török

betuigen wij u hiermede onze
oprechte dank.

A.S. Hoebink

Vorden, 2 december 1992

In ons verdriet om het heen-
gaan van mijn dierbare man,
vader en opa, mochten wij uw
hartelijk medeleven ondervin-
den. Wij betuigen u hiervoor
onze oprechte dank. Uw be-
langstelling hebben wij zeer op
prijs gesteld.

W. L. Velhorst-Groot Roessink
Kinderen en kleinkinderen

Vorden, november 1992

Hou de kou en de
dokter van uw lijf!
Draag Thermofit half wollen

ondergoed.

Verkrijgbaar bij

a/d Zutphenseweg

GEVRAAGD:
in de winkel

representatieve
JONGE DAME

met verkoopto/ent

Voor enkele middagen per
week en moet ook genegen zijn

voor oproep.

Reacties vóór 8 december.
Br. onder nr. 36-2.

Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

GOSPEL-
MUZIEK

op CD en MC

Evangelische Boekhandel
„De Vonk"

Warnsveldseweg 98
Zutphen-Tel. 14569

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

TE KOOP:

KERST-
BOMEN

(alle maten)

PEPPELMAN
KEr^KHOFLAAN IA

TELEFOON 2728

Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

Jan ter Beek
05752-1807

-/'-

In plaats van kaarten

Dinsdag 8 december a. s. zijn wij,

Johan Norde
en

Al i e Norde-Oortgiesen

25 jaar getrouwd.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 14.30 tot 16.30 uur in
'Hotel Bakker', Dorpsstraat 24 te
Vorden.

Burg.GalleestraatIO
7251 EB Vorden

HïBTHtHtBïĤ

Stichting HAM-PARTY presenteert:
Uitvoering Concert

St. NICOLAS CANTATE
van Benjamin Britten

Gallery choir: Exicon uit Enschede
Groot koor: Drienerloos Vocaal Ensemble

Slagwerk: Erik Blom, William Heutink, Arjan Otte
Dirigent: Valentijn Smit
Orgel: Gerrit Kommers
Pauken: RankAarnink

Pianisten: Liz Jansen, Jeroen Twisk
Jongenssopranen:

Jongenskoor Muziekschool Enschede
Orkest: Musica Silvestra Orkest

Tenor (Nicolas): Marcel Beekman

Algehele leiding: Valentijn Smit

Vrijdag 4 december
Aanvang 20.00 uur - Entree f 12,50

Katholieke Kerk te Kranenburg

BoVi Foi TocVi

KOFFIECONCERT
in het Ludgerusgebouw te

Vierakker

10 JANUARI 1993

Aanvang: 11.00 uur.
Zaal open: 10.30 uur.

Kaarten verkrijgbaar vanaf
7 december 1992 bij:

Ludgerusgebouw ('s avonds);
fam. Nijenhuis, Beeklaan 6;

Garant-winkel Wilfried Besselink.

Tonny Jurriérts
AUTOSCHADE
\STELBEDRUF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

VERSCHENEN:

Achterhoekse Streekroman:

„Anna"
van de schrijver Ben Steenbergen uit Doetinchem

Het gebonden boek van maar liefst 300 pagina's kost slechts
f 28,50.

De schrijver deed de toezegging om „zijn" boeken te signeren,
in onze zaak, en wel

ZATERDAG 5 DECEMBER tussen 14.00 en 16.00 uur.

Oh, kom
er 'ns kijken

Boterletters en
roomboter amandel-

staven,
Dik- en gevuld speculaas

Chocoladeletters,
iets bijzonders
Marsepeinwerk

Alles van één kwaliteit;
nl. de beste. En dat weet Sint.

WOLTERS Boekhandel
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld. - Tel. 05753-1253 t.o. de Grote Kerk

SINT-AANBIEDING

Gevuld Stokbrood
in diverse smaken en

Heerlijk gevulde Broodjes
voor een bepaalde Sint-prijs

't winkeltje in vers brood en banket

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

1802 toen.

Dan vieren wij 't 190 jaar bestaan van de

zaak en is het 30 jaar geleden dat Henk
en Minie in het huwelijk zijn getreden.

Wij nodigen u uit om dit samen met

ons en de kinderen te vieren op
zaterdag 12 december.

U bent welkom op de receptie van
15.00 tot 17.00 uur in Hotel Bakker,
Dorpsstraat 24 te Vorden (Gld.).

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7.50 voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer f l,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling: als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst: de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• GEVRAAGD: huishoude-
lijke hulp voor 1 ochtend per
week, tijdelijk van dec. '92 -
mei '93. Brieven onder nr.
36-1. Bureau Contact, Post-
bus 22, 7250 AA Vorden.

• Wat kan' ik er zelf aan
doen?
Praatgroep 'Heelheid van de
Schepping' wil graag op
maandag 7 december van
19.00-21.00 uur in de koffie-
ruimte van het Dorpscentrum
met U van gedachten wisselen
over milieu-sparende tips.

• TE KOOP: partij spatvrij
haardhout. Te bevragen on-
der tel.nr. 05752-1417.

• VERMIST: Wopje, 31A>
mnd. oude kleine vrouwtjes-
poes, zwart, bruin-beige, ge-
streept, donkerbruin vlooien-
bandje. Sinds 26-11 vanaf de
Mispelkampdijk. Bij inlichtin-
gen a.u.b. bellen 3439 of
2919.

• TE KOOP: z.g.a.n. elektr.
olie-radiatorkachel voor
f 50,-; 11 dubbelLP'saf 5,-en
100 LP's a f 1,50 p.st. of alles
in één voor f 90,-. Staring-
straat 9, Vorden, tel. 05752-
2183.

• Met wie kan ik tegen beta-
ling meerijden van ma. t/m vr.
van Vorden naar Apeldoorn en
terug. Werktijden van 8.00-
16.30 uur. Katja Schmitz, tel.
2076.

• Bovenaan onze verlanglijst
staat een woning. Welke Sint
weet voor ons drieën (gezin, 1
baby) na 1 -2-'93 woonruimte
in Vorden te huur? Max.
f 500,- per maand. Reacties:

1 05752-3955.

• Zwarte Piet komt bij u aan
huis. Tel. 05752-3473.

Gym. Ver. Veldhoek vraagt
z.s.m. (eid(st)er voor 3 uur op

'dinsdagmiddag of 1 uur op
woensdagavond. Tel. 05736-
1400 of 1225.

VLEESVEEBEDRIJF

„DEHUIKERT"

Voor al uw
rundvleespakketten.

Voor folder en informatie:
tr 05739-1202 (fam. Sasse)

Heerlijke
hapjes avoücl

Met het oog op sinterklaasavond hebben
we onze aanbiedingen een beetje

aangepast: Lekkeren gemakkelijk!
Natuurlijk hebben we nog veel meer in huis

voor een smakelijk avondje. Wat dacht u
bijvoorbeeld van een heerlijke

gourmetschotel?

HAMLAPPEN

10°°l W«750 gram

ROOKWORST

-145
l •

GEKOOKTE
WORST

100 g ram

100 gram

ROLLETJES
100 gram

280

donderdag

GEPANEERDE
RIB-
KARBONADE

A 95
500 gram ^T •
Volgende week:

m^rnmtmmmmvm HAMLAPPEN

Zie ook de dagreclames in de winkel.

slagerij eggink
Borculoseweg 14 - Ruurlo - Tel. 05735-1337

slagerij vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden - Tel. 05752-1321

In verband met de
verjaardag van Sinterklaas
zijn wij om 18.30 uur

GESLOTEN
Cafetaria - Snackbar • Zaal

Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752-3487

Mevo B.V. Nijverheidsweg 3, 7251 JVVorden
Postbus 105, 7250 AC Vorden
Telefoon 05752-2617 / Fax 05752-1 191

PRÉCISION TECHNCH.OGY

Mevo »s een snelgroeiend jong en dynamisch bedrijf dat met een
geavanceerde outillage een grote precisie en absolute kwaliteit in de
produktie van fijnmechanische onderdelen voor de High-Jech
industrie weet te realiseren. Bij Mevo werken ca. 30 personen.

Wegens vertrek van de huidige secretaresse zoeken wij op zeer
korte termijn:

SECRETARESSE (M/V)
VOOR 20 UUR PER WEEK

Het werk wordt gedaan op de afdeling administratie.
Je komt onder leiding te staan van de assistent-boekhouder.
De werkzaamheden bestaan o.a. uit: telefoonbeheer, faxbeheer,
typwerkzaamheden en diverse voorkomende werkzaamheden.

Wij vragen:
— opleiding op MEAO-niveau
— goede beheersing van WP 5.0
— netjes en accuraat kunnen werken

Wij bieden:
— goede en prettige werksfeer in een enthousiast team
— goede secundaire arbeidsvoorwaarden
— een goed salaris

Geïnteresseerden kunnen zich voor meer informatie wenden
tot:
Dhr. A. Koster 05752-2617 (zaak)
of 's avonds 05752-2058 (privé)



Jubileumtentoonstelling
'Vogel vriend'
Vrydag 27 november werd onder ruime belangstelling door
de heer K. Klaver, oud bondsvoorzitter van de Algemene Ne-
derlandse Bond voor Vogelhouders, de jubileumtentoonstel-
ling van de * Vogelvriend' geopend.

Dhr. Klaver feliciteerde de vereni-
ging met het 40-jarig bestaan van de
vereniging, sprak zijn waardering uit
over de uitstraling die de vereniging
heeft binnen de bond, als gewaar-
deerde kaderleden van de bondsten-
toonstelling en de bereidheid om te
helpen met het bemannen van de
werkgroepen.
Hierna overhandigde dhr. Klaver een
mooie standaard namens het Dage-
lijks Bondsbestuur en een fraai wand-
bord namens het Gewestelijk Bestuur
aan de voorzitter van de 'Vogel-
vriend'.
Tevens huldigde dhr. Klaver 2 jubila-
rissen die al 40 jaar lid van de vereni-
ging zijn; dhr. W. Bijenhof en dhr. H.
Wuestenenk, beide reeds benoemd
als erelid vanwege hun grote verdien-
ste voor de verenging. Als laatste
werd dhr. Th. Nijenhuis gehuldigd
voor zijn 25-jarig lidmaatschap van
de vereniging.
Hierna werden de prijswinnaars be-
kend gemaakt. De Clubprijs kwam in
het bezit van de jubilerende veren-
ging met 909 punten voor de beste 10
jonge vogels van meerdere kwekers.
De 2e prijs was voor de vereniging uit
Ruurlo met 906 punten en de 3e prijs
was voor de vereniging uit Apeldoorn
met 903 punten.
Op de zaterdag was de belangstelling
om vogels te kijken redelijk; zondag
was er een grote opkomst; de interes-
se van het publiek ging ook uit naar
de informatiestand van de Bijenvere-
niging die ter plekke ook waskaarsen
maakte, de foto-expositie van Natuur
Monumenten was een aanwinst voor
de tentoonstelling en trok veel be-
kijks, de aankleding van de zaal door
Bloembinderij Kettelerij kreeg veel
waardering van het bezoekende pu-
bliek. Alle vogels waardeerden het
voer van de fa. Kluvers.
Veel kinderen uit de groepen 3 en 4
van de basisscholen hadden hun
kleurplaats ingeleverd, de mooiste 3
waren van Michel Regelink, Sandra
Mullink en Jan Willem Scheffer, zij
hebben hun prijs inmiddels ontvan-
gen.
Het bestuur van de 'Vogelvriend' is
dan ook zeer tevreden over de zeer
geslaagde tentoonstelling.

Prijzen kringtentoonstelling
Kleurkanaries pigment zonder rood:
Stam stel - Ie pr. B. Horsting, Vorden.
Ie pr. J. Vos, Apeldoorn; 2e pr.
J. v. Bommel, Vorden. Enkel — Ie pr.
J. Vos, Apeldoorn; 2e pr. G. Schuma-
ker, Vorden; 3e pr. J. v. Maanen,
Apeldoorn.
Kleurkanaries pigment met rood:
Stam — Ie pr. G. Schumaker, Vor-
den; 2e pr. G. Dieperink, Ruurlo; 3e
pr. G. Dieperink, Ruurlo. Stel — Ie
pr. G. Schumaker, Vorden; 2e pr. H.

Maatman, Eibergen; 3e pr. H. Maat-
man, Eibergen. Enkel - - I e pr. G.
Schumaker, Vorden. 2e pr. H. Maat-
man, Eibergen.
Kleurkanaries vetstof zonder rood:
Stel — Ie pr. H. ter Bogt, Ruurlo; 2e
pr. T. Willemsen, Apeldoorn. Enkel
— Ie pr. W. Berendsen, Vorden; 2e
pr. T. v.d. Beek, Apeldoorn; 3e pr. J.
Blok, Apeldoorn.
Kleurkanaries vetstof met rood: Stel
- Ie pr. H. Maatman, Eibergen; 2e

pr. H. Garritsen, Eibergen; 3e pr. E.
Zweekhorst, Apeldoorn. Enkel — Ie
pr. G. Schumaker, Vorden; 2e pr. H.
Garritsen, Eibergen.
Bastaarden: Enkel — Ie pr. H. Luyk-
man, Apeldoorn.
Gefriseerde- en houdingkanaries: En-
kel — Ie pr. K. v. Aken, Ruurlo; 2e
pr. K. v. Aken, Ruurlo.
Vormkanaries: Enkel - - Ie pr. G.
Slagman, Vorden; 2e pr. G. Slagman,
Vorden; 3e pr. B. Horsting, Vorden.
Kuif- en tekeningkanaries: Stel — Ie
pr. W. Berendsen, Vorden; 2e pr. W.
Berendsen, Vorden; 3e pr. G. Maark-
voort, Eefde. Enkel — Ie pr. W. Be-
rendsen, Vorden; 2e pr. J. Blok, Apel-
doorn; 3e pr. H. Bergevoet, Ruurlo.
Tropen Zebravinken: Enkel — Ie pr.
G. Leeflang, Eefde; 2e pr. L. ter Bra-
ke, Eibergen.
Meeuwen: Stel — Ie pr. L. ter Brake,
Eibergen. Enkel — Ie pr. L. ter Bra-
ke, Eibergen.
Prachtvinken: Enkel - -Ie pr. J. de
Hoop, Apeldoorn.
Australische prachtvinken en overige
soorten: Enkel — Ie pr. A. ter Brake,
Eibergen; 2e pr. J. de Hoop, Apel-
doorn; 3e pr. J. Olden, Eefde.
Grasparkieten: Enkel — Ie pr. T. den
Houdijker, Apeldoorn; 2e pr. G. Fel-
le, Eibergen; 3e pr. G. Pelle, Eiber-
gen.
Agaporniden Roseicollis: Stel — Ie
pr. A. Seegers, Eibergen; 2e pr. A.
Seegers, Eibergen. Enkel — Ie pr. D.
Harmsen, Vorden; 2e pr. C. Bink,
Vorden; 3e pr. J. Berendsen, Vorden.
Agaporniden Personata en Fisherie:
Stel — Ie pr. A. Seegers, Eibergen.
Enkel - Ie pr. A. Seegers, Eibergen;
2e pr. A. Seegers, Eibergen.
Grote parkieten: Enkel --Ie pr. A.
Janssen, Vorden; 2e pr. H. Leerkes,
Eefde.
Duiven en kwartels: Enkel — Ie pr.
M. Heutink, Eibergen.

Open Klasse
Tropen: Enkel — Ie pr. A. v.d. Logt,
Vorden.
Grote parkieten: Enkel -- Ie pr. J.
Janssen Wesselink, Vorden.

Clubpryzen (10 mooiste jonge vo-
gels, minimaal 3 inzenders)
Ie pr. Vorden; 2e pr. Ruurlo; 3e pr.
Apeldoorn.

SPORT-nM?wa«

Zaterdagvoetbal
Doesburg l — Ratti l
Ratti moest in Doesburg minimaal l
punt halen, om niet in de onderste re-
gionen te belanden. Ratti zette Does-
burg vanaf het begin onder druk, dit
resulteerde in een paar kleine kansen.
In de 20e minuut was het raak. Een
aanval over de rechterkant werd door
Hans v. Resteren strak voorgegeven
en Raymond Lichtenberg kon vrij
voor de keeper inschieten: 0-1.
Kort daarop had wederom Raymond
Lichtenberg een goede mogelijkheid
maar hij schoot recht in de handen
van de keeper. Na de pauze gaf Ratti
het heft volledig uit handen, voorna-
melijk doordat Gerard Waarle gebles-
seerd het veld moest verlaten. In de
65e minuut kon Doesburg een snelle
uitbraak koel'afronden: 1-1.
Doesburg bleef de betere ploeg, maar
door een goed keepende Robert Bos
mocht Ratti zich tevreden stellen met
een gelijk spel.
Zaterdag 12 december speelt Ratti
thuis tegen Teuge.

Uitslagen: Ratti Cl - WVC C2 2-0.
Programma: Ratti Cl - Zelos Cl;
RietmolenAl -Ratti Al.

Enduro Zelhem
Ook de 14e Jan van Beek-rit is weer
zonder kleerscheuren verlopen. Er
waren wat kleine incidentjes, maar
door het cordate optreden van wed-

strijdleider Frits Huisman werden de
veroorzakers van deze incidenten ge-
diskwalificeerd. En zo hoort het na-
tuurlijk ook. Regels zijn er niet alleen
om je aan te houden maar ook voor de
veiligheid van de rijders zelf.
De onderlinge verschillen in tijden
over 8 proeven waren niet erg groot
en dit maakte van deze rit weer een
spannende wedstrijd.

Uitslag senioren 2-takt
1. Jan van Oorschot, 3293.51; 2. Ge-
rard Jimmink, 3305.55; 3. Toine van
Dijk, 3337.80; 11. Hennie Wullink,
3670.53; 16. Marcel Bulten, 3736.85;
23. Jan Klein Brinke, 3971.31. Totaal
32 starters in deze klasse.
De volgende enduro is 12 december
in Enter.

RTV
De GOW-wedstrijden lopen op hun
eind. Bij de Amateurs-B hebben de
gebroeders Ben en Rudi Peters nog
volop kans om het totaalklassement
te winnen, deze gaat over 8 wedstrij-
den.
Afgelopen zondag werd er in Ensche-
de gereden bij de T.U., ook hier deden
de RTV-ers het perfect. Veteraan
Geert Eskes, de fietsenmaker uit
Steenderen, behaalde een 7e plaats.
Bij de Amateurs-C werd Henk Arf-
man 6e en Harry Eggink behaalde een
3e plaats. Bij de Amateurs-B werd
Martin Weyers 7e, Eddy Heuvelink
6e, Ben Peters 5e en Rudi Peters werd
uiteindelijk 3e. Winnaar werd John
Lammertink uit Wierden.
Bij de Amateurs-A reed Peter Mak-
kink zich naar een 7e plaats. Mano
Lubbers werd hierbij 9e. De cross

was door de regenval van de laatste
dagen ontzettend blubberig en zwaar.
Ben Peters reed bij de Amateurs-C
ook nog in Harderwijk en behaalde
daar zaterdag een knappe 14e plaats.

Veldrijden
Hans Nieuwenhuis uit Steenderen
heeft onlangs het districtskampioen-
schap Veldrijden gewonnen. Dit di-
strictskampioenschap, georganiseerd
door de RTV Vierakker-Wichmond,
werd verreden in het bos aan de Wil-
denborchseweg.
Jan Weevers, favoriet voor de RTV
Vierakker-Wichmond, werd door
pech uitgeschakeld. Al na enkele ron-
den brak zijn zadelpen af en moest hij
de wedstrijd staken. In de veldrit voor
de B-amateurs werd Rudi Peters uit
Wichmond 7e, Martin Weyers uit
Hengelo (Gld.) werd 10e.
Ben Peters uit Wichmond zette zijn
beste beentje voor en werd in de wed-
strijd voor C-amateurs 2e. Ook André
Bargeman, nieuweling bij de RTV
Vierakker-Wichmond, eindigde als
2e in zijn categorie. De veteranen Ge-
rard Eskes en Frans de Wit eindigden
als 13e en 14e. Edwin Maalderink, de
junior uit Warnsveld, finishte als 6e.
Een dag later stonden de renners van
de RTV Vierakker-Wichmond weer
fris aan de start bij een GOW-wed-
strijd in Eibergen. Rudi Peters, die
uitkwam in de categorie B-amateurs,
werd hier Ie. Ben Peters, Martin
Weyers en Eddy Heuvelink uit
Warnsveld, reden ook in deze wed-
strijd mee. Zij finishten hier als 4e, 5e
en 6e. Edwin Maalderink werd 2e in
de wedstrijd voor junioren. Ook de
veteranen Frans de Wit, afkomstig uit
Warnsveld, en Gerard Eskes uit
Steenderen, waren in Eibergen. Eskes
eindigde als 6e, De Wit als 9e.
In de wedstrijd voor C-amateurs re-
den de twee RTV-ers Harry Eggink
en Henk Arfman mee. Zij finishten
als 3e en 6e in deze wedstrijd.

Dammen
DCV — Hui/uni Leeuwarden 13-7
In Camping De Kleine Steege won
DCV ook de vijfde wedstrijd in de
kompetitie. Het sterke Huizummer
trio Adema, Bergsma en Schotanus,
normaal^^ed voor een punt of 4,
kwam in Wichmond niet verder dan l
punt. Chris Grevers kombineerde te-
gen Adema met als gevolg een win-
nende doorbraak (2-0). Harry Graas-
kamp kj^g een goede klassieke
stand o^pt bord, waar zijn tegen-
stander veel te veel tijd in stopte. In
de cruciale fase had ze geen tijd meer
en na de tijdnoodfase had Graaskamp
een gewonnen stelling (4-0).
Henk Grotenhuis ten Harkel legde eer
in met zijn partij tegen Anton Schota-
nus. Na een spannende aanvals- ver-
sus omsingelingspartij kreeg Groten-
huis wat lucht. Schotanus bleef te
lang dooromsingelen en uiteindelijk
gaf de aanval van Grotenhuis de
doorslag (6-0). Jan Masselink speelde
remise (7-1) evenals Mike Voskamp
(8-2).
Bertus Bosch verloor na een verkeer-
de inschatting van een dubieuze spel-
voortzetting van zijn tegenstander.
Na remises van Johan Haijtink, Ben-
nie Hiddink en Henk Ruesink zorgde

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

Gerrit Wassink opnieuw voor een
overwinning. In een dunne stand was
zijn stelling net iets aktiever wat hem
uiteindelijk genoeg voordeel oplever-
de voor de winst.

Uitslagen
G. Wassink — A. Spijkstra 2-0; J.
Haijtink — P. Bergsma 1-1; C. Gre-
vers - J. Adema 2-0; H. Grotenhuis
t.H. — A. Schotanus 2-0; A. Bosch
- S. Nagel 0-2; J. Masselink — B.

Post 1-1; B. Hiddink — J. Knoppers
1-1; H. Ruesink —J. Postma 1-1; M.
Voskamp - - G. Heerema 1-1; H.
Graaskamp -- I. Poepjes-Koopman
2-0.

Dash/Sorbo
dames winnen
van koploper
De dames van Dash/Sorbo hebben
zaterdagmiddag in Oldenzaal voor
een daverende surprise gezorgd door
koploper S/Pollux 2 met 1-3 te ver-
slaan. In de eerste set leek het er niet
bepaald op dat de Vordense dames als
overwinnaar uit het strijdperk te
voorschijn zouden komen, want de
thuisclub haalde behoorlijk uit en
won de set met niet minder dan 15-2.
In de tweede set, aanvankelijk van
hetzelfde laken een pak, was de stand
binnen de kortste keren 9-2 voor
S/Pollux. Dash bundelde^^ krachten
en slaagde er zowaar irNPI set met
14-16 te winnen. Dat gaf de burger
zoveel moed dat ook de derde set met
12-15 in een Vordense zege eindigde.
In de laatste set een zeer spannende
aangelegenheid. Bij de Jfcnd 14-11
leek het pleit beslecht, ̂ fsh vocht
zich langs Pollux, Sterker nog, het fi-
nishte op 15-17, waarmee een 1-3
overwinning in de knip zat. Bij de
voorlaatste competitiewedstrijd in
Vorden was de wedstrijdbal beschik-
baar gesteld door Jos Herwers uit
Hengelo.

Waterpolo
Dames Vorden verliezen van Dior
De dames van Vorden hebben de
thuiswedstrijd tegen Dior in de laat-
ste periode op een wat knullige wijze
uit handen gegeven. Na aanvankelijk
een 4-3 voorsprong te hebben geno-
men, werden er in de defensie van
Vorden te veel fouten gemaakt zodat

Dior de wedstrijd nog met 4-6 kon
winnen.
In de tweede periode stond Vorden
met 3-1 voor, in de derde set met 4-2,
terwijl deze voorsprong dus in de
laatste periode als sneeuw voor de
zon verdween.
De Vordense goals werden gescoord
door Karin Rouwenhorst (3x) en An-
nelies Nijenhuis.
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SPONSOR UW FAVORIETE DOEI EN

WIN EEN MIUOEN MET ERST

B?
met medewerking van vele sterren

rondom de trekking van het

MILJOEN
van de sponsorloterij.

BRENGEN DEZE STERREN U GELUK?

KIJK 26 DECEMBER

VARA
NEDERLAND 3 -21.00 UUR

ZO SPEELT U ME E
Als u onderstaande geluksbon nu invult
en opstuurt, maakt u in december al
kans op de fantastische prijzen.

DIT ZIJN Df PRIJZEN
Elke maand verloot de Nationale Sponsorloterijde navolgende prijzen.

MAAND HOOFDPRIJS

LAATSTE 4 CIJFERS GOED

/
/
ƒ
/
/

100.000,
10.000,

1.000,-
100,-

10,-
Éénmaal per jaar wordt de Super Jaarhoofdprijs verloot van

l MILJOEN GULDEN
Vergunning werd verleend door het Ministerie van Justitie onder nr. LO. 730/002/22188 d.d. 16 november 1988.

VOOR il CM UW FAVORIET* DOEi

Ja, u kunt mij noteren als sponsor.

Naam:

Adres:

M/V

Postcode+Plaats:

U kunt maandelijks, tot wederopzegging één
tientje van mijn giro-/bankrekening afschrijven.

Giro-/bankrekeningnummer

Bon in ongefrankeerde envelop
zenden naar Sponsorloterij, Antwoordnummer 7460, 3000 VZ Rotterdam

Handtekening

Ik sponsor
l l Humanitas
Tl Dierenbescherming
f l Wereld Natuur Fonds
G Wed. Sportmuseum
D Ned. Brandwonden

Stichting
l l Astma Fonds
i l UNICEF

l Alle doelen
Keuze hokje(s) aankruisen s.v.p.
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oo
oo
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Waarom
zo' n haast?

Uitgebreider dan ooit.

Stap eerst eens rustig
bij ons binnen.

Wij tonen u graag de nieuwste
huwelijkskollektie '92.

En... wij helpen u graag met de tekst,

AGENTSCHAP WARNSVELD: DRUKKERIJ AGENTSCHAP HENGELO (G):

DA-DROGISTERIJ
PARFUMERIE - ZONNEBANK

DREIUMME 45 - WARNSVELD
TELEFOON 23269

AGENTSCHAP RUURLO:

BOEKHANDEL

HOYTINK
BORCULOSEWEG 1 7 - RUURLO

TELEFOON 1263

NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

FILIAAL ZUTPHEN:

WEVO-DRLK
NIEUWSTAD 29 - 7201 IMK ZUTPHEN - TEL. 05750 - 12306

Drogisten] - Parfumerie - Schoonheidssalon

Felix Takkenkamp
Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld ) • lel 2062

AGENTSCHAP STEENDEREN:

Mevr. VAN VELDHUIZEN-
ONSTENK

BEGONIASTRAAT 3 - 7?11 AL STEENDEREN
TELEFOON 2398
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R.G. Eggink-Krijt
300ste ANBO-lid

Op de foto mevrouw R.G. Eggink-Krijt en de vice-voorzitter van deANBO, de heer P.P. Takken.

De naam van mevrouw R.G. Eggink-Krijt zal in de analen van de ANBO-afdeling Vorden voor
altijd verbonden blijven met de 300ste inschrijving in het ledenregister. Ter gelegenheid
hiervan heeft de vice-voorzitter, de heer P.P. Takken, haar vereerd met een boeket fraaie
herfstbloemen.

Hetzelfde genoegen overkwam me-
vrouw M. Voskamp-Jonkers, vanwe-
ge haar jarenlange en zeer gewaar-
deerde inzet voor de Vordense afde-
ling van de Algemene Nederlandse
Bond voor Ouderen. Om gezond-
heidsredenen ziet zij zich genood-
zaakt om het voortaan wat kalmer aan
te doen. Mevrouw Voskamp blijft wel
deel uitmaken van het bestuur.
Deze gebeurtenissen vormden don-
derdag jl. in het Dorpscentrum de
proloog van een interessante lezing
en diapresentatie over land en volk
van Indonesië door onze plaatsge-
noot, de heer B. van Tilburg.
Hij en z'n echtgenote doorkruisten
onlangs dit reusachtige eilandenrijk.
Het deel van de wereld waaraan zeer
veel landgenoten diep gewortelde

herinneringen bewaren. Het land dat
een overvloed kent aan tropenpracht
en dat volgens historici het onverge-
telijk en onvergankelijk predicaat be-
zit van 'Gordel van Smaragd'.
De heer Van Tilburg belichtte voor
een volle zaal de manier van leven en
werken in steden en buitengebieden
op met name Sumatra, Java en Bali.
Met oog voor detail gaf hij tekst en
uitleg over de invloed van daar heer-
sende geloofsovertuigingen op bij-
voorbeeld bouwstijlen en andere cul-
tuuruitingen van de verschillende
volken in dit tropenrijk rond de eve-
naar.
Met aandacht is ook gekeken naar
fascinerende natuuropnamen en plan-
tages waar thee, koffie, rubber en
specerijen worden geteeld. Een ge-

noegen voor het luisterend oor vorm-
den de BaüAumgers en het speciale
geluid van^rn Javaans orkest, be-
staande uit strijk-, blaas-, tokkel- en
hoofdzakelijk slaginstrumenten, bij
ingewijden beter bekend als Gama-
lan-muziek.
De klanken^|n dit orkest, opgeno-
men aan fwFSolose Hof, zorgden
voor een sfeervolle entourage tijdens
het nuttigen van een kruidige Indis-
che mini-rijstmaaltijd gedurende de
pauze.

Een kleine tentoonstelling van enkele
meegebrachte tropische landbouw-
produkten, gebruiksvoorwerpen e.d.,
droeg bij aan de verheldering van de
kennisoverdracht door de heer B. van
Tilburg.

Wereldwinkel
Wijn uit koloniale vaten
Ontwikkelingslanden zijn leverancier
van een groot aantal landbouwpro-
dukten waar ze zelf nooit voor geko-
zen hebben. De koloniale overheer-
sers zetten in 'hun' landen plantages
op voor koffie, thee, suiker, katoen en
specerijen.
Gewassen, waar de toenmalige kolo-
niën zelf niets aan hadden; ze waren
uitsluitend bestemd voor export naar
de 'moederlanden'. Zo ging het ook
met de verbouw van wijndruiven. De
plantages in Algerije, nota bene een
land waar de bewoners zelf uit reli-

gieuze overwegingen geen wijn drin-
ken, zijn opgezet door de Fransen. De
wijnbouw uit Chili gaat terug naar de
tijd van de Spaanse verovering, toen
missionarissen wijnstokken plantten
om zich te verzekeren van voldoende
miswijn.

Toen de koloniën eenmaal vrij waren,
zaten ze opgescheept met gewassen
die in veel gevallen (wat betreft wijn
geldt dat met name voor Algerije) uit-
sluitend waren bedoeld voor de ex-
port, maar waar ze weinig aan verdie-
nen. De export naar Europa b.v. gaat
mondjesmaat, omdat de E.G. zijn ei-
gen wijnbouw beschermt. Ze bere-

-A

V A N D W K

S L A G E R IJ

U heeft nodig voor 4 personen:
l grote rookworst grof of f i j n naar keuze
100 gram bacon in
reepjes gesneden
200 gram bruine bonen,
l nacht geweekt in koud
water
\ kilogram aardappelen
1 kilogram koolraap

zout
2 deci l i te r melk en/of
bouil lon (van een tab le t )
klontje boter

aardappelmeel (eventueel)

Bereiding:
Breng do geweekte bonen met x.oveel
weekwatcr aan de kook dat /.e net onder
staan en Ui.it /c een 11,111" u u r voorkoken. Schil
en wiis de .i.ird.ippelen en sni jd /e in vieren.
M.1.1 k de koolr.i.ip schoon en sni jd /e in
reepjes. Voeg de aardappelen, de koolr.i.ip,
het /out en de bacon aan de b ru ine bonen toe

Eenpansgerecht
van rookworst,

koolraap en
bruine bonen

v L o G M A N
en laa t /e in 20 minu ten gaar koken. Gaar de
t i j n e rookworst in ± 20 minuten in een pnn

met water van ca. SO°C,
voor de grove rookworst

is dat ± 10 minuten
langer. Voeg de melk
en/of de bouillon met de
boter toe aan de
aardappelen, koolranp en
hel bonenmengsel en
bind het vocht met
aangemengd
aardappelmeel als u dit

wenst. Serveren met de in plakjes gesneden
grove ot t i j n e rookworst.
Lekker met een glas Bokbier of oud b r u i n .

Voedingswaarde per portie:
Energie: ± 1950 kj (4b5 kcal)
Liwit : 22 gram
Vet: 17 gram
Koolhydraten: S7 gram

kent hoge invoerheffingen op wijn uit
landen buiten de Gemeenschap.

S.O.S. Wereldhandel vindt dat de
boeren die de gewassen verbouwen
en verwerken recht hebben op een be-
hoorlijk inkomen. Door een goede
prijs voor de wijnboeren hebben de
mensen zélf eindelijk profijt van een
koloniaal produkt.

Wereldwinkel Vorden biedt in de
maand december twee wijnen aan.
'Gran Roble' uit Chili. Chili maakt de
beste wijnen van heel Zuid-Amerika.

Kwalitatief gezien behoort Chili tot
de tien beste wijnproducerende lan-
den in de wereld. De rode en witte
wijn 'Gran Roble' van de Chileense
coöperatie Vitivinicola heeft een zeer
zachte smaak en is te vergelijken met
de wijnen uit Bordeaux.

'Cuvée du Président' uit Algerije. Dit
is een wat frissere soort wijn die bij
veel mensen in de smaak valt.

Kaarsen uit Soweto

De naam coöperatieve kaarsenfa-
briek Ukukhanya betekent: Licht in
de duisternis. Het is een toepasselijke
naam omdat de mensen daar de
mooie kaarsen maken die deze maand
te koop zijn in de kerken van Kranen-
burg en Vorden. Ook op de markt zijn
deze kaarsen te koop!

Met de inkomsten van de fabriek on-
dersteunt de coöperatie een groot
aantal projekten voor de zwarte be-
volking. Lang, heel lang hebben ze
moeten volhouden tegen het onmen-
selijke systeem van apartheid. Ont-
steek daarom een kaars uit Soweto, en
verheugt u mét hen over het uitzicht
op een menswaardige toekomst.

Amnesty
International
10 December aktie
10 December is de internationale dag
voor de rechten van de mens. Ter ge-
legenheid daarvan staat A.I. op 11 de-
cember op de vrijdagmarkt. Er is dan
gelegenheid om kaarsen of kaarten te
kopen.
Maar het belangrijkste is deze keer
toch wel de groetenaktie. De groeten-
aktie wil zeggen dat er in de kraam
kaarten-liggen, waar u uw eigen naam
en adres op zet als afzender. A.I. heeft
de naam en adres van een gevangene
en een groet al opgeschreven. Dit zijn
namen van gevangenen die A.I. door-
gekregen heeft van haar hoofdkan-
toor in Amsterdam. De kaarten zijn
dit jaar aan de voorkant versierd door
kinderen van groep 8 van de basis-
scholen uit Vorden. De kinderen is
voor die tijd verteld wat A.I. is en wat
zij doet. Van gevangenen, die vrij zijn
gekomen en ook af en toe een kaart
kregen van mensen uit de hele we-
reld, is bekend dat dit een lichtpuntje
is in een soms zeer donker bestaan.
Dus: een kaartje, kleine moeite, groot
plezier.

Vriendenkring A.I.
werkgroep Vorden
Een vriend van A.I. werkgroep Vor-
den, wil zeggen een soort donateur.
Een vriend is lid geworden, en heeft
een vast bedrag afgesproken wat elk
jaar overgemaakt wordt op het bank-
rekeningnummer van A.I.
Van dat geld kunnen akties gehouden
worden en kan foldermateriaal, post-
zegels, luchtpostbrieven en ander
materiaal voor de schrijfavonden
worden gekocht.
Aan het eind van het jaar krijgt men
dan een jaarverslag, waarin staat
waar A.I. het hele jaar mee bezig is
geweest en wat met het geld gedaan
is. Als u ook lid wilt worden van de
vriendenkring, neem dan k^Bikt op
met Ansje Vrielink, het Vogeroosje 8,
tel. 05752-3589.
Het bankrekeningnummmer is
36.64.09.859 t.n.v. Amnesty Interna-
tional. ^^

Sinterklaas
bezoekt
v.v. Vorden
Dat de Voetbalvereniging Vorden een
actief jeugdbestuur had wist waar-
schijnlijk Sinterklaas al lang. De
goedheiligman had laten weten dat
hij voornemens was om zaterdag 28
november jl. een bezoek te brengen
aan de voetbalvereniging. Dat ge-
beurde uiteraard, gezeten op een
koets kwam de Sint met een drietal
knechten aanrijden.
De Sint, in deze tijd een druk bezet
man, kwam wat later dan was voor-
zien, de pupillen werden dan ook on-
derhouden met enkele prachtige vi-
deofilms van Bassie en Adriaan en
Bugs Bunny. Naarmate de tijd vor-
derde, werd de zichtbare verwachting
van de Sint duidelijk op de proef ge-
steld. Enkele pupillen hadden zelfs
een cadeau voor de Sint meegebracht.
Het bericht dat de Sint al zichtbaar in
aantocht was, was voor de pupillen
aanleiding om enkele Sinterklaaslied-
jes te laten horen. De spanning was
op de gezichten van de mannen dui-
delijk af te lezen toen Sinterklaas en
zijn gevolg echt binnen kwamen. Per
team en onder leiding van de leiders
werden de jongens bij de goedheilig-
man geroepen, dat Sinterklaas echt
veel van de verrichtingen van de jon-
gens wist was te danken aan de luister
Piet, die alles in het grote boek had
geschreven.
Het is natuurlijk een echt kinderfeest
en de jongens vonden het prachtig
want naast de pepernoten had de Sint
ook nog een klein cadeautje voor hen
meegebracht. De luister-Piet had
blijkbaar zijn werk heel goed gedaan,
want enkele leiders werden ook nog
vermanend door de Sint toegespro-
ken, wat de pupillen natuurlijk prach-
tig vonden.
Zelfs de terreinknecht Lute Harmsen
werd bij de Sint ontboden; de Sint
wist heel veel van Lute en bedankte
hem ook voor de vele werkzaamhe-
den die hij ten behoeve van de pupil-
len verrichte. E.e.a. ging gepaard met
een voor Lute toepasselijk cadeautje.
Nadat de Sint onder luid gezang van
de jongens de kantine 'de Ark' had
verlaten stapte de goedheiligman met
zijn gevolg in een ludiek en toepasse-
lijk voertuig.

Zwarte Pieten-orkest
Het blijkt dat Sinterklaas met wel erg muzikale Pieten in Vorden is aange-
komen. De Vordense Ondernemers Vereniging kwam dit ter ore en heeft
het Zwarte Pieten-orkest gevraagd in Vorden op te treden. Dit zal dan
gebeuren op zaterdagmorgen 5 december a.s., wanneer zij als dweilorkest
in het dorp rondgaan.

Varkenshouderij-
kern
Op maandag 23 november jl. kwa-
men de leden van de varkenshoude-
rijkern Eibergen-Groenlo-Ruurlo-
Vorden in grote getale bijeen voor de
bedrijfsreportage van de gebr. Baack.
Allereerst werd ingegaan op de histo-
rie van het bedrijf. Eind 50-er jaren
was het een gemengd bedrijf met leg-
hennen, 15 melkkoeien, jongvee en 8
ha grond. In 1973 bestond het bedrijf
uit 100 zeugen en 30 melkkoeien.
Vanaf 1979 is men overgegaan op het
houden van fokzeugen en vleesvar-
kens, zo is men steeds bezig geweest
om met veel nieuwbouw en steeds
weer aanpassingen om bij de tijd te
blijven, zodat men ook aan de eisen
voldoet om deel te nemen aan het
Good Farming merkvlees en de ex-
port naar Japan.
De vele vragen die gesteld werden
aan de hand van de dia's en de uitleg
werden op vakkundige wijze beant-
woord door de gebr. Baack.

Oliebollenaktie
De muziekvereniging Concordia or-
ganiseert op vrijdag 11 en zaterdag
12 december haar jaarlijkse oliebol-
lenaktie. De voorbereidingen hier-
voor zijn in volle gang en de bakploeg

staat haast te trappelen om zo'n 200
kilo meel om te toveren in vers ge-
bakken oliebollen.
Een andere ploeg muzikanten zorgt
voor de verkoop welke huis aan huis
zal plaatsvinden vanaf vrijdagmid-
dag. Voorzitter Kraayeveld bena-
drukte dat ook dit jaar weer de kwali-
teit van de oliebollen scherp zal wor-
den gecontroleerd, opdat de goede re-
putatie welke men heeft opgebouwd
tot in lengte van dagen kan worden
voortgezet.

De opbrengst van deze jaarlijkse ak-
tie is een belangrijke injektie voor de
kas van Concordia en zal ook worden
aangewend om nieuwe instrumenten
aan te schaffen.

Kraayeveld en de overige bestuursle-
den hopen ook dit jaar weer op de
Vordense bevolking te kunnen reke-
nen, evenals voorgaande jaren steeds
het geval is geweest. (Zie adverten-
tie volgende week).
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Nieuwe collectie kaarten van
de Stichting Kinderpostzegels
De decembermaand is weer aangebroken. De maand waarin
duizenden Kerst- en Nieuwjaarskaarten hun weg vinden naar
familie, vrienden en bekenden. Dit jaar kan men van de
Kerstpost iets bijzonders maken. De Stichting Kinderpostze-
gels Nederland biedt een uitgebreide collectie van 39 wens-
kaarten met originele ontwerpen van Nederlandse kunste-
naars. Men kan kiezen uit kaarten in verschillende uitvoerin-
gen, formaten en prijsklassen.

In Vorden kan men de kaarten en de
Kinderpostzegels kopen in het post-
kantoor, waar de vrijwilligers van het
Plaatselijke Comité voor Kinderpost-
zegels aanwezig zijn.
De Stichting Kinderpostzegels Ne-
derland maakt zich al meer dan 65
jaar sterk voor kinderen overal ter
wereld. Met de opbrengst van de Kin-
derpostzegelactie (jaarlijks rond de
14 miljoen) steunt zij projecten voor
kinderen die om één of andere reden
geen kans krijgen een normaal leven
te leiden.
Straatkinderen, werkende kinderen

en geestelijk of lichamelijk gehandi-
capte kinderen. In Nederland, maar
ook in Oost-Europa en in de ontwik-
kelingslanden. Ook hebben speel-
voorzieningen voor kinderen in Ne-
derland onverdeelde aandacht, waar-
bij de integratie van gehandicapte en
allochtone kinderen een belangrijke
rol speelt.

De Stichting Kinderpostzegels Ne-
derland beoogt met haar steun aan
ruim 1400 projecten per jaar het wel-
zijn van kinderen te verbeteren. Voor
nu en in de toekomst.

GROEP VORDEN

Tijdens de storm van afgelopen don-
derdag waaiden twee bomen over de
rijbaan van de Zutphenseweg en de
Baakseweg. Beide bomen moesten
door de brandweer verwijderd wor-
den.

Op vrijdag 27 november werd bij een
aanrijding op de Almenseweg een
reegeit gedood.
Door een inwoner van Vorden werd
aangifte gedaan van diefstal van geld.
Het geld was opgenomen via een be-
taalautomaat. Dit was mogelijk om-
dat het bankpasje was verloren en de
pincode genoteerd was op een briefje
bij de bankpas. De politie stelt een
onderzoek in.
Door een winkelier uit Vorden werd
aangifte gedaan van diefstal van een
suedc rok ter waarde van f 269,-.
Vrijdagavond omstreeks 18.00 uur
werd de auto van een inwoonster van
Vorden beschadigd toen de bestuur-
der van een witte Citroen 2CV6 van-
uit een parkeervak aan de Burge-
meester Galleestraat achteruit reed en
daarbij de geparkeerde auto raakte.
De veroorzaker van de schade reed
door na de aanrijding. Door een ge-
tuige werd het kenteken genoteerd en

doorgegeven. Dit kenteken klopte he-
laas niet.

Twee bewoners van de Stroet in Vor-
den ontdekten zondag 29 november
dat iemand hun auto's met blauwe
verf had bespoten. Zij deden aangifte
van vernieling.
Op zondag 29 november werd aan de
Usselweg een 13-jarig meisje lastig-
gevallen door de bestuurder van een
witte Audi. De man was van middel-
bare leeftijd en had bruin/grijs haar.
Van het kenteken is alleen de begin-
combinatie KS of KZ bekend. Men-
sen die hierover inlichtingen kunnen
verschaffen worden verzocht zich bij
de politie te melden.
Aan de Brandenborchweg te Vorden
werd bij een aanrijding een reebok
gedood.

Een bewoner van de Julianalaan te
Vorden deed op zondag 29 november
aangifte van diefstal uit zijn woning.
De diefstal is gepleegd tussen 15.00
en 22.00 uur. De dader(s) zijn ver-
moedelijk via het slaapkamerraam
naar binnen geklommen en hebben
uit de woning een videorecorder en
een portemonnaie gestolen.



Netwerk Thuiszorg Nederland is een landelijk werkende, par-
ticuliere thuiszorgorganisatie met 24 vestigingen. Het lande-
lijk netwerk breidt zich nog verder uit. Momenteel heeft NTN
in totaal 2500 verpleegkundigen, ziekenverzorgenden en
kraamverzorgenden in het bestand staan. Men spreekt dan
ook van een zeer degelijke thuiszorgorganisatie, waar al veel
patiënten, huisartsen, ziekenfondsen, particuliere verzeke-
raars en bedrijven dankbaar gebruik van maken.

Thuiszorg is niet meer weg te denken
uit onze samenleving. Steeds meer
mensen willen thuis verpleegd en
verzorgd worden in plaats van in een
ziekenhuis of andere instelling. In de
eigen, vertrouwde omgeving voelt
een patiënt zich in het algemeen veel
prettiger. Bovendien kan het verblijf
thuis een positieve invloed hebben op
het ziektebeeld, en daar wil NTN
graag aan meewerken.

Verscheidenheid in zorg

Het antwoord op de stijgende behoef-
te aan thuiszorg wordt onder meer ge-
geven door de deskundige zorgverle-
ners van Netwerk Thuiszorg Neder-
land. Want de verpleegkundigen, zie-
kenverzorgenden, kraamverzorgen-
den en al die andere mensen die sa-
menwerken binnen NTN, staan dag
en nacht voor de zorgvrager klaar.
NTN verzorgt landelijk met haar re-
gioburo's de professionele organisa-
tie en uitvoering van thuiszorg. De
dagelijkse praktijk kent immers vele
situaties op het gebied van thuiszorg.
Zo is het netwerk van NTN betrokken
bij:

— patiënten die in de laatste fase van
hun leven verkeren;

— chronisch zieken, lichamelijk en
geestelijk gehandicapten;

- patiënten die, na vervroegd ont-
slag uit het ziekenhuis, thuis wil-
len revalideren;

- bejaarden die thuis willen blijven
wonen;

— vrouwen die hun bevalling en
kraamtijd thuis wensen door te
brengen.

Ook de inhoud van de zorg varieert.
Van (specialistisch) verpleegkundig
werk en persoonlijke verzorging tot
dagelijkse huishoudelijke werkzaam-
heden wordt een beroep op NTN ge-
daan.
De voorziening van eventueel beno-
digde hulpmiddelen en de begelei-
ding van de patiënten en de directe
betrokkenen behoren tevens tot het
dienstenpakket van NTN.
In de duur en intensiteit van de zorg
zijn eveneens grote verschillen. Som-
mige patiënten hebben slechts enkele
dagen hulp nodig, terwijl anderen ja-
ren achtereen worden verzorgd.
Daarbij kan de een volstaan met en-

kele uren per dag, de ander behoeft
daarentegen continue zorg. NTN past
zich aan elke situatie aan. De vraag
naar zorg komt niet alleen van patiën-
ten. NTN wordt vaak rechtstreeks in-
geschakeld door (zorg)verzekeraars.
En door het bedrijfsleven dat voor
personeelsleden regelmatig een be-
roep doet op het netwerk van NTN.

NTN deskundig in thuiszorg

In deze grote verscheidenheid van si-
tuaties spannen de regio-bureaus van
NTN zich voortdurend in om het juis-
te antwoord te geven op de vraag naar
thuiszorg. Dit vergt een flexibele in-
stelling. NTN reageert adequaat op
elke hulpvraag en kan de benodigde
zorg snel bieden. Professionele zorg
toegesneden op de persoonlijke wen-
sen van de patiënt. Bij de organisatie
en de uitvoering van de zorg staat de
patiënt altijd centraal.
Vanzelfsprekend wordt hierbij ook
uitgegaan van de wensen van even-
tuele andere betrokkenen zoals de
zorgverzekeraars. Op basis hiervan
wordt het zogenaamde zorgplan sa-
mengesteld, mede in overleg met fa-
milieleden, de (huis)arts en andere
hulpverleners. Uitgaande van dit
zorgplan worden de meest geschikte
zorgverleners ingeschakeld. Het
NTN regiobureau coördineert, bege-
leidt en controleert de zorg, waarbij
voortdurend wordt afgestemd op het
werk van andere zorgverleners.

Gemotiveerde medewerkers

Netwerk Thuiszorg Nederland be-
schikt over een groot aantal profes-
sionele medewerkers. Dankzij een
gerichte werving en selectie, training
en (bij)scholing kan steeds snel het
juiste antwoord op de vraag naar
thuiszorg worden gegeven. Motivatie
en deskundigheid zijn sleutelwoor-
den die bij elke NTN'er passen. Door
hun persoonlijke betrokkenheid we-
ten de medewerkers aan de zorg dat
accent te geven, waardoor de patiënt
zich ook werkelijk thuis voelt.
Voor informatie en/of tarieven kan
men a l t i jd geheel vrijblijvend bel-
len naar Regioburo Midden-IJssel,
tel. 05750-16463 (zie ook adverten-
tie).

Weekblad Contact

Verschijning rond
Kerst en Oud/Nieuw

Kerstnummer
11 december op de post ed. Hengelo en Warnsveld
16 december op de post ed. Ruurlo en Vorden

Week 51 (14-18 december)
Normale verspreiding Ruurlo, Vorden, Warnsveld en Hengelo

Week 52 (21 -25 december)
Normale verspreiding Ruurlo, Vorden, Warnsveld en Hengelo

Week 53 (28 december-l januari)
Normale verspreiding Ruurlo, Vorden, Warnsveld en Hengelo

w Copij binnen Hengelo en Warnsveld: dinsdag 22 december

Week l (4-8 januari)
Alleen verspreiding Ruurlo, Vorden

De Redactie.

De nog resterende Europese wetten goedgekeurd:

Grote markt:
aankopen zonder grenzen op
l januari a.s.
Vanaf l januari 1993 zullen de EG-burgers die op bezoek zijn
in een ander land van de Gemeenschap daar naar hartelust
alles kunnen kopen zonder bevreesd te zijn voor de controle
aan de grens. Want controle en grens behoren dan beide tot de
verleden tijd evenals het smokkelen van een flesje sterke
drank, een extra slof sigaretten en andere heerlijkheden die
thuis zoveel duurder zijn. Na l januari mag het allemaal open
en bloot maar... met mate. Want men moet nu ook weer niet
gaan overdrijven. De automobilist die zijn koffer heeft volge-
stouwd met flessen whisky of de treinreiziger die alleen maar
flessen parfum en sloffen sigaretten in zijn bagage heeft zou-
den toch nog wel eens moeilijkheden kunnen krijgen. Men
moet namelijk niet vergeten dat de vrijheid om zonder forma-
liteiten dingen te kopen alleen maar geldt voor particulieren
en hun persoonlijke behoeften.

Dit alles werd mogelijk gemaakt om-
dat de ministers van financiën op 19
oktober definitief de laatste acht Eu-
ropese wetten hebben goedgekeurd
die nodig zijn voor het opheffen van
de fiscale controle aan de binnen-
grenzen. De Twaalf hebben hun
BTW-tarieven en hun accijnzen in
voldoende mate dichter tot elkaar ge-
bracht dat de opening van de grenzen
geen stormloop veroorzaakt op de
winkels in het ene EG-land door bur-
gers uit een andere lidstaat.
De landen met een hoge belasting
wilden voorkomen dat hun onderda-
nen massaal inkopen gingen doen in
het buurland waar de fiscus met min-
der tevreden is en de landen met een
lage belasting wilden die niet al te
veel optrekken omdat dat bij de bur-
ger altijd in slechte aarde valt. Na
maanden en zelfs jaren van intensie-
ve besprekingen en laatste minuut on-
derhandelingen over wijn en sherry
hebben de Twaalf tenslotte toch een
compromis bereikt waarover ieder-
een tevreden is. Want deze beslissin-
gen die tot de lastigste van het 'pro-
gramma 1993' behoren moesten ab-
soluut met algemene stemmen wor-
den genojaui.
In de prJBjk zal de BTW niet overal
gelijk zijn, maar de verschillen tussen

de Twaalf zullen kleiner worden. De
nationale regeringen hebben met het
aanpassen van hun BTW-tarieven
niet tot l januari 1993 gewacht en het
nader tot elkaar brengen is dan ook al
begonnen. Terwijl men in 1987 op
hetzelfde produkt in Luxemburg 12%
BTW betaalde en 38% in Italië zullen
deze twee uitersten volgend jaar wor-
den teruggebracht naar 15 en 25%.
Het laagste BTW-tarief in de Ge-
meenschap zal dan 15% zijn, een per-
centage dat door een Europese wet is
vastgelegd, en alle buitensporig hoge
tarieven voor zogenaamde luxegoe-
deren zullen dan zijn afgeschaft.
De Twaalf hebben bij het nader tot
elkaar brengen van de BTW-tarieven
ook rekening gehouden met andere
overwegingen dan alleen maar het
opheffen van de grenzen. Zo zijn zij
bij het vaststellen van het minimum-
tarief van de tabaksaccijnzen niet
vergeten dat sigaretten roken een van
de voornaamste oorzaken van kanker
is. Dat minimumtarief werd dus op
57% gesteld van de prijs zonder
BTW waardoor sigaretten in de
meeste lidstaten een stuk duurder
worden. Daarnaast hebben zij lage ta-
rieven voorzien voor pro^y<ten van
eerste levensbehoefte alWede voor
het vervoer en culturele goederen.

Intopiationaal spektakel i
'DeWoage'
Het is in Halle echt pakjesavond op zaterdag 5 december. In
discotheek De Woage worden er twee grote pakjes uitgepakt.
Twee topformatie's van allure. In de grote zaal van De Woage
speelt zaterdag 5 december de Duitse topper Baseball.
Baseball staat garant voor een avond
lang muziek van de bovenste plank.
Och wie kent deze formatie .eigenlijk
nog niet, zij draaien al zo lang mee in
de dancing-discotheken circuit.
Top-40 tot top-100 muziek wordt er
gebracht op deze zaterdag. De essen-
tie ligt vooral op Simply Red en Brian
Adams. Muziek om uren lang van te
genieten.
Uniek is wat dit weekend in de Ken-
ie-die zaal staat. Een perfecte topfor-
matie afkomstig uit Bulgarije. Sinds
1990 heeft Ahat in het Nederlandse
disco-dancing circuit bewezen dat zij
een stevige topklasse band zijn. Met
hun grote muzikaal-technische moge-
lijkheden speelt Ahat elke hit zo, dat
het verschil tussen hun uitvoering en
het origineel minimaal is.
Voor het derde achtereenvolgende
jaar maakt Ahat een tour door Neder-

land. De leider en gitarist van Ahat,
Antoan, die voorheen de gitarist was
van Tangra heeft 4 topmusici uit Bul-
garije om zich heen verzameld en te-
samen laten ze zien en horen, hoe een
echt goede top-40 band is.
Naast hun vaste repertoire (Toto,
Prince, Queen enz.) zullen zij lekkere
feestnummers door de Ken-ie-die
zaal laten klinken.

Disco-vervoer
It 's a deal

Iedere zaterdag rijden er discobussen
vanuit alle windstreken naar bar-dan-
cing discotheek De Woage. Je wilt
zelf ook graag stappen en wat drin-
ken, stap dan ook in een van de disco-
bussen. Voor informatie kun je
08343-1232 bellen.

W.ie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact be-
zorgt. Hieronder drukken wij de l i js t af. Mocht men
klachten hebben, dan kan men met hen contact opne-
men. Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (05752)
1010.

De redactie

Fam. Wansink, Hoetinklwf35, tel. 2724

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
De Delle
Dr. Staringstraat
P. van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordensebosweg

Fam. Koren, ElshoflS, tel. 2466

De Doeschot
Het Stroo
Het Eelmerink
Strodijklt/ml5en2

Voornekamp
Addinkhof
Het Heijink
Hoetinkhof

Fam. de Weerd, Brinkerhof 94, tel. 2520

S. v. 's-Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
H. K. vanGelreweg
Schoolstraat
Gr. van Limburg-Stirumstraat

B. van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

Fam. Leegstra, Hoetinkhof 157, tel. 2735

B. Galléestraat
Pr. Bernhardweg
Stationsweg
Juiianalaan
En k weg
De Eendracht
Smidsstraat
Zuivelhof

Molenweg
Insulindelaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Mulderskamp
Almenseweg
Het Hoge

Fam. Bargeman, Horsterkamp 25, tel. 1258

De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
HetWiemelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Hulshof, DeStroet 76, tel. 3397

Het Jebbink
De Boonk
HetElshof
De Haar
De Steege
Het Gulik
Het Wiemelink
Het Vaarwerk

Het Molenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
De Hanekamp
De Stroet
Het Kerspel
Mispelkampdijk

Jong Gelre
afd. Warnsveld
Piek-spelavond
Op vrijdagavond 18 december zal er
een avond worden gehouden in de
Triangel. Onder het genot van een
drankje (voor een piek!), spelletjes en
muziek wil men er een gezellige
avond van maken.

Kerstbakjes maken
Zaterdagmorgen 19 december kun-
nen er weer kerstbakjes worden ge-
maakt bij Willemien Steenblik. Er
kunnen maximaal 10 mensen mee-
doen, dus geef je snel op, tel.

05752-3943. Als je interesse hebt in
het maken van kerstkransen kan men
kontakt opnemen met tel.
05752-2810.

Sport
- Voetballen bij Appie Happie is

niet op 19 december maar op zon-
dag 20 december. Opgave tel.
05754-1313.

- Volleybaltoernooi in sporthal 't
Jebbink te Vorden. Dit toernooi
zal gehouden worden op 22 janua-
ri en 12 februari a.s.

Datum om vast te onthouden
8 januari : Nieuwjaarsfestijn in de
Wever te Harfsen.

We willen onze kinderen de schoonheid van de natuur meege-

ven. Maar elke seconde verdwijnt er ergens op aarde natuur. En

dat kunnen we niet meer terugdraaien. Als we onze kinderen

nog iets van de natuur willen laten zien, dan moeten we nu iets

doen. U helpt door donateur te worden. Maak ƒ 30,- over op

giro 30 van het WNF in Zeist.

Ja, ik word donateur voor f 30,- per jaar en ontvang l lx per jaar m &
het blad Panda. / 10 ~
Ik betaal na ontvangst van uw acceptgirokaart.

Dhr./Mevr.

Adres

Postcode

WWF

Plaats

(iiro-/Bankrekeningnummer _______

WERELD NATUUR FONDS GIRO 30, ZEIST
Antwoordnummer 74, 3700 VB /eist. Postzegel mag, hoeft niet.

W E H E B B E N D E A A R D E I N B R U I K L E E N V A N O N Z E K I N D E R E N



ï%v. v^

Dorpsstraat 15

7261ATRuurlo
Telefoon 05735-1416

„Ruime parkeergelegenheid"

DE GROENE MODE
aantrekkelijke kleding

voor man en vrouw
Tiroler loden jagersjassen voor dames en heren, in lang en kort
model. Bodywarmers, thermokleding, jachtlaarzen, pantalons,
knickerbockers en -kousen, truien, vesten en spencers, hoeden
en petten.

Wapen- en
sporthandel

Tel. 05752-1272 —

artens
steeds doeltreffendi

Zutphenseweg 9 — VORDEN

Sint en Piet hebben het wel bekeken,

De Valeweide heeft de verste en

goedkoopste St. Nicolaas-boeketten

(8,95) van de markt,

KERSTSTERREN
4 en meer koppen 5,95

DE VALEWEIDE-bloemen
De groente-
specialist op
de markt te
Vorden 30 Zoete Clementines

Cox Orange

30 Navelsinaasappelen

ELKE KOPER 'N ATTENTIE GRATIS

KOLDENHOF's Versmarkt

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Prisma Business Timer, topmodel uit onze

Prisma collectie. Herenhorloge met doublé

kast en lederen band.

Wijzerplaat in diverse uitvoeringen.

Met o.a. stopwatch, aftelalarm, snel-

alarm, kalender en tweede tijd.

Het bestuur van Muziekvereniging CONCORDIA
laat U hierbij weten dat op de door de leden verkoch-
te loten van de Grote Club Actie 8 prijzen zijn geval-
len.

25,- op de lotnummers:
3529716-3529816-3529916-3530016
3530116-3530216-3530316

100,- op het lotnummer:
3530276

Om de prijs in uw bezit te krijgen dient u het lot met
bijbehorende bon op te zenden.
Deze bon kunt u afhalen bij penningmeester J. Lig-
tenbarg, de Steeg 18.
Voorts danken wij alle lotenkopers voor het doen
welslagen van deze actie.

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F • Z A N D - EN G R I N D H A N D E L

voorheen H. DONDERWINKEL

Van oudsher het vertrouwde adres voor al uw
leveringen van zand, grind, grond en korrelmix

(gebroken puin).

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk

Telefoon 05755-1411 -Telefax 05755-2620
Autotelefoon 06-52924065

KERSTTIJD

KAARSENTIJD
Wij brengen I K kleuren handgcdompelde kaarsen uit
Denemarken in 3 maten mei bijpassende servetten en
kaarsenrinL>eii.

Ter introductie- yeven wij in de maand december bij
aankoop van 10 kaarsen een pakje servetten cadeau.

De/e kaarsen /.iju gemaakt met loodvrije kleurslolïen. dus
milieuvriendelijk.

interieuradviseur

Rijksstraatweg 39
7231 AB Warnsveld

Tel. 05750-26132

^e>vvv\\v\'y\vvvvvvv\vv\xvvv'.vv\v^\'>fsxv\\\\\\\v\\\\\'.\\\\\\v\.\\^

"^BRUILOFT-FEEST? KEGELEN, BOWLEN, SCHIETEND
EN OUD HOLLANDSE SPELEN.

WELKE ZAAL? RESTAURANT 'A LA CARTE
EN OP AFSPRAAK.

(ZALEN GROOT OF KLEIN)U ZEGT

HET MAAR!

KOM EENS

VRIJBLIJVEND

RUIME PARKEERGELEGENHEID

\ KIJKEN!

H O R E C A - C E N T R U M
SCHEGGERTDIJK 10, 7218 NA ALMEN
(bij Zutphen) Bel voor info: 05751-

een echte delicatesse
en dat proef je !

Dagelijks vers uit eigen bakkerij

Heerlijke letters, staven en
gevulde speculaas.
Bereid van echte roomboter,
zuivere amandelspijs en verse

amandelen.

Echte Bakker
ZUTPHENSEWEG 18

VORDEN-TEL 1384ASSI

L.

WILINK
SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

^TALLATIEBEDRUF DAKBEDEKKING j

VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

Jansen & gal jj
autoschadebedrijf

Autoschadcreparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
o 05750-22816 BOVAG

Is uw drukwerk
vakwerk geworden...

dan komt 't van
Weevers uit Vorden

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

PRISMA DOET MEER DAN VERTELLEN HOE LAAT T is
KOM KIJKEN BI) PRISMA JUWELIER:

A. GROOT KORMELINK
horlogerie goud & zilver

Eigenaar T. van den Hul
Hengelo G. - Spalstraat 27 - Telefoon 05753-4036

B m I-JI-CI V
nu met gratis Sonic Je kent hem van de TV, de Sega

Mega Drive, 's Werelds beste 16-bil
spelcomputer. Met de mooiste

levensechte beelden en het beste
stereo-geluid. Koop 'm nu, deze waanzin-

nige 16-bit machine. Dan krijg je het razend
populaire spel Sonic the Hedgehog cadeau.

Haast je dus zo snel mogelijk naar de winkel

Sega 16-bit spelcomputer, speelKlaar incl

control pad, adaplor

en het spel Sonic

the Hedgehog: -~399^ NU

Verkrijgbaar bij:

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

SUETERS DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752-3566

slagerij Rietman & Zn.
(Jac Hermans) EXTRA RECLAME

Vorden

Nieuwstad 5 - tel. 3381

DONDERDAG 3 - VRIJDAG 4
ZATERDAG 5 DECEMBER

Rundergehakt

1 kilo ..

Borstlappen

1 kilo . .

6.98

9.98
Bitterballen Sint Nicolaaspnjs

25 stuks NU 5.00

Filet American

100 gram 1.48
MAANDAG 7 DECEMBER

Varkenslappen

1 kilo .. 7.98

DINSDAG 8 DECEMBER

Verse Worst grof of fijn

1 kilo . . 6.98
WOENSDAG 9 DECEMBER

Gehakt H.o.H.

1 kilo ..

Bij inlevering van 50 gulden
kassabonnen uit de slagerij:

Gebraden Gehakt
100 gram

6.98

0.49
Wilt u voor de Kerst iets aparte, bestel
dan nu bij ons STRUISVOGELVLEES.
Dit kan tot 16 december.



AMCO... M ZAAK DIE
MEER VOOR JE DOET

teletekst
STEREO

KLEURENTELEVISIE
KV-X 21 3

55 cm black trinitron beeldbuis
60 voorkeuzezenders
2 x 15 Watt stereo versterker
teletekst met 4 pagina's geheugen
afstandsbediening 395.-

AMCO,
een zaak van

AMCO

EBING

ELIESEN

ELIESEN

cimco
STEGEMAN

VORDEN

ZELHEM

BAAK

ZUTPHEN

RUURLO

TEL 05752-1000

TEL 08342-1378

TEL. 05754-1264

TEL. 05750-43202

TEL. 05735-1414 /

FONKELEND MEUBELVQORDÉEL

HELMINK
meubelen

VORDEN / TEL. 05752-1 5 l 4
ZUTPHENSEWEG 24
EIBERGEN / TEL. 05454-741 90
J.W. HAGEMANSTRAAT 3

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

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VORDEN

REULING
SLAGMAN

TELEFOON 05752-3618/1511 BGG 08347-81366

neem Varilux® van Essilor.
01it... V

FEESTELIJKE KADO-AKTIE BIJ

AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink

Rondweg 2
Vorden

Telefoon (05752) 17 94

roeg of laat krijgt iedereen boven de veertig te maken met
problemen bij het lezen. Uw arme^prden te kort om dicht-

bij nog scherp te kunnen ̂ Pi; u heeft een "leesbril"
nodig. Het op- en afzetten van zo'n leesbril
of het steeds wisselen van leesbril en verte-
bril is lastig en onpraktisch. Varilux brille-

I glazen van Essilor^Ém dan voor u de beste
oplossing. Daarmee^left u met één bril een

goed en comfortabel zicht van dichtbij tot
veraf zonder hinderlijke overgangen.

ij informeren u graag over de échte
Varilux glazen, die van de uitvinder Essilor.W

Vrijdag 4 december
KL A VERJA SA VOND

Aanvang20.00 uur

Café-Restaurant

't Wapen
van'tMedkr
Ruurloseweg 114
Vorden
Tel. (05752) 6634

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF

NIEUW VERSCHENEN:

"Anna"
Achterhoekse streekroman

door: B, Steenbergen

Raadhuisstraat 22 - VORDEN

06 juwelier
siemerjnk
oo opticien

Zutphenseweg 5
VORDEN
Telefoon 1505

Het gezellige avondje
met

Chocoladeletters
Banketletters

Borstplaat
Speculaas enz.

Banketbakkerij

J. WIEKART
Vorden-Tel. 1750

ALLES VOOR UW AUTO

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

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

DISCOVI RVOE

OUDEREN-
RESIDENCE

"DE MEEUWENBERG"
Rijksweg 5 - EMPE

Grote kamer met badkamer.
Voll. verzorging, kleinschalig.

Brochure op aanvraag: 05758-1370.

6 Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

forts Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637



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

Donderdag 3 december 1992
54e jaargang nr. 36

Oud-Groenloër Valentijn Smit met honderd muzikanten
in S t. Antoniuskerk te Kranenburg:

St. Nicolaas-cantate
muzikaal spektakel
De kerstman mag zich dan in een groeiende belangstelling
verheugen, Sint Nicolaas is nog lang niet vergeten. Als het aan
Valentijn Smit (35) ligt, wordt de viering van de verjaardag
van de Goedheiligman in de Achterhoek dit keer een onverge-
telijk muzikaal feest. Op 4 december zal hij in de katholieke
kerk op de Kranenburg de St. Nicolaas-cantate van Benjamin
Britten dirigeren.

Aan het muzikale spektakel waarin
orgel en koorzang centraal staan, zul-
len liefst honderd muzikanten en zan-
gers deelnemen. 'Vanaf september
ben ik bezig met de voorbereiding',
vertelt de oud-Groenloër, die tegen-
woordig in Enschede woont.
De grote bezetting heeft te maken met
de oorsprong van het stuk, legt Valen-
tijn uit. 'Het werd in '48 door Britten
geschreven voor Lancing college in
Sussex dat honderd jaar bestond.
Voor dit stuk, waarin hij het leven
van Sint Nicolaas beschrijft, wilde hij
er voor de leerlingen zoveel mogelijk
verschillende instrumenten bij be-
trekken.'
Smit, die op z'n vierde al achter de
piano te vinden was en op z'n twaalf-
de organist van de Callixtus-kerk
was, verliet Groenlo op z'n zeven-
tiende om op het Twents Conservato-
rium orgel te gaan studeren. Daarna
studeerde hij er kerkmuziek, Grego-
riaans en koordirectie. Nu is hij do-
cent koordirectie en orgel, leidt hij di-
verse koren, is hij kerkmusicus en do-
cent aan het conservatorium. De laat-
ste jaren is hij ook actief als compo-
nist.

PickledBoys

De teksten in de cantate bevatten veel
van de legenden die over de bisschop
van Myra de ronde doen. De meeste
gaan over de niet aflatende zorg voor
armen en verdrukten. 'Inderdaad, ook
het verhaal hoe hij drie door een sla-
ger ingepekelde kinderen weer tot le-
ven wekte', zegt Valentijn. Dat ge-
deelte heet dan ook 'The Pickled
Boys'...
In 'De reizen naar Palestina' wordt
beschreven hoe Nicolaas het nood-
weer weet te bedaren. 'Je kunt aan de
muziek wel zien dat er heftige golfbe-
wegingen zijn', wijst Valentijn op de
notenbalken. De rol van de be-
schermheilige wordt overigens eerst
door een van de jongenssopranen van
het Jongenskoor Muziekschool En-

schede gezongen, later door de tenor
Marcel Beekman.
In het vijftig minuten durende stuk
worden de zangpartijen verder ver-
zorgd door het Drienerloos Vocaal
Ensemble en het zevenkoppige en-
semble Exicon uit Enschede. Muzi-
kaal in de weer zijn verder het Musica
Silvestra Orkest, organist Gerrit
Kommers, vier slagwerkers en twee
pianisten (quatre mains).
Vooral het slagwerk (zelfs een zweep
behoort tot de geluidseffecten) zal
veel indruk maken, denkt Smit, die
het stuk zes jaar geleden ook al eens
opvoerde. 'Het is een overdonder-
dend stuk', weet hij. 'Zo heb ik het
zelf ook ervaren. Toen we het stuk
zes jaar geleden voor het eerst in En-
schede brachten, hingen de mensen er
trouwens met de benen uit.'

Hymnen

De bezoekers zelf zal ook gevraagd
worden mee te doen. 'De cantate be-
vat geheel volgens de Engelse traditie
twee hymnen, die men mee moet zin-
gen. Daarom gebruik ik de eerste tien
minuten voor een openbare repetitie.'
Lachend zegt Smit dat de bezoekers
geen muzikale genieën hoeven te
zijn: 'De melodieën liggen gemakke-
lijk in het gehoor.'
Hoe komt Smit jn de Kranenburg te-
recht? 'Dat heeft te maken met het
feit dat ik André Schröer, de organi-
sator van de Ham-party's, al heel lang
ken. Hij liet jaren geleden al weten
dat hij eens iets op dit gebied wilde
organiseren.'
Toen André er lucht van kreeg dat
Valentijn de cantate in Enschede zou
opvoeren, nodigde hij z'n vriend uit
om het stuk ook in Vorden op te ko-
men voeren. 'We hebben de verschil-
lende kerken in Vorden zelf bekeken,
maar die waren te klein of er was
geen orgel', zegt Valentijn.
' Maar deze kerk bleek direct uiterma-
te geschikt.'
(Zie ook de advertentie.)

Pas verschenen streekroman 'Anna' nu al een bestseller:

Ben Steenbergen signeert
zijn eerste * geesteskind'
Met een zekere trots mocht de Doetinchemse auteur Ben
Steenbergen ervaren, dat de reacties op zijn eerste geestes-
kind, t.w. de Achterhoekse streekroman 'Anna' zeer gunstig
waren. Het boeiende verhaal, dat handelt over het boerenle-
ven in vele hoedanigheden rond het jaar 1900 is inmiddels in
de boekhandel verkrijgbaar en nu al een bestseller.

De schrijver Ben Steenbergen heeft
de uitnodiging aanvaard om op zater-
dagmiddag 5 december zijn boeken te
signeren, voor degene die dat wil, bij
Wolters Boekhandel aan de Kerk-
straat nr. 17 te Hengelo Gld.
Nadat het boek ten doop gehouden
was, waren er veel belangstellenden,
die graag een handtekening wensen
in de eerste roman van Ben Steenber-
gen. Naast een goed schrijver is Ben
Steenbergen ook een boeiend vertel-
ler met een ijzersterk geheugen.
Daarvan gaf hij o.m. blijk in het pro-
gramma van Jos Brink op RTL 4 om
de hoofdprijs van f 64.000,- in de
wacht te slepen. ,

Op zaterdag 5 december werkt hij
voormiddags mee aan een uitzending
van Radio Gelderland vanuit Ruurlo,
waarna hij zich direct naar Hengelo
Gld. begeeft om daar streekromans
van hem van een handtekening te
voorzien.
Degene, die een boek in bezit heeft,
en niet gekocht heeft bij voornoemde
boekhandel, kan hem ook laten signe-
ren, de eigenaar heeft daar geen
moeite mee.

Wel wordt aangeraden een boek te la-
ten reserveren, omdat er gezien de
reacties, een grote vraag naar het
boek komt. (Zie de advertentie.)

SPORT-nieuws

Uitslagen van
woensdag 25 november
Groep A: 1. mw. Hendriks / dhr.

Machiels 61.9%; 2. mw. Vreeman /
dhr. Vreeman 55.0%; 3. dhr. Groot
Bramel / dhr. Wolters — dhr. Den El-
zen / dhr. Hissink 54.4%.
Groep B: 1. mw. De Bruin/dhr. De
Bruin 65.3%; 2. mw. V.d. Vlugt / dhr.
Gille 63. l %•; 3. mw. Kesler / dhr. Snel
54.2%.

Elke woensdagmiddag in het Dorps-
centrum / 't Stampertje; inlichtingen
tel. 2830.

Evaluatie bij Feyenoord:

D-pupillen Kuiper toernooi
v. v. Vorden
Afgelopen weekend bracht een delegatie van het jeugdbestuur
van de v.v. Vorden een bezoek aan Feyenoord te Rotterdam
voor o.a. een evaluatiegesprek naar aanleiding van het gehou-
den toernooi voor D-pupillen.

Wederzijds was men zeer tevreden en bevestigen op het toernooi op 21
werd de wens geuit het toernooi naar augustus 1993.
een hoger plan te tillen. De v.v. Vor-
den had hiervoor reeds wat huiswerk
gedaan en kon de deelname van o.a.
Ajax, Feyenoord, Willem II en VVV

Uit de omgeving doen dan nog mee:
pupillenselectie Zutphen-Dieren, se-
lectie Deventer, Vorden Dl, Rohda
Raalte en s.v. Ittersum.

Pluimvee- en
konijnen-
vereniging bij de
topklasse
Europashow
De pluimvee en konijnenvereniging
PKV behaalde tijdens de Europa-
show te Zuidlaren topprestaties met
hun ingezonden konijnen en pluim-
vee.

De uitslagen zijn:
Grote hoenders: H. Berenpas met
Wyandotte 3xG; idem J. Rouwen-
horst 4xG. Comb. Dior met Orping-
ton 2xZG. H. van Olst met Appenzel-
ler Spitskuif 2xZG; idem met Appen-
zeller baardhoen 3xZG IxG.
Dwerghoenders: H. van Olst met
Doornikse kriel 2xZG; comb. Dior
met Orpingtonkriel IxF 7xZG; H.
Berenpas met Wyandottekriel ,2xG;
E. Besselink met Brahmakriel 2xF
2xZG.
Sierduiven^^. Soeteman 3xZG IxG.
Konijnen: ̂ ^nb. 't Welletje met An-
gora IxF 2xZG; G. Lenselink met
Nieuwzeelander Rood IxF 3xZG;
M.G. Lijftogt met Rex IxF 3xZG;
Comb. 'Th^Black Stars' met Hollan-
der 3xF 3)^K idem T. Zevenhoeken
IxF IxZG; Kram met Rus 2xZG.
Gezien het aantal inzendingen van
bijna 28.000 dieren een mooie presta-
tie. Het volgende evenement is de
Achterhoekshow komend weekeind
in de markthal te Doetinchem waar
PKV met een groot aantal dieren aan-
wezig is.

Overwetering l
— Vorden l (1-1)
De spelers van Guus Tieleman moch-
ten niet verliezen om de aansluiting
met de middenmoot te behouden.
Vorden ging voortvarend van start.
Ronny de Beus kreeg enkele kansen
om de score te openen, doch hij had
geen geluk.
Na een kwartier kreeg Overwetering
meer vat op het Vordense spel, doch
echt gevaarlijk werden ze niet. Mede
door sterk spel van Jan Groot Jebbink
en Frank Rouwenhorst kregen de
spitsen van Overwetering weinig
kans in hun spel te komen.
Toch was het Overwetering dat in de
30e minuut de score opende. Ronald
Hoevers moest twee maal achter el-
kaar handelend optreden, maar moest
capituleren op een schot van Gerard
Borgonje: 1-0.
Even later kreeg Wilco Klein Nenger-
man een unieke kans om Vorden op
gelijke hoogte te brengen. Hij ging al-
leen op de doelman van Overwete-
ring af, maar aarzelde even, zodat de
achterhoedespeler iets eerder bij de
bal was dan Wilco. Weg kans.
Na de theepauze was het wederom
Vorden dat de lakens uitdeelde. Ge-
scoord werd er echter nog niet. Enke-
le schoten van Wilco Klein Nenger-
man scheerden langs de paal. In de
slotfase was het alles of niets. Wilbert
de Leeuw bracht de rechtsback van
Overwetering zo in het nauw dat deze
de bal voor de voeten van Torn van
Zeeburg legde. Zijn voorzet werd
koppend verzilverd door Jan Groot
Jebbink. Al met al een dik verdiend
punt.
A.s. zondag speelt Vorden in Apel-
doorn tegen Alexandria voor de be-
ker.

Uitslagen

AZSV Al — Vorden Al 6-3; Eiber-
gen C l—Vorden C l 4-1.

Overwetering l — Vorden l 1-1;
Hercules 4 — Vorden 4 0-7; Vorden 5

— Markelo 6 2-3; Warnsveldse Boys
4 — Vorden 6 2-4; Hercules 5 — Vor-
den 7 7-2; Vorden 8 - Warnsveldse
Boys 5 2-3.

Programma

SHE BI — Vorden B2; Vorden Cl —
EibergenCl.
Alexandria l - - Vorden l (beker);
Grol 4 - - Vorden 2; Vorden 5 -
Rietmolen 4; Eerbeekse Boys 6 -
Vorden 7; Vorden 8 — Baakse Boys
5.

Sociï
Programma
5 dec.: Eibergen A2 — Sociï A; Sociï
Cl—Kotten Cl.
6 dec.: Ruurlo 10 — Sociï5.

Uitslagen
28 nov.: Sp. Brummen El — Sociï E
4-3; Sociï Cl — Grol C2 3-0; WVC
A2-Sociï A 4-3.
29 nov.: De Gazelle — Socü^2; So-
ciï 2 — Erica '76 3 0-0; ̂ iï 3 -
Loenermark 4 1-6; Baakse Boys 5 —
Sociï 5 0-0.
30 nov.: Be QuickFl —SociïFl 1-4.

Damesvoetbal
Ratti l — Loenermark l
Zondag moest Ratti zich waar moeten
maken om nog enige kans op het
kampioenschap te hebben. Loener-
mark is koploper zonder enige ver-
liespunten en zal dus één van de wei-
nige geduchte tegenstanders van Rat-
ti uit deze competitie zijn.
Loenermark blijkt al in de zesde mi-
nuut een gevaar te zijn voor Ratti. Ze
scoren 0-1 door een fout in de achter-
hoede van Ratti. Toch had Ratti de
eerste 10 minuten de beste kansen.
Na de 0-1 achterstand kon Ratti de
druk op Loenermark voortzettten. Dit
resulteerde pas vlak voor rust in 1-1.
Het was Monique Geurts die goed in-
schoot, na een voorzet van de linker-
kant.
Loenermark beschikt echter over een
team met enige veerkracht. Eén van
de goede spitsen treft vlak na de ge-
lijkmaker weer het doel en brengt
Loenermark wederom op een voor-
sprong.
De 2e helft was het Ratti dat het voor-
touw nam, maar net als in de Ie helft
de kansen miste. Een counter van
Loenermark bezorgde Ratti een 1-3
achterstand. Het duel tussen de twee
rivalen leek beslist.
Gelukkig gaf Ratti de moed niet op.
Dit resulteerde in 2-3. Dit keer was
het Linda Terwel die de bal op de
rand van de zestien uit de lucht aan-
nam, de laatste vrouw uitspeelde en
goed inschoot.

Toen viel het doek voor Ratti, dat min
of meer verrast werd door nog twee
tegendoelpunten van Loenermark.
De eindstand is 2-5.
De competitie lijkt nu beslist, ook al
is het nog vroeg. Loenermark heeft
nu zes punten voorsprong op Ratti en
hoeft geen tegenstand meer te ver-
wachten van de resterende clubs.

Dash
Uitslagen
H rekr.A Dash A -- WSV B 3-0;
D4A Dash 6 — Heeten 4 3-0.

Programma
H rekr.A Heeten 7 -- Dash A; H
rekr.B Dash B — Dash A; D4A DSC
4 —Dash 5.

DECEMBER:
2 Welfare Handwerken, 'de Weh-

me'
2 S WO V Open Tafel 'de Wehme'
3 Bejaardenkring, Dorpscentrum
4 St. Nicolaascantate RK Kerk Kra-

nenburg
4 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
7 ANBO, Klootschieten bij de
, Goldberg

7 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
8-9 RAW Vierakker-Wichmond,

Ludgerusgebouw
9 SWOV Open Tafel 'de Wehme'

10 ANBO, Kegelen in de Boggelaar
11 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
13 Midwinterwandeling, Kapel
13 VRTC, Veldtoertocht
13 VAMC 'de Graafschaprijders',

Pannekoekenrit
14 ANBO, Klootschieten bij de

Goldberg
14 Gez. Ledenvergadering GMvL,

ABTB en CBTB in Dorpscentrum
14 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
15 KPO Kranenburg, Kerstviering
15 KPO Vierakker, Kerst- of Ad-

ventsviering
15 Soos Kranenburg, Kerstviering
15 NCVB, Kerstavond
16 Welfare, Kerstcontactmiddag 'de

Wehme'
16 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
16 HVG, Gezamenlijke Kerstviering

met ouderen
16 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,

Kerstfeest
17 PCOB Adventskerstmiddag in de

Wehme
17 Bejaardenkring, Dorpscentrum,

Kerstmiddag

17 HVG Wildenborch, Kerstfeest
18 Bejaardensoos, Kerstfeest, Vier-

akker-Wichmond
18 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
18-19-20 Klubtentoonstelling PKV

Vorden in de 'Herberg'
20 kerstconcert Gebr. Eijkelkamp,

Café 't Wapen van 't Medler
20 Kerstconcert Willibrorduskerk,

Vierakker
21 ANBO, Klootschieten bij de

Goldberg
21 HVG dorp, Kerstsamenkomst
21 Vrouwenclub Medler, Kerst
21 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
23 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
27 VRTC, Oudejaarscrossloop
28 ANBO, Klootschieten bij de

Goldberg
28 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
29 Soos Kranenburg, Oudjaars-spek-

takel
30 SWOV Open Tafel 'de Wehme'

JANUARI:
5 HVG Dorp, Nieuwjaars-koffie-

morgen
5 NCVB, Nieuwjaarswensen,

's morgens
6 HVG Wichmond, Nieuwjaarsa-

vond
11 Vrouwenclub Medler, Louise Tel-

man, knutselen
12 Soos Kranenburg, Nieuwjaar en

gymnastiek
13 Welfare, Handwerken 'de Weh-

me'
19 NCVB, Mevr. de Bruin
20 HVG Wichmond, Jaarvergade-

ring
25 Vrouwenclub Medler, dhr. Klein

Hesselink, dia's
26 Soos Kranenburg, Jaarvergade-

ring en gymnastiek

Vordense Ondernemersvereniging:

TREKKING
ST. NIKOLAAS-
AKTIE
dinsdag l december
15 VLEESPAKKETTEN

1. M. Hartman, Eikenlaan 16, Vorden;
2. W. Bolderdijk, Margrietlaan 8, Vorden;
3. Inez Berentsen, p/a 't Hoge 35, Vorden;
4. Hulshof, Zutphenseweg 96, Vorden;
5. J. Vreman, het Gulik 6, Vorden;
6. Gille, 't Jebbink 59, Vorden;
7. W. Sessink, Pastorieweg 27, Vorden;
8. B.A. Winkel, de Doeschot 11, Vorden;
9. Bijsterbosch, Hoetinkhof 173, Vorden;

10. Lianne van Langen, Hoetinkhof 145, Vorden;
11. Boesveld, Strodijk 15, Vorden;
12. Hamer, Heegken 3, Vorden;
13. M. Arfman, Wildenborchseweg21, Vorden;
14. G. Nieuwland, Nieuwstad 22a, Vorden;
15. Bosman, Zutphenseweg 45, Vorden.

40 VERRASSINGSPAKKETTEN

1. K. Böhn, Ruurloseweg 61, Vorden;
2. Langwerden, Nijlandweg 3, Vorden;
3. W.H. Bloemkolk, Pastorieweg 4, Vorden;
4. E.J.M. Vlogman, Strodijk 7, Vorden;
5. H. Slagman, Almenseweg 38, Vorden;
6. Wolbers, Komvonderlaan 2, Vorden;
7. H. Wentink, Azinkdijk 6, Almen;
8. Lenselink, Brinkerhof 61, Vorden;
9. G.W. Plijter, Pr. Bernhardweg5, Vorden;

10. Dick Vliem, Zutphenseweg 50, Vorden;
11. Nijenhuis, Htg. K. v. Gelreweg 37, Vorden;
12. J. Pardijs, Hekkelerdijk 5, Zutphen;
13. Wagenvoort, Kruizemuntstraat 9, Voorst;
14. W. Hermans, Hogenkampweg8, Keyenborg;
15. H. Helmink, B. v. Hackfortweg 22, Vorden;
16. Elbrink, 't Jebbink 9a, Vorden;
17. Wendy Beeftink, Joostinkweg 12a, Vorden;
18. E. Schepers, Hoetinkhof 255, Vorden;
19. v. Dorth, 't Medler, Vorden;
20. J. Fleming, de Eendracht 17, Vorden;
21. J. Hofs, Komvonderlaan 4, Vorden;
22. Lidwien Heersink, Smidsstraat 3, Vorden;
23. W.M. Hissink, Rietgerweg3, Vorden;
24. W. Versteegen, Molenweg5, Vorden;
25. G. Hendriks, het Stroo 19, Vorden;
26. Reinier Hendriksen, Wierssebroekweg 3, Vorden;
27. A. van Til, Burg. Vunderinkhof 2, Vorden;
28. W. Wichers, Hoetinkhof 49, Vorden;
29. A.R. van Dijk, Hoetinkhof 237, Vorden;
30. Van Laake, Ruurloseweg 79, Vorden;
31. H.J. Eggink, de Boonk 19, Vorden;
32. G. Hellewegen, Burg. Vunderinkhof 17, Vorden;
33. J. Harmsen, het Vaarwerk 22, Vorden;
34. Edwin Mulder, het Heyink 9, Vorden;
35. J.W. Kornegoor, Kostedeweg 10, Vorden;
36. Fam. van Vleuten, het Stroo 7, Vorden;
37. Schotsman, Almenseweg 16, Vorden;
38. fam. Wiegerinck, 't Wiemelink 20, Vorden;
39. Liesbeth Fokkert, Dennendijk 7, Warnsveld;
40. J. Janssen, Hoetinkhof 257, Vorden.
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Roomboter
Banketletters
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NORMAAL
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mode voor
het héle gezin
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fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR

OOK DE SINT M WEL
EENS VOORDELIG

UITPAKKEN!
DAMES ROKKEN
Wij hebben een groot assortiment lange

Mogen wij even Uzu aandacht...
Op 3 januari en 10 januari 1993

organiseert

VELOCITAS
opnieuw een groot

HERENSTRATENZAAL-
VOETBALTOERNOOI

Inschrijfgeld f 100,- per team.
Inschrijving vóór 12 december 1992

bij R. Kuit, tel.nr. 2917 (na 19.00 uur).

DATUM VAN INSCHRIJVING IS BEPALEND VOOR
DEELNAME (MAXIMAAL 16)

... bedankt voor mu aandacht.

rokken uitgezocht met prijzen
vanaf 49.95.
Speciaal voor
de Sint
ze alleen
deze week
vanaf

Een zeer uitgewerkte sweater met
bedrukking of badge in meeraere modellen.
Onze normale prijs,
is vanaf 49.95.
Speciaal voor
de Sint
alleen deze week
vanaf

KINDER SKIBROEKEN
Een prachtige pol/katoen kwaliteit
in de kleur zwart.
Onze normale prijs
is vanaf 22.50.
Speciaal voor
de Sint
alleen deze week
vanaf

KINDER IWILLOJS
Een mooie kwaliteit in verschillende
kleuren. Maten 98 t/m 146.
Onze normale prijs
is 4.95.
Speciaal voor
de Sint
alleen deze week
2 stuks slechts

DEWINT^RSCHILDER

Sch ildersbedrijf

PETERS
Vorden

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Ruime sortering glas - Spuitinrichting - Behangwerk

Winkel in verf, behang etc.

Behang plaktafd en
stoomapparaat aanwezig.

Ruurloscwcg 35
7251 LA Vorden
Tcl.()5752-3lW

GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
terinzageleggingontwerp-beschikking
(art 24, lid 2, Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden (afd. Ruim-
telijke Ordening — Koetshuis) ligt vanaf 4-12-1992 op
werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en op woensdag-
middagen van 14.00 tot 16.00 uur, alsmede op de
maandagavonden in het Dorpscentrum te Vorden van
18.00 tot 21.00 uur ter inzage een ontwerp-beschik-
king met bijlagen van:

Nedac Sorbo Groep B.V., Nieuwstad 28a, 7251 AH
Vorden.

Adres inrichting: Nieuwstad 28a te Vorden.

Het betreft een nieuwe, de gehele inrichting omvatten-
de vergunning voor een inrichting voor de produktie
van huishoudelijke artikelen, alsmede opslag, verpak-
king, administratie, verzending, wagenpark- en tech-
nische dienst.

De strekking van het ontwerp van de beschikkingen
luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten
toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot ge-
vaar, schade of hinder buiten die inrichting, is het ont-
werp van de vergunning opgesteld onder de voor dat
soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften ter voor-
koming of beperking van gevaar, schade of hinder.

Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschik-
king kunnen SCHRIFTELIJK worden ingebracht door
de aanvrager en degenen die reeds schriftelijk of
mondeling bezwaar hebben gemaakt tegen het ver-
zoek om vergunning en hen die daartoe redelijkerwij-
ze niet (tijdig) in staat zijn geweest.

De bezwaarschriften moeten bij het gemeentebestuur
worden ingediend voor 19 december 1992.

Indien men dat wenst worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet
bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schrifte-
lijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het ge-
meentebestuurworden ingediend.

Datum: 30 november 1992.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

NACHTKLEDING
Speciaal voor de Sint geven wij alleen deze week op alle

PYnmn 5 f N NnlHTHEmDEN voor groot en klein op onze normale prijzen een

speciale Sint Nikolaas korting van maar liefst 20%!!
(deze nachtkleding is niet verkrijgbaar in onze filialen Didam en Terborg)

LOOP EVEN BINNEN WANT HET LOONT WEER DE MOEITE
AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN WOENSDAG T/M ZATERDAG

ANTIEKHANDEL

Boudewijn Smeitink
Secrétaires vanaf

Linnenkasten vanaf

Buffetkasten vanaf _

1750-
1250,-
1450,-

Diverse oude muziekinstrumenten:
Harmonika's - Citers - Mandolines

Ruurloseweg 43 - Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-1073

Openingstijden:
vrijdag: 10.00-12.30 uuren 13.30-20.00 uur

zaterdag: 10.00-16.00 uur
Overige dagen na tel. afspraak.

Ruurloseweg 43 Hengelo (Gld.) Tel. 05753

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Urtica
Reeoordweg 2, Vorden

Tel. 3459

DE VIJFSPRONG - Natuurvoedingswinkel
in biologische en biologisch-dynamische produkten

5-SPRONG AARDAPPELS
NU 5-kg verpakking
Zowel EBA als AMADEUS 4,95 /zak

Geldig van 2-12 t/m 9-12

Geopend:
dinsdag t/m vrijdag van 9.30-12.00 uur

zaterdag van 9.30-12.30 uur

HOOR, WIE KLOPT DAAR ?
"'t Is een vreemdeling zeker,
die verdwaald is zeker "

Nee, een vreemde is het zeker niet!

't Is Sinterklaas, met z'n maat Piet.

Hij is naar Halle gereisd, naar OTTEN

voor een luie stoel voor z'n oude botten.

Door al dat reizen, vooral op het dak,

is hij na al die dagen bijna een wrak.

Piet heeft hem verteld, nog maar pas,

dat er in Halle een meubelfabriek was;

dat had die Piet gelezen in deze krant.

Geen gezoek meer door heel het land,

OTTEN in Halle vond hij lekker snel.

Wat een sortering meubels, wel, wel!

Maar eerst wil Sint nog even kijken

of hem stijl en uitvoering wel lijken.

Vandaar op stoel, tafel, kast 't geklop,

want hij lijdt niet graag een strop!

Nou, een strop zal hij hier niet lopen,

hier kan hij "mooi en degelijk" kopen.

Ook prijzen zijn aardig en verrassend,

voor een Goedheiligman wel passend.

Sint vindt dat ieder hier kan slagen,

die een reis naar OTTEN wil wagen.

Dorpsstraat 20 - Halle Gld. - Tel. 08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v.
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