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Sporthaltarieven lopen in de pas
met omliggende gemeentes
De commissie Welzijn stond donderdagavond positief tegenover het Collegevoorstel om de tarieven van de sporthal het komende jaar met 2,5 procent te verhogen. Op een vraag van CDA'erJ.D.
Bouwmeister deelde wethouder mevrouw Aartsen mede dat Vorden aardig 'in de pas' loopt met de
tarieven die omliggende gemeentes hanteren. 'Het varieert hier en daar hooguit een paar dubbeltjes', aldus de wethouder.
De commissie hield zich deze avond
ook bezig met voorstellen betreffende
de personeelsbezetting op het gemeentehuis. Bouwmeister had er wat
moeite mee dat 'bouw- en woningtoezicht' door verschillende ambtenaren
wordt gedaan.
'Dat kan verschil van mening geven. Ik
ben bang dat je dan geen eensluidende
adviezen gaan krijgen', zo sprak hij.
Volgens wethouder Aartsen zal dat

zo'n vaart niet lopen. 'Een kwestie van
goeie onderlinge afspraken maken', zo
stelde zij.
De wethouder is van mening dat de totale personeelsbezetting thans goed is
ingevuld. 'We hebben weliswaar geen
ruime jas aan, maar alle afdelingen zijn
goed bezet al weetje natuurlijk nooit
wat de overheid de komende tijd weer
aan taken naar ons toeschuift. Dat is
afwachten', aldus wethouder Aartsen.

Dichtstbijzijnde lening ?

Inwoner van Vorden
prijswinnaar Amro-wedstrijd!
Met de zin 'eindelijk mijn eigen sterrewacht op mijn huis bouwen'
is mevr. J. van der Zee uit Vorden de gelukkige winnares geworden van een cheque van fl. 1.000,-.

Plannen die er in Zutphen bestaan om
de muziekschool samen te voegen met
de Volkshogeschool kunnen de goedkeuring in Vorden van de commissie
Welzijn niet wegdragen. De commissie
was kort en bondig: 'Laten zoals het is.'
Evenals eerder die week haar collega
Voortman reeds zei, kondigde ook wethouder Aartsen aan dat er in januari
aanstaande een herziening van het minimabeleid zal plaatsvinden.

Vuurwerk is en blijft
gevaarlijk
Elk vuurwerk ongeluk is er één te veel.
Per jaar gebeuren er ongeveer 1.600
ongelukken met vuurwerk. Je kent vast
wel iemand uit je omgeving die ook'
een ongeluk(je) met vuurwerk heeft
gehad. In bijna alle gevallen is dit
eigen schuld geweest.
Voordat je een rotje afsteekt moet je
goed de gebruiksaanwijzing lezen. Er is
ook vuurwerk dat niet is goedgekeurd.
Dit vuurwerk is in de eerste plaats heel
gevaarlijk en bovendien nog verboden
ook.
Het vuurwerk datje gewoon in Nederland in de winkel koopt moet een lont
hebben. Ook moet er op de verpakking
een gebruiksaanwijzing staan die in het
Nederlands is geschreven.
Zie je dat het rotje, de vuurpijl of ander
siervuurwerk geen lont heeft of je kunt
de gebruiksaanwijzing niet lezen omdat die er niet op staat of niet in het
Nederlands is geschreven, steek het
vuurwerk dan niet af, maar gooi het in
een emmer met water!
Jullie kennen allemaal wel een strijker;
dat is zo'n groen rotje dat bijv. aan een
lucifersdoosje aansteekt. Hier zit geen
lont aan, dus deze is verboden, alhoewel bijna iedereen wel eens zo'n strijker
heeft aangestoken. Een strijker knalt
trouwens 10 keer harder dan een gewoon rotje!
Veel mensen die een ongeluk hebben
gehad, hebben verwondingen aan
ogen en/of oren. Dit komt vooral
doordat ze het vuurwerk niet goed afsteken.
Een paar voorbeelden
— Vlak voor de knal weggooien, doe
dat niet!
— Opnieuw afsteken van rotjes die zijn
uitgegaan, doe dat niet!
— Een rotje met lucifers aansteken,
doe dat niet!
— Een vuurpijl vanuit de hand afsteken, doe dat niet!

De wedstrijd, naar het meest originele
leendoel, was door de Amro Bank uitgeschreven en bracht veel reacties teweeg. Een deskundige jury heeft geruime tijd nodig gehad om de vaak zeer
originele inzendingen te beoordelen.
'Gelukkig vergt het informeren naar
leenmogelijkheden bij de Amro Bank
niet zoveel tijd! Als u erover denkt een
lening af te sluiten bij de Amro Bank is
dit het moment bij uitstek naar uw en
onze mogelijkheden te informeren',

zegt de heer MJ. Bruggeman, directeurvan de Amro Ban in Vorden.
'Als u bijvoorbeeld aan 'n nieuwe auto
of verbouwing denkt, is het veel plezieriger als u van tevoren weet hoeveel u
kunt lenen. Kom daarom eerst even bij
ons langs. Dan rekenen we snel voor u
uit hoeveel u kunt lenen.'
Op de foto staan v.l.n.r. A. Wilgenhof
(particulier adviseur), Mevrouw Van der
Zee, M.J. Bruggeman (directeur).

Voor Vordense landbouworganisaties

Drs. G. van den Berg zal
spreken over 'Landbouw nu'
Op uitnodiging van de afdeling Vorden van de GmvL zal drs. G.
van den Berg dinsdagavond 18 december in het Pantoffeltje een
spreekbeurt houden over het onderwerp 'Landbouw nu'.
De heer van den Berg is de voormalig
topman van Cebeco Handelsraad te
Rotterdam. In 1989 verrichtte een
commissie onder zijn leiding een studie naar de situatie en het perspektief
van de Gelderse landbouw met als titel
'De Gelderse landbouw tussen markt
en milieu'.
Een aantal adviezen uit dit rapport zijn
door de Provinciale Staten van Gelder-

land overgenomen in het provinciale
landbouwbeleid. Tijdens zijn lezing in
Vorden, waarvoor ook in de Vordense
afdelingen van de ABTB, CBTB, ABTB
Vierakker, CBTB Warnsveld en GmvL
Warnsveld alsmede de plaatselijke afdeling van de Plattelandsvrouwen zijn
uitgenodigd, zal drs. Van den Berg ook
de toekomst van de landbouw onder de
loep nemen.

Zie je dat een vriendje of vriendinnetje
dat wel wil gaan doen, waarschuw
hem/haar dan!
Je vraagt je dan nu natuurlijk af hoe
het wel moet. Hiervoor hebben we wat
op een rijtje gezet. We noemen dit de
' l O Vuurwerkregels'.
1. Weet hoe het vuurwerk werkt; lees
goed de gebruiksaanwijzing.
2. Steek geen vuurwerk af bij iemand
die het niet in de gaten heeft.
3. Gooi vuurwerk nooit richting andere
mensen of dieren.
4. Gooi het niet in de buurt van brandbare spullen.
5. Knoop het vuurwerk niet aan elkaar.
6. Houdt vuurwerk nooit in de hand;
zet een vuurpijl in een lege fles die je
zwaarder maakt door er zand in te
doen.
7. Pak geen vuurwerk op dat nog niet
ontploft is, nog rookt of brandt.
8. Steek het vuurwerk niet met een lucifer aan, maar met een sigaar of sigaret.
Magje dit niet van je ouders, neem dan
een zogenaamde gloeiveter.
9. Houdt de ramen en deuren van jullie huis dicht, er kan dan geen vuurwerk naar binnen worden gegooid.
10. Zorg voor voldoende afstand tussen de toeschouwers en de plaats van
het afsteken.
Het is natuurlijk niet te hopen, maar
gebeurt er toch een ongelukje, koel de
wond dan onmiddellijk af met water of
desnoods een natte doek. Zelfs sloot-
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Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

De kerken in Vorden werken samen in het Conciliair Proces,
waarin aandacht wordt gevraagd
voor de thema's Vrede, Gerechtigheid en Heelheid van de
Schepping. Elke week worden we
daaraan herinnerd door een korte spreuk. Voor deze week is dat:

Welenen
het milieu
van onze kinderen!
water is beter dan niets. Laat de kraan
minstens 5 minuten zachtjes over de
wond stromen.
Komen er later blaren en vertrouw je
het niet ga dan naar de dokter. Gebeuren er ernstiger dingen, bel meteen
een dokter en ziekenauto.
Denk erom: Vuurwerk = Link werk.
De politie van Vorden wenst jullie allemaal een veilige en prettige jaarwisseling!!
Voor informatie: Politiebureau Vorden, tel. 05752-1230, of gemeente Vorden tel. 05752-2323, afd. Algemene
Zaken.

Nieuws van de
Wereldwinkel in
samenwerking met
het Conciliair
Proces
'Zuivere' bananen
De bananen die in Nederland worden
gegeten, komen voornamelijk uit Midden Amerika. Enkele grootgrondbezitters beheersen daar de hele produktie
van deze vrucht. Plantage-eigenaren
maken doorgaans deel uit van een kleine groep elitaire personen die het land
bestuurt. Zo wordt voorkomen dat de
regering de landarbeiders een groter
deel van de winst geeft.
De landeigenaars en de multinationals, die zich inmiddels hebben ontfermd over de bananenteelt, blijven zo
het grootste deel van de winst opstrijken. Om een banaan zo mooi mogelijk
te krijgen wordt bijna dagelijks gesproeid met onder andere DDT. Deze
stof is zeer giftig en in Nederland al
lang verboden.
De arbeiders op de plantages zijn niet
beschermd tegen die gifwolken. De
trossen bananen worden na het kappen door de arbeiders op het hoofd gedragen en zo druppelen bestrijdingsmiddelen op de huid en in de ogen,
o.a. blindheid veroorzakend.
De plantage-arbeiders hebben weinig
weet van de schadelijke effecten op
hun gezondheid en bovendien hebben
ze nauwelijks uitzicht op ander werk.
Ze blijven dus voor plm. 7 gulden per
dag op de plantages werken.
Medische voorzieningen en ook een
arbeidscontract zijn niet aanwezig. Die
met het laagste loon genoegen neemt,
krijgt als eerste werk.
Een positieve uitzondering in het rijtje
bananenproducerende landen is Nicaragua. De Nicaraguanen gebruiken
minder bestrijdingsmiddelen en gaan
er voorzichtiger mee om. De arbeiders
uit dat land zijn dan ook beter af dan
hun overige collega's in Middenamerikaanse landen.
De regering in Nicaragua is begonnen
met het verdelen van de grond. Boerenfamilies krijgen daardoor kans op
een nieuw bestaan. Met hulp van coöperaties worden de boeren onafhankelijk van de grote maatschappijen en
tussenhandelaren.
De 'arbeidersvriendelijke' bananen uit
Nicaragua zijn voorzien van de namen
Carizo, Unica en Tipito, vraag uw
groenteman ernaar. In Vorden zijn
deze bananen vanaf 12 december verkrijgbaar bij groenteman J. Huitink.

Bridgeclub
Uitslagen
Rookvrije Bridgeclub
woensdag 5 december 1990
1. Van Burk/Machiels 65.5%, 118 pnt.;
2. Groot Bramel/Wolters 61,4%, 129
pnt.; 3. den Enting/Hendriks 57.6%,
121 pnt.
Elke woendagmiddag in het Dorpscentrum/'t Stampertje, opgave tel. 2830.

Oliebollenaktie
De muziekvereniging Concordia heeft
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WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde gemeente
Zondag 16 december, 3e Advent 10.00 uur ds.
H. Westerink, bediening van de Heilige Doop.
Er is zondagsschool (Jeugdkerk naar Villa Nuova); 19.00 uur Kerstsamenzang Raad van Kerken, m.m.v. Vordens Mannenkoor en koor Interchrist, in de Dorpskerk.
Geref. kerk Vorden
Zondag 16 december 10.00 uur ds. G.M.A.
Hendriksen, Zwolle; 19.00 uur dhr. H.H. de
Vries, Oosterbeek; 19.00 uur Kerstsamenzang
Raad van Kerken in de N.H. Kerk.
R K Kerk Kranenburg
Zondag 16 december 9.00 uur Eucharistieviering.
RK kerk Vorden
Zaterdag 15 december 17.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 16 december 10.30 uur Eucharistieviering.
Weekend- Wacht-Pastores: 16-17 december
pastor van Zeelst, tel. 05752-1735.
Huisarts 15 en 16 december dr. Sterringa.
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,
(zonder afspraak) komen óf een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren
kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen voor
overleg. Tel. 1255.
Adres: Schoolstraat 9.
Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Withaar. Tel. 05754-1351.
Apotheek geopend van maandag t/m vrijdag
van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgevallen bellen
aan de grote voordeur. Op zaterdag van 9.1510.00 uur en 17.45-18.15 uur.
Dierenartsen van zaterdag 15 december 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa,
tel. 1277.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.
Tandarts 15 en 16 december J.H. Hagendoorn, Lochem, tel. 05730-51483.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.
Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340
Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11.
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222
Bureau voor thuis verplegen. 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.
Woningbouwvereniging Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494. Spreekuren
maandag en woensdag 11.00-12.00 uur. Elke
morgen van 8.00-9.00 uur klachtenspreekuur.
Woningadviescommissie
woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening 'De Graafschap' afd. Vorden
SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Correspondentie-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. Correspondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastan*
jelaan 15, Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden.
Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.0014.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en weekenddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens
kantooruren, tel. 05750-29666.
WichmondA/ierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/
weekenddiensten tel. 05750-29666.
Tafeltje Dekje december mevr. Gille, tel. 2151,
b.g.g. 6875. Graag bellen vóór 8.30 uur.
Taxidienst
1256.

Taxibedrijf

Tragter, tel. 05752-

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag van
10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.
Begrafenisdienst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 06-8212240.
Stankmeldingsnummer
085-452220.

voor heel Gelderland

Openbare bibliotheek geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag
13.30-17.30
uur,
vrijdag
13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.
Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.
Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 16 december 10.00 uur ds. C. Fortgens, em. pred. te Warnsveld.
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 15 december 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 16 december 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 16-17 december
pastor van Zeelst, Vorden, tel. 05752-1735.
Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag
en
nacht
bereikbaar,
tel.
05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spinaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-

iry het afgelopen weekeinde met succes
haar jaarlijkse oliebollenactie afgesloten.
De bakploegen waren reeds vrijdag aan
de slag gegaan in het Dorpscentrum
om de duizenden bollen te bakken. Gezien de vraag van het vorige jaar was
het aantal gebakken exemplaren dit
jaar wederom gestegen.
Dat de Vordense bevolking zich telkenjare deze traktatie laat smaken bleek zaterdag tegen het middaguur, toen het
bestuur het sein 'uitverkocht' moest
geven. Helaas zijn door deze voorspoe-

spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dagelijks 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-,
zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

Bibliotheek
Vierakker-Wichmond
Openingstijden 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; donderdag 10.45-11.45 uur.

dige gang van zaken een aantal huishoudens niet van oliebollen voorzien,
hetgeen inhoudt dat nu reeds is besloten het volgend jaar nog meer oliebollen te bakken.

N.C.V.B.
Dinsdag 18 december is er Kerstavond,
verzorgt door de heer G.J. Hoornenberg uit Aalten. Deze avond is in het
Dorpscentrum.

Video- en
tv-reparatie

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP

Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

DE KLERK
AlbertCuypstraat27
7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon 05752-1208
Leo Westerhof: Telefoon 05752-2039 (Privé)
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

D

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag: 13 -14 -15 december

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Tevens verzorgen wij voor U de aanvraag voor de winterschilder in de
periode van 19 november 1990 t/m 15 maart 1991.

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

NIEUW!

Pizza Stokbrood

ZATERDAG

gekruid lekker

VERS
VAN HET MES:

Kom kijken bij LOGA

Party MIX

500 GRAM

exclusieve tafelkerstversiering.

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1 877

|f

Alle

(Nicaragua-bananen zijn ook minder bespoten)
maandag 17, dinsdag 18
en woensdag 19 december:

Boekhandel LOGA wenst u een Prettige Kerst.

f99,-

Een rijbewijs?

a/d Zutphenseweg

En U wilt het snel halen!?

WULLINKvorden

Voetbalvereniging
Vorden

Onze specialiteit tijdens de
Kerstmarkt:

OORTGIESEN

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

Schweine Haksen

Brinkerhof82 Vorden Tel. 2783

gemaakt volgens oud Duits recept
een echte delicatesse

organiseert '

DONDERDAG:

20 december
17 januari
21 februari
21 maart
18 april

CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

KERSTBOMEN

ie Herberg

VOLOP AANWEZIG
MET EN ZONDER KLUIT

Aanvang 20.00 uur
Clubgebouw 'De Ark'

Kerststukjes maken

bij Floralia

2e kerstdag
kerstmenu's

Dorpscentrum
op donderdag

Lichte mosterdsoep
met toast en boter

Knap geknipt ?

H

A

A

R

M

O

D

Menu 2

V
A
N
A
L
L
E
K
O
O
P
J
E
S

UIT EIGEN WORSTMAKERJ

Boterhamworst

Droge Worst
varten per stuk 10,—

100 gram 0,98

e

2 Rookworst
HALVE PP/JS

Hamburgers of
Gelderse Schijven

Kerststukjes vanaf 5 9 95

Wandtakken vanaf 9*95

Kinder menu

Riblappen

f45,-

1 kilo

WORDEN

5.- per meter

Rlllteil 58.85

iets voor carnaval

NU *CO.

Restanten
Voering
•£iDU per meter

.n r n
kilo 1 1 ,50

Wr

Heren
Zakdoeken

van 6.95 NU

w B UO per bol

Kinder Stoffen
10.-/1 2.50/1 5.-

8 voor 1 UB"""

Restanten
Wol
1 B~ per bol

per meter

Jogging
Stoffen

Line Brown
22.95

NU...

1 UB~/ 1 DB"™ per meter

NU 1 D«"™ per meter

goedkoper

Wollen
Crepe's

Extra veel coupons
NU

VsOTSeieiS vanaf Zt).~

HALVE PRIJS

Step-inn's vanaf 10.-

1 UB~ per meter

-10 on

1 kilo 13.90

OPENINGSTIJDEN:
dinsdag t/m vrijdag 9.00-18.00 uur
zaterdag 9.00-17.00 uur

Mohair Wol

per meter

Hacheevlees

•icnn
15,90

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
OOK UW ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

Ruurloseweg 65a, Vorden
Tel. 05752-3671

f 17,50

Prachtige wollen

ongewoon lekker 250 gram U, f 5

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRUS

Voor reservering en opgave menu's 05752 - 2243

Felle kleuren stof

Biefstuk

Tot ziens bij:

Gevarieerd nagerecht

f50,-

GEWONE

4 betalen

Graftakken vanaf 9 f 95

Gevarieerd nagerecht

Huisgemaakte paté met
cumberland saus

E

BIEFSTUKDAG

A.s. zaterdag Kerstmarkt!

Verbouwings Opruiming
p

OOK TIJDENS KERSTMARKT

MARKTAANBIEDING

Kerstboom vanaf 5 )9 5

Biefstuk met gebakken
champignons en uien
gebakken aardappelen en
groenten

f35,

Menu 3

Z U T P H E N S E W E G 21. V O R D E N
TEL. 0 5 7 5 2 - 1 2 1 5

R
0
F
1
T
E
E
R

Magere Varkenslapjes 1 KHO 7,95

SPECIALITEITEN

Tomatensoep
Licht gebonden vissoep met
toast en boter
Schnitzel of kroket of
Hertebiefstuk op
knakworst
wildsaus
met patat en appelmoes
Gebakken aardappelen en
9r°ente
Kinderijsje

J l M//H E E R S l N K

Rundergeha kt u,i 11,50
H.o.H. Gehakt 1 M> 7,95

Grillworst

AANBIEDING:

Wijngaardslakken met
kruidenboter of soep met
toast en boter

Gevarieerd nagerecht

13 dec.

WOENSDAG GEHAKTDAG

Menu 1

Varkenshaas
met pepersaus
gebakken aardappelen
en groenten

in het

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 «HO 7,95
Grove verse worst 1 MO 9,90
Schouderkarbonades 1 yo 7,45

Tuincentrum Vorden pakt uw
kerstboom GRATIS in, zodat u
'm zonder beschadiging en onnodig
naaldverlies kunt vervoeren.

Dorpsstraat 10 - Vorden

Panklare BOERENKOOL 500 gram 1,95

HONDERDEN ZIEN
UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN
UW ADVERTENTIE

AUTO EN MOTOR

Voor de allerbeste schoen

KLAVERJASen JOKERAVONDEN

1,95

Vanaf 13 december stelt groentevakman J. Huitink de Wereldwinkel in de gelegenheid om
Nicaragua-bananen te verkopen. Door het kopen van deze bananen steunt u de bananenboeren
op dezelfde manier als met de Max Havelaar koffie.

Heren- en
Jongensschoenen
nu

250 GRAM

beier completer

Rico

Hou de kou en de
dokter van uw lijf!
Draag THERMOFIT
half wollen ondergoed,
verkrijgbaar bij

Weet u nog?

UIT DE NOTENBAR:

Jonge KAAS

voor al uw

tijdens Kerstmarkt:

't winkeltje in vers brood en banket

GRVEN
Fam.J.Huitink

REPARATIEBEDRIJF

steeds voor het gewenste resultaat.

schdersbednjf

groenten en fruit
aas en noten

Ten Cate Ondergoed

B H S vanaf 5.'"

ALLE KONFEKTIE IS AFGEPRIJSD - ZIE ONZE ETALAGES!
Sch rÖder (b\\ de kerk) - Ruurloseweg 1 - HENGELO (Gld.)
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U komt toch ook?
Wij staan er weer met ons kerstassortiment
Proef gratis onze specialiteit:
KERSTSTOL op de markt of in de winkel

WINKELAANBIEDING

Vordense mik van 550 voor
Ontbijtkoek van

5,00
2,25

van 4,50 voor

3,95

Kerstkransjes NU 4,50 V0or 250 gram
Zo vers haalt U het
alleen nog maar bij:
-X WARME BAKKER

TELEFOON 1373

S?

w

l

[OPLAAT^
^\

Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!

P.S. Bestel voorde Kersts.v.p. vroegtijdig.

Schoenreparatie

Op deze manier willen wij een
ieder van harte bedanken voor
uw aanwezigheid, felicitaties,
bloemen en geschenken die
met ons zilveren huwelijksfeest
mochten ontvangen.

Op zondag 23 december a.s. hopen wij met familie en kennissen ons 121/2-jarig huwelijk te
herdenken.

HANNY EN MINY
SCHULENBORG

Gerard en Janny
Woltering-Woestenenk
Vorden, december 1990

December 1990
Groenloseweg 64
7261 RN Ruurlo

Dirk Hendrik
Vollenhoven
betuigen wij onze oprechte
dank
Chr. Vollenhoven-Sikkel
Heidi, Bernt&Aline

Donderdag 20 december hoop ik met
mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen
mijn 80e verjaardag te vieren.

Met ingang van 19 dec
1990 woon ik aan de
Pastorieweg 21, 7251 AK
Vorden. Mijn telefoonnummer blijft 1296.

Mevr J.H. RietmanHesselink

Herman Weustenenk

-£
-#-

VERHUIST
Fam. G.J. ten Bokkel met
ingang van 14 dec 1990. Van
Beumkstege 1 telt. 05753-7254
naar Wilhelminalaan 15 7251
EN Vorden Telf. 05752-2383.

• TE KOOP:
een goed electrisch fornuis.
Merk ATAG met grill. Wilhelminalaan 15. Telf. 2383

• TE KOOP:
kerstdennen groot en klein.
f 5,- p. st. alleen op zaterdag
15-12 Eikenlaan 4, Kranenburg
• TE KOOP:
kerstbomen, blauwe spar
met kluit, uitzoeken op stam,
f 10,- per stuk
Na telefonische afspraak.
Wees er snel bij want op = op.
Tel. 05752-6865 of
05752-1909.
• WEGGELOPEN:
bij de vijf sprong, zwarte
kleine hond (16 jr) bijna
blind en doof. Wie heeft hem
gezien? Graag reacties 020424719 of 020-714535.
• TE HUUR GEVRAAGD in
Vorden: Huis voor gezin (2 kind.)
met grote schuur of i.d. Hoeft
niet op korte termijn. Tel. 057523128.
• TE KOOP:
Kerstbomen alle maten en
soorten met en zonder kluit.
Peppelman, Kerkhoflaan 1a,
Vorden, tel. 2728.
• TE KOOP:
kerstbomen, volop aanwezig,
wordt gratis ingepakt.
Bij Tuincentrum Vorden, Ruurloseweg 65a, Vorden.
Tel. 05752-3671.
• TE KOOP:
onbespoten aardappelen,
Surprise.
G.J. Steenblik, Nieuwenhuisweg 4 (zijweg Lankhorsterstraat), Vorden.

Aqua-therapie
Sport-massage
Voetreflexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Jan ter Beek
05752-1807
Paardenpension

'Peppelenbosch'
Ben & Eefke Wagenvoort

Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, delen wij U mede
dat is overleden onze lieve moeder en grootmoeder

Gesina Johanna VoskampZweverink
WEDUWE VAN J.H. VOSKAMP

op de leeftijd van 76 jaar.
Bertus en Gerrie
Jo en Wim
Jan en Yvonne
en kleinkinderen

LEKKERE

TREK IN

HOLLANDSE
POT?

Tel. 05752-2340

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

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris,
de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten.
E.J.C. Kamerling.

#

;:HiHT~THTH;BiH:H:HT^

KEURS1ACER

Larenseweg 3
Vorden

Vorden, 13 december 1990.

GEMEENTE
VORDEN

Nu ook paard- en ponyrijles.

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met
ingang van vrijdag 14 december 1990, gedurende een
maand, voor een ieder ter gemeentesecretarie, afdeling Ruimtelijke Ordening (koetshuis), ter inzage ligt
het ontwerp-bestemmingsplan 'Het Hoge 1990'.
Genoemd plan heeft betrekking op het perceel Het
Hoge 7. De vigerende bestemming 'Bijzonder agrarisch bedrijf' wordt gewijzigd in een woonbestemming.
Gedurende bovengenoemde termijn van een maand
kan een ieder zijn eventuele bezwaren tegen dit plan
(schriftelijk) kenbaar maken aan de Gemeenteraad
van Vorden, postbus 9001,7250 HA Vorden.

VOOR BIJ DE KOUDE WINTERAVONDEN:
A.S. ZATERDAG
staan wij op de

Tip voor de boterham:

Kerstmarkt

Jachtworst

Nieuwe kerstliedjes

met o.a.:

100 GRAM 0,98

van

broodje Warme Ham

Ontbijtspek

broodje Zeeuws Spek

JAN VISSER

diverse soorten
Rauwe Ham

"Ga je mee
opzoek"

e.v.a.

op CD en
muziekcassette

100 GRAM

Dit weekend extra voordelig:

Voor het weekendrecept:

Runderstooflappen
500 GRAM

8,98

0,98

Rolladeschijf
4 HALEN 3 betalen

Vorden, 13 december 1990.
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

Zutphen, 10 december 1990
Verpleeghuis Slingerbosch
Correspondentie-adres:
Ruurloseweg 94,7251 LW Vorden
Gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen donderdag 13 december van 19.00-19.30 uur in het uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

Evangelische
Boekhandel

DE VONK

Kerstdagen zijn
gezellige dagen.

Een korte rouwdienst zal worden gehouden vrijdag 14
december om 11.15 uur in genoemd uitvaartcentrum,
waarna aansluitend om 12.00 uur de begrafenis zal
plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Warnsveldseweg 98
Zutphen
Tel.: 14569

Met iets fijns van de Warme Bakker
wordt het nog gezelliger

SPECIAL
KATENVARKENSHAASJES

zoals:

BOTERSTOL
KERSTKRANS
KRANSJES

Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot condoleren in het uitvaartcentrum.

Fysiotherapie
Haptotherapie
Voetenmassage

vele soorten GEBAK en
TULBANDEN

• TE KOOP:
jonge ganzen Tel. 2772
• TE KOOP:
Jack Russell pups, met stamboom. Geb. 20-10 ingeënt +
ontw. 05750 - 29261

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

*
*

't Hoge 33
7251 XV Vorden

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezette regels: elke regel meer f 1.-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante betaling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2.50 administratiekosten in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de geplaatste advertentie dient wel afgerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

f
-*-

U bent van harte welkom op de receptie
vanaf 20.00 uur in café-restaurant 'De
Herberg'.

Vorden, december 1990

WULLINK VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter
voldoening aan het bepaalde in de inspraakverordening ruimtelijke plannen en stadsvernieuwing, bekend
dat vanaf 14 december 1990, gedurende veertien dagen, ter gemeentesecretarie, afdeling ruimtelijke ordening c.a. (Koetshuis) ter inzage ligt het voor-ontwerp bestemmingsplan 'Kranenburg 1990, no. 2'.
Genoemd plan heeft betrekking op het perceel Ruurloseweg 54. Dit plan beoogt een vergroting van de
bouwstrookdiepte zodat een bouwplan voor de bouw
van een kantoor en een studieruimte realiseerbaar
wordt.
Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden eventuele bezwaren (schriftelijk) kenbaar
maken aan hun college.
Zij die de wens daartoe te kennen geven zullen in de
gelegenheid worden gesteld over de plannen van gedachten te wisselen met daartoe door ons aangewezen ambtrenaren.

Gelegenheid tot feliciteren van
19.30 tot 22.00 uur in zaal 'De
Luifel', Dorpsstraat 11 te Ruurlo.

Voor de vele blijken van
medeleven en vriendschap die
wij mochten ontvangen voor en
na het overlijden van mijn man,
onze vava

STEEDS VLUG KLAAR

GEMEENTE
VORDEN

Dat blijdschap en verdriet dicht bij elkaar kunnen liggen, hebben wij ervaren.
Uw belangstelling voor ons dubbel jubileum
was geweldig.
Wij danken u daarvoor dan ook hartelijk.
Uw meeleven na het overlijden van onze moeder en oma, dat direkt daar op volgde, was tevens hartverwarmend.
Ook hiervoor onze hartelijke dank.

100 GRAM

2,65

E. Wérlém, tel. 2701

Alles van één kwaliteit,
nl. de beste.
't winkeltje in vers brood en banket

KWALITEITSONDERGOED

VLOGMAN

voor dames en heren
haalt u bij

Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

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

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

FAMILIE HUITINK
Dorpsstraat 14-16
7261 AW Ruurlo

a/d Zutphenseweg
Voor reparaties

van

Speciaal voor de
Kerst en
Oud en Nieuw..,

Wij hebben weer een ruim assortiment
kerstbakjes, wandstukken en
diverse materialen
om zelf stukjes te maken.

Wild en Gevogelte
Kom langs en let u eens op de kwaliteit
en de lage prijs.

GEVOGELTE

Alles uit eigen kwekerij, dus 'kers-vers'.

* KALKOEN, delen, rollade, filet, haasje, frikandeau,
dijen
\
* PEKINGEEND, tamme - eerSdefilet
* TAMME GANS, WILDE GANS, filet
* PARELHOEN
* TAM KONIJN, delen, rug, rugfilet
* KWARTELS, eieren
* FRANSE MAISKIPPEN, delen, coquelets
* FRANSE SCHARRELKIPPEN
* BRAADKUIKENS, delen, filet, rollade, enz.
* SOEPKIP, delen, poulet
* EIEREN

Wij staan dit jaar ook met een stand
aan de Kerkhoflaan.
HOVENIERSBEDRIJF-KWEKERIJ

„DeHedera"
Strodijk4a-VORDEN

ONDAG

6 D C

VER VOORUI1 IN BEELD EN GELUID

WILD
* REE, bout, rug, rollade, ragoutvlees, bief, peper
(kant-en-klaar)
* ZWIJN, bout, rug, rollade, bief. peper (kant-enklaar)
SPRINGBOK, filet, rollade, bout
FAZANT, haan, hen, filet
HAAS, bouten, rug, ragout, peper (kant-en-klaar)
WILDE EEND, filet, paté
DUIVEN, filet
WILD KONIJN
Alles uitsluitend vers
Diverse wild paté's
want vers is

lekkerder

voor poelierskwaliteit
Laarstraat 82, Zutphen, tel. 17707
'VOOR BEDRIJVEN VERZORGEN WIJ OOK KERSTPAKKETTEN
VRAAG ONZE KATALOGUS. BESTEL VROEGTIJDIG

Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

BER

VAN

30 TOT 16 00 UUR

Met o.a. een optreden van het Ulfts Mannenkoor, Achterhoeks vocaal kwartet, diverse Hengelose koren, een grandioze
modeshow, glühwein, snert en boerenkool met worst, vele stands, een levende kerststal en natuurlijk veel gezelligheid.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open van
maandag toten met vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00
uur.
Burgemeester E.J. C. Kamerling:
op afspraak.
Wethouder M. Aartsen-den Harder,
donderdagmorgen van 9-10 uuren
volgens afspraak.
Wethouder W. M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf l L 00 uur
volgens afspraak.
Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.

IJssel;
— voorlichting bij de omschakeling
van zakken naar een twee containersysteem;
— kosten VAM-contract.
Uit het bovenstaande kunt u al opmaken dat er in 1991 een twee container
systeem komt voor het ophalen van het
huisvuil. Een voor groenten— fruit—
en tuinafval en een voor het overige
afval. Het groenten-, fruit— en tuinafval gaat naar de VAM in Wijster, waar
de VAM er compost van maakt. Het is
de bedoeling dat dit systeem in september 1991 ingaat.
In 1992 en 1993 zullen de reinigingsrechten naar alle waarschijnlijkheid
verder stijgen.

j?- TARIEVEN LEGESVERORDENING
VERHOOGD
BEGRAAFPLAATS
GEWIJZIGD
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om de Beheersverordening op de Begraafplaatsen te
wijzigen.
Thans is het nog mogelijk om graven
voor onbepaalde tijd aan te kopen. In
de nieuwe Beheersverordening bestaat
de mogelijkheid om graven voor 10 of
voor 30 jaar aan te kopen, daarna kan
het ankooprecht verlengd worden met
nog eens 10 of 30 jaar. Dit geldt eveneens voor het onderhoudsrecht. Daarnaast is de Verordening nog op enkele
ondergeschikte punten aangepast.

^TARIEVEN SPORTHAL
'TJEBBINK OMHOOG
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om de tarieven
van de sporthal trendmatig met 2,5
procent te verhogen. Het tarief voor de
huur van een zaaldeel gaat dan omhoog van f 14,30 naar 14,70 per uur.
De commissie voor Welzijn heeft hierover een positief advies gegeven aan
het college.

RECHTEN OMHOOG
De commissie voor financiën en openbare werken heeft het college een positie! advies gegeven om de reinigingsrechten voor 1991 met f 54,— te
verhogen. De gemeenteraad neemt
hierover uiteindelijk op 18 december
een beslissing. Per perceel komen de
reinigingsrechten dan op een bedrag
van f 180,-. Voorde kostenstijging zijn
een aantal oorzaken aan te wijzen:

— stijging kosten voor het ophalen
van het huisvuil;
— kosten containers;
— kosten overslag groenten, fruit—
en tuinafval; buiktransport naar de
VAM;
— verwerkingskosten;
— personeelskosten Gewest Midden

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om de legesverordening te verhogen. In deze verordening staat onder andere wat men moet
betalen voor vergunningen, ontheffingen, nasporingen in het kadaster, paspoorten, rijbewijzen etc.
De verhoging met gemiddeld 2,5 procent per onderdeel van de legesverordening levert de gemeente f 12.000,-op.

NVOERING RIOOLr
RECHTEN IN
VORDEN
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om een rioolbelasting in te gaan voeren. Dit is nodig
om in de toekomst de vervanging en
het herstel van de riolering te kunnen
betalen. Per aangesloten perceel op de
riolering zal men een bedrag van f80,moeten betalen.
Uitgaande van een gemiddelde vervangingstermijn bij de rioleringen van 40
jaar wordt aan de hand van een overzicht duidelijk dat een groot deel van
de aansluitingen aangelegd is met
name rond de jaren 1967 en 1980, zodat ruwweg geschat rond het jaar 2010
een bedrag van 12 miljoen nodig is en
omstreeks het jaar 2025 nog eens een
bedrag van 12 miljoen. Om dit dan te
kunnen betalen moet er jaarlijks een
bedrag van f 189.000,— gespaard worden.Er is al een bedrag van f520.000,—
gereserveerd.
De commissie voor financiën heeft
hierover een positief advies uitgebracht. De raad zal dinsdag 18 december hierover een beslissing nemen.

lO

mOJNROERENDGOEDBELASTING 10
PROCENT HOGER

hoging van deze belassting ook daadwerkelijk nodig is, blijkt uit de conceptbegroting, die de gemeenteraad in januari 1991 zal behandelen.

> VERKOOP INDUSTRIETERREIN
De heer Van Olst wil van de gemeente
een stuk industrieterrein kopen van
ongeveer 1680 m2. De heer Van Olst
vestigt er een modelmakerij, voor het
vervaardigen van maquettes en andere
modellen. Op het perceel komen een
bedrijfshal en een bedrijfswoning.

J« VERDELING GELDEN
1991 VOOR STADS- EN
DORPSVERNIEUWING
Van de provincie ontvangt de gemeente jaarlijks een bedrag voor stads- en
dorpsvernieuwing. Burgemeester en
wethouders stellen de gemeenteraad
voor om dit bedrag van f 252.500,-- als
volgt te verdelen:
— woningverbetering: f 65.000,-— monumenten en herstel rieten daken— 50.000,— herinvulling terrein Van Snellenberg:— 60.000,— omleidingsroute vrachtverkeer/reconstructie rijksweg ca. — 77.500,-.
De commissie voor algemeen bestuur en financiën en openbare
werken hebben een positief advies
hierover gegeven aan het college.

m

^GEMEENSCHAPPELIJKE
REGELING "
DISTRIBUTIEDIENST
Burgemeester en wethouders hebben
de gemeentschappelijke regeling distributiedienst op 27 november 1990
ingeschreven in het register als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeen11
schappelijke regelingen.
: •

V

f SLUITING
GEMEENTEHUIS EN
DEPOT VOOR KLEIN
CHEMISCH AFVAL
Op maandag 24 dewcember en op
maandag 31 december is het gemeentehuis gesloten, op de dagen tussen
Kerst en Oud en Nieuw (donderdag 27
december en vrijdag 28 december
's ochtends) is het gemeentehuis geopend, maar de ambtelijke bezetting is
echter gering.
Het depot voor klein chemisch afval is
op maandag 24 december en op maandag 31 december eveneens gesloten. Er
kan derhalve op die dagen geen klein
chemisch afval ingeleverd worden.

De onroerend goedbelasting zal in
1991 wederom met 10 procent stijgen.
Dit stellen burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voor.. De
werkelijke netto inkomsten voor 1991
bedragen dan f 850.000,--. Dat de ver-

'lEUWJAARSr
RECEPTIE OP
WOENSDAG 2
JANUARI 1991
Burgemeester en wethouders houden
de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie op
woensdag 2 januari 1991 in het gemeentehuis, aanvang 20.00 uur, einde
ongeveer 21.30 uur.

ERGADERING

GEMEENTERAAD

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 18 december aanstaande in het
gemeentehuis. De vergadering begint om 19.30 uur. Op de agenda staan de
volgende onderwerpen:
— vaststelling beheersverordening op de begraafplaatsen;
— vaststelling tariefverordening sporthal 'tjebbink 1991;
— vaststelling verordening reinigingsheffingen 1991;
— vaststelling legesverordening 1991;
— vaststelling verordening op de heffing en invordering van rioolrechten
1991;
— vaststelling verordening op de heffing voor onroerend goedbelasting;
— verkoop grond op het industrieterrein aan de heer H. van Olst;
— volumebesluit 1991 Wet op de Stads— en Dorpsvernieuwing;
— personeelsbezetting;
— beroep tegen weigering bouwvergunning Oude Zutphenseweg 4;
— subsidie-aanvraag Thuis Best voor de bouw van 16 bejaardenwoningen
op het voormalig Gems-terrein;
— vaststelling bestemmingsplan Vorden Kom Gemsterrein 1990, nr2;
— vaststelling bestemmingsplan Beatrixlaan 1990;
— verzoeken om schadevergoeding ex. artikel 49 Wet op de ruimtelijke
Ordening;
— aankoop en inrichting voormalig zuiveringsterrein.

manente reclame-aanduidingen door
bedrijven moet een aanvraag voor een
vergunning worden ingediend bij burgemeester en wethouders.
Inlichtingen over het plaatsen van reclame-aanduidingen kunnen worden
verkregen op de afdeling Algemene
Zaken, telefoon 05752-2323, toestel
19.
De commissies voor algemeen bestuur
en financiën en openbare werken hebben een positief advies hierover gegeven aan het college.

/WEEIGERING

BOUWVERGUNNING
VOOR UITBREIDEN
WONING OUDE
ZUTPHENSEWEG 4

Burgemeester en wethouders hebben
een verzoek om bouwvergunning geweigerd voor het uitbreiden van de woning Oude Zutphenseweg 4 te Vorden.
Volgens de aanvrager dient de woning
om medisch sociale redenen geschikt
te zijn voor bewoning door twee gezinnen. Burgemeester enb wethouders
vinden dat er te weinig redenen hiervoor zijn aangevoerd om de bouwvergunning te verlenen.
Tegen deze weigering is de aanvrager
in beroep gegaan bij de gemeenteraad.
De commissie voor de behandeling van
bezwaar en beroepschriften heeft
geadviseerd om nadere medische adviezen in te winnen. Burgemeester en
wethouders hebben dit gedaan maar
blijven van mening dat er geen bouwvergunning verleend kan worden. Ook
Gedeputeerde Staten, die voordat de
vergunning verleend kan worden, een
verklaring van geen bezwaar moeten
afgeven, hebben laten weten dat in dit
geval er waarschijnlijk geen dergelijke
verklaring komt.
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om het beroepschrift van aanvrager ongegrond te
verklaren.
De commissie voor algemeen bestuur
heeft burgemeester en wethouders
hierover echter geen positief advies gegeven. De commissieleden zijn van mening dat de medische adviezen zodanig
zijn dat er wel een bouwvergunning
verleend kan worden en dat burgemeester en wethouders aan Gedeputeerde Staten de vereiste verklaring van
geen bezwaar moeten aanvragen.
De gemeenteraad neemt hierover uiteindelijk een beslissing in de komende
vergadering.

B |jMi

j- VASTSTELLING
BESTEMMINGSPLAN
'VORDEN KOM GEMSTERREIN 1990, NO. 2'
Bestemmingsplan technisch is het
voormalig terrein van de Gems in
tweeen gesplitst, een noordelijk en een
zuidelijk deel. Dit is gedaan omdat er
voor de ontwikkeling van het terrein
twee project-ontwikkelaars waren en
omdat voor het noordelijk deel de invulling nog niet geheel vast stond. Dit
is ook nu nog niet het geval.
Een aan Obdeijn (een van de project
ontwikkelaars) toebedeeld terrein was
(voorlopig) bij het noordelijk deel betrokken, om maximale openingen te
kunnen bieden voor winkels/kantoren
en woningen met de daarbij behorende parkeerplaatsen. Dit terrein gedeelte zal thans worden ingevuld met woningbouw en komt derhalve bij het zuidelijk deel.

De sloop van de huidige bebouwing
vordert gestaag. Het ligt in de bedoeling dat er begin volgend jaar gestart
wordt met bouwrijp maken, waarna
jt M.\, ECLAMEBORDEN
met de invulling van het zuidelijk terIndien men voor een evenement (zoals rein-gedeelte wordt begonnen, het
een uitvoering, tentoonstelling e.d.) bouwen van 16 woningen in de sociale
reclameborden wil plaatsen, moet hier- huursector.
van kennisgeving worden gedaan aan Gelijktijdig met het slopen van de geburgemeester en wethouders, ook al bouwen is een begin gemaakt met het
worden deze reclameborden op parti- verwijderen van de vervuilde vaste
culier terrein geplaatst. Op grond van grond. Dit is zover gevorderd dat er
de Algemene Plaatselijke Verordening voor het eind van het jaar toestemming
is het verboden om, zonder dat schrif- komt voor de start van de woningbouw.
telijk kennisgeving is gedaan aan bur- De sanering van het grondwater zal
gemeester en wethouders, (tijdelijk) nog enige tijd duren. Dit hoeft de woreclameborden te plaatsen. In de ken- ningbouw echter niet op te houden.
nisgeving moet worden vermeld waar Wel moet men tijdens het bouwen van
en op welke dag de borden zullen wor- de woningen maatregelen treffen zoals
den geplaatst. Eerst nadat men bericht het toepassen van metalen in plaats
heeft ontvangen dat het college heeft van kunststof leidingen en zal men de
kennisgenomen van het voornemen kruipruimtes en kelders moeten voorom de borden te plaatsen, mag men, zien van dampremmende onderfolie,
nadat de leges zijn betaald, hiertoe de kosten van deze extra voorzieningen
overgaan. Voor het plaatsen van per- komen voor rekening van de GEMS.

m
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voetpad gebruikt maar wel door jeug
dige bromfietsers die daarmee veel geUBSIDIE- AANVRAAG luidsoverlast voor de aanwonenden
De grond is te koop aanTHUIS BEST VOOR DE veroorzaken.
geboden aan de omwonenden die met
BOUW VAN 16
de aankoop instemmen. Een gegadigde wil het gedeelte pad dat hij aanWONINGEN OP HET
koopt bij zijn huisperceel trekken en er
VOORMALIG GEM&
een praktijkruimte vestigen. Hiervoor
moet echter de bestemming van het
TERREIN
perceel gewijzigd worden. BurgemeesDe Woningbouwvereniging Thuis Best
ter en wethouders stellen de raad voor
heeft een subsidie-aanvraag ingediend om het bestemmingsplan te wijzigen.
voor de bouw van 1'6 bejaardenwonin- De commissie voor algemeen bestuur
gen op het voormalig Gems-terrein.
heeft hierover een positief advies gegeHierover dient de gemeenteraad te be- ven.
slissen. Er dient dan echter wel een
schone grond verklaring te zijn. Deze
kan nog niet afgegeven worden aangezien de verwijdering van vervuilde
grond nog bezig is. Burgemeester en
wethouders stellen de raad nu voor om
in principe subsidie beschikbaar te
stellen en om burgemeester en wethouders dit verder af te laten handelen.
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad tevens voor om geen
BINNEN DE KOM
eigen gemeentelijke bijdrage van
f 2000,— per woning te verstrekken omdat er al veel gemeentelijke gelden
naar het Gems-terrein zijn gevloeid.
De commissie voor algemeen bestuur
heeft over het voorstel een positief adINGEVOLGE DE WET
vies gegeven, met uitzondering van het
niet toekennen van een eigen gemeenOP DE RUIMTELIJKE
telijk subsidie van f. 2000,—, omdat
ORDENING DOOR DE
hierdoor de huren omhoog moeten.
De vertegenwoordiger van de WDBOUW VAN DRUKKERIJ
fractie in de commissie kan geheel inWEEVERS
stemmen met het voorstel van het college.
Tengevolge van de bouw van drukkerij
De gemeenteraad zal zich in de komen- Weevers aan de Nieuwstad, zijn 3 verde vergadering uitspreken over het zoeken om schadevergoeding ingevoorstel van burgemeester en wethou- diend. Een daarvan is inmiddels weer
ders.
ingetrokken. Burgemeesteren wethouders hebben aan een onafhankelijk bureau hierover een advies gevraag. Dit
bureau komt tot de conclusie dat beide
verzoeken om schadevergoeding gegrond zijn.
'ASTSTELLING
Burgemeester
en wethouders kunnen
BESTEMMINGSPLAN
zich vinden in het advies en stellen de
VORDEN KOM GEMSgemeenteraad dan ook voor om de bedragen die door het bureau genoemd
TERREIN 1990, NR l
zijn aan verzoekers uit te betalen. In
Voor de herinvulling van het Gems tertotaal gaat het om een bedrag van
rein hebben twee punten centraal ge- f52.236,75.
staan:
De commissie voor algemeen bestuur
1. versterking van de woonfunctie en
heeft een positief advies uitgebracht.
verhoging van de woonkwaliteit;
2. vergroting van de aantrekkelijkheid
van het winkelareaal.
Gelet op de gunstige ligging van het
terrein leent zich dit met name voor de
bouw van woningen voor 55 plussers.
De
woningbouwvereniging zal er 16 woningen bouwen die ongeveer gelijk
zullen zijn aan de woningen die
Burgemeester en wethouders stellen
onlangs aan de Insulindelaan gereed
de gemeenteraad voor om het voormazijn gekomen. Het gaat thans slechts
om de vaststelling van het bestem- lig zuiveringsterrein aan Het Hoge aan
te kopen.
mingsplan voor het zuidelijk gedeelte
van het terrein. Het noordelijk deel, Het Zuiveringsschap Oost Gelderland
heeft na de ingebruikneming
dat prive-eigendom was van de direc- (ZOG)
van
de
rioolpersleiding
naar Olburgen
tie, is afzonderlijk verkocht aan een
projectontwikkelaar. Hiermee zijn ge- de zuiveringsinstallatie buiten gebruik
sprekken gaande over de invulling van gesteld. Burgemeester en wethouders
het terrein. Aangezien de invulling van achten het uigesloten dat een ander
dit gedeelte nog niet geheel duidelijk is het terrein met opstallen zal willen kostellen burgemeester en wethouders pen. Aangezien het ZOG geen ondervoor om eerst het bestemmingsplan houd meer hoeft te plegen aan de bevoor het zuidelijk gedeelte vast te stel- staande bebouwing, zal het voor kunlen zodat de woningbouw daar moge- nen komen dat de zaak verpaupert. Er
is derhalve slechts een uitweg mogelijk:
lijk wordt.
aankoop door de gemeente. De kosten
van aankoop en sloop van de gebouTegen het ontwerp-plan zijn twee bewen bedragen ongeveer f 82.000,--. Na
zwaren ingediend. Het ene bezwaar
sloop van de gebouwen zou het terrein
richtte zich tegen de te realiseren
voor landschappelijke doeleinden gewoonbebouwing langs Het Hoge. Dit
bruikt kunnen worden, wat betekent
zou geen rijtjesbouw moeten zijn, gelet
dat het toegevoegd wordt aan het
op de reeds bestaande bebouwing.
fraaie Beekdal.
Burgemeester en wethouders komen
Burgemeester en wethouders vinden
aan dit bezwaar tegemoet. Het andere dit echter te kostbaar en willen het terbezwaar had betrekking op een doorrein gaan gebruiken voor de afdeling
gang voor de brandweer naar het tergemeentewerken. Deze afdeling heeft
rein achter de gereformeerde kerk.
een tekort aan opslagruimte. Het colleOok hiermee wordt rekening gehouge wil dan ook vrijstelling verlenen van
den door het aanbrengen van een
het bestemmingsplan voor het meest
overrijdbaar trottoir.
doelmatige gebruik van het terrein.
Burgemeester en wethouders willen diHet gaat dan om opslag van:
rect na de vaststelling vanhet bestem— rioolslib (in tank)
mingsplan een procedure op te starten
— bermgras en -grond;
om zo snel mogelijkde woningen te
— begroeiing en vegetatie uit bermkunnen bouwen en om het subsidie dat
sloten;
betrekking heeft op de bouw van 16 — snoeihout van bomen;
woningen in de sociale sector, veilig te — straat- en veegvuil e.d.;
stellen.
— puinafval van wegen, zoals klinkers,
trottoirtegels en asfalt;
— gebruikt straatmateriaal;
— tuin- en bladafval van openbare beplantingen;
— seizoengebonden materieel en maASTSTELLING
teriaal ( in de voorbezinktank, die
tevens benut kan worden als repara^ BESTEMMINGSPLAN
tiewerkruimte).
'BEATRIXLAAN 1990'

ju» SCHADECLAIMS

De vaststelling van dit bestemmingsplan heeft betrekking op een voetpad
tussen de woningen Beatrixlaan 18 en
20 te Vorden. Dit pad wordt niet als

De commissie voor openbare werken
heeft hierover nog geen advies gegeven. De gemeenteraad zal hierover in
de komende vergadering beslissen.
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Warnsveld's
Mannenkoor

Kerstmarkt Ruurlo
zondag 16 december
Zondag 16 december wordt in Ruurlo op het Kerkplein een feestelijk en gezellige Kerstmarkt gehouden
Naast een levende kerststal staan zo'n twintig kramen met diverse
kerst- en winterartikelen. Ook de 'koek en zoopie' wordt niet vergeten. Alle kramen zijn feestelijk verlicht.
De hele middag zijn de winkels open
met speciale kerstmarktaanbiedingen.
De Ruurlose Ondernemers Vereniging
zorgt voor kerstattrakties. De Dorpsstraat wordt versierd met verlichte
kerstbomen. Ruurlo is op 16 december
een bezoekje waard!
Tijdens de kerstmarkt zijn diverse
groepjes jeugdige musici te beluisteren. Femke Stuut en Linda Beute spelen respectievelijk op klarinet en
dwarsfluit. Mieke Greupink en Puk de
Lange spelen hobo, Ursula Witteveen
en Elske Tragter brengen melodieën
ten gehore op de klarinet en Gerwin te
Maat speelt trompet. Ook zal optreden
de boerenkapel 'De Schaddenstekkers'
en de Achterhookse Folkloredansers.
Verder zijn tevens midwinterhoornblazers aanwezig.
De NH Kerk opent zijn deuren voor
een ogenblik van bezinning en biedt
een gevarieerd muzikaal programma
aan, waaronder kerstzang door Anneke
Wesselink, begeleid aan het orgel door
Cierard Wesselink.
De Ruurlose politie zal in zijn kraam
aandacht schenken aan 'veilig omgaan
met vuurwerk' en voorlichtingsmateriaal verstrekken.
Een aantal verenigingen vraagt met
zijn kraam speciale aandacht: De vriendenkring 'Sophia's Lust' staat op de
kerstmarkt met verschillende artikelen,
waaronder handwerkjes, geurbakjes,
geurzakjes gevuld met droogbloemen
enz. enz. en aan de kinderen is ook gedacht.
De Wereldwinkel vindt de kerstmarkt
een goede plaats om naar buiten te treden. Daarom zal de Wereldwinkel ook
dit jaar met allerlei produkten aanwe-

zig zijn op de kerstmarkt. Naast de
langzamerhand alom bekende en goede koffie (die u gratis ter plekke kunt
proeven) is er een keur aan kleine en
grotere artikelen. Handgemaakt en
daarbij altijd tegen een voor de maker
verantwoorde prijs ingekocht.
Voor een kerstgeschenk kan men zeker
in de wereldwinkel terecht. Er zijn onder andere prachtige beschilderde
doosjes en leuke oorhangers, maar een
feestelijke fles wijn kan men er ook vinden. Het assortiment textiel is nu nog
beperkt, maar verdient toch al de aandacht. In het kader van de landelijk gestarte textielcampagne 'stof tot nadenken' zal het textielaanbod in 1991 groter en gevarieerder kunnen worden.
Kortom, een bezoek aan de kraam van
de wereldwinkel kan een aangename
(her-) ontdekking worden.
De Amnesty-groep Ruurlo zal ook dit
jaar weer met een stand vertegenwoordigd zijn op de Kerstmarkt. Naast allerlei soorten kerstkaarten en kaarsen /ij n
er ook geadresseerde ansichtkaarten
met groeten aan gewetensgevangenen
in diverse landen. Deze groetenkaarten
geven de gevangenen veel morele
steun.
Voorts liggen er voorbedrukte kaarten
betreffende die slachtoffers van mensenrechtenschendingen, die werden
behandeld in de verschillende tv-uitzendingen van de VPRO. Alle aanleiding dus om een kijkje bij de Amnestystand te nemen.
Overigens zijn alle artikelen van A.I.
ook na de Kerstmarkt nog verkrijgbaar
bij mevr. Houting, v. Tuyll v. Serooskerkenweg44, tel. 2644.

Koffieconcerten
in Keijenborg
De stichting 'Vrienden van St. Maria PosteP te Keijenborg organiseert komend winterseizoen wederom een viertal koffieconcerten.
Het initiatief hiertoe is ontstaan na de grote belangstelling en de
vele positieve reacties, ondervonden tijdens de koffieconcerten
gehouden in het afgelopen winterseizoen.
De stichting heeft ook deze keer een zo
gevarieerd mogelijk programma aan
concerten weten samen te stellen, dit
alles mede door sponsoring van Party
Restaurant 'De Smid' en Rabobank te
Keijenborg.
Door deze met uiterste zorg gekozen
muziek- en zanggroepen hoopt men
een zo breed mogelijk publiek te bereiken. Kortom, concerten voor een publiek van alle leeftijden. Zo zal er op 16
december a.s. door de zanggroep 'Sing
it', bestaande uit 24 enthousiaste zangers en zangeressen, gospel, kerst en
jaren 60/70 muziek gezongen worden.
Vervolgens zal op 20 januari 1991 mu-

ziekgroep 'Spöl', bestaande uit 5 personen, optreden. Deze muziekgroep
zal met een uitgebreid instrumentarium liedjes in het Achterhoeks dialect
vertolken. Hans Keuper, die eigentijdse liedjes en schetsjes in het Achterhoeks dialect zingt, treedt op in samenwerking met de formatie 'Boh Foi
Toch'. Dit alles op 17 februari 1991.
Ter afsluiting van de reeks koffieconcerten is gekozen voor TesselkapeF.
Deze alom bekende vertolkers van
'egelander muziek' treden 10 maart
1991 op. De koffieconcerten vinden
plaats bij Party Restaurant 'De Smid' te
Keyenborg.

The Amazing Stroopwafels
The Amazing Stroopwafels in Venetië? Ja, liefde voor macaroni
met tomatensaus dreef The Stroopwafels naar de Rialto brug.
Hun nieuwe LP/CD 'Macaroni in de Nacht' staat bol van de romantiek!
'Fietsen' over fietsen en erotiek, het titelnummer vol pasta en romantiek,
'Zwemles' over zwemmen en dramatiek, en natuurlijk 'De Zandfabriek'!
'Zwart Nazareth' is een nummer over
de ellendige omstandigheden in 19e
eeuws Schiedam. 'In de Kooi' en 'Kuifje', speciaal gemaakt voor een TV-kinderprogramma zijn ook op deze schijf
te vinden.
En natuurlijk 7 bonus-tracks, liedjes uit
1982-1984," die de CD kompleteren.

Attentie

Wim Kerkhof (kontrabas, toetsen, tekst
en muziek) en Rien de Bruin (gitaar,
akkordeon, goed humeur) vormen
'The Amazing Stroopwafels'. Ze treden
overal op: op straat, in zaaltjes, in zaaljes, café's, zwembaden, inrichtingen,
bij mensen thuis, sportverenigingen,
bedrijfshallen, dierentuinen, bij akties,
te veel om op te noemen. Meestal bijgestaan door Arie van der Graaf op de
electrische gitaar. Zondag 16 december bij de Zwaan in Hengelo GLD (zie
advertentie).

Attentie

Volgende week (week 51) verschijnt het laatste nummer van
Contact van dit jaar. Hierin worden uw Kerst- en Nieuwjaarswensen, voor zover opgegeven afgedrukt. Opgave
van de advertenties en berichten gaarne op maandag 17 december voor 12.00 uur.
de Redactie

Na een druk begin van het nieuwe seizoen, met zeer geslaagde concerten samen met o.a. de Gebroeders Brouwer
en het London Metrolitan Male Voice
Choir (het mannenkoor van de Londense politie) staan voor het Warnsveld's Mannenkoor voor de kersttijd
weer een aantal evenementen op het
programma:
Het koor zal een aantal medewerkingen verlenen aan kerstvieringen, o.a.
voor de Bond van Plattelandsvrouwen
in 'De Uitrusting' te Eefde en voor de
patiënten van het Groot Graffel te
l"
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Het kerstprogramma wordt geopend
door
een
door
het
Warnsveld's Mannenkoor
georganiseerd
concert op 14 december in de St. Walburgskerk te Zutphen, een kerk met
een bijzondere sfeer, zeker voor koorzang.
Voorgaande jaren werd een dergelijk
concert steeds in Warnsveld gegeven,
maar gezien de grote bezoekersaantallen is het idee opgevat, om met een internationaal en van de radio en TV bekende artieste, een nog groter publiek
van dit kerstconcert te laten genieten.
Het Warnsveld's Mannenkoor mag
zich in de medewerking verheugen van
Reinata Heemskerk, die als soliste en
samen met het Warnsveld's Mannenkoor te beluisteren zal zijn. Majoor
Boshardt van het Leger des Heils verzorgt de meditatie.
Verder zullen aan dit kerstconcert medewerken: de eigen solisten Ad Korevaar - tenor, Paul Eijkelkamp — bas/
bariton, de vaste begeleidster Linda
van der Mee - vleugel en de Warnsveldse organist Wim Riefel. Het concert
staat onder de muzikale leiding van dirigent Hans Vos.
Reinata Heemskerk— alt (geboren te
Rotterdam) is een veelgevraagde liederen- en oratoriumzangeres en is bijna
wekelijks te horen op de NCRV en EO
radio en heeft aan vele TV-programma's haar medewerking verleend. Een
indrukwekkend aantal CD's dragen
haar naam en zij ontving vele uitnodigingen uit Engeland, Duitsland, Canada, Amerika, Australië, Nw. Zeeland en
Israël.
Tweemaal per jaar staat Canada vast op
haar tournee. Een overvolle agenda
brengt haar ook dit seizoen weer op
vele Nederlandse- en buitenlandse podia.
Alida (Majoor) Boshardt ging reeds op
haar 18e jaar naar het Leger des Heils.
Reeds in 1948 begon zij het Goodwillwerk in de rosse buurt in Amsterdam.
Ze ontving onderscheidingen van het
Leger des Heils (1960 en 1962) en van
de stad Amsterdam (1975), werd ridder in de Orde van Oranje Nassau
(1966).
Ondanks haar hoge leeftijd reist ze nog
steeds de wereld rond voor zending en
evangelisatie. Spreekt elke dag op samenkomsten door het hele land. Ook
tijdens dit kerstconcert zal ze een kerstboodschap uitspreken.

Flophouse haalt
Personnel
De in onze regio wat minder bekende
(super) formatie Personnel komt zaterdag 15 december a.s. naar jeugdsoos
Flophouse. Personnel is een samenbundeling van vier ervaren topkrachten uit de Nederlandse popmuziek.
Toen Anthony del Monte Lyon
(drums) zijn vrienden Philip Kroonenberg en Ad Vanderveen (beiden zang
en gitaar) aan elkaar voorstelde, werd
zo'n anderhalfjaar geleden iets moois
geboren. Basbeul Billy Fischer bood
enkele maanden later zijn diensten aan
en daarmee was het personeel van de
nieuwe formatie compleet, en was een
einde gekomen aan het rusteloze gezwerf van de heren tussen bands als
Herman Brood, de Free Lance Band,
Steile Wand en Carlsberg. Hout, snaren, echte trommels, grofkorrelig
stemgeluid en haarscherpe harmoniezang vormen de voornaamste ingrediënten voor Personnel, die menig etablissement plat krijgt. De faam als liveattractie reikt zelfs tot Zwitserland en
Noorwegen. Zaterdag 15 december
dus in Flophouse. Een MUST!

Nationale
Zonnebloemloterij
De Zonnebloem-afdelingVorden heeft
succesvol de nationale loterij kunnen
afsluiten. De trekking heeft 26 november j 1. plaatsgevonden en degenen, die
in de prijzen vallen krijgen, zover hun
adres bekend is, automatisch bericht
thuis.
Op enkele plaatsen in Vorden zijn ook
trekkingslij sten opgehangen. De Zonnebloem wil hierbij graag iedereen bedanken, die loten gekocht heeft en ook
degenen, die ons steunen met hun lid-

maatschap of andere bijdragen.
De opbrengst hiervan maakt het ons
mogelijk om in Vorden ons werk voort
te kunnen zetten, zoals de ontspanningsmiddag met nationale artiesten
in het Dorpscentrum, de dagboottochten, de verschillende vakan demogelijkheden, Nationale Ziekendag, actie Zon
in de Schoorsteen en vooral ook ons
hoofddoel - het regelmatig bezoeken
van gehandicapten en hulpbehoevende ouderen. Wij danken de inwoners
van Vorden voor hun steun bij ons
werk.

WEEKENDRECEPTEN
POEUERS
Parelhoen met tutti-frutti
l parelhoen (± 900 g); l zakje tuttifrutti; l sinaasappel; l citroen; l tl kaneel; l el honing; l el olie; 'A el kip- of
kalkoenkruiden; 50 g boter of margarine; zouten peper.
Spoel de tutti-frutti in ruim water.
Week de tutti-frutti daarna een nacht
in ruim water. Zet de zuidvruchten op
met het weekwater, sap van de citroen
en de sinaasappel, de kaneel en de honing. Laat dit ± l uur zachtjes koken.
Bestrijk de buitenzijde van het parelhoen met een mengsel van de olie en
de kruiden. Verwarm de boter in een
pan en bak hierin het parelhoen rondom bruin. Sluit de paan en braad het
geheel gedurende ± 60 minuten.
Neem het parelhoen uit de pan en leg
deze op een verwarmde schaal.
Bestrooi de parelhoenbouten met zout
en peper. Verwarm de boter in een pan
en bak hierin de bouten rondom
bruin. Voeg de gehakte ui, het citroensap, de suiker, de wijn en de puree toe
en laat het geheel ± 30 minuten stoven.
Voeg vervolgens de uitgelekte ananasstukjes toe en verwarm het geheel nog
± 1 0 minuten. Bind bij met allesbinder en maak de saus op smaak af met
zout en peper. Serveer hierbij gekookte macaroni en een gemengde salade.
Tip: Voeg 2 et gehakte gember toe aan de
saus en bestrooi het geheel met geraspte kokos.

Eendeborstfilets in roomsaus
4 tamme eendeborst/ïlets; l dl room; l tl
paprikapoeder; l/4 tl herrie; 40g boter of
margarine; zout en peper.
Bestrooi de eendefilets met een mengsel van de paprikapoeder, de kerrie,
zout en peper. Verwarm de boter in
een pan en bak hierin de eendefilets
aan beide zijden bruin en gaar. Reken
± 1 0 minuten aan de zijde met de huid
en 4 minuten aan de andere zijde.
Neem de fïlets uit de pan en houd ze
warm. Voeg de room toe en roer alle
aanbaksels los. Verwarm de fïlets nog
even mee en serveer hierbij rode kool
en gekookte aardappelen.
Tip: Voeg l el gehakte tuinkruiden toe aan
de roomsaus.

DECEMBER:
12 ANBO, soos in het Dorpscentrum
12 HVG Wichmond, Adventsmiddag
voor ouderen
13 PCOB, Adventmiddag in de
Wehme
13 Kerststukjes maken in
Dorpscentrum, Floralia
14 Open Tafel, SWO
17 Vrouwenclub Medler, Kerstavond
17 HVG dorp, Kerstviering
17 ANBO, klootschieten op camping
'De Goldberg'
18 HVG Linde, Kerstfeest
18 KPO Vierakker-Wichmond,
Kerstfeest
18 KPO Kranenburg-Vorden
18 NCVB, Kerstavond
18 Open Tafel, SWO
19 ANBO, soos in het Dorpscentrum
19 HVG Wichmond, adventsavond
19 NBvPlvr. Vorden, Kerstavond
19 Soos Kranenburg, Kerstviering
20 HVGVorden-Wildenborch,
Kerstfeest
20 Bejaardenkring, Dorpscentrum,
Kerstmiddag
21 Bejaardensoos VierakkerWichmond, Kerstviering
21 Open Tafel, SWO
24 ANBO, klootschieten op camping
'De Goldberg'
27 + 28WIK,oliebollenaktie
28 Open Tafel, SWO
29 Oudejaarscrossloop VRTC De

4e Trekking
St. Nicolaasaktie 1990
7 december
Vleespakketten
1. R. Fransen, Vaarwerk 10, Vorden
2. H. Sjouken, Wiemelink 50, Vorden
3. Ans Kroese,Julianalaan 17, Vorden
4. Fam. Spaarwater, 'tjebbink 29, Vorden
5. RJ. Bootsma, Galgengoorweg 18, Vorden
6. Schuerink, Enzerinckweg 10, Vorden
7. M.J. Buunk, Hanekamp 25, Vorden
8.J. Beering-Giezen, Hoetinkhof 227, Vorden
9. DJ. Broekgaarden, Okhorstweg4, Wichmond
10. Ada Winkels, Almenseweg 40a, Vorden
11. B. Gotink, Wilhelminalaan 20, Vorden
12. J.W.Jansen, Hoetinkhof 265, Vorden
13. H. ten Pas, Hoetinkhof 13, Vorden
14. G J. Hendriksen, Wiersebroekweg 3, Vorden
15. W.K. Althusius, Insulindelaan 66, Vorden

Verrassingspakketten
1. R.A.Joritsen-Jansen, Burg. Galleestr. 13, Vorden
2. G. Vreeman, Lindeselaak 18, Wichmond
3. G. Meulenbrugge, Vordensebinnenweg 7, Lochem
4. fam. Walgemoed, Pr. Bernhardweg 11, Vorden
5. H. Vredenberg, Arinkdijk 2a, Almen
6. E. Rietman, Geesinkweg 11, Warnsveld
7. S. Jorna, Westerstraat 60, Hengelo (Gld.)
8. A. Meijerin-k, Zutphenseweg 117, Vorden
9. J.H.E. Marsman, Frederiksplein 92, Warnsveld
10. H. Nijland, Zelledijk 5, Vorden
11. Ronald Bos, 't Stroo 14, Vorden
12. J. Bosch, Christinalaan 7, Vorden
13. Mevr. Eggink, Wildenborgseweg l, Barchem
14. B. Tuinman, Lindeseweg 28, Vorden
15. B.J. Huetink, 'tElshof 14, Vorden
16. G.E. Langelaar, 't Stroo 5, Vorden
17. M. Karmiggelt, Burg. Galleestraat 21, Vorden
18. EJ. KI. Kranenbarg, Lage Lochemseweg 4, Warnsveld
19. M.A. de Vries-Dijkman, Brinkerhof 5, Vorden
20. H. Korenblik, Dennendijk 8, Warnsveld
21. H. Bosman, Vordenseweg 80, Hengelo (Gld.)
22. GJ. Abbink, de Haar 11, Vorden
23. Th. P. Schaad, Rietgerweg, Vorden
24.1. de Greef, 't Gulik 2, Vorden
25. J.H. Ebbink, Keverweg46a, Harfsen
26. Ria Spithoven, de Boonk 29, Vorden
27.J. Slotboom, Eikenlaan l, Ruurlo
28. M. Steintjes, Hoetinkhof 109, Vorden
29. H.M. Arendsen, Enzerinkweg4, Vorden
30. J.C. Houwen, De Doeschot 11, Vorden
31. W. Nijenhuis, Kerkstraat 11, Vorden
32. G.G. Bergman, Brinkerhof 64, Vorden
33. G. Krimp, G. Sprokkereefstraat 9, Ruurlo
34. J.G. Hiddink, Vordensebinnenweg 5, Lochem
35. G. Udink, Almenseweg 3, Warnsveld
36. B.J. Oonk, 't Kerspel 2, Vorden
37. J. Gotink, Rouwbroekweg 2a, Warnsveld
38. D. Enting, Mulderkamp 13, Vorden
39. Korenblek, Lankhorsterstraat 8, Wichmond
40. H. Smeerdijk, Warkenseveldweg 91, Warnsveld

Uitslag kruiswoordpuzzel (528 inzendingen)
Ie E.H. Brunnekreeft, Horsterkamp 10, Vorden; 2e A.J.H. Teunissen, Prunusstraat 5, Hengelo (Gld.); 3eGineke Bosman, Het Heijink2, Vorden

Uitslag kleurplaat wedstrijd (131 inzendingen)
Groep t/m 6 jaar: Ie prijs Dianne ter Vrugt, 5 jaar, Hackforterweg 36,
Wichmond; 2e prijsjorris Schotsdam, 4jaar,Joostinkweg 6, Vorden; 3e prijs
Marjon Arfman, 4 jaar, De Leuke 2, Vorden; 4e prijs Nicole Huntink, 3 jaar,
Insulindelaan 60, Vorden; 5e prijs Stephanie Witvoet, 2 jaar, Breegraven 80,
Warnsveld.
Groep t/m 9 jaar: Ie prijs Bjorn van Geenhuizen, 9 jaar, Kruisbergseweg 7,
Hengelo (Gld.); 2e prijsJoris Golstein, 8jaar, Frederiksplein 22, Warnsveld;
3e prijs Johan te Winkel, 8 jaar, Margrietlaan 17, Vorden; 4e prijs Claudia
Dekkers, 8 jaar, Hoetinkhof 108, Vorden; 5e prijs Anne Flokstra, 8 jaar,
Molenstraat 16 Warnsveld.
Groep t/m 12 jaar: Ie prijs Yvette Wentink, K) jaar, Hanekamp 3, Vorden;
2e prijs Joost Bloemendaal, 11 jaar, Hengeloseweg 4, Vorden; 3e prijs Barbara Poorterman, 11 jaar, Hilverinkweg 4, Vorden; 4e prijs Marsja, 10 jaar,
Brinkerhof 83, Vorden; 5e prijs Gerke Wunderink, 10 jaar, Strodijk 23, Vorden.
Prijzen kunnen afgehaald worden bij Sueters, Dorpsstraat 15, Vorden.

Achtkastelenrijders
31 ANBO, klootschieten op camping
'De Goldberg'
JANUARI:
7 Vrouwenclub Medler, dames
Wesseldijk
8 HVG dorp, Nieuwjaarskoffiemorgen
8 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen
Vorden, Nieuwjaarskoffiemiddag
9 NCVB, Nieuwjaarswensen
9 HVG Wichmond, Nieuwjaarsavond
10 Bejaardenkring, Dorpscentrum
15 KPO Vierakker-Wichmond,
jaarvergaderingen bingo
15 NCVB, dhr. Bekman, Lezing over
Vorden
15 KPO Kranenburg-Vorden
16 HVG dorp, Jaarvergadering
19 Pronkzitting 'de Deurdreajers',
in de Herberg
21 Vrouwenclub Medler, Politie
inbraakpreventie
23 HVG Wichmond, Jaarvergadering
24 Bejaardenkring, Dorpscentrum
26 De Deurdreajers, lotenverkoop

Veldtoertocht
'Achtkastelenrijders'
De veldtoertocht die de V.R.T.C. 'De
Achtkastelenrijders' uit Vorden zondagmorgen organiseerde is een groot
succes geworden.
Bijna 400 coureurs kwamen bij het Gemeentelijk Sportpark aan de start voor
deze 40 kilometer lange veldtocht. Onder de deelnemers o.m. de renners van
de wielerploeg van Arie Hassink die
deze tocht aangrepen om de konditie
in takt te houden c.q. op te vijzelen.
De rit voerde de deelnemers via het
Grote Veld richting Lochem waar de
Paasberg en de stortplaats werden
'aangedaan'. Via Barchem keerden de
renners weer bij het sportpark terug
waarna men in de kleedkamers van de
voetbalvereniging 'Vorden' een warme
douche kon pakken.
Opvallend bij deze veldtoertocht het
grote aantal ATB-rijders.

Geze///(

v,Je3Herberg'
op de Kerstmarkt

Leuke aanbiedingen oj

Babytruitjes
Babysetjes
Tienersetjes
Kerstprijs nu f7,50
e
" nog vele andere

ook dit jaar staan wij weer op d<
Kerstmarkt
met die heerlijke

"GLÜHWEIN"
gemaakt op originele
Oostenrijkse wijze

KERSTMARKT
VORDEN

ZATERDAG 15 DECEMBER 11.00-18.00 uur
op het marktplein

IL'$r>k

Vele kramen in kerstsfeer, houtvuur, bezoek van de Kerstman, optredens van Vordense- en
Wichmondse zangkoren, muziekverenigingen, midwinterhoornblazers, dansgroep, boerenkoolmaaltijd.

PROGRAMMA

***** ,t\\\*e
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OP
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11.00-13.30 uur
13.30-14.00 uur
14.00-14.30 uur
15.00-15.30 uur
15.30-15.45 uur
15.45-16.15 uur
16.16-16.45 uur
16.45-17.00 uur
17.00-17.30 uur
17.30-18.00 uur

Draaiorgelmuziek
Sursum Corda
Ned. Herv. Kerkkoor Wichmond/Vierakker'
Gemengd koor Wichmond / Vierakker
Midwinterhoornblazers
Vordens dameskoor
Knupduukskes
Midwinterhoornblazers
Vordens Mannenkoor
Concordia

v

(u

vanaf 17.30 uur
KERSTVERSIERING
o.a.
kandelaars, kerstklokken
kerstservetten, kaarsen
slingers, kerstballen
pieken, kerstkaarten
kerstverlichting

engelse potpourri

BOERENKOOL MET WORST
Vanaf 17.30 uur kunt U op de Kerstmarkt tegen inlevering van een "Boerenkoolbon"
genieten van een heerlijk bord boerenkool met worst. Deze bonnen zijn op de Kerstmarkt
voor de prijs van f 5,-.

fe
l

De Vordense Kerstmarkt - EEN KLASSE APART
Het wordt weer gezellig! - U KOMT TOCH OOK?
DEELNEMERS KERSTMARKT

Een gezellige
Kerst 1990
Evenals voorgaande jaren vindt U bij
Bloemenhuis 'IJsselfleur'

ft>njsslrai

^>mtós;e"

"8,tel.3487

in Vorden op de Kerstmarkt een
prachtassortiment
KERSTARRANGEMENTEN.
Deze zijn vervaardigd met 1* kwaliteit
materialen en kaarsen in sfeervolle
kleuren:

Kerstbakjes
oorspoedig 1991

v.a. 8.95

Artifleur bloemen, Huitink groente-fruit, Jan Wiekart banketbakkerij, Tuunte modekleding, Olde
Smidse cafetaria, Welkoop gereedschappenhuish. artikelen, VS-Super supermarkt, Café de
Herberg, Hanny Morsinkhof Ruurlo, Demi Byou
byouteriën, Rodenburg slager, Barendsen doehet-zelf-geschenkenhuis, Schurink bakkerij, Visser modekleding, Sueters speelgoed-huish.
artikelen, Oplaat bakkerij, Ten Kate drogist, Fashion Corner kleding, Van Asselt bakkerij, Vlogman slager, Dijkerman bloemist.

Vanaf maart
in Vorden, en nu al
op de kerstmarkt

Tegen Inlevering van deze bon

2,50 korting
op tedere 2e panfy

ie

SPEELGOED
HUISHOUDEN
KADOSHOP
"ORPSSTRAATIS
'25J BA VO

PAM. j. HUITINK
«•B. Galleeslr. 3

HANNIE
MORSINKHOF

Kaarsen

_
a>e

•*••"

n grote sortering
^ NOTEN en
ZUIDVRUCHTEN

'Jdens d e markt worden
ae noten gebrand.

i

Welke ONDERNEMER pikt dat?
AMSTERDAM - N"
enorme Terli«*e» »• hebben
geleden In de •ektoren van

ïsSp**

Véél verzekeraars hebben de A.O.V. - pre mies
(arbeidsongeschiktheidsverzekering) met

3O tot 4O% verhoogd.
Natuurlijk hoeft u dat niet te pikken.
Wenzel Spellbrink Assurantiën werkt met maatschappijen die deze absurde verhogingen niet
doorvoeren. En dat scheelt honderden zo niet
duizenden guldens per jaar, terwijl u toch volledig verzekerd bent.
Zelfs als u bij uw huidige verzekeraar een uitsluiting hebt, zullen wij alles ir) het werk stellen om
bij een andere maatschappij u toch volledig verzekerd te krijgen (dit deden wij reeds vele malen
met succes).

Een offerte levert het keiharde bewijs.
Vul daarom vandaag nog de bon in.

Nee, ik pik dol niet. Stuur mij snel een
Vrijblijvende offerte voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering met volledige dekking.
Naam:
Adres:

EEN VROEG KERSTGESCHENK

,

Plaats:
Leeftijd:

lel:

KINDER TRAINING/
JOGGINGPAKKEN

Beroep:
Verzekerd bedrag voor het eerste jaar:
Verzekerd bedrag voor de jaren daarna
Stuur deze bon op of bel 05430 - 18585.
Wenzel Spellbrink Assurantiën
Antwoordnummer 301,7100 WB Winterswijk,

in vele modellen en kleuren
maten 68 t/m 176
een prachtig sportief en voordelig kerstkado

Wenzel Spellbrink
assurantiën en bemiddeling o.g.
Markt 25, W i n t e r s w i j k . Tel. 05430-18585

Jeugdsoos FLOPHOUSE
Toldijk
ZATERDAG 15 DECEMBER

Op 12 -13 -14 en 15 december
geven wij op deze pakken maar liefst

PERSONNEL
STICHTING POPBELANG ACHTERHOEK

4 Muzikanten in een
SUPERBAND
UIT-LUI-WEEK
van 26 t/m 30 december

Het nieuwste Intercard album met geboortekaartjes is net uit!
Stap eens bij ons binnen.
Wij tonen U graag vrijblijvend de uitgebreide kollektie.
Ook de tekst kunnen wij met U samenstellen.

Loop even binnen, want het loont de moeite!

Kerstmarkt Vorden

Wie versiert
de mooiste
kerstboom?

DRUKKERIJ

Op zaterdag 15 december zullen bij de Kerstmarkt te Vorden max. 20
kerstbomen staan, die door de jeugd van 6-11 jaar versierd mogen worden.
Hiervoor dienen eigen middelen te worden gebruikt en meegebracht.
Het tijdstip van versieren ligt tussen 13.30-15.30 uur.

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

Voor de meest mooie en originele kerstboom worden leuke
prijzen beschikbaar gesteld.

WEEVERS

Opgave vóór 15 december a.s. bij Wim Polman, Dorpsstraat 22 te Vorden.

Installatiebedrijf Oldenhave is
een f uil-service installatiebedrijf met vestigingen in Wichmond, Zutphen en Steenderen. Een jonge, snel groeiende onderneming waar ca. 40
goed opgeleide vakmensen
garant staan voor hoogwaardige installatietechniek. Het
uitgebreide dienstenpakket
omvat o.a. CV-installaties en
gaskachels; ventilatie- en verwarmingstechniek; elektrische installaties; waterleiding; het plaatsen van sanitair; zink- en dakbedekkingswerk; onderhoud aan fabrieksinstallêties en machines;
verkoop, plaatsing en reparatie van wit- en bruingoed en
klein huishoudelijke apparatuur.

Teneinde de aanhoudende groei het hoofd te kunnen bieden is uitbreiding en versterking van ons personeelsbestand noodzakelijk.
Derhalve zijn wij op zoek naar een:

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)
De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

LOODGIETER/
CV-MONTEUR
Uw Functie.
Wij verwachten een positieve en flexibele instelling. De werkzaamheden worden veelal uitgevoerd in nieuwbouw- en renovatieprojecten. Maar ook het behandelen van storingen in de particuliere
sektor behoren tot uw takenpakket. Een service auto zal tot uw
beschikking worden gesteld. Er wordt een grote mate van zelfstandigheid verwacht.
Wat wij bieden.
Wij bieden u een interessante baan met een hoge mate aan zelfstandigheid. Ook bieden wij een prima salaris meteen goed pakket
aan secundaire arbeidsvoorwaarden.
Voldoet u aan bovenstaande functie-eisen en bent u geïnteresseerd? Neem dan onmiddelijk kontakt op met dhr. G.J. Oldenhave,
Baakseweg 11, 7234 SJ Wichmond. Telefoon 05754 -1755.

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Met de Kerstdagen gezellig dineren
RESTAURANT

erkend ANWB
Bondsrestaurant" Tic.
•«••^

Scheggertdijk 10 - 7218 NA Almen - Tel. 05751 -1296

Beide Kerstdagen serveren wij u een heerlijk koud
en warm kerstbuffet vanaf 17.30 uur.
Voorafgegaan door een borreluurtje.
* Dit geheel sfeervol omlijst door organist
* Buffetsamenstellingslijst wordt U op aanvraag toegezonden
* Reservering gewenst

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE

Uw gastheer J. v.d. VAART

Op het marktplein wordt zaterdag 15
december de traditionele kerstmarkt
gehouden.
De kramen worden bezet door leden
van de Ondernemersvereniging, die
moeite noch geld sparen om van hun
kraam het beste te maken.
Het geheel zal er feestelijk uitzien,
waarbij natuurlijk het culturele niet zal
ontbreken. Vanaf 11.00 uur zal de
Kerstmarkt opgeluisterd worden met
klanken van Sursum Corda, Ned. Hervormd Kerkkoor uit Wichmond Trompet duo - het gemengde Koor
Wichmond-Vierakker
Midwinter
hoornblazers - Vordens Dameskoor Knupduukskes - Vordens Mannenkoor en Concordia.
De gehele dag zal door het dorp
draaiorgelmuziek te horen zijn.
Verder zal er op de Kerstmarkt voor de
kleinere jeugd een mini-draaimolen
aanwezig zijn en voor de wat grotere
jeugd is er weer het kerstboomversieren. Twintig kerstbomen mogen versierd worden naar eigen idee en inbreng. Onder de leukste creaties worden prijzen beschikbaar gesteld. Ook
de Kerstmannen zullen niet ontbreken. De gehele dag door zullen twee
Kerstmannen presentjes uitdelen en
de kinderen verwennen. Ook de Glühwein zal niet op de Kerstmarkt ontbreken en aan het einde van de Kerstmarkt
kan men voor een kleine vergoeding
genieten van een Boerenkoolmaaltijd
met worst, verzorgd door Hotel Bakker.
Een heel groot programma met elk wat
wils, zowel voor de ouderen als voor de
jeugd. 'Het is schitterend, wanneer je
de reacties hoort van de bezoekers.
Men is zo enthousiast, dat er nu al telefoontjes komen, met de vraag wanneer
de Kerstmarkt gehouden wordt', aldus
Wim Polman. 'Met de verenigingen,
die meedoen aan de Kerstmarkt hebben wij ongelooflijke goede contacten.
Er is niet een vereniging te noemen,
die niet enthousiast is', aldus Wim Polman. 'En dat maakt het werk in een
keer veel lichter. Vergeet niet, dat aan
deze organisatie ongelooflijk veel werk
verbonden is. Maar wij doen het graag,
wanneer je weet, dat heel Vorden
meedoet. Ook aan de zijde van de gemeente wordt ons alle hulp toegezegd,
die mogelijk is. Dat wordt door ons bijzonder gewaardeerd', aldus voorzitter
Wim Polman, die op dat moment zegt,
dat het interview over is en dat hij aan
het werk moet. Waarvan akte!

KOM EENS PRATEN MET OTTEN

endrix
VOER ÉN VOORLICHTING
DE BASIS VOOR
EEN GEZOND PERSPEKTIEF.
Voer. Huisvesting. Gezondheid. Management. Milieu.
Wie in de veehouderij werkt, weet dat goede resultaten
van veel zaken afhangen. Hendrix' voeders levert daarom
naast kwaliteitsvoeders ook voorlichting. Via
gespecialiseerde voorlichters. En service via een
uitgebreid net van zelfstandige verkopers. Vakmensen
waarop u kunt vertrouwen. En bouwen. Aan een toekomst
met een gezond perspektief.
Ook in uw buurt zit een Hendrix' verkoper. Hij stant
voor u klaar. Om u te helpen per
saldo meer over te houden.
Want dat is de kracht van
Hendrix. En van degene die van
Hendrix voert. Bel daarom snel
de Hendrix' verkoper.
Bel 'm. Nu!

„Over meubels bijvoorbeeld"
OTTEN weet (bijna) alles over goede meubels.
Hij maakt ze dan ook al tientallen jaren en sinds enkele jaren
verkoopt hij ze ook rechtstreeks aan partikulieren. Praat eens met
OTTEN over een nieuw bankstel met mooi leer bekleed. Of hebt u
liever een bekleding van een prachtige stof? Dat kan ook.
Bent u toe aan een nieuwe kast of een praktische salontafel?
Of denkt u aan een nieuwe eethoek en een televisiemeubel?
OTTEN heeft die meubels voor u! In ruime sortering tegen zeer
aantrekkelijke prijzen. Allemaal heel degelijk en mooi! Kom maar
eens kijken en laat u adviseren.

Losse-kussen-service.
Bij OTTEN kunt u ook nieuwe, losse kussens kopen, als die van uw eigen bankstel of fauteuils versleten zijn. Dat is niet alleen erg
praktisch, maar ook economisch! Ook daarbij kunt u zelf de bekleding bepalen. Praat er eens over met OTTEN hij adviseert u graag
en goed.

Inruilservice.
Als u bij OTTEN nieuwe meubels koopt, geeft hij een leuke prijs voor uw gebruikte meubels. Dat is uw eerste winst. Mooi
meegenomen!

Kom naar OTTEN, kom naar Halle!
De verkoophal is bij de fabriek en is iedere dag, behalve 's zondags geopend. Vrijdags zelfs tot 21.00 uur, zaterdags tot 16.00 uur.
Van harte welkom!

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

WIE VERDER KIJKT KIEST
VOOR HENDRIX.

hendrix' voeders

HONDERDEN ZIEN UW ET AL A GE,
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Voor al uw loodgieterswerk,
Lood- zink- en platdakbedekkingen,
Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Juist in het najaar - wanneer de dagen korter worden,
de bladeren gaan vallen en de winter zich aankondigt
- krijgen velen dat echte saunagevoel...

Erkend gas en waterinstallateur

openingstijden:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Tapperij „DE ZWAAN"

15-23 uur
18-23 uur
17-23 uur
18-23 uur
18-23 uur

gemengd
gemengd
dames
gemengd
gemengd

presenteert op

Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

ZONDAG 16 DECEMBER

Met de feestdagen in zicht en het huishoudboekje op
scherp bieden wij een uiterst voordelige

The Amazing Stroopwafels

ZES-badenkaart ,
voor slechts

Fa. Wiltink

T ï / l «UU

THEO TERWEL

Aanvang 21.30 uur

(Geldig t/m 31 maart 1991)

Kaarten in voorverkoop, want vol = vol

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

Uit, goed voor u!
Thuisblijven kan altijd nog!

lorentzlaan 4 - 7002 hb doetinchem
(wijk 2) - telefoon 08340-25501

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

voor de ECHTE saunaganger

OPEL SERVICE

Wij kunnen u weer voldoende

VRIESRUIMTE

K£ w. j. s; KOOI

aanbieden, zowel grote als kleinere cellen. Deze cellen
zijn te huur voor kortere of langere tijd. Tevens kunnen
wij voor U partijen vlees/of groente invriezen.

W.J. v/d Kooi

Opel/Isuzu-dealer: TVamstraat 13, Lochem. fit: 05730-5 25 55.
Barchemseweg 45, Ruurlo. ©: 05735-32 95.

Vrieshuis v.d. Berg

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

Groenloseweg 20, Ruurlo.Tel. 05735-1418

Verkoop en Reparatie

F I A T

AUTOBEDRIJF TEGER RUURLO
Dat kan met hei

EINDEJAARSFEEST!
aaaa
OPENINGSTIJDEN:
ZATERDAG 15 DECEMBER

van 9.00-17.00 uur

2 DAGEN VOLOP AANBIEDINGEN
*
*
*
*

Tot f 3000,- extra inruil op ANWB-koerslijst of
Gratis* accessoirespakket t.w.v. f 1500 - of
Extra garantie of
Gratis* een stereo-radio-cassetterecorder.

{3f||te

ZONDAG 16 DECEMBER

van 10.00-16.00 uur

aaaa

Zie onze aanbiedingen in onze showroom
MAAK EEN PROEFRIT IN ONZE NIEUWE

FIAT de TEMPRA

KOM KIJKEN
Voor iedere bezoeker ligt er een leuke
attentie klaar!
Ja, ik wil graag meer weten over het Spellbrink
GOUDEN OOGSTPLAN.
* Bij aankoop
van een
occasion
boven f 7500,tijdens de
show.

STATIONSSTRAAT 16 - RUURLO - TEL. 05735-1426

Naam:
Adres:
Plaats:
Leertijd:

Tel:

Mijn inleg per week/maand zou zijn:
Stuur deze bon in of bel 05430 - 18585.
Wenzel Spellbrink GOUDEN OOGSTPLAN
Antwoordnummer 301, 7100 WB Winterswijk.

DERDE BLAD

CONTACT

Donderdag 13 december 1990
52e jaargang nr. 37

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Heren l Dash in het nieuw

Betaling abonnementsgeld
vanaf donderdag 13 december 1990
tot 18 januari 1991
Het abonnementsgeld voor 1991 voor Contact ed. Vorden bedraagt

f 36,- inklusief 6% BTW
als u voor 18 januari 1991 betaalt.
Betaalt u na 18 januari (ook girobetalers) dan brengen wij u f5,- administratiekosten in
rekening.

U VERDIENT DUS f 5,- als u vóór 18 januari betaalt!
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374; Amrobanknr. 48.63.19.245;
Bondsspaarbank nr. 92.31.24.004; Postgironr. 1.20.58.67
t.n.v. Drukkerij Weevers BV, Vorden
Onze kantooruren zijn: van maandag t/m vrijdag
8.00-12.30 uur en 13.00-17.00 uur; zaterdags gesloten.

Heren l van de voUeybalvereniging Dash heef t van direkteur Hans Bruggeman van de Amrobankte Vorden nieuwe shirts en
trainingspakken ontvangen.
Achterv.l.n.r.: MarkDroppers, Christiaan Thalen,Johan Bakker, Hans Leunk, Martin ter Wee.
Voor: Teun van der Lee, Richard Bijenhof, Ronald ter Webel, Sidney Roerdinkveldboom en trainer Johan Tazelaar.

SJfOKT-nieuws
'Snertrit' de
Graafschap rij ders
De VAMC 'De Graafschaprijders' organiseert zondag 16 december een snertrit (orienteringsrit), waarvan start en
finish bij 't Pantoffeltje zijn gepland.
Deze rit volgens een eenvoudig reglement voert de deelnemers geheel door
de omgeving van Vorden. De lengte
bedraagt 40 kilometer.
De dames Betsie Versteege en Elsbeth
Regelink hebben de route uitgezet. Na
afloop staan de borden met snert klaar.
Bij de prijsuitreiking worden tevens de
medailles uitgereikt aan hen die het afgelopen jaar regelmatig aan de orienteringsritten hebben deelgenomen.
i

Vorden l - - Go
Ahead l 2-5
Go Ahead uit Deventer trok zondagmiddag in Vorden meteen ten aanval
en zette Vorden onder druk. In de 4e
minuut kopte Bennie Wentink de bal
voor de voeten van Jan Drogt die gelijk
uithaalde 0-1. Twee minuten later profiteerde Erik van Zandvliet van getreuzel in de Vordense defensie 0-2.
Hierna begon Vorden met een tegenoffensief. Een kopbal van Frank Rouwenhorst dat doel trof, werd om onduidelijke reden door de scheidsrechter
wegens buitenspel afgekeurd.
In de 25e minuut onderschepte Edwin
Meyer een terugspeelbal en stevende
op doelman Lutjebroer af. Deze
bracht hem ten val waarna Bennie
Wentink de toegekende penalty benutte 1-2. Vlak voor rust redde de Deventer goalie fraai op een schot van Peter
Hoevers.
Vijf minuten na rust gaf Erik van Zandvliet doelman Harms op simpele wijze
het nakijken 1-3. Een kwartier later
werd het 1-4 door Arjan Noteboom en
1-5 door Albert Jansen. Invaller Peter
Jansen bracht in de slotfase de eindstand op 2-5.

Eerste seizoenzege
Dash/Sorbo dames
De dames van Dash/Sorbo hebben de
eerste drie punten binnen. De opgaande lijn in het spel van Dash resulteerde
in een 3-1 zege op nummer zes van de
ranglijst Flash uit Nijverdal.
De eerste set werd Flash verrast door de
inzet van de thuisclub, setstand 15-8.
In de tweede set een nerveus spelend
Dash/Sorbo dat zich met 5-15 danig
liet inpakken.
Coach Louis Bosman bracht zijn team
echter weer op het goede spoor waardoor de derde set vrij gemakkelijk met
15-9 kon worden gewonnen. De vierde
set was enorm spannend. Flash bracht
een 11-7 achterstand uiteindelijk terug
tot slechts één punt verschil, 14-13. De
thuisclub hield het hoofd echter koel
en won met 15-13. Eindstand 3-1.
De heren recreanten van Dash wonnen

uit tegen ABS met 1-2. Na een 8-0 achterstand werd de eerste set toch nog
met 9-15 gewonnen.
In de tweede set werd ABS aanvankelijk
weggespeeld. Bij de stand 1-14 kwam
de thuisclub toch nog terug tot 15-8.
In de derde en laatste set werd Dash
weggespeeld 15-4. Eindstand 1-2.
De eerste set kende aanvankelijk een
gelijkopgaande strijd, maar aan het
eind van de set liet Dash het klasseverschil zien en haalde de set binnen met
15-12.
In tegenstelling tot de eerste set begon
Dash in de tweede set erg zwak en
kwam al snel met 7-4 achter te staan.
Na een time-out begon het te draaien.
Mede dankzij een sterke opslag van Ronald te Mebel werd DVO sterk onder
druk gezet.
Alles lukte in deze fase van de wedstrijd. Aanval en verdediging sloten
goed op elkaar aan en DVO werd volkomen weggespeeld. Dash won deze
set met 15-7.
De derde set werd op een regelmatige
manier gewonnen. Vanaf het begin van
de set stond Dash steeds licht voor en
deze set werd afgesloten met een 15-10
eindstand.
Dit betekent dus weer een 3-0 overwinning. Dash staat nog steeds samen met
Harfsen bovenaan met nu al 4 punten
voorsprong op de nummer drie.
Aanstaande zaterdag speelt Dash thuis
tegen SVS 2 uit Schalkhaar dat momenteel de laatste plaats bezet.

Quick E3; Erica '76 E3 — Vorden ES;
Vorden F l - Brummen Fl; KI. Dochteren fl —Vorden F2.

Junioren
Uitslagen: Ruurlo Al — Vorden Al
0-4; Vorden A2 — Diepenheim Al 2-2;
Ruurlo BI — Vorden BI 5-1; Vorden
Cl — Neede Cl 0-0; DEO Cl — Vorden C2 9-1.
Programma: Vorden Al — Sp. Eibergen Al; Vorden A2 — Neede A3; Vorden BI — Reunie BI; Ruurlo Cl Vorden Cl; Witkampers Cl —Vorden
C2.

Senioren
Uitslagen: Vorden l — Go Ahead l
2-5; Vorden 2 — Neede 35-1; Baakse
Boys 2 — Vorden 3 5-2; Rekken 3 Vorden 4 2-0; Vorden 5 — Dierense
Boys 3 1-2; Witkampers 8 — Vorden 6
4-0; SVBV 6 — Vorden 7 2-3.
Programma: Zelhem l — Vorden 1;
Eibergen 3 — Vorden 2; Vorden 3 Loenermark 6; Vorden 4 — Rietmolen
5; Zutphen 4 — Vorden 5; Vorden 6 Lochuizen 4; Vorden 7 — Reunie 7;
Socii 5 — Vorden 8.

S.V. Ratti
Programma zaterdag 15 dec.: Eerbeekse Boys — Ratti.
Programma zondag 16 dec.: Ratti —
GSV '63; Baakse Boys 3 — Ratti 2; Ratti 3 — Hercules 6; Ratti 4 — SHE 6.
Dames afd.: Dierense Boys — Ratti.

VoUeybalvereniging Ratti jeugd
'Dash'
Uitslagen: SHE Cl -Uitslagen:
H recr. E ABS — Dash 1-2; Dl DVO l
- Dash 3 1-3; DSC SVS 7 — Dash 8
3-0; MB1A Hansa l — Dash l 1-2; Hl
DVO 2 — Dash l 0-3; H2A WSV l Dash 2 1-2; IC l ABS l — Dash l 3-0;
IB1A Devolco l -- Dash l 0-3; DP
Dash 2 — Bruvoc l 2-3; D3A Dash 5 —
Bruvoc 22-1; D3B Dash 6 — Bruvoc 3
1-2; DSC Dash 7 — Bruvoc 4 1-2; H2B
Dash 3 — Bruvoc 3 3-0; H3B Dash 4 WSV 3 3-0.
Programma:
DP Devolco 4 — Dash 2; D3A Harfsen
3 — Dash 5; D3 Div.B Havoc - Dash/
Sorbo; D3B Harfsen 4 — Dash 6; DSC
Epse 2 — Dash 7; H2B Epse l — Dash
3; I) l Dash 3 — WSV l; D2B Dash 4 Heeten 1; DSC Dash 8 — WSV 3; Hl
Dash l — SVS 2; H2A Dash 2 — Heeten 1; MA l B Dash l -- Heeten 2;
M B l A Dash l — Devolco l; IC l Dash l
— WSV1.

V. V. Vorden
Pupillen
Uitslagen: Vorden Dl — Be Quick Dl
3-1; Vorden D2 — Sp. Brummen D3
0-1; Vorden El — Sp. Brummen El
3-H; Warnsv. Boys E4 — Vorden E2 0-3;
A/C E3 — Vorden E3 0-5; Warnsv.
Boys F2 — Vorden F2 0-7; Erica '76 F3
- Vorden F3 1-0.
Programma: Wilh. SSS Dl — Vorden
Dl; Vorden D2 — Wilh. SSS D4; AZC
El — Vorden El; Vorden E2 — Be

Ratti Cl 2-2;
Ratti BI —de Hoven BI 0-4.;
Programma 15-12: Ratti BI — Gazelle
NieuwlandB2.

S.V. Sociï
Programma 15-12: Wilhelmina SSS
Fl-Sociï Fl; Sp. Brummen El - Sociï
El; SCS D l-Sociï Dl; Keyenb. Boys BI-

SociïBl.
Programma 16-12: Sociï-Wezepe; Sociï 3-AZC 6; Eerb. Boys 7 - Sociï 4; Sociï 5-Vorden 8; Zutphania 6-Sociï 6.
Uitslagen 9-12: KI. Dochteren-Sociï
0-0; Voorst 4-Sociï 3 0-4.

RTV Nieuws
RTV'ers blijven het goed doen in de
GOW crossen die medio december
hun finale hebben. Zo won Bennie Peters afgelopen zaterdag een cross in
het Overijsselse Hengelo in de categorie liefhebbers.
Bij de Junioren greep Eddy Heuvelink
nog net een podium plaats mee, hij
werd 3e. Datzelfde deed Johan Pardijs
in de categorie Veteranen. Ook hij wist
in Hengelo op het podium te komen
als 3e, wat hem in het totaalklassement
op een 2e plaats brengt. Frans de Wit
plaatste zich als 8e in deze wedstrijd.
Bij de amateurs werd Peter Makkink
10e.
Tijdens een nationale veldrit in Amersfoort trof Jan Weevers de totale Nederlandse veldrit top. Na een wedstrijd
over 50 min. klasseerde de Vordenaar
zich als 8e. Winnaar werd Rudi Nagegast uit Hoogeveen.

Dammen

Tijdens gehouden radarcontroles in de
gemeente Vorden in de afgelopen
week op diverse plaatsen en tijden werden in totaal 65 automobilisten verbaliseerd terzake het overschrijden van de
maximum snelheid. Onderde 65 automobilisten bevonden zich 9 bestuurders die zelfs meer dan 30 km/u boven
de maximum toelaatbare snelheid uitkwamen.
Ook tijdens de afgelopen week kwamen diverse meldingen binnen over
vernielingen aan de brievenbussen o.a.
gepleegd aan de Ruurloseweg. /elfs
een brievenbus aan het Vogelbosje
werd met inhoud geheel ontvreemd.
In het afgelopen weekeind werden er
vernielingen gepleegd in de omgeving
Strodijk/Kruisdijk en het spoor liep
verder in de gemeente Hengelo (G.).
Op diverse plaatsen had men het
straatmeubilair waaronder verkeersborden en straatnaamborden vernield
en afgebroken van de palen. Schrikhek

werd weggehaald bij gevaarsobject en
elders bij iemand in de tuin gegooid.
Een ieder die hier meer vanaf weet
wordt verzocht zich te melden.
In de Vordense Veengoot zwemt een
zwaan rond die licht gewond is aan de
vleugels. Het betreft een oude verwonding. De dierenasielbeheerder van 'De
Bronsbergen' te Zutphen heeft de
zwaan bekeken en geconcludeerd dat
het dier het goed maakt en zijn voedsel
goed kan bemachtigen.
In het afgelopen weekeind heeft men
vernielingen gepleegd in de openbare
ruimte van het Postkantoor te Vorden.
Men heeft o.a. getracht de aanwezige
postzegelautomaat te vernielen. De
glaasjes e.d. waren verbrand. De totale
schde is (nog) onbekend. Onderzoek
in deze volgt. Zij die iets weten worden
verzocht zich te melden.
Stop met die onzinnige vernielingen!

De redactie.

ZIEUWENT - Musici van formaat op de tweede editie van het
popfestijn 'Achterhoek Gala'! Op dinsdag l januari 1991 zullen
een keur van zowel landelijk als regionaal bekende popmuzikanten optreden in het schitterende complex 'Sourcy Center' in Zieuwent, dat die dag het hartje van de Achterhoek zal vormen.
Gezien het doorslaande succes van vorig jaar mag verwacht worden dat dit festival voor de artiesten en voor 'elke rechtgeaarde
Achterhoeker' een prachtige start van popjaar 1991 wordt!
Achterhoek Gala
De opzet van het Gala is in grote lijnen
dezelfde als de succesformule van vorig
jaar, destijds in Zaal Concordia in Hengelo Gld. Talentvolle artiesten die in de
Achterhoek wonen, gewoond hebben
of er geboren zijn, werden benaderd
om in, door de organisatie geformeerde, bands te spelen op Nieuwjaarsdag
l januari.
De finale werd een spektaculaire sessie
van alle artiesten tesamen. Voor het komende Gala wordt dit uitgebreid met
enkele 'gesettelde' bands uit de Achterhoek.

Nieuwjaars toernooi
badminton

GROEP

WEEVERS

MICUWSTAO 90 • POSTBUS 22 - 7210 AA VOffOf N
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Achterhoek Gala
op IjanuariinZieuwent!

BDV Brummen 2 — DCV Vorden 5
2-10
Lokatie
Onderlinge kompetitie: M. Kuin — B.
Klein Kranenbarg 2-0; J. Kuin — M. Het nieuwe, in augustus geopende,
Klein Kranenbarg 0-2; H. Klein Kra- multi-functionele centrum 'Sourcy
nenbarg—J. Geerken 1-1; G. Hulshof Center' in Zieuwent bleek een perfecte
- H. Lenselink 2-0; J. Hoenink — G. lokatie voor het Achterhoek Gala.
Het 'Sourcy Center' is zeer geschikt
Dimmendaal 0-2; G. Brummelman —
J. Slütter 0-2; B. Rossel — H. Esselink voor een dergelijk festival met alle nodige en alle luxe voorzieningen in rui2-0.
me mate aanwezig. Daarnaast een grote, verlichte parkeerplaats die voldoende ruimte biedt voor alle auto's en fietsen die de naar schatting kleine 1.500
bezoekers naar Zieuwent brengen.
Op woensdag 2 januari 1991 organiseert Badminton Club Veldhoek een Podium en installatie
nieuwjaarstoernooi waaraan elke re- In de grote hal wordt een enorm pocreatieve badmintonspeler kan deelne- dium gebouwd dat zich uitstrekt over
men. Ervaring is niet noodzakelijk de gehele breedte van de hal. Vanwege
evenmin als het lidmaatschap van een het grote aantal artiesten, zo'n tachtig
badmintonvereniging. De opzet is om
(!) in totaal, is dit ook noodzakelijk.
er een gezellig en sportief samenzijn De licht- en geluidsinstallatie wordt bevan te maken.
trokken van Normaal en van Decilux,
Dit nieuwjaarstoernooi wordt gehou- zeer professioneel dus, met louter vakden in Sportcomplex de Veldhoek. mensen achter de knoppen. De organiOpgave graag voor 22 december a.s. satie heeft een gigantische hoeveelheid
bij Jan Teunissen tel. 05736-1202 of licht ingehuurd want men wil ook viDiny Hebbink tel. 05753-7216.
sueel een boeiende voorstelling brengen. Ook aan de aankleding van de hal
wordt de nodige aandacht besteed.

na

DRUKKERIJ

Artiesten en programma
De organisatie biedt een afwisselend
programma met zowel bestaande
bands als speciaal voor die avond gevormde sessieformaties. Als bestaande
bands zullen o.a. optreden de K.G.B.
uit Lichtenvoorde, een 15-mans for-

matie met o.a. Jan Doppen, Jan Manschot, Joop Tenten. Dan de Katzenjammer Kids, een rockabilly band uit
Aal ten; de alom bekende formatie
rond Hans Keuper, Boh-Foi-Toch.
Ook is het de organisatie gelukt TBC
(de band rond Joop Kolber 'Jojunk')
te contracteren, Joop zal ongetwijfeld
enige oude succesnummers ten gehore
brengen.
De Noten krakers, de Zieuwentse revue,
zal met 33 personen ook op het Achterhoek Gala aanwezig zijn; een waar
schouwspel op de planken in het Sourcy Center. Daarnaast Bert Heering, de
ex-zanger van de hardrock-formatie
Vandenberg, die momenteel aan de
weg timmert met Undercover; Bert
heeft samen met de gebroeders Whistler en de zoon van Pierre Courbois een
formatie gevormd die nog veel stof zal
doen opwaaien in Zieuwent.
Als sessies staat het volgende op het
programma: Een band rondjan Ottink
die momenteel speelt in Link en in Liberty en natuurlijk in zijn eigen band,
dejan Ottink Band.
Dan de zevenpersoons-band rond Alfons Hacket, zanger/gitarist van de
Moan en Long Tall Ernie. Alfons zal
het pure rock & roll ten gehore brengen.
Tevens een optreden van de achtmansformatie rondomJos Veldhuizen. Jos is
zanger geweest bij Maddogs en heeft
samen met Ad van de Berg gespeeld in
Teaser. Sinds 1980 is hij leadzanger
van de bekende bluesformatie Flavium.
De formatie van Jos wordt aangevuld
met drie zangeressen.
Een spektaculaire drumshow wordt gebracht door Han Neijenhuis, de drummer van de hardrock-formatie Vangouw.
Al deze artiesten worden bijgestaan
door muzikanten die allen hun sporen
in de muziekwereld hebben verdiend.
De voorverkoop is reeds gestart en sluit
op zaterdag 29 december.
VOORVERKOOPADRESSEN: Zieuwent - Sourcy Center; Lichtenvoorde Café de Zaak; Groenlo - Platenshop
Kaak; Vorden - Bar de Herberg; Lochem - Platenzaak Penny Lane.

14-Jarige koe Marike
onderscheiden
Op de boerderij het 'Makkink' te Vierakker was er feest, de aanleiding hiervoor was dat de 14-jarige koe Marike van de maatschap
Boenink-Rietman de magische grens van 100.000 kg melk had
overschreden.
De buurt had voor deze feestelijke gelegenheid een boog vervaardigd met
groen en de welbekende roosjes en het
getal 100.000 was schitterend uitgebeeld. Onder de boog verscheen Marike (gewassen en geschoren).
Na een welkomstwoord door dhr. Berends (voorzitter van Veehouderij belangen Lochem) werd het woord gege-

ven aan dhr. Kamerling, burgemeester
van Vorden, die de koe een krans omhing en de eigenaren vervolgens feliciteerde met hun succes.
Na de huldiging op het 'Makkink' werden allen uitgenodigd bij 'De Boggelaar', waar de vele sprekers en genodigden de families persoonlijk kwamen feliciteren met hun 3-sterren koe Marike.

P.K.V. Nieuws

Tentoonstelling PV Vorden
'Geflankeerd door voorzitter Cor Bruinsma, opent wethouder
mevr. M. Aartsen-Den Harder de tentoonstelling van de PV Vorden.' We willen de lezers deze foto niet onthouden.

Openbare Basisschool 'De Dorpsschool':

Een geslaagd
St. Nicolaasfeest en
toneeluitvoering
Traditiegetrouw spelen de leerkrachten van de Openbare Basisschool 'De Dorpsschool' rond 5 december een toneelstuk voor de
leerlingen. Ook dit jaar was de uitvoering een groot succes.
Men had dan ook een bij/onder aardig
toneelstuk uitgekozen met veel komische situaties en spannende achtervolgingen. Het draaide allemaal om een
'robotmachine' die mensen in robots
kan veranderen. De uitvinding werd
uiteraard gestolen, maar zoals het
hoort, liep alles goed af.
De kinderen bedankten hun meesters
en juffen met een daverend applaus,
terwijl de ouderraad de spelers en
speelsters bedankten voor alle tijd en
inspanningen die men aan de voorstelling had besteed.

Een dag later bracht St. Nicolaas een
bezoek aan de Dorpsschool. Het paard
van St. Nicolaas had zich helaas wat bezeerd en daarom kwam de Sint en zijn
twee Pieten, tot grote hilariteit van de
ouders en kinderen, op een echte scooter aan tuffen!
Uiteraard bracht de Sint een bezoek
aan alle groepen en kregen alle leerlingen een fijn cadeautje.
Al met al kan de Dorpsschool op een
bijzonder geslaagde St. Nicolaasviering terugkijken.

Nefit-Turbo.
met Schone Winst!
Nefit-Turbo.
,. ,;• De zuinigste HR cv-ketel en tevens
& de schoonste. Zo kunt u eindelijk
: ;i een milieu- maatregel nemen die u
l geld oplevert. Stap eens bij ons
^binnen. We vertellen
u er graag meer over! N E FIT
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Uitslagen van de Achterhoekshow gehouden in de sporthal te Doetinchem
Grote hoenders: Fries hoen Goudpel,
H. Gosseiink IxZG; idem Roodpel
IxZG; Groninger Meeuw Zilverpel,
Marina Pijpers 2xG; idem Assendelfts
hoen Geelpel IxG; Welsumer rood patrijs, HJ. Pardijs IxZG; Wyandotte Columbia, H. Berenpas IxZG.
Dwerghoenders: Hollandse Kriel patrijs, Arnold Dijkstra IxG; idem H.
Gosselink IxG; Lakenvelder Kriel, H.
van Heerde IxZG IxG; Barnevelder
dubb gezoomd, E. Besselink IxZG
2xG; Faverolle, E. Besselink IxG;
Wyandotte kriel goud-zwart gezoomd;
M. Klein Bramel IxG; idem Buff 2xZG
IxG; Buff Columbia, H. Berenpas
3xZG IxG; Gestreept, H.J. Rietman
IxG; Wit,J. Rouwenhorst 2xF IxZG.
Brahma Columbia, E. Besselink 2xZG
4xG.
Sierduiven: Silezische kropper, W. Soeteman IxF 6xZG; Voorburgse schildkropper, G. Sanders 2xF; Altenburger
trommelduif, M.J.A.Jansen IxF IxZG;
Oud Duitse meeuw, G. Sanders IxZG;
Nederlandse hoogvlieger, B. Bulten
3xZG.
Konijnen: Vlaamse Reus wit, GJ. ten
Bokkel IxF 3xZG; idem A. Dijkstra
2xF; Lotharinger, mevr. Borgman-Berenpas IxF 2xZG 2xG; Franse Hangoor.J.F.H. Dekkers IxZG IxG; idem D.
Kuiper 3xZG; Zwarte Nieuwzeelander,
W.H. Braakhekke IxF IxZG IxG; idem
H. Verstege 2xZG 2xG; Witte Nieuwzeelander, M. Boersbroek 2xZG IxG;
idem H.J. Rietman 2xZG; idem H. Verstege 2xF 3xZG; Wener blauw, G. v.d.
Heide 2xG; idem HJ. Rietman IxG;
Rode Nieuwzeelander, H. Gosselink
IxF 3xG; idem G. Lenselink IxF IxZG
IxG; Rex Midden Blauw marter, M.G.
Lijftogt IxZG IxG; lx Castor, Marina
Pijpers IxZG; Hollander, J.G. Derksen
IxF 3xZG; idem T.H. Janssen IxF
2xZG IxG; deze fokker had tevens de
mooiste hollander van de show (proficiat) .
Klein zilver, J J. Jansen 3xZG IxG;
Hulstlander, Arnold Dijkstra IxG; Rus
Zwart, T. Zevenhoeken 3xZG; Nederlandse hangoordwerg, W.H. Braakhekke 2xG; Pool roodoog, HJ. Rietman
IxZG IxG; Kleurdwerg, G. Sanders
IxG; idem H. Sanderman 2xZG.
Cavia's: Marina Pijpers 3xG; idem G.
Sanders IxZG.
De eerstvolgende show is de P.K.V.
clubshowvan 21 t/m 23 december. De
eerste week van januari show in Diepenheim en de Noordshow in Zuidlaren.

de gevolgen daarvan is dat in 1989 een
nieuwe wet van kracht is geworden, de
Wet Persoonsregistratie. Die wet zorgt
ervoor dat registraties moeten voldoen
aan bepaalde eisen die waarborgen
bieden voor de privacy van de geregistreerden.
En daarnaast wordt de bevolkingsregistratie in de toekomst geautomatiseerd
en zal een aantal gegevens niet meer
worden vastgelegd op de persoonskaart die op het gemeentehuis is aangelegd van elke inwoner.
Een van die gegevens is de kerkelijke
gezindte. Deze vermelding vormde tot
nu toe de basis van de kerkelijke ledenadministratie; via een opgave van het
gemeentehuis kon een verhuizing, een
huwelijk, een geboorte of het overlijden van een kerklid aan het betreffende kerkgenootschap worden doorgegeven. Dat zal in de toekomst dus niet
meer of maar voor een deel mogelijk
zijn.

Medewerking gevraagd
Een goede ledenadministratie is belangrijk voor het werk in een kerkelijke
gemeenschap. Er zijn namelijk in de
loop van een korte periode vaak al zoveel mutaties, dat een systeem dat niet
wordt bijgehouden snel veroudert en
na eenjaar eigenlijk al niet meer bruikbaar is.
Er is de kerken dus veel aan gelegen dat
hun leden eventuele mutaties zelf
doorgegeven. De hervormde kerk ter
plaatse is daarom begonnen met een
aktie met als motto: 'Blijf in kontakt
met uw kerk'. Een motto dat wordt ondersteund door het beeld van een kerkgebouw dat overgaat in een potlood.
U zult dit embleem in de kerkelijke gebouwen en publikaties van de hervormde kerk vaak terugzien. De kerkeraad verzoekt alle leden hun kerk op de
hoogte te houden van alle belangrijke
veranderingen in het gezin. De tekst
van de vier affiches die voor dit doel
zijn gemaakt, spreken voor zichzelf:
Gaat u verhuizen? Laat het ook uw kerk
even weten.
Trouwplannen? De kerk stelt een bericht erg op prijs.
Een geboorte? Stuur ook uw kerk een
kaartje.
Verdriet of verlies? Ook dan leeft uw
kerk graag mee.

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman
Runderlappen uit Waes
Bij onze zuiderburen, in het land van Waes, bereidt men runderlappen in
bier en dat levert een gerecht met een bijzonder fijne smaak op. Gekookte andijvie of spinazie en kleine gekookte aardappelen of aardappelpuree
smaken er goed bij.
Reken voor 4 personen op 600 gram magere runderstooflappen. Verder
heeft u nodig: l flesje bier(Pilsner), l ui,(zonnebloem)olie, laurierbladeren, kruidnagelen en gedroogde basilicum.
Maak het vlees droog met keukenpapier en wrijf het in met wat zout en
peper. Schenk de inhoud van het flesje bier in een kom en voeg dezelfde
hoeveelheid koud water toe. Doe er 2 verkruimelde laurierblaadjes, 4
kruidnagelen en '/2 theelepel gedroogde basilicum bij. Roer alles goed
door en voeg daarna 2 eetlepels olie toe.
Leg het vlees in de marinade en laat het er (afgedekt met een velletje
plastic huishoudfolie) 8 tot 12 uur in ligge. Plaats de kom gedurende die
tijd op een vrij koele plaats(kelder, koelkast). Schep de runderlappen van
tijd tot tijd om.
Maak 't vlees na het marineren droog met keukenpapier. Verhit 60 gram
boter in een pan met dikke bodem. Wacht tot het schuim is weggetrokken en bak de lappen aan weerskanten bruin. Breng intussen de resterende marinade aan de kook. Zeef het en voeg zoveel van de marinade
bij het vlees tot het royaal onder staat. Leg het deksel op de pan en laat alles 2 tot 2l/2 uur heel zachtjes sudderen tot het vlees gaar is. Neem het
vlees daarna uit de pan en houd het warm. Laat het stoofvocht indampen
tot er nit veel meer dan 2'/2 deciliter is overgebleven. Klop er vlak voor het
opdierien l klontje ijskoude boter (ca. 35 gram) door en neem tijdens het
kloppen de pan van de warmtebron. Leg het vlees op een voorverwarmde schaal en schenk de saus erover. Strooi er eventueel wat fijngesneden
bieslook over.
Tip: in plaats van het lichte Pilsner bier kunt u ook donker bier (Oud
bruin en in het najaar Bokbier) nemen. Het gerecht krijgt er een uitgesproken milde smaak door.
,
Bereidingstijd: 60 minuten - Energie per portie: ca. 2025 kj (485 kcal).

voorzitster een spel gespeeld, waarbij
de dames om de beurt een pakje boven
water moesten vissen.
Ook was er natuurlijk koffie met specu-

Het adres voor het opgeven van mutaties van personen die geregistreerd
staan in het ledenbestand van de plaatselijke hervormde kerk is: Hervormde
Gemeente, Postbus 31, 7250 AA Vorden.

laas en andere lekkernijen, en werd het
een gezellige avond.
De volgende clubavond is op 17 dec.
en wordt er kerstfeest gevierd.

MORGEN GA IK LEKKER
DE GLASBAK IN.
FIJN, VAN BLIJVEN WE
NOG EEN POOSJE
SAMEN.

Blijf in kon takt met
uw kerk

Vrouwenclub
Medler

De inzichten over de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer van de
mens zijn sinds het eind van de laatste
wereldoorlog sterk veranderd. Een van

Op 3 dec. vierden de dames in het
Medler pakjesavond. Omdat de Sint
niet persoonlijk aanwezig kon zijn
werd er na het openingswoord van de

UITNODIGING

Komt u ook naar de
Kerstsamenzang 1990

voor alle leden van de standsorganisaties
ABTB, CBTB en GMvL te Vorden,
Vierakker-Wichmond en Warnsveld,
de plattelandsvrouwenorganisaties en
agrarische jongeren

Zondag 16 december a, s.
's Avonds om 19.00 uur in de
Ned. Hervormde Kerk met
medewerking van Interchrist,
Vordens
Mannenkoor,
Koperensemble,
Rudi
van
Straten - organist.

Spreker:
Drs. G. van den Berg
Onderwerp:
Landbouw Nu

Tot ziens!

Datum: dinsdagavond 18 december 1990,
20.00 uur
Plaats: zaal 't Pantoffeltje te Vorden
Organisatie: GMvL, afd. Vorden

Raad van Kerken
Vorden/ Kranenburg

Oö juwelier

siemerjnk

oo opticien

Gehandicapt... enjoen[MJM] ook gewoon leven

Verkoop en afhalen op zaterdag 29 en maandag 31 december.
Bestel snel, dan is alles nog in voorraad!!!
Super rotje per pakje

Japanse kanonslag
per pakje

Japanse kanonslag
slof, 200 stuks

Super kanonslag per pakje
Super kanonslag
slof, 240 stuks

Dragon cracker
doosje met 125 stuks

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

AVO bevordert de integratie van
gehandicapten daadwerkelijk.

0,15

Junior pakket

f

0,45

Chinapakket

f 1 2,00

Pakket Horse Tiger

f 1 4,00

Pakket Flower Baskett

f 20,00

Pakket Red Lantern

f 27,00

Meterpakket

f 35,00

Jongelui !!!

Mammoetpakket

f 50,00

Met 8.4% rente spaar je voor het toekomstige
eigen huis bij:

8,50
0,50

18,50
6,50

8,50

Bij aankoop van minimaal f 25,- aan vuurwerk, 12 maanraketjes gratis.

^ -^

^^^^^^

INTEGRATIE
GEHANDIKAPTEN

^ werk' Scholin9en recrea^ie

Telefoon (033) 75.33.44. postbus 850. 3800 AW Amersfoor

'n Voorproefje voorde feestdagen:

Boter Proefstolletje
MET ROYALE VULLING

DIT WEEKEND:

NMS

SPAARBANK

voor

4,95

't winkeltje in vers brood en banket

NORDE

Wapen- en sporthandel

Haal voor een uitgebreid assortiment
siervuurwerk en• pijlen
•*
onze bestellijst met lage prijzen.

Zutphenseweg 7 - Vorden

sleede

'iotllTtfjtndl

Zutphenseweg 9 - Vorden

FAIR zekeringen
Burg. Galleestraat 10-Tel. 05752-1967

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

Bent u verhuisd of woont u pas in
Vorden en wilt u er echt bijhoren?
Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad, met nieuwtjes en aanbiedingen van de plaatselijke middenstand.
Een abonnementsblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het „contact'* tussen klant en middenstand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een abonnenemt.

Bon

Bedankt Vordenaren!

ploegstoffen

voor uw geweldige ondersteuning
van onze oliebollenaktie.

Vanwege de zeer grote
vraag hebben wij
wegens uitverkocht niet
een ieder kunnen
bevoorraden.
Onze excuses daarvoor.

woon
mooi

Naam:
Adres:.

Muziekvereniging
CONCORDIA

Postcode Woonplaats:
Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 30, 7250 AA Vorden.
Ook kunt u zich telefonisch opgeven: tel. 05752-1010.

Uw pensioen ????

Maandag 24

Nu een koopsom en fiscaal voordeel.
Straks het bekende appeltje voor de... oudedag.

Kom kijken bij LOGA
voor al uw

~ NORDE

is ons kantoor

FAIR zekeringen

exclusieve Kerst-

t/m maandag31 december

kan u vrijblijvend adviseren
Burg. Galleestraat 10-Tel. 05752-1967

GESLOTEN
^••M^^^HH

UNIEK VOOR VORDEN EN OMGEVING:

R

Administratie- en
Belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK
Boekhandel LOGA wenst u een Prettige Kerst.

CHRISTMAS CAROL
o.a. : gratis kerststukjes maken
voor kinderen

fons Jansen

Aanbieding hoeslakens

installatiebedrijf

wit - grijs - bleu - ecru - mint - rose - lila

1 persoons 19,95
2 persoons 26,95

DISBERGEN

Kwekeri] Vorden

f99,-

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

textiel en babymode
woninginrichting zonwering

VelOCJtBS zoekt sportieve

Proefstolletjes,
ruim gevuld met noten, rozijnen,
krenten en stukjes abrikoos
nu van f 5,50
voor

f4,95

Aanmelden (tot uiterlijk 22 december 1990)
M. Toebes, tel. 2141
Inschrijfgeld f 100,-

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL 1384

@

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand
Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.
Tel. 05430-18585.
Tel. 05735-2136.

Periodieken

Drukkerij

WEEVERS
• iis 22

7250AAVoidi>

Td(;foon 05752

Echte Bakker

1010

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

Vorden in Kerstsfeer J
Wij organiseren een rondrit door het mooi verlichte
dorp, voor alle inwoners van Vorden, die niet in staat
zijn deze mooie Kerstverlichting in ons dorp te bezichtigen.

HALVE PRIJS

iillcöS iiif

natuurlijk bij
r* •
^|
\J\Jmm

nnilin
DuVAG

Rijksstraatweg 91 - WARNSVELD
tr 05750-22816

HERENTEAMS
voor het jaarlijkse stratenzaalvoetbaltoernooi
op 6 en 13 januari 1991

de 2e pUZZel voor de

SPEELGOED
HUISHOUDEN
KADOSHOP

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie
autoglasservice
leenauto gratis etc.

ADVERTEREN KOST GELD.
NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

DEZE WEEK:

VAN ASSELT
Bij aankoop
van een puzzel

M

autoschadebedrijf

Ruurloseweg 17-7255 DE Hengelo Gld

Bij uw

SPECIALE KERSTAANBIEDING! !

mi Jansen & gal
fff

Zutphenseweg 64- Vorden

nu

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

prima kwaliteit!

ZATERDAG 15 DECEMBER
vanaf 10.00 uur

3loembinderij

werkzaamheden

Alles onder één dak bij

op ons bedrijfs-terrein

Cristall en Helioform

e/ecfra-

Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden. Tel. 05752-1455 / 05753-3274

(met levende dieren)

ZATERDAG
tijdens Kerstmarkt:

Voor al uw

Wij denken aan bejaarden, gehandicapten, alleenstaanden, etc. (ook voor mensen in een rolstoel)

OP MAANDAGAVOND 17 DECEMBER en
WOENSDAGAVOND 19 DECEMBER a.s.
•
•
•
•
•

IJ C?
KJ
• !• l • \J

DORPSSTRAAT 1 5 - 7251 BA VORDEN - TEL. 3566

Voor vakwerk in
— electrische
installaties
— beveiligingen
— telefooninstallaties
Technisch Installatiebedrijf

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

Ja

Wij halen u van huis.
Rondrit.
Traktatie.
Wij brengen u weer thuis.
Dit alles is GRATIS.

Mocht U hieraan willen deelnemen, dan gelieve u
zich zo spoedig mogelijk op te geven bij:

ik wil de
HOOGSTE GARANTIE

A. Klein Brinke

Naam:

(Eig. Autobedrijf v/h Tragter)

Adres:

Tel.: 1256/3572

Plaats:
Geboortedatum:

Tel:

Ik wil ƒ
besteden
(max. 17.116,- aftrekbaar in 1990).
Stuur deze bon in of bel 05430 - 18585.
Wenzel Spellbrink GOUDEN OOGSTPLAN
Antwoordnummer 301, 7100 WB Winterswijk.

DE VoRDENSE ONDERNEMERS VERENIGING A

Voor kerst
geschenken
Ruurlo

Dorpsstraat 26

Wij wensen u prettige kerstdagen
en een voorspoedig 199

Een fijne kerst me
levend groen
b v. om uw krans of inu
kérststukken
Bomen met of zonde

. ruurlo
'\Tovcniersbedrijf
tuincentrum - hovu

KERSTMARKT

RESTANTEN MARKT
Tijdens de Kerstmarkt zondag a.s. van 13.00-17.00 uur
l e etage van ons modecentrum.

WEES ER SNEL BIJ, WANT

OP
Modecentrum

Verkoop van dames- en herenmode
VOOR BIJZONDER LAGE PRIJZEN
o.a. Chilly-time--Tiffany-Sandy-en nog vele bekende merken

Ruurlo

OP

