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Goed geslaagde klubtentoonstelling PKV

Predikaat uitmuntend
voor Vlaamse reus

Ruim vierhonderd dieren waren het afgelopen weekeind te bewonderen in de grote zaal van 'De
Herberg'. Velen maakten van de gelegenheid gebruik om de klein-dierens^brt te komen bekijken.
Het konijn op de foto behaalde het predikaat Uitmuntend. Een mooi succes voor fokker eigenaar
G.J. ten Bokkel.

De hoofdereprijzen werden gewonnen
doorde volgende leden: Afd. hoenders
en dwerghoenders: mooiste grote
hoen: Arnold Dijkstra. Mooiste dwerg-
hoen J. Rouwenhorst. Mooiste grote
hoen van een jeugdlid Arnold Dijkstra.
Mooiste dwerghoen van een jeugdlid
Eric Seesing. Afd. Sierduiven: mooiste
sierduif mej. G.H.P. Sanders. Mooiste
sierduif jeugd: comb. Berenpas (Bert
en Arjan). Afd. konijnen: mooiste gro-
te rassen: G.J. Ten Bokkel (tevens to-
taalwinnaar bij de konijnen). Mooiste
midden-rassen: A. Dijkstra. Mooiste

kleine rassen: T.H. Janssen. Mooiste
dwergrassen: H.J. Rietman. Mooiste
dier van een jeugdlid: Andre Snellink.
Afd. Cavia's: Mooiste cavia: mej.
G.H.P. Sanders. Mooiste cavia van een
jeugdlid: M.K.g. van de Heide.
De overige uitslagen. Grote hoenders:
Holl. hoen Goudpel: H. Rietman lx
ZG. Fries Hoen Citroenpel: Arnold
Dijkstra 2x F lx ZG. Bamevelder
Dubb-Gez: J.W. Smallegoor lx F lx
•ZG. Wyandotte wit: J. Rouwenhorst lx
F. Idem Wyandotte zilver zwart ge/, lx
ZG. Wyandotte gestreept: H. Berenpas

IxZG, idem Wyandotte Columbia
IxZG. Wvandotte meerzomig patrijs:

JJ. Jans<^MjxZG. Indisch vechthoen:
H.J. Rietinan IxZG. Dwerghoenders:
Welsumer rood-patrijs: Landbouw-
school Vorden 3xZG. Hollandse kriel
patrijs: L. Meijer IxZG. Idem H. Hen-
nink 2xZG. Fries hoen kriel Citroenpel
Arnold Dijkstra IxZG. Faveroller zalm
E.G.M. Besselink IxF. Sebricht zilver:
G.W. Tragter IxF 2xZG. Wyandotte zil-
ver zwart gez. Eric Seesing IxF IxZG.
Wyandotte wit J. Rouwenhorst 3xF.
Wyandotte Patrijs dubbel gez. T. Ze-

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

Burgemeester E. J. C. Kamerling:
op afspraak.

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

Wethouder Mr. M.A.V. Slingenberg:
donderdagmorgen volgens afspraak.

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

ERGADERING GEMEENTERAAD

De gemeenteraad van Vorden vergadert op dinsdag, 19 december a.s. om
19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis over onder meer de volgen-
de agendapunten:
— volume-besluit 1990 Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing;
— subsidietoekenning aan woningbouwvereniging Thuis Best voor de bouw

van 10 bejaardenwoningen aan de Insulindelaan;
— ontslagen benoemingdirekteui openbare basisschool 'deDorpsschool';
— vervanging sneeuwschaaf;
— verkoop perceel grond op het industrieterrein aan Trido Nederland B.V.;
— opheffing gemeentelijk grondbedrijf;
— verzoek van de RK Stichting St. Willibrordusschool te Vierakker om me-

dewerking aan aanpassing school voor een gehandicapte leerling;
— verordening begrafenisrechten 1990.

OUWVERGUN-
NINGEN

Op 5 december jongstleden hebben
burgemeesteren wethouders bouwver-
gunning verleend aan:

— de heer L.T.J. Slütter, Burgemees-
ter Galleestraat 65 te Vorden voor
het bouwen van een garage/ber-
ging/cai port op het perceel Burge-
meester Galleestraat 65 te Vorden.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wet-
houders een bezwaarschrift worden in-
gediend.

|Ü1L AP VERG UNNIN-
GEN

Op 5 december jongstleden hebben
burgemeester en wethouders kapver-
gunning verleend aan:
— mevrouw}. Schimmel, Staringstraat

19 te Vorden voor het kappen van 2
berken en l populier staande in de
tuin van het perceel Staringstraat
19 te Vorden, zonder oplegging van
een herplantplicht;

— de heer J. Visschers, Burgemeester
Galleestraat 44 te Vorden, voor het
kappen van een kastanje staande in
de tuin van het perceel Burgemees-
ter Galleestraat 44 te Vorden.

a*«lps-mlEUWJAARSr
RECEPTIE

Het gemeentebestuur houdt op dins-
dag 3 januari 1990 van 20.00 tot onge-
veer 21.30 uur een nieuwjaarsreceptie
in het gemeentehuis.
Iedereen is van harte welkom.

NIÜÏN**

venhoeken IxZG. Wyandotte Buff-Co-
lumbia: H. Berenpas IxZG. Wyandotte
Buff: M. Klein Bramel 2xZG. Wyandot-
te Columbia: H. Gosselink IxZG. Rho-
de island red: J.W. Smallegoor 2xZG.
Brahma Buff Columbia: E.G.M. Besse-
link IxZG. Sier-duiven: Oud Holl. Ca-
pucein: comb. Berenpas (Bert en Ar-
jan) IxZG. Neurenberger Leeuwerik:
A. van Hussel 2xZG. Idem Duitse Mo-
dena IxZG. Altenburger Trommel-
duif: JJ. Jansen 2xZG. Voorburgse
Schildkropper: mej. G. Sanders 2xZG.
Idem Oud Duitse meeuw IxFj IxZG.

Nederlandse Hoogvliegers: JJ. Jansen
IxZG. Idem B. Bulten IxZG. Rijnland-
se Ringslager: JJ. Jansen IxF IxZG.
Konijnen grote rassen: Vlaamse reus
konijn grijs: A. Dijkstra 2xZg. E.J.
Huurnink IxZG. Vlaamse reus wit: G.J.
ten Bokkel IxU IxF IxZG. Idem A.
Dijkstra 4xF 2xZG. Idem H.B.J. Snel-
link IxF IxZG. Idem Joh. Lenselink
3xZG. Lotharinger zwart: mevr. Borg-
man-Berenpas 2xZG. Franse hangoor:
J. Dekkers IxZG. D. Kuiper IxF. Mid-
den-rassen: Nieuw-zeelander wit: HJ.
Rietman 3xZG. Idem H. Verstege IxF
3xZG. Idem M. Boersbroek IxZG.
Idem Natascha Hoogland 2xZG. Groot
zilver: H. van Heerde 2xZG. Wener
zwart: Bert Eggink 2xZG. Wener
Blauw: G. van de Heide 3xZG. Wener
wit: Andre Snellink IxZG. Nieuw-Zeel-
ander rood: G. Lenselink 2xF 2xZG.
Idem Herman Gosselink 2xZG. Thu-
ringer: G.H. Eggink 2xF. Alaska zwart:
A. Dijkstra 2xF 2xZG. Rex geel: M.G.
Lijftogt IxZG. Idem Rex castor IxZG.
Klein Lotharinger: JJ. Jansen IxZG.
Hollander konijn grijs: HJ. Rietman
2xZG. Hollander zwart: J.G. Derksen
IxZG. Idem T.H. Janssen IxF 2xZG.
Hollander Gouwenaar: T. Zevenhoe-
ken IxZG. Klein zilver: i^klen geel:
J.J.Jansen 3xZG. Rus zwa^fr. Zeven-
hoeken 2xZG. Pool roodoog: H.J. Riet-
man IxF IxZG. Kleurdwerg: HJ. Riet-
man IxZG. Idem H.G. Sanderman IxF
2xZG. Cavia's Goud agouti: M.K.G.
Van de Heide 3xZG. Idem^^er Agou-
ti Mej. G. Sanders 2xZG. A

Kerstconcert
Het Wamsvelds Mannenkoor zal dins-
dagavond 19 december a.s. een kerst-
concert verzorgen in de Ned. Herv.
Kerk te Warnsveld. Naast vele bekende
werken zijn dit jaar ook nieuwe te be-
luisteren. Ook zal er samenzang met de
bezoekers op het programma staan.
Medewerkenden naast het Warnsvelds
Mannenkoor zijn:
Linda van der Mee — vleugel,
Ad Korevaar — tenor,
Paul Eykelkamp — bas/bariton en
Hans Vos — algehele muzikale leiding.
De toegang tot dit concert is gratis.

In december zal het Warnsvelds Man-
nenkoor tevens haar medewerking ver-
lenen aan een kerstviering op het
Groot Graffel (psychiatrisch zieken-
huis te Warnsveld) en aan een kerst-
dienst in de Ned. Herv. Kerk.

Kerststukjes maken
met Nutsfloralia
Op maandag 18 dec. a.s. in het Dorps-
centrum te Vorden kan men weer
kerststukjes maken. Deze middag en
avond wordt georganiseerd door Flora-
lia te Vorden. De deelname is gratis.
Een plaatselijke bloemist zal het speci-
fieke Kerstmateriaal leveren, dat ge-
kocht kan worden. Hij zal ook zorgen
voor allerlei voorbeelden zodat men
zonodig een steuntje in de rug heeft.
Voor de duidelijkheid: er wordt geen
cursus gegeven. De dames van Floralia
zijn aanwezig om belangstellenden
met raad en daad van dienst te zijn.
Het loont zeker de moeite om uit eigen
tuin en omgeving bijmaterialen mee te
brengen zoals: coniferengroen, soor-
ten blad, heide, bessen, lariks en den-
neappels. Nadere gegevens vindt men
in een advertentie elders in dit blad.

Bejaardensoos
De Kerstviering van de Bejaardensoos
Vierakker-Wichmond wordt gehouden
op donderdagavond 21 december in
het Ludgerusgebouw. Na de opening
zal met medewerking van het Herv.
Kerkkoor onder leiding van mevr.
Brouwer, Frater Broekman en Ds.
Bochanen de avond gevuld worden.
Ook zullen enkele liederen met de be-
jaarden samen gezongen worden.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde gemeente
Zondag 17 december, 3e advent 10.00 uur ds.
H. Westerink, bediening van de H. Doop; 19.00
uur Kerstsamenzang kerken van Vorden in de
Dorpskerk, m.m.v. diverse koren en organist.

Geref. kerk Vorden
Zondag 17 december 10.00 uur ds. P.W. Dek-
ker; 19.00 uur Kerstsamenzang uitgaande van
de R.v.K. in de N.H. Kerk, m.m.v. diverse ko-
ren.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 16 december 19.00 uur Woord- en
Communiedienst.
Zondag 17 december 9.00 uur Eucharistievie-
ring. Derde zondag van de advent.

RK kerk Vorden
Zondag 17 december 10.30 uur Eucharistievie-
ring. Derde zondag van de advent.
Weekend-Wacht-Pastores: 17-18 december
Past. Van Zanten, tel. 05753-1314.

Huisarts 16 en 17 december dr. Haas, tel.
1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel moge-
lijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Wit-
haar. Tel. 05754-351.

Apotheek geopend van maandag t/m vrijdag
van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgevallen bellen
aan de grote voordeur. Op zaterdag van 9.15-
10.00 uur en 17.45-18.15 uur.

Dierenartsen van zaterdag 16 december 12.OO
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Noord-
kamp, tel. 1566. Tevens de gehele week
avond- en nachtdienst van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 16 en 17 december J.H. de Lange,
Lochem, tel. 05730-54357.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 2222

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

Ambulance 06-11, b.g.g. 05750-15555

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 11.00-12.15 uur. Ad-
viescommissie woningtoe-wijzing houdt zitting

in het Dorpscentrum de eerste maandag van
de maand van 19.00-20.00 dagelijks.

Stichting maatschappelijke dienstverlening
'De Graafschap' Centraal kantoor Kastanje-
laan 15, 7255 AM Hengelo Gld., tel.
05753-2345.
Bijkantoor Vorden Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Spreekuren gezins- en bejaardenverzorging en
algemeen maatschappelijk werk maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur.
Alpha-hulpverlening gemeenten Hengelo Gld.,
Ruurlo, Steenderen, Vorden, Zelhem, mevr. Al-
tena kantoor Vorden, dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05752-3246.

Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van ver-
pleegartikeicn maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en week-
enddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens
kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/
weekenddiensten tel. 05750-29666.

Tafeltje Dekje maand december mevr. Gille,
tel. 2151. Graag bellen vóór negen uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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.

Begrafenlsdienst meidadres. De Jonge, tel.
1346, b.g.g. Box, tel. 05730-54555.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

Openbare bibliotheek geopend maandag,
dinsdag, woensdag, vrijdag 14.00-17.30 uur,
donderdag van 10.00-13.00 uur, dinsdag- en
vrijdagavond 18.30-21.00 uur, woensdagmid-
dag voorlezen van 14.00-14.30 uur.

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

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

VIERAKKER — WICHMOND

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 17 december 10.00 uur ds. A. Veld-
stra, em. pred. te Zutphen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 16 december 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 17 december 10.00 uur Eucharistie-
viering.
Weekend-Wacht-Pastores: 17-18 december
Past. Van Zanten, tel. 05753-1314.

Alarmnummers:
Vierakker: Alarmnummer: 06-11 — Ambulan-
ce tel. 15555 — Brandweer tel. 2222, b.g.g.
05700-14141 -- Politie tel. 22201, b.g.g.
055-664455.
Wichmond: Alarmnummer: 06-11 — Ambu-
lance tel. 05750-15555 — Brandweer tel.
05752-2222, b.g.g. 05700-14141 — Politie
tel. 05750-22201, b.g.g. 055-664455.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-
spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden
de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30
uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iede-
re avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

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

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

Kerst-koffieconcert
Op zondagmorgen 17 december geven de Gebr. Eykelkamp weer hun jaar-
lijkse concert in het Wapen van 't Medler, Ruurloseweg 114, Vorden. De
toegang is gratis, doch na afloop is ervoor 'n goed doel collecte.

Dropping
In het kader van het aspirant leden-
werk organiseerde de afdeling Vorden
van Jong Gelre dit weekend voor jonge-
lui in de leeftijd 13 t/m 15 jaar een
dropping. De jongens en meisjes wer-
den gedropt in het Groote Veld en
moesten zo snel mogelijk weer in het
Dorpscentrum terug zijn. De groep
van Nynke Gotink werd winnaar.
De volgende aktiviteit van aspirant le-
denwerk wordt gehouden op vrijdaga-
vond 26januari.

BURGERLIJKE
STAND

Overleden: G. Rietman, oud 71 jaar.

NCVB
De N.C.V.B. belegt dinsdag ^decem-
ber een kerstavond in het D-> pscen-
trum. Deze avond zal worden verzorgd
door mevr. T. Zijlstra-Schalkvvijk uit
Apeldoorn. Na de pauze worden er
sprookjes van H.G. Andersen verteld.



Vishandel
van de Groep
uit Spakenburg

OOK VOOR OE FEESTDAGEN EEN BEGRIP VOOR AL UW VISGERECHTEN

Volop verkrijgbaar:

Zalmfilé - Heilbotfilé - Paling file
Gevacumeerde gerookte forel

Ook diverse soorten garnalen, o.a.:

Noorse garnalen - Hollandse garnalen

Dinsdag 19 december staan wij voor het laatst dit jaar
bij de kerk in de Dorpsstraat.

Vanaf dinsdag 9 januari hopen wij u verder weer
van dienst te kunnen zijn.

Namens Vishandel L v.d. Groep wensen wij u
een voorspoedig en gezond 1990.

Het Kerstfeest staat al weer bijna
voor de deur; het gaat snel zo'n jaar.
En dan nog wel drie zondagen.
En wat zullen we dit jaar eten al die
dagen?
Mogelijkheden genoeg, van de
snelle soorten zoals biefstuk,
schnitzels, kalfsoester of soorten die
iets meer tijd nodig hebben zoals
rollades, kalkoen enz.

Of gezellig aan tafel gourmetten,
fonduen.
Het is allemaal gezellig en dat het
lekker is en eerste klasse kwaliteit,
daar zorgt uw slager wel voor.

En om u in uw keus te helpen
hebben we dit weekend diverse
specialiteiten in de toonbank om het
u makkelijk te maken.

Kip en kalkoen
Braadkippen
Kippepoten
Kipfilet
Drumsticks

Kalkoen
Kalkoendijen
Kalkoenfilet
Kalkoenrollade

Ons rundvlees
een klasse apart

gewoon
Biefstuk kogel

haas

Contra filet
Entrecöte
Runderrollade
Staartstuk
Rosbief

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

geldig do, vrij, zat: 14,15 en 16 december

Laat uw Kerstwens vergezeld gaan
met een fruitmand van de vakman

Ook voor rauwkostschotels het adres.
Bestel vroegtijdig s. v.p.

Vorden is in kerstsfeer, U ook?
Wij wel, kom maar eens kijken
wat we allemaal van lekkers maken.
Voor de komende feestdagen
boterkerststollen, roomboter amandel-
kransen, chipolatapudding, tulband taarten en
gebak, appelbollen, appelbignets enz. enz.

WEEKENDAANBIEDING:

Sneeuwster NU 5,75
Krenten- of Rozijnenbrood NU 3,90
Mini-stollen NU 4,-

Wilt U bestellen? Even 1373 bellen.

De bakker
(Jezelf
elke dag
vefsbata

WARME BAKKER

vJr
BAKT HETVOOR U

TELEFOON 1373

Bestelt u op tijd, zodat wij aan elke
bestelling veel zorg en aandacht
kunnen geven.

Voor de vroege vogels zijn wij«terdag 23 december om half acht
opend.

Heerlijk mals
varkensvlees

Filetrollade
Fricandeau
Karbonade
Varkenshaas
Varkensmuis
Schnitzels
Kotelette Suisse
Varkensoesters

* Lams-en
|t kalfsvlees

Lamsbout
Lamskoteletten
Lamsrollade

Kalfsschnitzels
Kalfsbiefstuk
Kalfsrollade

Specialiteiten
Pampaschijven

jf. Runderrolletjes
Cordon bleu
Gevulde varkenshaas
Half om half Rollade
Kalfs- of Rundertong

slagerij
IMHMlW^teAéK

Feestelijke vleeswaren
en snacks

Achterham
Gebr. Runderrollade
Gebr. Varkensrollade
Coburger ham
Rookvlees/Nagelhout
Saucijzenbroodjes
Pizza's

paté's
Diverse soorten sauzen

salades

Een specialiteit voor uw Kerst-diner:

Vordense
varkensrug
in mosterdsaus
een fijn stukje uitgebeende karbonades,
speciaal gekruid en gemarineerd in mosterd-
saus.

ECHT IETS ANDERS DAN ANDERS!

Wij wensen u hele fijne
en vredige Kerstdagen

' i
Jan en Nel
kinderen

en medewerkers

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL 1470

fef^fa-w



Met dank aan God en grote
blijdschap geven wij U kennis
van de geboorte van onze
dochter

Miranda Maria Ada

Wij noemen haar

Miranda

Gerbert en Henny
Mulder-Harenberg

6 december 1989
Brinkerhof 5
7251 WZVorden

• TE KOOP:
heide- en lindehoning en
EBA-consumptie-aardappe-
len.
Tel. 05752-6865 of Hoetinkhof
21. Tel. 05752-1909.
Graag vooraf bellen.

• TE KOOP:
2 herders, zeer waaks. Prijs
n.o.t.k.' oen handelaren.
Tel. 05752-1667.

• TE KOOP:
Philips VG8020 MSX, compu-
ter, data-recorder, kleuren
CM851 Osoftwarehandleiding+
cursuspakket, PBNA f 500,-.
Cornegoor, Hoetinkhof 118,
Vorden. Tel. 05752-3582.

• Bep, Arie, Jeroen:
Be Home Again at Tuesday!

Freddy.

• WEGGELOPEN:
Uit gebied Delden (27-11)
poes (lapjes), halfjaar.
Spiekerweg 2.
Tel. 05752-2688.

• U koopt toch ook Soweto
kaarsen voor de feestdagen,
bij de Wereldwinkel-kraam a.s.
vrijdag op de markt.

Boer'n is loer'n
De veeteelt-studieclubs
van Vorden e.o. hebben de
heer Heemskerk, sperma-
importeur van Amerikaan-
se stieren, uitgenodigd een
lezing te houden.

19 DECEMBER 20.00 uur

1989 jaar later is er wel vol-
doende plaats in 'De Her-
berg'te Vorden.

ATTENTIE
Voor de aanstaande

feestdagen
verse eieren, haantjes,

kip, kalkoen, konijn, wild
enz.

Poeliersadres ROSSEL
Nieuwstad 45-Tel. 1283

DONDERDAG
21 DECEMBER a.s.

KERST
Klaverjassen/Jokeren

Aanvang 20.00 uur in de
kantine van de

Voetbalvereniging Vorden.

a.s. zondag HALF DRIE

de voetbalwedstrijd

Beekbergen -
Vorden

Supportersbus vertrekt
72.45 uur vanaf

't Pantoffeltje. Kosten
f 2,50 p.p. Terugreis

uiterlijk 16.45 uur.
Wie gaat er mee naar

Beekbergen?
Opgave tel. 2444.

Concordia
15 en 16 december

OLIEBOLLEN-
AKTIE
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tlf De erevoorzitter van de voetbalvereniging 'Vor-
]:if den', de heer

W. Kuyper

hoopt maandag 18 december 1989 zijn 80e ver-
jaardag te vieren.
De leden van de v.v. 'Vorden' hebben de gelegen-
heid de heer Kuyper te feliciteren op maandag
18 december in de zaal van Hotel Bakker van
17.00 tot 19.00 uur.

Bestuur V. V. 'Vorden'.

l
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'Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het als een moedige vrouw gedaan.
Niemand weet watje hebt geleden.
Niemand weet watje hebt doorstaan.'

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons
heeft betekend, delen wij U mede, dat na een langdu-
rige ziekte en een liefdevolle verzorging in het ver-
pleeghuis 'Slingerbosch' te Zutphen toch nog vrij on-
verwacht van ons is heengegaan mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder en oma

Geertruida Kettelarij-Zweverink

op de leeftijd van 76 jaar.

Vorden: J. Kettelarij

Gudbjerg (Fyn, Danmark): Jo Larsen-Kettelarij
Robert Larsen

Heidi, Sonja

7251 AS Vorden, 11 december 1989
Pr. Clauslaan 17

Mijn vrouw, onze moeder en oma is opgebaard in het
uitvaartcentrum 'Monuta', Het Jebbink 4A te Vorden,
waar donderdag 14 december van 19.00-19.30 uur
gelegenheid is tot condoleren en afscheid nemen.

De rouwdienst zal worden gehouden vrijdag 15 de-
cember om 13.00 uur in de Hervormde Kerk te Vor-
den, waarna om 14.00 uur de teraardebestelling zal
plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den.

Na de plechtigheid is er eveneens nog gelegenheid
tot condoleren in het uitvaartcentrum 'Monuta'.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat het
college van burgemeester en wethouders voorne-
mens is om met toepassing van het bepaalde in artikel
17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, voor een
periode van maximaal 5 jaar, vrijstelling te verlenen
van de bepalingen van het bestemmingsplan 'Indu-
strieterrein 1986' (afstand tot zijdelingse perceels-
grens). Dit ten behoeve van een verzoek daartoe van
Atomica Plastics te Vorden in verband met de voorge-
nomen bouw van een bedrijfshal op het perceel kada-
straal bekend gemeente Vorden, sectie M, no. 865
(ged.), plaatselijk bekend Handelseweg alhier.

De op het verzoek betrekking hebbende stukken lig-
gen tot en met 4 januari 1990 ter inzage ter gemeente-
secretarie, afdeling Ruimtelijke Ordening c.a. (Koets-
huis).

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
schriftelijk bezwaren indienen tegen dit voornemen bij
het college van burgemeester en wethouders.

Vorden, 14 december 1989.
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

CAFÉ

Se Herberg
Dorpsstraat 10 - Vorden

VRIJDAGAVOND 15 DECEMBER

Nederlandse Lionel Ritchie

Ronnie Wijngaarden
(bekend van de Henny Huisman

Sound Mix-show)

Aanvang ca. 22.00 uur.

'Kerstconcert

in samenwerking met KPO Vierakker-Wichmond
op

Dinsdag 19 december a.s.
in de RK Kerk
in Vierakker

AANVANG 19.00 UUR
U bent van harte uitgenodigd!

VORDENS MANNENKOOR
de LP KERSTSFEER MET VORDENS
MANNENKOOR (ook op MC) en de LP
WAAR KASTELEN STA TIG RIJZEN

(ook op MC en CD)
ZIJN OP DE KERSTMARKT VERKRIJGBAAR

EN OVERIGENS OOK BIJ
RADIO BREDEVELD IN DE DORPSSTRAAT.

MC ofLP F20- CDF30-'

Muziekvereniging

CONCORDIA
houdt op

15 en 16 december
, haar jaarlijkse

OLIEBOLLENAKTIE
Afhalen is mogelijk op
vrijdagavond 15 december vanaf
19.00 uur in het Dorpscentrum.

Opbrengst is bestemd voor
instrumentenfonds.

OM ALVAST IN DE KERSTSFEER TE KOMEN

ROOMBOTER-
AMANDEL-

KERSTSTAVEN

't winkeltje in vers brood en banket

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

TE KOOP

Kerstbakjes
va f 6,50

Wandstukken
f 12,50

Extra Koopavond

Donderdag
21 december

19.00-21.00 uur
Vordense

Ondernemers Vereniging

de Keurslager
U heeft recht op 't beste voor uw goede geld. De Keurslager weet dat en

houdt er rekening mea Daarbij toch wekelijks iets voordeligs!

VOOR HET WEEKEND RECEPT:

Rundergehakt
500 gram

DIT WEEKEND
EXTRA VOORDELIG:

Kip-
ragouts
per 100 gram

0,98

TIP VOOR DE
BOTERHAM:

Grillworst
150 gram

1,49
Rauwe
Ham
100 gram

2,69

SPECIAL

FILET
NOEL

100 gram

225
Maandag:

Spek
lappen
500 gram

3,98

Dinsdag:

Verse worst
500 gram 4,98

Hamlappen
500 gram 5,98

Woensdag:

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

Rundergehakt
500 gram 5,98

KEURSUGER

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 — Vorden

Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

tekkervtees Ji^

AEO ARIA
erkend voor: HUIDVERZORGING - GEZICHTSBEHANDELING -
MANICUREN - ELEKTRISCH ONTHAREN - LICHAAMSMASSAGE
Ook voor deelbehandeling, zoals speciale voet- en rugmassage

aparte MAKE-UP voor BRUIDJES en FEESTGENOTES

dinsdag t/m zaterdag: behandeling volgens afspraak, maandag's gesloten

DORPSSTRAAT 30a - VORDEN - TEL: 05752-2033 of 3367
MARLANNE helpt aan meer vrouwelijke zekerheid door gehele huid- en
schoonheidsverzorging en dóór haar verkwikkende massages.

va

Tevens alle materialen voor kerstbakjes zoals:
* bonte hulst
* hulst met bes (rood en geel)
* oases blokken
* bakjes
* kaarsen enz. enz.

HOVENIERSBEDRIJF

Henk Bargeman
Strodijk 4A-Tel. 05752-3283 b.g.g. 1356

Wanneer daar het licht invalt....

Sieraden met diamant. Voor haar.
14 Kit. goud met fonkelende diamanten.

anjer
GROEIBRIUANT

06 juwelier
slemerink
oo- opticien
zutphenseweg 7 - vordert

Bakkerij 't Stoepje
Spakenburg

Markt Vorden

Arie M i n k, Uw warme bakker
op de markt te Vorden

Jan van Aart van Jan de Bakker

1 Kerststol van 7.50 voor
50

500 gram ROOITlbOtGr KGrStkrcHlSJGS met suiker en amandelen, van 7.50 voor

2 Roomboter Kerststaven D." 0.50 per stuk»

650
• (0.75 per stuk)

Specialiteit: KERSTSTOL
zwaar gevuld met krenten, rozijnen, vruchten, 100% amandelspijs, noten, van 17.50 NU voor



Restaurant Grill „de Rotonde"

ANWB Bondsrestaurant Vorden
Tel. 05752-1519

Bestel voor de komende feestdagen
zo'n goed gevulde

ROTONDE SALADE
of een heerlijke

IJSTAART
Wegens enorm succes van het

afgelopen jaar adviseren wij U uw
tafel tijdig te reserveren.

SNACKCOUNTER
1e KERSTDAG

GESLOTEN

RESTAURANT
BEIDE KERSTDAGEN

GEOPEND

Wij kunnen u weer voldoende

VRIESRUIMTE
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.

Vrieshuis v.d. Berg
Groenloseweg 20, Ruurlo.Tel. 05735-1418

BlJ DEZE DELEN WIJ U MEDE DAT ONS
KANTOOR IN DE PERIODE

VAN WOENSDAG 27 DECEMBER
T/M VRIJDAG 29 DECEMBER

1989
GESLOTEN ZAL ZIJN.

Administratie- en
Belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK
Raadhuisstraat 22, Vorden

Corr. adres: Postbus 97,7250 AB Vorden
Tel. 05752-1455

H.H. Wanders, belastingconsulent
Ottenkampweg 16, Keijenborg

Tel. 05753-3274

Zaterdag 16 december is er weer zo'n perfekt
verzorgde dansavond voor gezellige mensen
met topdansorkest

Hammond Four
Aanvang: 21.00 uur.

Entree: f 10,- incl. koffie en
uitgebreid bittergarnituur.

Reserveren ook voor groepen en verenigingen
is mogelijk.

bode

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

vrijetijdskleding

Ui.

Op zondag 17 december

•
ontvang je bij aankoop van minimaal 25.- een

KERSTSURPRISE

TOT ZIENS BIJ FOCUS
Dorpsstraat 13 — RUURLO

waarbij je je vingers aflikt.

Lichtenvoorde, Winterswijk, Aalten
Eibergen, Lochem, Ruurlo, Ulft

ALLE RIJBEWIJZEN

rijschool
GROEIMEVELD

BEL NU:
05735-1788

RIJSCHOOL GROENEVELO
05735-1788

Heeft U óók een lustrum in het verschiet?
Vergeet dan 't jubileum-drukwerk niet!
Het moet mooi en feestelijk worden?

Bel dan Weevers in Vorden:

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VOROEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

OPEL SERVICE

W.J.c,c"KOOI
Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurlo

Tel. 05735-3295

W.J. v/d Kooi

Verkoop en Reparatie

In verband met de laatste
werkzaamheden voor de
verbouwing zijn wij
gesloten op

MAANDAG 18 DECEMBER

DINSDAG 19 DECEMBER

WOENSDAG 20 DECEMBER

HELMïNK
meubelen
ZUTPHENSEWEG 24 VORDEN

DONDERDAG 21 DECEMBER

vanaf 14.00 uur OPEN HUIS
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'Je inleven in de ander'

Uitreiking
boek fam. Letterman
Op vrijdagavond 15 december a.s. wordt in Vorden het eerste
exemplaar uitgereikt van het boekje over het werk van Johan en
Janny Lotterman. Deze Vordense familie is nu voor het vijfde jaar
werkzaam in Papua Nieuw Guinea als ontwikkelings- en zendings-
werkers voor de Wycliff-organisatie.
( ) p v < i >ek van uitgeverij Kok uit. Kam-

i hreven zij in hun verlofperiode,
uic zij onlangs in Vorden doorbrach-
ten, een hoekje over hun ervaringen.
A.s. vrijdagavond overhandigt de
oprichter van de Nederlandse Wycliff-
afdeling, dhr. P. Koenen, het boekje
aan onder andere burgemeester EJ.C.
Kamerling en wethouder van cultuur,
mevr. R. Aartsen. Bij de/e officiële

De uitreiking vindt plaats in de nieuwe
gemeenschapsruimte van basisschool
'Het Hoge' aan Het Hoge te Vorden.
Niet alleen de genodigden, maar ook
andere belangstellenden /ijn vrijdaga-
vond van harte welkom,
overhandiging zal op symbolische wij-
ze ook iets tot uitdrukking worden ge-
bracht van een belangrijk aspekt van
hun werk: je inleven in de ander.

Commissie voelt zich
gepasseerd bij benoeming
direkteur openb are
dorpsschool
De raadscommissie voor financiën liet dinsdagavond duidelijk
aan wethouder Slingenberg merken dat men zich en dan met
name de commissie onderwijs, gepasseerd voelt bij de gehele
gang van zaken rondom de te benoemen direkteur van de open-
bare basisschool 'De Dorpsschool'. De huidige directeur de heer
M. van Meerem gaat de school wegens een benoeming elders
verlaten. Het college stelt voor om met ingang van l augustus de
heer A. van de Berg uit Delft te benoemen.
'De gehele procedure is niet goed ge-
gaan. De bevoegdheid ligt bij de raad.
De raadscommissie voor onderwijs is er
helemaal niet ingekend', zo sprak
WD'er E. Brandenburg die steun
kreeg van mevr. Horsting (PvdA) en
A.C. van Voskuilen (CDA). 'Gedeelte-
lijk hebt u gelijk, maar je moet wel op-
passen dat de gehele procedure geen
kind met een waterhoofd wordt. Het is
allemaal zeer zorgvuldig gegaan. De
inspekteur van onderwijs adviseerde
positief alsmede de medezeggen-
schapsraad, de onderraad, de beide
wethouders (wethouders mevr. Aart-
sen heeft zelfs enkele proeflessen ge-
volgd) en dan ook nog de commissie
voor onderwijs inschakelen? Is dat alle-
maal niet een beetje teveel van het goe-
de voor de kandidaten?' zo verdedigde
wethouder Slingenberg zich.
Brandenbarg: 'Dan hadden er van te
voren procedure afspraken gemaakt
moeten worden'. De wethouder zei
zich nog nader te zullen beraden of in
dit soort situaties de raadscommissie
voor onderwijs wel of niet moet worden
uitgenodigd. De commissie wenste
overigens niet negatief op de benoe-
ming op zich te zullen adviseren. Ook
adviseerde de commissie positief om
14.500 gulden uit te trekken teneinde
de St. Willibrordusschool in Vierakker
aan te passen voor een gehandicapte
leerling. Brandenbarg adviseerde het
college om in de toekomst bij de bouw
van alle openbare gebouwern met de
gehandicapte medemens rekening te
houden.
De commissie voor Algemeen Bestuur

was dinsdagavond verdeeld in haar ad-
vies inzake het collegevoorstel om ten
gevolge van verhuisnummering aan
een tweetal Vorden aren geen bestuurs-
compensatie te geven. De heer Licht-
enbarg (CDA) die deze avond de zieke
fraktievoorzitter BOers verving, vond
dat het verzoek moest worden afgewe-
zen. Het betreft hier het verzoek van de
heren H.W. Elbrink en JJ. Funke, bei-
de wonende aan de Burg. Galleestraat.
De verzoeken van hen om schade zijn
gedaan als gevolg van de noodzakelijke
verhuisnummering die noodzakelijk is
vanwege de bouw van een tweetal win-
kels en een bovenwoning aan genoem-
de straat. De heer W.M. Voortman
(PvdA) vond dat het verzoek wel geho-
noreerd diende te worden. 'Door dit
handelen van de overheid worden de
personen privé geschaad. En hier heeft
niet het gemeentelijk belang voorop
gestaan', zo sprak hij. Burgemeester
Kamerling vond dat dit soort 'alge-
meenheden' niet moet worden ver-
goed. 'Bovendien kun je biereen pre-
cedent scheppen', zo meende hij.
Voortman bestreed deze zienswijze.
WD'er H. Tjoonk gaf een ander ad-
vies. 'Geef de betreffende woningen
het nummer 3A en 3B en voor de rest
laten zo het is'. Toen burgemeester Ka-
merling hem antwoordde dat de ver-
huisnummering al heeft plaatsgevon-
den riep Tjoonk uit: 'Dan is dat verrek-
te weinig eerbied voor de raad hebben.
Dan ondersteun ik het voorstel van
Voortman om compensatie te geven'.
Dinsdagavond 19 december zal de raad
zich definitief uitspreken.

Samen naar

De jaarlijkse KERST-SAMENZANG in de Dorpskerk wordt
gehouden op zondagavond 17 december.

Medewerking verlenen:

* het gemengd koor „Excelsior"
* het Vordens Dameskoor
* het blazersensemble van „Sursum Corda"
* dhr. G.W. Scholten, organist
* dhr. P. Rouwen, dirigent.

U bent van harte welkom!
Toegang gratis.

Na afloop deur-collecte.

Kandidatenlijst PvdA
ongewijzigd
De vier zittende raadsleden in de PvdA-
fraktie te Vorden zijn voor de gemeen-
teraadsverkiezingen in maart '90 op-
nieuw op verkiesbare plaatsen gezet.
De lijst ziet er als volgt uit: l W.M.
Voortman; 2 mevr. H.A. Horsting-
Spee; 3 O. Wempe; 4 PJ.M. Hoogland;
5 A.H.W. Docter; 6 mevr. C.B. Spiege-
lenberg-Gijsen; 7 mevr. J. Westerveld-
Veerman; 8 G.M. Eggink; 9 A.R. Sik-
kens; 10 B. van Tilburg; 11 D. Krol en
12 GJ. Wolters. De huidige fraktie-
voorzitter de heer W.M. Voortman stelt
zich tevens beschikbaar voor de funktie
van wethouder. Dat speelde ook tijdens
de tussentijdse verkiezingen die eind
1988 i.v.m. de herindeling met Warns-
veld werd gehouden. Voortman daar-
over: 'Er was toen min of meer sprake
van een 'onderbroken' raadsperiode
en was er wel wat voor te zeggen dat
CdA en WD op de oude voet verder
wilden. Thans ligt de situatie duidelijk
anders. Een zittende wethouder (Mr.
M.A.V. Slingenberg WD red.) keert
niqt meer terug. Dus alle mogelijke be-
lemmeringen zijn weggenomen en ge-
zien de politieke verhoudingen in Vor-
den is het voor mij duidelijk dat de
PvdA een wethouder levert', zo zegt
Voortman. Voortman heeft een wet-
houderszetel in z'n maatschappelijke
carrière duidelijk ingepland. Zegt hij:
'Ik ben als beleidsmedewerker werk-
zaam bij de gemeente in Apeldoorn. Ik
heb momenteel bewust niet gekozen
voor een verdere ambtelijke loopbaan.
Ik heb de handen vrij gehouden om
een wethoudersfunktie te kunnen aan-
vaarden. Mocht dat er niet van komen
dan zal ik de komende vier jaren wel
raadslid blijven maar niet meer in de
rol van fraktievoorzitter. Dan zal ik mij
meer gaan richten op de ambtelijke
loopbaan', aldus Voortman.

55-p,

*

'órps

ssers
In het Dó^Dscentrum (in de voormali-
ge jeugdsociëteit 't Stampertje) wordt
sinds begin november een koffiedrin-
ken georganiseerd voor 55-plussers.
De organisatie is in handen van de
Stichtina^elzijn Ouderen en de Cos-
bo (de JRrenbonden ANBO, KBO
enPCOB).
De bedoeling is dat alle Wichmonde-
naren en Vordenaren in de gelegen-
heid zijn kennis met elkaar te maken en
samen een kopje koffie of wat anders te
drinken. Met ingang van donderdag 14
december kan men er terecht van 's-
morgens half tien tot 12 uur.
De heer de Vries, werkzaam bij de ge-
meente Vorden, kwam op 8 december
op de koffie. Aan hem werden onder
meer vragen gesteld over de kilometer-
vergoeding die AOW'ers kunnen krij-
gen indien zij ziek of gehandicapt zijn
en hierdoor niet van het openbaar ver-
voer gebruik kunnen maken.
14 december is er weer koffiedrinken
op dezelfde plaats en dezelfde tijd.
21 december a.s. komt de heer P. Tak-
ken van de werkgroep Toegankelijk-
heid op bezoek, aan wie vragen kun-
nen worden gesteld op het gebied van
toegankelijkheid gebouwen, oversteek-
punten voor voetgangers, slechte be-
strating en vult u zelfverder maar in.
De heer Takken zit in de werkgroep die
onder meer de verhoogde instap op
het station Vorden voor elkaar kreeg.
Ook Wichmonders die menen dat er in
hun dorp nog wel wat te verbeteren is,
zijn natuurlijk welkom.
Op 15 december is de voorlichtings-
middag geheugentraining.

Oliebollenaktie
Concordia
Ook dit jaar houdt de Vordense mu-
ziekvereniging Concordia haar tradi-
tionele oliebollenaktie. Tevens zal dit
ongeveer de laatste aktiviteit zijn in
1989, het jubileumjaar waarin de ver-
eniging haar 120-jarig bestaan vierde.
Op vrijdag en zaterdag 15 en 16 de-
cember zullen de bakploegen aan het
werk gaan om ruim 10.000 oliebollen
te bakken in het Dorpscentrum. Ook
op vrijdag en zaterdag zullen leden van
Concordia deze oliebollen huis aan
huis te koop aanbieden.
Het bestuur van de muziekvereniging
vertrouwt erop dat evenals voorgaande
jaren de verse oliebollen snel aan de
man gebracht kunnen worden zodat de
verenigingskas weer wat gespekt kan
worden en weer nieuwe instrumenten
kunnen worden aangeschaft. (Zie de
advertentie in dit blad.)

Betaling abonnementsgeld
vanaf donderdag 14 december 1989
tot 19 januari 1990

Het abonnementsgeld voor 1990 voor Contact ed. Vorden bedraagt

f 36,- inklusief 6% BTW
als u voor 19 januari 1990 betaalt.

Betaalt u na 19 januari (ook girobetalers) dan brengen wij u f 5,-
administratiekosten in rekening.

U VERDIENT DUS f 5,- als u vóór 19 januari betaalt!
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374; Amrobank nr. 48.63.19.245;
Bondsspaarbank nr. 92.31.24.004; Postgiro nr. 1.20.58.67
t.n.v. Drukkerij Weevers BV, Vorden

Onze kantooruren zijn: van maandag t/m vrijdag
8.00-12.30 uur en 13.00-17.00 uur; zaterdags gesloten.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 POSTBUS 22 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752 1010 TELEFAX 05752 1086

De redactie.

Programma
kerstmarkt
De kerstmarkt welke zaterdag 16
december in Vorden zal worden
gehouden, wordt opgeluisterd
door tal van muzikale evenemen-
ten.
Het programma ziet er als volgt
uit:
11.00—-13.00 uur: draaiorgel-
muziek.
13.30—14.00 uur: Sursuni Cor-
da
14.00—14.30 uur: Ned. Her-
vormd kerkkoor Wichmonol-
Vierakker
14.30—15.00 uur:
Dick Boerstoel
15.00—15.30 uur. gemengd
koor Wichmond-Vierakker
15.30—15.45 uur: midwinter-
hoornblazers
15.45—16.15 uur: Voakns Da-
meskoor ^ff
16.15—16.45 uur: folkloristische
dansgroep De Knupduukskes
16.45-—17.00 uun midwinter-
hoornblazers
17.00—17.30 uur Vordens Man-
nenkoor
17.30—18.00 uur Concordia

Kerstzang in de
dorpskerk
Zondagavond 17 december be-
gint er om 19.00 uur in de dorps-
kerk in Vorden een kerstsamen-
zang waaraan medewerking
wordt verleend door het ge-
mengd koor Excelsior, Vordens
Dameskoor, het blazersensemble
van Sursum Corda, organist
G.W. Scholten. Dit alles onder
leidingvan dirigent P. Rouwen.

Ingezonden mededeling
Huilen vcrrtntiWMH'dhw ctin de rcilaclic

Kerstboom-
verlichting

Eikjaar moeten wij jammer genoeg vaststellen, dat er lampen uit de kerstbo-
men gehaald worden. Ook dit jaar is dat weer gebeurd. Vandaar onze open
briefin Contact.

Het gaat de Vordense Ondernemers Vereniging echt niel om de kosten van
deze verloren gegane lampen. Integendeel, wij draaien net zo vlot weer
nieuwe lampen in de kerstbomen.

Ons gaat het wel om de veiligheid. Daar waar de fittingen zonder lampen
zijn, kan er een gevaarlijke situatie ontstaan, wanneer iemand een vinger in
de fitting steekt.
Een dergelijke situatie willen wij graag voorkomen.
Veiligheid staat hoog in ons vaandel en wij doen er alles aan om dit te bewerk
stelligen.

Elke avond zorgt de badmintonclub 'Flash Vorden' er voor, dat kapotte
lampen vernieuwd worden en dat gebeurt heel nauwkeurig. Toch k.m het
ondanks on/e voorzorgen gebeuren, dat U de volgende morgen een lege
fitting ontdekt.
Schroom dan niet om de ondernemer, waar U het euvel ontdekt hebt hier-
van op de hoogte te stellen. U mag ook de voorzitter van de V.O.V. bellen
(tel. 1314) met elkaar zorgen wij ervoor, dat het euvel verholpen wordt.
Tenslotte willen wij dit nog zeggen aan diegene die het niet kan laten om
lampen uit de bomen te halen.
'Wanneer U echt lampen nodig hebt — haalt U ze dan bij de voorzitter van
de V.O.V. U kunt de lampen zo krijgen en het kost ons geen extra tijd.'

U allen prettige feestdagen toegewenst in een veilig feestelijk verlicht Vor-
den.

Wim Polman
voorzitter V. O. V.

ANBO
De ANBO afdeling Vorden houdt dins-
dag 19 december een culturele mid-
dag. De heer B. van Tilburg heeft zeer
recent een lucht- en landreis gemaakt
door de Sovjet Unie. Uit zijn grote hoe-
veelheid dia's hierover laat hij een
prachtige selektie zien en vertelt hij
over zijn reiservaringen.
Deze bijeenkomst wordt gehouden in
het Dorpscentrum, de toegang is gra-
tis.

Opbrengst kollekte Unicef-Kerstkaarten
De Raad van Kerken wil allen hartelijk
danken voor de gulle gaven. De op-
brengst van de Kerstattentieaktie is dit
jaar f 9.550,-.
Veel dank zijn wij verschuldigd aan de
kollektanten die er weer op uit trokken
en helaas in de Sint Nicolaasweek.

Dankzij het bericht over de Unicef-
Kerstkaarten en artikelen in Contact
wisten veel mensen de weg naar de
Rabo-bank te vinden en boekte men
voor het goede doel een mooi succes.
In overleg met de direktie van de Rabo-
bank is besloten om nog één morgen
het standje te bemannen, en wel op
vrijdagmorgen 15 december a.s.

Pannekoekenrit
De VAMC De Graafschaprijders orga-
niseert zondag 17 december de tradi-
tionele pannekoekenrit meteen lengte
van 44 kilometer. De rit is uitgezet door
mevr. Wisselinken mevr. Mennink.
Tevens worden die dag de medailles
uitgereikt aan hen die aan de vier voor-
afgaande oriënteringritten hebben
meegedaan. De start is vanaf ' t Pantof-
feltje.

Extra uitleen
openbare
bibliotheek
Tot l januari 1990 kan men in de bi-
bliotheek het dubbele aantal cd's en
platen lenen. Normaal kan men behal-
ve- 8 boeken 3 van deze media thuis
hebben.

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 plaat-
selijke middenstand.
Een abonnementsblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het „contact" tussen klant en mid-
denstand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een abonnement.

Bon Naam:

Adres:

Postcode + woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, tel. 05752-1010. Ook kunt u zich telefonisch opgeven.



De hoogste garantie voor
UW LIJFRENTE
Natuurlijk bij...

Pensioen adviesbureau
Wenzel Spellbrink
Tel. 05430-18585

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

ZATERDAG:

Bali-
broodjes
lekker Oosters

1,50
l winkeltje in vers brood en banket

P

k\

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

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

De goedkoopste
autoverzekering op de

computer bij U thuis berekend.
Natuurlijk bij...

Wenzel Spellbrink Ass.
Tel. 05430-1 85 85
Ruurlo 05735-2136

Schoenaker
Café - restaurant

Ruurloseweg 64
Vorden - Tel. 05752-6614

KLAVERJASSEN
op donderdag

14 december/10 januari
5 februari/22 maart/19 april.

Aanvang 20.00 uur.

Concordia
15 en 16 december

OLIEBOLLEN-
AKTIE

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f 2.000,- tot
f 4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

Goedkope nieuwe en
gebruikte gas-, olie-,

kolenhaarden en -kachels.
Kookkachels en

allesbranders. In- en
voorzethaarden,

gevelkachels en fornuizen.
Vrieskist, wasmachine,
gasstel. Gevraagd alle

soorten haarden en
kachels.

D. Jansen, Bleekstraat 1,
Hengelo Gld.

Tel. 05753-1360.
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Kerstbomen
te koop

(alle maten)A
A
A
vY

| Peppelman
J Kerkhoflaan 1A - Vorden - Tel. 2728
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KERSTSTUKJES

MAANDAG 18 DECEMBER A.S.
IN HET DORPSCENTRUM:

13.30-15.30 UUR 20.00-22.00 UUR

DEELNAME GRATIS
MATERIALEN: te koop in de zaal

of zelf meebrengen.
MEENEMEN: mes en draadtang

bijmateriaal

Voor goede

AUTO-

rijlessen naar BOlAn

Autorijschool
HILFERINK

Insulindelaan 38 — Vorden
Tel.:05752-1098-1619

BMW en Mazda automaat

Concordia
15 en 16 december

OLIEBOLLEN-
AKTIE

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

Poelier
HOFFMAN

Kalkoen
1 kilo .. 8,70

1,55
5,75

13,95
Kalkoendijen o
1 kilo Oj

Kalkoenfilet
100 gram

Hazebouten
V2kilo

Filet
1 kilo .

Hazeruggen
V, kilo

Wild Konijn
1 kilo ..

Kuikenrollade
1 kilo . 13,95

3 HYACINTHEN 2 bos SNIJBLOEMEN 7,95

2 AZALEA'S
8,75

Alles voor de
Kerst-Doe-Het-Zelver

DE VALEWEIDE-bloemen

Discotheek Invention-Concondia
Raadhuisstraat 36 HENGELO (Gld.) Telefoon 05753-1461

VRIJDAG 15 DECEMBER

LIVE-FORMATIE

AANVANG: 21.00 UUR Ottla
ZATERDAG

16 DECEMBER
THE BEST

DISCO
IN TOWN

AANVANG 21.°° UUR

de goedkoopste zijn

Speciaal voor de
Kerst en
Oud en Nieuw..,

Wild en Gevogelte

f 300,- terug voor uw
oude motorzaag, ongeacht
merk of type.

Model 42
Een veilige en betrouwbare motorzaag,
Laag geluidsniveau,
Vol-automatische kettingrem,
Zeer goede anti-vibratie voorzieningen
Funktionele vormgeving,
Zeer krachtige motor en
12 maanden garantie.

Ï689T

deze aktie geldt t/m 31.12.1989

1989

ÊJHusqvarna

Voor nadere inlichtingen en/of demonstratie:
uw Husqvarna specialist

Tweewielers - Fietsverhuur
Motorzagen - Grasmaaiers

J.H. KUYPERS
Dorpsstraat 12

7251 BB VORDEN
Tel. 05752-1393

GEVOGELTE
* KALKOEN, delen, rollade, filet, haasje, frikandeau,

dijen
* PEKINGEEND, tamme - eendefilet
* 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

WILD
REE, bout, rug, rollade, ragoutvlees, bief, peper
(kant-en-kiaar)
ZWIJN, bout, rug, rollade, bief, peper (kant-en-
klaar)
SPRINGBOK, filet, rollade, bout
FAZANT, haan, hen, filet
HAAS, bouten, rug, ragout, peper (kant-en-klaar)
WILDE EEND, filet, paté
DUIVEN, filet
WILD KONIJN
Diverse wild paté's

6

Maar voor een reële beoordeling van
de prijsopgave is het niet genoeg om
alleen op de prijs af te gaan. Wat heeft
u als klant immers aan de laagste prijs
voor werk dat op de langere termijn
duurder blijkt te zijn? Onze groeiende
kring van klanten bewijst dat veel
mensen weten dat kwaliteit erg be-
langrijk is en dat goedkoop maar al te
vaak duurkoop is.

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637
7251

fons Jansen -
erkend gas- en watertechnisch

Alles uitsluitend vers
want vers is

lekkerder

installateur Installatie en
onderhoud van centrale verwarming

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

voor poelierskwaliteit
Laarstraat 82, Zutphen, tel. 17707

VOOR BEDRIJVEN VERZORGEN WIJ OOK KERSTPAKKETTEN

VRAAG ONZE KATALOGUS, BESTEL VROEGTIJDIG

Metsel- en
timmerwerk

HARMSEN
Burgemeester Galleestraat 52, Vorden
Telefoon 05752-1486

Schoonmaakbedrijf

D. HUURNEMAN
Frederikseplein 72 - 7231 KH Warnsveld
Telefoon 05750-26505

Voor schone ramen ff/
En verder voor alle voorkomende

schoonmaakwerkzaamheden.

ATTENTIE:
OP ZONDAG 7 EN 14 JANUAR11990
HOUDT Z.V.V. VELOCITAS HAAR JAARLIJKSE

STRATENZAALVOETBAL-
TOURNOOI VOOR HEREN

HET INSCHRIJFGELD VOOR DIT TOURNOOI BEDRAAGT ƒ 90r

INFORMATIE EN OPGAVE BU: MARUKE DUISTERMAAT,
EIKENLAAN 2, 7251 LT VORDEN, TEL: 6543

UITERSTE INSCHRUFDATUM IS 24-12-1989.

Autoschade
Theo Terwel

Voor uw schade reparatie

Schade Taxatie

APK laswerk

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

KERSTMARKT HENGELO (Gld.) Donderdag 14 december vanaf 16.00 uur



Certina DS New Line
De internationale allure van Certina. Swiss Made.
Onverwoestbaar en functioneel. Kortom: sportieve

horloges die tegen een
stootje kunnen.

CERTINA DS
Waterdicht tot 100 mtr.
Zeer solide uitvoering met
dubbel shockproof.
Saffierglas, dus altijd
krasvrij. Verkrijgbaar in
edelstaal en in
bicolor-uitvoering.

CERTINA-DS
Zwitserse traditie

qe> juwelier
siemerjnk. • • ••<x> opticien zutphenseweg 7 - vorden

In de Kerstkrant staat abusievelijk vermeld

Café 't Wapen van 't Medler

Oudejaarsdag en Nieuwjaarsdag gesloten.

Dit moet zijn:
Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag gesloten.

KERSTMARKTAANBIEDING

10% korting
op alle

DAMES- HEREN- KINDER-
pantoffels en muilen
Alleen tijdens Kerstmarkt

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342 's maandags gesloten

Wie nu
sparen

sten
Als u nu bij ons een spaarrekening opent en minimaal

t. lOO,-* inlegt, ontvangt u een schitterend hoek over Vincent van

Gogh. In dit boek, dat op boeiende wij/.e / i j n veel te korte leven

beschrijft, vindt u al zijn meesterwerken. Uiteraard in f u l l colour.

Maar natuurlijk doet de Bondsspaarbank meer

Wie gaat sparen kan bij ons kiezen uit een keur van spaarvormen.

Stuk voor stuk de moeite waard.

Wilt u meer weten7 Stap dan eens binnen bij één van de vele-

kantoren van de Bondsspaarbank. 11 bent van harte welkom.

* Uw eerste inlen moet mins tens drie i iKuinden op de rekening l i l i j v e n st.i.m

De Bondsspaarbank doet meer voor spaarders.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland

Vorden in Kerstsfeer
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 bezich-
tigen.

Wij denken aan bejaarden, gehandicapten, alleen-
staanden, etc. (ook voor mensen in 'n rolstoel).

Op DINSDAGAVOND 19 DECEMBER en
WOENSDAGAVOND 20 DECEMBER a.s.

• 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:

A. Klein Brinke
(Eig. Autobedrijf v/h Tragter)

Tel.: 1256/3572

DE VORDENSE ONDERNEMERS VERENIGING
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Vuurwerk Vuurwerk

Vuurwerkboetiek „Kerkepad"
Dorpsstraat 8 - Vorden

Verkoop
alleen op vrijdag 29 en zaterdag 30 december

vanaf 09.00 uur aan personen van
16 jaar en ouder.

GEEN Voorverkoop WEL 10% KORTING
op al het vuurwerk en pakketten!

Zeer scherpe prijzen

*#*#******#**************##*********

BOAGOQJEfl
Naaimachinespecialist
Nieuwstad 31 - Lochem

Voor naaimachines en kleinvak

-Bernina
- Husqvarna
-Anker

- Bernette
- Lewenstein

Wij repareren alle merken naaimachines in eigen
werkplaats. Voor informatie en reparatie:

05730-52748

De pekel is in aantocht!!

Autowasserette
AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink

RONDWEG 2 - VORDEN - TEL 05752-1794



KERSTMARKT AKTIE

Op alle

Kinder-
kleding

25%
KORTING

Dames &
Heren

Mantels &
Jacks tot

25%
korting

NU:

98.

Autoverzekering vanaf f 7,50
per maand.

Natuurlijk bij...
Wenzel Spellbrink Ass.

Tel.05430-1 8585
Ruurlo 05735-2136

Bus bestellen?
Harren bellen!
Busgrootte: 9, 20, 40, 50, 54,
58 en 63 personen.

Havi voorheen GTW-reizen

J.L. HARREN
Tel. 05758-1334

• TE KOOP:
bastaardhondjes, kruising
Friese staby en fox.
Tel. 05734-1565.

Alleen donderdag,
k vrijdag, zaterdag

en
zondag

Alleen donderdag,
k vrijdag, zaterdag

en
zondag

Alleen donderdag,
vrijdag, zaterdag

en
zondag

Modecentrum

ZONDAG A.S. TIJDENS

DE KERSTMARKT GEOPEND
Ruurlo

MSb
Ronnie Wijngaarden
(de Nederl. Lionel Richie)
in de Herberg
Vrijdagavond 15 december treedt in het café van de Herberg te
Vorden de Nederlandse Lionel Richie voor het voetlicht. De uit
Amsterdam afkomstige Ronnie Wijngaarden kreeg enkele jaren
terug landelijke bekendheid door de Soundmix/playbackshow
van Hennie Huisman en was ook te zien in Brandpunt Zomercafé.
Het brengt een uitgebreid repertoire van o.a. Stevie Wonder, Lio-
nel Richie enz. Ronnie Wijngaarden treedt momenteel veel op in
Nederland, Duitsland, België en Frankrijk.

Veilig huiswaarts na
discobezoek
Op zaterdag 25 november is een groots opgezet discovervoerpro-
ject in Gelderland van start gegaan. Het discovervoerproject
biedt een combinatie van openbaar vervoer en vervoer met bus-
sen en taxibusjes. Door dit discovervoerproject kunnen jongeren
na een bezoek aan hun favoriete discotheek in Hengelo, Halle en
Zelhem veilig naar huis. Dit project zal de verkeersveiligheid, ver-
groten.

Doelstelling
Met het discovervoerproject in de ge-
meenten Hengelo en Zelhem beoogt
het ROVG een goed alternatief te bie-
den voor het eigen vervoer van de jon-
geren naar en van de discotheken. Uit
een enquête onder de bezoekers van de
discotheken is gebleken dat er grote
behoefte is aan een goed discovervoer-
systeem.

Organisatievorm
Naast beide gemeenten en de politie
zijn bij de realisatie van het project be-
trokken de discotheken De Zwaan, In-
vention, de Woage en de Paerdestal; de
taxibedrijven Lammers en Reindsen;
de Gelderse Streekvervoer Maatschap-
pij, Veilig Verkeer Nederland, Stich-
ting Verantwoord Alcoholgebruik
(STTVA) en het ROVG. Als organisa-
tievorm is geko/en voor een stichting.
In deze stichting 'Discovervoer Henge-
lo/Zelhem' zijn de horecaonderne-

mers, de vervoerders en het ROVG ver-
tegenwoordigd. De individuele deelne-
mers aan het project hebben met de
Stichting een overeenkomst gesloten,
waarin onder andere de financiën wor-
den geregeld.

Specifieke materialen
Speciaal voor het discovervoerproject
zijn materialen ontwikkeld door het
ROVG, WN en de S11VA. Deze mate-
rialen, waarvan de vormgeving aansluit
bij de algemene landelijke Alcohol-
Verkeercampagne 'It's a deal', worden
voor het eerst gebruikt. Na een evalua-
tie zullen de materialen landelijk wor-
den gebruikt. Het materiaal onder an-
dere uit affiches voor de discotheken
en stickers voor bussen, taxi's en poli-
tievoertuigen. Tevens krijgen de be-
zoekers van de vier discotheken een
speciaal disco-date-book uitgereikt,
waarin naast de dienstregeling een
aantal leuke en bruikbare 'extra's' zijn
opgenomen die het bezoek aan de dis-
cotheek nog gezelliger maken.

Veelzijdigheid aan genres
In de galerie hangen schitterende wer-
ken. Het betreft vooral twee- en driedi-
mensionale kunst. Op het eerstge-
noemoWigt het accent. Allerlei varia-
ties v^^Ébstract tot figuratief en van
impressionisme tot expressionisme
wisselen elkaar af. 'Mijn gasten zullen
beide dagen genieten. De kleurencom-
binaties en composities openen velen
de ogei^Verrassend en interessant een
bezoe^Baan de galerie', zegt Marian
Wernana zonder overdrijving. 'Men
krijgt een goed beeld van alle genres,
die in de hedendaagse kunst in zwang
zijn'.

Namen van kunstenaars
Er zijn werken te zien van onder andere
Geurt van Dijk, Frans Brinkhorst, Jaap
Wernand, Henk Erkelens, Harrie Wil-
lems, Frans Buitinga, Mare Beernink,
Maarten Beks, Theo van de Horst, Ine-
ke Roozendaal, Ami Bernard Sillweger,
Victor Linford, Sven Hoekstra, Jan
Hein van Rooy, Theo Briggeman,
Hanneke Kooy, Hans Morselt en An-
neke van de Horst.

Kleine objecten
Behalve schilderijen worden ook kleine
objecten geëxposeerd zoals onder
meer bronzen en stenen beeldjes van
Joop ter Riele, werken van staal van
Gert Wij mans en glaswerk van Willem
Heese. 'Ook hier gaat het om moderne
vormgeving', onderstreept Marian
Weinand het hedendaagse kunstas-
pect.

Bureau voor kunstbemiddeling
Marian Wernand heeft deze kunstma-
nifestatie opgezet op advies van het be-
drijfsleven in Oost-Nederland. In haar
galerie komen met de regelmaat van de
klok directies van kleine tot grote be-
drijven om kunst aan te schaffen. 'Ik
bemiddel tussen ondernemers en
kunstenaars. Zij hebben hun kunstwer-
ken aan mij toevertrouwd. Eigenlijk is
mijn galerie in een bemiddelingsbu-
reau, waar men zich op zijn gemak kan
oriënteren. De contacten met de be-
drijven lopen als een trein. Daarom
heb ik besloten op 16 en 17 december
de deuren van mijn galerie open te zet-
ten'.

Kunstexpositie
Galerie Atelier-visie, Zutphens-Emmerikseweg 59 in Toldijk (aan
de hoogdweg tussen Zutphen en Hummelo) zet haar poorten wijd
open. Belangstellenden kunnen op zaterdag 16 en zondag 17 de-
cember a.s. hun hart ophalen aan werken van ongeveer veertig
hedendaagse kunstenaars uit het midden en oosten van ons land.
'Iedereen is van harte welkom. Geheel
vrijblijvend kan men rondkijken en alle
gewenste informatie vergaren. Dege-
nen, die kunstwerken willen kopen, ko-
men niet vergeefs', aldus galrriehouds-
ter Marian Wernand-Spekreijse, die er
aan toevoegt, dat zij deze open dagen

houdt om het publiek dichter bij de
kunst te brengen. 'De meeste mensen
in deze regio zij niet op de hoogte,
waartoe (ielderse en Overijsselse kuns-
tenaars in staat zijn. Dit is heel veel en
zeer fascinerend.

E KOMT
OKBIJ

U

DIABETES
IS OVERAL
Diabetes (suikerziekte)
is een ingrijpende
aandoening die Roy
altijd en overal met
zich meedraagt.

Kerstbomen uit
Luxemburg?

Inderdaad, Tuincentrum Vorden haalt
z'n kerstbomen helemaal uit Luxem-
burg. En dat heeft nogal wat voordelen:
vollere en sterkere bomen, gegroeid in
een droger klimaat. Daardoor vallen de
naalden lang niet zo snel uit. Dus minder
rommel en een mooiere boom.
Bovendien pakken wij ze gratis voor u in,
dus probleemloos vervoer en een schone
auto!

En dat allemaal voor hele scherpe prij-
zen:

Vanaf een tientj e!
En als u dan toch bij ons bent, neem dan
ook een kijkje in onze kerstmarkt vol in-
teressant geprijsde artikelen voor een
schitterend versierde Kerst!

KEUZE UIT HONDEROEN ARTIKELEN

ORDEN
(v/h Kwekerij Spiegelenberg)

Ruurloseweg Vorden Tel: 05752-3671

in het voorjaar
van 1990

volgt
officiële
opening

begint het al als hij insuline
moet spuiten. Niet één
dag, maar de rest van zijn
leven!
De wetenschap probeert
een oplossing te vinden
voor deze ongeneeslijke
ziekte. Steun dat weten-
schappelijk onderzoek,
steun het Diabetes Fonds
Nederland.

GIROREKENING 57f
t.n.v. DFN, AMERSFOORT

Videorecorder
Hifi stereo V 3505
-timer programmering
- incl. afstandsbediening

- 48 voorkeuzezenders - met vele extra
mogelijkheden - zolang de voorraad
strekt. Van 1999.- nu voor

IVJOL/t^VJId 111 iy

1499.-
INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE ZUTPHEM
Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383

Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071
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JPrijs-knaller

Enkele voorbeelden:

DAMES BLOUSES
van 49.95 voor

DAMES ROKJES
van 29.95 voor

DAMES BLOEMBROEKEN
van 55.-voor

DAMES JACKS
van 99.95 voor .

SPECIAAL
V^oor de Kersf hebben wij

leuke, voordelige aanbiedingen:
Kijkt u maar, het is de moeite waard.

DAMES PANTALONS flanel
van 89.95 voor

BLOEMSWEATERS
van 29.95 voor

UNISEX SWEATERS
van 49.95 voor

HEREN SWEATERS
van 49.95 voor ..

Heren Overhemden flanel NU 15.—
Spijkerbroeken van 49.95 voor 35.—
Alle Kinderjacks NU 25% korting
Kinder Sweaters van 29.95 voor 1 5.—
Kinder Corduroy Broeken van 29.95 voor 15.—
Kinder Bloemsweaters van 29.95 voor 15.—

KOM KIJKEN EN PROFITEER
VAN DIT AANBOD

KOOPAVONDEN:
donderdag 21 december tot 21 .00 uur

vrijdag 22 december tot 21 .00 uur
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Vorden, december
Ingezonden mededeling

Huilen wrantwoturtHng <w/ de rcduclir

Ik las in C.ontacl en daar stond

wat men er allemaal in dorp aan kerstbomen vond
l h hm ook, maar eens wezen kijken
wat daar in Vordm stond te prijken
Het doet heel gezellig aan dat is waar
al die kerstbomen in de straten bij elkaar
Km grote wagen en een kraan
die zouden een hele grote kerstboom plaatsen gaan
Vele Vordenaren stonden te kijken
hoe groot die boom wel zou lijken
Toch viel me dit eigenlijk wat tegen
er staat er één grotere op de buitenwegen
Ook in de buitengebieden staan er vele
te prijken in het nachtelijk duister van boerenste.de.
Maar geloof me als ik dit zeg
de grootste boom staat aan de Wiersserbroekweg
Maar wie durft het volgende jaar aan
waar dan de grootste boom zal staan
Ik wens U beste gemeente en Vordenaar
een Voorspoedig Kerstmis en een (Gelukkig Nieuwjaar

H. lirummelman
Wiersserbroekweg 5

Vorden

Sportnieuws
Vorden tegen
Zutphen fors
onderuit

Op een mistig veld werd het Vorden l
jl. zondag tegen Zutphen al ras mistig
voorde ogen. Het onderaan bengelen-
de Zutphen belust op revanche voor de
destijds geleden nederlaag bij het be-
gin van de competitie, zette vanaf het
beginsignaal de duimschroeven stevig
aan. Het gevolg was een duidelijke 5-2
nederlaag voor de ploeg van trainer
Ben Kolenbrander. Dat betekent dat de
geelzwarten naar de vijfde plaats op de
rangli js t zijn afgezakt niet zes punten
achterstand op koploper Kilder. Vor-
den heeft evenwel een wedstrijd min-
der gespeeld. Vorden-doelman Wim
Harms was in het duel tegen Zutphen
de meest geplaagde man en moest in
de openingsfase al direkt zijn klasse to-
nen. Sneu voor hem dat hij bij een po-
ging-om v.d. Kraan te stoppen onder-
uit ging waarna Kamerman simpeltjes
kon scoren 1-0. Dezelfde speler zorgde
vijf minuten later voor 2-0. Vlak voor
rust kreeg de thuisclub een strafschop
toegewezen. Wim Harms stopte de bal
in eerste instantie, maar was vervolgens
kansloos tegen het schot van Everts
.'J-O. Dat was tevens de ruststand. Direkt
na rust maakte Spiegelenberg er 4-0
van, waarna Peter Hoevers iets terug
kon doen 4-1. Wilco KI. Nengerman
bracht de stand vervolgens uit een vrije
trap op 4-2. Kort voor tijd bepaalde
Everts de stand op 5-2.

Overige uitslagen
Zutphen l-Vorden l 5-2; Witkampers
3-Vorden 2 0-3; Vorden 3-Mec'2 2-2;
Vorden 4-Reunie 54-1; Ruurlo 5-Vor-
den 5 4-2; Vorden 6-Rietmolen 5 1-0;
Vorden 7-Socii 6 1-3.

Programma senioren
Beekbergen l-Vorden 1; Ajax B 2-Vor-
den 3; Diepenheim 4-Vorden 4; Mar-
kelo 6-Vorden 6; Witkampers 9-Vor-
den 7; Vorden 8-Neede 8.

Uitslagen junioren
Reunie A l-Vorden Al 0-2; Markelo
A2-Vorden A2 1-4; Voortwaarts Bl-
Vorden BI 4-1; Vorden Cl-Overwete-
ring Cl 3-3; Vorden C2-Lochem C2
0-4.

Programma junioren
Vorden Al-AZSV Al; Vorden A2-Sp.
Neede A3; Vorden Bl-Colmschate BI;
Sp. NeedeCl-VordenCl.

Zaterdagvoetbal:

Wilp —Ratti: 0-0
Afgelopen zaterdag heeft Ratti einde-
lijk weer eens een punt in een competi-
tiewedstrijd gepakt. En dat nog wel in
en tegen koploper Wilp. Nog steeds
zonder Smit, de Hart, v. Kesteren en
Sueters werd Ratti het eerste half uur
onder zware druk gezet door Wilp. De
goed georganiseerde verdediging van
Ratti liet zich echter niet passeren.
Het laatste gedeelte van de eerste helft
lukte het Ratti om enkele malen ge-

Wereldwinkel
'Licht in de duisternis'
Ook dit jaar verkoopt de Wereldwinkel
weer kaarsen vervaardigd door de kaar-
senfabriekjes in Soweto in Zuid-Afrika.
Een groot gedeelte van deze produktie
blijft in Soweto omdat alle huizen daar
nog niet zijn aangesloten op electrici-
teit.
Een ander deel wordt geëxporteerd
naar Europa. Uit de opbrengst hier-
voor worden slachtoffers gesteund van
het blanke politiegeweld, door bijvoor-
beeld het betalen van begrafenissen.
De Wereldwinkel hoopt dat men voor
dit goede doel bereid is Soweto kaarsen
te kopen bij de kraam v.d. Wereldwin-
kel.

Robbertsen
Poelier

Tafelen
Thuis

Reebiefstuk met honingsaus en
amandelen
Ingrediënten: 4 reebiefstukjes; 4 el ho-
ning; 4 el geroosterde amandelen; 4 el
slagroom; l el mosterd; 2 el olie; 25 g bo-
ter; zout; peper.

Bereiding: Bestrooi de reebiefstukjes
met zout en peper en bestrijk ze met de
olie. Verwarm de boter in een pan en
bak hierin de reebiefstukjes ca. l mi-
nuut aan iedere zijde. Neem ze uit de
pan en houd ze warm. Voeg de honing,
de room en de mosterd toe aan de bak-
boter en verwarm dit al roerende.
Schenk de saus over de reebiefstukjes
en gameer met de amandelen. Serveer
hierbij peukjes, cranbenïecompöte en
gekookte aardappelen.
Tip: Indien u het vlees iets minder
rosé wilt, dan is het aan te bevelen om
de redHfcfstukjcs (even) in de saus te
verwaiHIn.

het Wilp-doel te verschij-
nen, z i e r echter te kunnen scoren.
Na rust had Ratti het betere van het
spel, wat resulteerde in een fraai doel-
punt van D. Hendriksen. De scheids-
rechter moest dit doelpunt echter af-
keuren i.v.m. buitenspel van een Ratti-
speler. Ook H. Welleweerd had nog
een goede kans, maar ook dit leverde
geen doelpunt op.
Het laatste gedeelte van de wedstrijd
was weer voor Wilp en toen dan ook het
laatste fluitsignaal klonk was iedereen
tevreden. Al met al een leuke wedstrijd
met een terechte uitslag.
Aanstaande zaterdag speelt Ratti de
laatste wedstrijd voor de winterstop in
Apeldoorn tegen Z.V.V. '56.

Ratti
Uitslagen zaterdag 9 dec.
Ratti BI —Warnsveldse Boys BI 0-7

Sp. Lochem- -S.V.
Ratti I (dames)
Ratti was vanaf de Ie minuut al veel in
de aanval. Maar zoals weieens vaker ge-
beurd, de kansen werden niet benut.
Aan het einde van de l e helft werd Lin-
da Terwel neergelegd in het 16-meter
gebied. Dit was dus een penalty die
door Carla Addink goed werd benut.
Tot de rust bleef het O-1 voor Ratti.
Na rust werd er wat beter gespeeld aan
de Ratti zijde. Dat werd beloond door
een doelpunt van Carla Addink door
een tikje van Silvia Sloetjes. Hierna
werden er nog 4 goals gemaakt.
De 3e maakte Gerrie Berendsen uit een
cornerbal. Jolanda Temmink maakte
het volgende doelpunt door een hard
en gericht schot. De 5e maakte Carla
Addink weer door een mooie kopval
van een voorzet door Jolanda Tem-
mink. Het laatste doelpunt werd ge-
maakt door Gerrie Berendsen door een
voorzet van Linda Terwel. De eind-
stand was dus 0-6.

Biljarten
Uitslagen
Dinsdag 28 november
Olburgen l —Kranenburg l 40-27
Kranenburg 5 -- Ons Genoegen 6
38-32

Woensdag 29 november
Kranenburg 2 — Olburgen 2 33-39
Donderdag 30 november
Modern 3 — Kranenburg 3 29-35
Kranenburg 4 —De Pauw l 39-32

In dienst van de gemeente?

Zaterdagmorgen keken passanten aan de
Horsterkamp vreemd op toen daar enkele
mensen met herstellingswerkzaamheden
aan het trottoir bezig waren.
"Had de gemeente een achterstand in de
onderhoudsplanning en probeerde men dit
weg te werken door op zaterdag door te
gaan met de werkzaamheden?" zo vroeg
men zich bijna hardop af.

Dat moest toch nader bekeken worden,
vond men want dat komt niet regelmatig
voor. Bij nadere beschouwing van de perso-
neelsleden kwam men t^Me ontdekking
dat het hier ging om lede^fln de landelij-
ke rijvereniging De Graafschap welke on-

der leiding van Joh. Norde het stratenma-
kersgereedschap ter hand hadden geno-
men om het trottoir aan de Horsterkamp te
herstellen.

Wat was het geval ? Enige tijd terug vond in
het kader van het jubileum van de vereni-
ging in het weekend enkele slipjachten
plaats. Doordat er met name op de zater-
dag in het dorp geen plaats meer was om de
vele vrachtauto's waarmee de paarden
werden aangevoerd, te parkeren werd be-
sloten om langs de Horsterkamp te parke-
ren.
Of de tegels in het trottoir al los lagen voor
het parkeren is ons niet bekend, wel dat de

gemeente met de losliggende tegels in de
maag zat. Zij vond dat de vereniging de
schade diende te herstellen en sommeerde
hen dit te laten doen anders deed de ge-
meente het zelf. De kosten zouden dan
f2.000,- bedragen.
Dit vonden ze bij De Graafschap wel wat al
te kras. Dat gemeentewerkzaamheden
duur zijn, was hun bekend maar dit sloeg
alles. Er werd overlegd en de knoop werd
doorgehakt. Het zou in eigen beheer gebeu-
ren. Vandaar dat wij deze foto konden ne-
men van de leden van De Graafschap wel-
ke vakkundig de schade hebben hersteld.
Let u ook op de 'professionele' wijze waa-
rop het werk wordt begeleid. Werkelijk af.

Graafschapi^Üers
Leden van de VAMC 'De Graafschap-
rijders' hebben zaterdag met succes
deelgenomen aan de Endurowedstrijd
in Rijssen.
Senioren 125 CC: 7e plaats Erik van
Ark.
Senioren 250 CC: 3e Carol Mulder; 5e
Peter Bergsma; 6e Frank Arendsen.
Senioren 500 CC: 7e Johan Braakhek-
ke; 8e Mees Siers; l Oe Jan Klein Brinke.
Nationaal 125 CC: 5e Wim Zweverink.
Nationaal 250 CC: 6e Tonnie Harm-
sen.
Nationaal 500 CC: 2e Iginio Voor-
horst.
Viertakt Nationaal: 8e Erik Mulder.

Veldtoertocht
De V.R.T.C. 'De Achtkastelenrijders'
organiseerde zondagmorgen een veld-
toertocht over een afstand va 40 kilo-
meter. Niet minder dan 354 personen
kwamen naar Vorden om aan deze
tocht deel te nemen. De rit voerde de
deelnemers vanaf het gemeentelijk
Sportpark richting Lochemseberg,
Grote Veld, Galgengoor weer terug
richting Sportpark. Het was gezien het
grote deelnemersveld duidelijk merk-
baar dat er deze zondag in de regio
geen veldtoertochten werden gehou-
den.

De rijders beschouwden de tocht dan
ook als een prima training voor ko-
mende wedstrijden. Onderweg kreeg
het deelnemersveld krentebrood en
bouillon aangeboden.

RTV Nieuws
Zaterdag 9 dec. vond er in het kader
van de GOW een veldrit plaats rond het
zwembad Scholtenhagen in Haaksber-
gen. Van RTV zijde, was de belangstel-
ling niet zo groot alleen de mannen die
hoog in het klassement slaan.
Zo werd Johan Pardijs 5e bij de Re-
creanten. Heddy Heuvelink bij de
nieuwelingen ook 5e. In de categorie
Liefhebbers behaalde Peter Makkink
een 4e plaats. Bennie Peters 6e en Jan
WullinkSe.

Harry Eggink en Laurens Nieuwenhuis
trokken naar Wanroy voor de open
Ned. Kampioenschappen veldrijden
voor Niet Licentiehouders. In de cate-
gorie 35-f werd Eggink 8e. Bij de jon-
geren categorie werd Nieuwenhuis
14e.

itievaria GROEP VORDEN

Op dinsdag 5 december werd er aan-
gifte gedaan van diefstal van de ge-
meenteplattegrond welke stond aan de
Ruurloseweg. De diefstal is gepleegd
tussen 30-10-89 en 05-12-8'.). Getuigen
worden verzocht kontakt op te nemen
met de politie Vorden.

Vrijdag 8 december omstreeks 13.50
uur vond er op de kruising Almense-
weg/Oude Zutphenseweg een aanrij-
ding plaats tussen twee personenau-
to's. De bestuurster van het voertuig
die over de Oude Zutphenseweg reed
verleende geen voorrang aan de bes-
tuurder die over de Almenseweg, in de
richting Alrnen reed. Beide voertuigen
raakten zwaar beschadigd. De be-

stuurster werd dooi de brandweer uit
haar voertuig bevrijd en niet de ambu-
lance overgebracht naar het zieken-
huis. De bestuurder kwam met de
schrik vrij.

Zondag 10 december weid er op het
terrein van de voetbalvereniging Vor-
den een racef iets achtergelaten, na de
fietscross die aldaar van start ging. Die
fiets is gestald op het politiebureau.

Dinsdag 12 december werd er melding
gemaakt van vernieling van een brie-
venbus. De brievenbus werd vermoede-
li jk door jeugdigen met vuimverk 'op-
geblazen'.

Weekend-
recept
slagerij
Vlogman

Bruine bonen met gehakt
Bij het typische wintergerecht kunt u heel goed een frisse salade van rode
bietjes, licht zure appel of augurk en veldsla geven.
Reken voor 4 personen op 400 a 500 gram grof gemalen rundergehakt. Voorts
heeft u nodig: l a 2 potten of blikken met bruine bonen, 2 flinke uien, l a 2
teentjes knoflook (niet per se noodzakelijk), bouillontablet of bouillonpoe-
der, 3 eetlepels tomatenpuree, bloem en enkele takjes bladselderij.
U snippert de uien en hakt de teentjes knoflook ragfijn of perst ze uit. U lost
de tomatenpuree op in 4 deciliter bouillon en hakt de bladselderij ragfijn.
Verhit 50 gram boter en 2 eetlepels (zonne)bloemolie. Fruit de ui er zolang in
tot ze glazig ziet. Schep de knoflook er door en voeg daarna het gehakt toe.
Laat alles onder regelmatig roeren en omscheppen zolang zachtjes bakken
tot het gehakt een bruine kleur heeft gekregen en in kruimels uiteen is geval-
len. Strooi er door een zeefje 1,5 eetlepel bloem over, schep alles enkele ma-
len goed om en schenk er direct daarna de bouillon met tomatenpuree bij.
Breng alles aan de kook en blijf zolang roeren tot het vocht licht is gebonden.
Roer de bladselderij er door en temper de warmtebron. Leg het deksel op de
pan en laat alles gedurende 15 minuten zachtjes sudderen. Proefde saus en
voeg eventueel nog wat zout en/of (cayenne)peper of pigmentpoeder toe.
Laat intussen de bruine bonen uitlekken. Schep ze door het gerecht en dien
het gerecht op zodra de bonen door en door warm zijn geworden.

Tip: in plaats van bladselderij kunt u ook wat ragfijn gesnipperde prei of 0,5
theelepel gedroogde tijm en/of oregano door het gerecht roeren.

Bereidingstijd: 45 minuten.
Energie per portie: ca. 1870 kJ (445 kcal).



Nederlaag Dash/
Sorbo
Dash/Sorbo heeft zaterdagmiddag in
Haren (bij Groningen) tegen Stentor
meer tegenstand geboden dan de 3-0
nederlaag doet vermoeden. Met name
de derde set gaf weer een 'ouderwets'
spelend Dash te /ien dat op een wat
ongelukkige wijze de/e set met 15-13
verloor.
In de eerste beide sets was Dash/Sorbo
te angstig aan het net. De durf om een
ferme smash te geven ontbrak, bang
dat de bal /.ou worden geblokkeerd of
uitgeslagen. Volgens de leidingvan het
team mede het gevolg van het feit dat
de ploeg door enkele nederlagen op rij
in de bekende hoek 'waar de klappen
vallen' is terecht gekomen waardoor
het zelfvertrouwen is aangetast.
In de eerste set bleef Stentot konstant
op voorsprong. Hij de stand 11-9 en
Dash aan de opslag, vroeg de Stentor
coach een time-out aan. Een psycholo-
gisch gunstig moment zo bleek alras,
want Dash verloor de opslag aan de
(ironingers die in één ruk doorgingen
naar 15-9.
De tweede set tot 7-7 gelijk opgaand.
Toen zette de thuisclub de Vordense
dames onder druk en opnieuw werd
het 15-9. In de derde set leek voor
Dash/Sorbo de ommekeer te komen.
Carla Veninga door het midden, Marja
Harenberg en Jolanda Wolters via de
vleugels scoorden veelvuldig. Voor het
publiek een spannende aangelegen-
heid.
Dash /ag een 1-5 voorsprong verloren
gaan, bleef bij tot 13-13. Bij deze stand
ging aan Dash-zijde de opslag fout.
Stentor liet zich dit buitenkansje niet
ontglippen en won met 15-13. Eind-
stand 3-0.

Volleybalver. 'Dash'

Uitslagen:
D2BI)evolco6 — Dash 4 1-2
1)3A Devolco 9 — Dash 5 1-2
D3B Devolco 11 — Dash 7 1-2
113C: Olympia l — Dash 4 3-0
DpSVS2 — Dash 2 3-2
D2A SVS 5—Dash 3 0-3
MC2SVSC1 —DashCl
H l Dash l—SVS 2 3-0
H l Dash 2 —Wik l 2-2
H2B Dash 3 — Bruvoc 3 1-2
D4B Dash 8 — Terwolde 4 3-0
D4C Dash 9 — SVS 8 3-0
IB1 Dash B l—DVO B l 3-0
IC l Dash C l — Devolco C l 0-3
MA l Dash A l — Epse A l 3-0

Programma:
H2BWilp2 — Dash 3
D4C Harfsen 5 —Dash 9
MA1 Devolco A l—Dash A l
D recr.H Dash — Hercules
H recr.E Dash — Lettele
H l Wik l—Dash l
H l Harfsen l—Dash 2
DP Dash 2 —Devolco 3
D2A Dash 3 — Harfsen 2
D2B Dash 4 — Sp. Deventer 3
U3A Dash 5— Harfsen 3
D3B Dash 7 — Harfsen 4
D3CDash6 —Teuge l
H3G Dash 4 — DVO 5
MC2 Dash C l — Wik C l
IC l D a s h C l — D S C C l
IB1 Dash B l —Devolco B2

Hommage aan meester Heuvel

Oud-Achterhoeks
boerenleven in beeld
Op woensdag 22 november vond in tolboerderij de Lebbenbrug-
ge te Borculo de presentatie plaats van het boek Oud-Achter-
hoeks Boerenleven in Beeld. Een fotoboek dat met bijna 90 histo-
rische foto's een unieke kijk geeft op het boerenleven in de Ach-
terhoek in het begin van deze eeuw.
Oud-Achterhoeks Boerenleven in
Beeld is volgens de samenstellers Hans
van Det en Henk Harmsen een hom-
mage aan het werk van meester H.W.
Heuvel (1864-1926), de bekende Ach-
terhoekse geschiedschrijver en volks-
kundige. Heuvel schreef het stan-
daardwerk Oud-Achterhoeksch
Boerenleven dat in 1927 postuum ver-
scheen en waarvan jaarlijks nog steeds
honderden exemplaren over de toon-
bank gaan.
'Door het lezen van dit werk ontstond
het idee', aldus Hans van Det, 'om dit
boek door middel van foto's in beeld te
brengen. Immers uit dezelfde periode,
die door Heuvel wordt beschreven,
stamt ook het eerste en dus oudste fo-
tomateriaal! Fotomateriaal dat vaak
nog van glasnegatieven is opgeno-
men!'. 'Bovendien', vervolgt Van Det,
'wat is er mooier en uit historisch oog-
punt preciezer dan foto's!'
Een speurtocht langs archieven en ver-
zamelaars en vooral ook dankzij de me-
dewerking van de Meester H.W. Heu-
velstichting leverde een unieke verza-
meling foto's op. Zo zijn er opnamen
van de binnenzijde van een los hoes,
waarop duidelijk is te zien hoe mens en
dier in een grote ruimte bijeen leefden.
De enige afscheiding tussen woonge-
deelte en deel werd gevormd door een
kabinet. Opnamen van het open vuur,
de potkachel en het fornuis geven de
ontwikkeling van de vuurplaats weer.
'We hebben vooral gezocht naar
foto's die het dagelijks leven zo goed
mogelijk weergeven', aldus samenstel-
ler Henk Harmsen, 'dus geen
museumopnamen!'
Aan de hand van hoofdstukken zijn de
foto's zoveel mogelijk gerubriceerd.
De omgeving van het boerenhuis komt
aan de orde met foto's van waterput-
ten, het schoonmaken van melkbus-
sen, hooi- en zaadbergen en zandwe-
gen die een groot deel van het jaar
haast onbegaanbaar waren. Over de
waterputten zegt Heuvel dat 'het water
niet zelden van twijfelachtige reinheid
is'.

Een ander hoofdstuk behandelt de
boerenkledij met de toenmalige kle-
derdracht. Heuvel: 'De meisjes leken
wel boerinnetjes in miniatuur' en 'kou-
sen werden niet langer gedragen dan
van allerheiligen tot pasen!' En: 'Het is
gebeurd, dat een vrouw zelfs midden in
de zomer zes rokken droeg!'

Verder krijgen huisdieren de aandacht
onder meer met enkele prachtige
foto's waarop is te zien hoe de os als
trekdiér fungeert en ook het gezins- en
buurtleven met enkele unieke buiten-
opnamen van een oude Achterhoekse
bruiloft.
In het hoofdstuk 'Wat de boer het jaar
door verricht' is te zien hoe geploegd
werd met een houten staartploeg, een
melkster metjuk, het hooien, de rogge-
oogst, het dorsen met een der eerste
dorsmachines enz.
In het boek zijn de teksten gebruikt die
meester Heuvel in 1907 in zijn boek
Volksgeloof en Volksleven publiceer-
de. Het is een beknopte beschrijving
van het boerenleven zoals Heuvel dat
later veel uitvoeriger in Oud-Achter-
hoeksch Boerenleven zou doen.

Diverse foto's in het boek zijn gemaakt
door de bekende Achterhoekse persfo-
tograaf en vriend van Heuvel, B.J. Hoe-
tink, die in de periode 1903-1920 de
Achterhoek doorkruiste om -- vaak
prachtige — foto's te maken voor gid-
sen van Uitgeverij Misset. Harmsen:
'Zowel Heuvel als Hoetink hebben
toen al beseft dat een nieuwe tijd voor
de deur stond en veel van wat zij heb-
ben beschreven en vastgelegd in korte
tijd zou verdwijnen!'
Oud-Achterhoeks Boerenleven in
Beeld beoogt een kijk- en leesboek te
zijn, waarbij wij nu — anno 1989 —
een idee krijgen hoe de Achterhoek er
zo'n 90 jaar geleden uitzag. Een Ach-
terhoek waarop de Achterhoekers met
plezier terug kujuien zien', aldus de sa-
menstellers. H^Hbbonden boek is ver-
krijgbaar bij elktTboekhandel.

Gewijzigde bustijdenf
Doorgaans zijn de chauffeurs van de Gelderse Streekvervoer
Maatschappij vroeg uit de veren en gaan zij pas laat weer naar
bed. Sommige bussen rijden al vanaf zes uur 's morgens. De laat-
ste bussen komen ver na middernacht weer bij de garages terug.
Slechts twee avonden per jaar gaat de
GSM vroeg naar huis: op Kerstavond
(24 december) en op Oudejaarsavond
(31 december). Dat betekent een tijde-
lijke wijziging in de dienstregeling.
Omstreeks 20.00 uur beginnen de
chauffeurs niet meer aan nieuwe rit-
ten. Dan gaan ook zij thuis feestvieren.
Op Duits grondgebied rijden dit jaar
op 24 en 31 december helemaal geen
bussen van de GSM. Lijn 45 rijdt wel
van Doetinchem naar 's Heerenberg,

maar gaat op genoemde data niet door
naar Emmerich. Lijn 41 (Dinxperlo-
Bocholt) valt op 24 en 31 december
helemaal uit.
Voor nadere informatie omtrent de
exacte tijden van de overige lijndiens-
ten op 24 en 31 december, kunnen
passagiers het GSM-infonummer bel-
len: 08340-50115. Bij de GSM zijn om-
streeks 16 december ook folders ver-
krijgbaar waarop per rit de precieze t i j -
den staan vermeld.

DECEMBER:
13 HVG Wichmond,

Bejaardenadventsmiddag.
13 ANBO Soos in het Dorpscentrum.
14 PCOB, Kerst.
15 Jong Gelre Vorden, jaarafsluiting,

Dorpscentrum.
15 Open Tafel, De Wehme.
18 Herv. Vrouwengroep, Dorp,

Kerstliturgie.
18 Herv. Vrouwengroep, Vorden-

Linde, Kerstfeestviering.
18 Kerststukjes maken, Floralia.
19 NCVB Vorden, Kerstavond.
19 Soos Kranenburg, Kerstmiddag.
19 KPO Wichmond, Kerstavond.
19 Kerstconcert te Vierakker.
19 ANBO Een reis door en over

Rusland door de heer B. van
Tilburg, in het Dorpscentrum.

19 Open Tafel, De Wehme.
20 HVG Wichmond, Eigen

adventsavond.
20 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

Vorden, Kerstfeest.
21 Bejaardenkring, Dorpscentrum,

Kerst.
21 HVG Vorden Wildenborch,

Kerstfeestviering.
21 Bejaardensoos, Vierakker.
22 Open Tafel, De Wehme.
23 Jong Gelre Vorden, Regiovoetbal

Appie Happie.
26 Tentoonstelling van oude

kerkehjke kunst te Vierakker.
27 ANBO Soos in hetDorpscentrum.
28 Oliebollenactie,WIKWichmoiHl.
29 Open Tafel, De Wehme.
30 VRTC Oudejaarscrossloop, start

Gem. Sportpark.
JANUARI:

2 Soos Kranenburg.
3 ANBO, Soos in Dorpscentrum.
3 NCVB, Nieuwjaarsbijeenkomst.
4 Bejaardenkring, Dorpscentrum.
4 Dansen Withmundi.
5 ANBO, Nieuwjaarsinstuif,

Dorpscentrum.
8 ANBO, Klootschieten/jeu-de-

boule, 'DeGoldberg'.
9 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,

Nieuwjaarskoffiemiddag.
9 HVG dorp,

Nieuwjaarskoffïemorgen.
10 ANBO, Soos in Dorpscentrum.
10 HVG Wichmond,

Nieuwjaarsavond.
15 ANBO, Klootschieten/jeu-de-

boule, 'De Goldberg'.
16 Oudheidkundige Verenigi

Vorden, Nieuwjaarsvisite.
16 KPO Wichmond, jaarvergadering.
16 NCVB.
16 Soos Kranenburg.
17 ANBO, Soos in Dorpscentrum.
17 HVG dorp Vorden,

Jaarvergadering.
18 Bejaardenkring in Dorpscentrum.
20 Deurdreajers, pronkzitting.
22 ANBO, Klootschieten/jeu-de-

boule, 'De Goldberg'.
24 HVG Wichmond, jaarvergadering.
25 ANBO, Soos in Dorpscentrum.
29 ANBO, Klootschieten/jeu-de-

boule, 'De Goldberg'.
30 Soos Kranenburg.

Concordia
15 en 16 december

OLIEBOLLEN-
AKTIE

Uitslag 4e trekking
St. Nikolaasaktie V.O.V.
6dec. 1989

15 vleespakketten
1. H. Hartelman
2.A.K. Dudokv.Heel
3. A. Bielderman
4. H. Wenneker
5. M. GrootJebbink
6. I na Sc heffer
7. J. de Vries
8. M. van der Logt
9. Gerrie Hendi iksen

10. R. Bultman
11. En/.erin k
12. A. Rouwenhorst
13. Smallegoor
14. B. Rossel
15.G.J. Kamperman

't Hoge 49 Vorden
Kiefskampweg l Vorden
Wilhelminalaan l Vorden
de Stroet 9 Vorden
't Hoge 57 Vorden
/.E.-weg 50 Baak
Brinkerhof 51 Vorden
Brinkerhof 55 Vorden
Wierssei bioekweg 3 Vorden
Zutphenseweg 70 Vorden
Brinkerhof l O Vorden
M ispelkampdijk 9 Vorden
De Haar 26 Vorden
Hilverinkweg 3 Vorden
De Bongerd 9 Vorden

50 Verrassingspakketten
\. M. Tegei Molenweg (i Volden
2. B. Schouten
3. Mevr. Lenselink
4. J. Vredenbei g
5. Leone Slütter
6. André Bargeman
7. J .M. Rothman
8.~B. Korenblek
9. A. Bukman

10. Mevr. I lo i s t ing
l l . Weichner
12.J.G. Hiddink
LS.Suter
14.A.W.Schoolünk
15. P. Bosman
IB.J.W.Silvold
17. Bekman
18. Mevr. E.J. Bruinsma
19. Fam. H. Berends
20. G. Nijenhuis
21.F.V. Zeijsi
22. H.W.Sloetjes
23. M. Jensma-Marx
24J.G.Uenk
25. H. v.d. Laan
26.G.M.Eggink
27. HJ.Altena
28. Derksen
29.J.F.Wullink
30. G. Lefennk
31. R. v.d. Kamp
32. l'. Vaart jes
33. H.terHuerne
34. H.J. Nijenhuis
35. H.J. Brinks
30. R. Bmnsveld
37. W. Uittenbroek
38. fam. Grouwstia
39. G. Harmsen
40.GJ.Beck
41. A.A. Feith-de Jonge
42. W. Paas
43.J.v.Veldhui/en
44. B. Bloemendaal
45. H. v. Heerde
46. A. Luichies
47. E.J.Lubbers
48. W. Florijn
49. J. Groot Wassink
SO.Bekkcr

de Stroet 30 Vorden
Margrietlaan 17 Vorden
Het \Vie ine l ink 57 Vorden
Burg. Galleestr. 05 Vorden
Horsterkamp 25 Vorden
de Steege 21 Vorden
Wildenbon hseweg 17 Vorden
Mulderskamp 23 Vorden
Het Wiemelink 38 Vorden
de Boonk 49 Vorden
Vordensebinnenweg 5 Lochem
Mulderskamp 15 Vorden
Rijksstraatweg (.)0 Warnsveld
Brinkerhof 69 Vorden
Raadhuisstraat 17 Vorden
I lorsterkairp 13 Vorden
't Wiemelink 30 Vorden
Lindeseweg 19 Vorden
Galgengoonveg 12 Vorden
't Kerspel 30 Vorden
l loetinkhof 57 Vorden
Hoetiukhol ' 131 Vorden
Almenseweg 39 Vorden
Julianalaan 38 Vorden
Zutphenseweg 88 Vorden
Dorpsstraat 14 Vorden
De Gaikhorst 7 Warnsveld
I Iet Heyink l Vorden
Molenweg 35 Vorden
Hel Klshol 8 Vorden
Bioekweg l 5a Wichmond
Zutphenseweg 6 Vorden
Het Wiemelink 17 Vorden
Zutphenseweg 47 Vorden
Wildenborchseweg 26 Vorden
DeVoornekamp 49 Vorden
Hoetinkhol 92 Vorden
Overweg 3 Vorden
l Iet I loge ( ) 1 Vorden
Wildenborchseweg 15 Vorden
Insulindelaan l l Vorden
Molenweg 3 Vorden
Mispelkampdijk 22 Vorden
Molenweg 9 Vorden
't Hoge 4(i Vorden
Rozenstraat 33 Hengelo
Enzerinkweg 3 Vorden
Ruurloseweg 05 Vorden
't I loge 24 Vorden

Natuurlijk voor
je opleidingen
naar:

Sinds kort nieuwe projecten in Hengelo, Zelhem en H alle

De Discobus: een veilig én
warm alternatief
De fiets en de bromfiets zijn nog altijd populaire (en voordelige)
vervoermiddelen voor een avondje-uit, bijvoorbeeld naar de dis-
cotheek. Toch kleven er een aantal aanzienlijke bezwaren aan. De
nieuwe discobussen van de Gelderse Streekvervoer Maatschappij
kunnen een prima alternatief zijn.
Een ritje met de fiets of bromfiets is
niet écht leuk als het — zoals nu - flink
koud is. Maar wat veel belangrijker is:
alcoholgebruik en deelname aan het
verkeer gaan niet samen. Dat is voor
iedereen inmiddels wel duidelijk. In
Gelderland worden jaarlijks 410 onge-
val len geregistreerd waarbij één of
meer betrokkenen onder invloed wa-
ren van alcohol. Bij deze ongevallen
vielen vorig jaar 29 doden en 513 ge-
wonden.
l ' i t nader onderzoek blijkt dat met
name de 16- tot 23-jarigen vaak betrok-
ken zijn bij ongevallen waarbij alcohol-
gebruik een rol speelt. In een kwart van
de gevallen gaat het om jongeren die
met een bromfiets op pad zijn gegaan.

Veilig v ervoer

Met het oog op de verkeersveiligheid
hebben een aantal instanties de hati-
den ineen geslagen: het Regionaal Or-
gaan voor de Verkeersveiligheid Gel-
derland (ROVG), Veilig Verkeer Ne-
derland (WN) en de Stichting Verant-
woord Alcoholgebruik (STFVA) en de
Gelderse Streekvervoer Maatschappij
(GSM).
Zij hebben gezamenlijk een aantal
nieuwe 'discobussen' in het leven ge-

roepen. De GSM kent reeds succesvolle
discovervoerprojecten in onder andere
Haaksbergen en Groenlo. Sinds kort
zijn er ook discobussen voor Hengelo
(Gld.), Zelhem en Halle. De nieuwe
discobussen rijden aanstaande zater-
dag 16 december voor de vierde keer.
Er bestaat een stijgende belangstelling
voor, met name voor het project Halle-
Zelhem-Doetinchem.

Ritten
De bussen rijden iedere zaterdagavond
van en naar de volgende discotheken:
De Zwaan en Invention in Hengelo, De
Paerdestal in Zelhem en De Woage in
Halle. Het leuke van het nieuwe pro-
ject is, dat er ook twee particuliere taxi-
ondernemingen aan mee werken. Het
zijn de firma's Reindsen uit Zelhem en
Lammers uit Hengelo. Zij zorgen er
voor dat ook de jeugd uit de kleinere,
omringende dorpjes op een veilige ma-
nier naar de disco vervoerd kan wor-
den.
De GSM rijdt de volgende ritten:

— Hengelo — Vorden v.v. (viceversa)
- Hengelo — Zelhem v.v.
- Doetinchem — Zelhem v.v.
— Zelhem — Halle v.v.
— Varsseveld — Halle v.v.

De taxibusjes van de firma Lammers
rijden van en naar de discotheken in
Hengelo vanuit: Toldijk, Steenderen,
Baak, Vierakker en Wichmond. De fir-
ma Reindsen zorgt voor vervoer van en
naar De Woage (Halle) vanuit Zieu-
went, Mariënvelde en Halle.
Voor de heenreis kan men over het al-
gemeen gebruik maken van de GSM-
lijndienst. Voor nadere inlichtingen
omtrent exacte vertrek- en aankomst-
tijden kan men contact opnemen met:
GSM reizigersinformatie te Doetin-
chem, telefoon 08430-50115.

L.R. en P.C. 'De
Graafschap'
Op zondag 10 december was er een
viertal-dressuur-springwedstrijd in ma-
nege 'De Luchte' te Lochem. De po-
nies gingen er met een viertal heen. In
de dressuur werd Janet Zomer met Kel-
ly in de Ll-dressuur Ie met 126 pun-
ten. Nicole Douma werd met Mixi 2e in
de Ll-dressuur met 123 punten.

OOK IN DE
GLASBAK

Flessen doet u er al in.
Maar waarom de glazen potjes
niet? Want glas is glas en dat kan
allemaal de glasbak in.

_ GLASBAK
Bedankt namens

glasbak, reinigingsdienst
en natuur.

BOVAG RIJSCHOOL
Oortgiesen
Brinkerhof 82, Vorden.
Info opgave: tel. 2783

L mel

Televisie
reparaties
. direct

naar

— ' uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI IELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

EXTRA VOORDELIG

Restanten
WINTER-
JACKS

Nu met korting van

30%
of meer!!!

CORNER

Nieuwstad 14, Vorden, telefoon 2426

HET BESTE VAN DE BEER
Lle Beer Professioneel heeft het complete ABC
voor bedrijven en andere grootverbruikers in huis.
Materialen en gereedschappen voor diverse doelein-
den, variërend van aambeeld tot steenboor of, zo u
wilt, van betonmolen tot bout. De Beer levert uit
voorraad ondermeer gereedschappen en machines
voor industrie en bouwsector, bevestigingsmaterialen,
hang- en sluitwerk en veiligheidsartikelen voor be-
scherming van top tot teen.

Let op het juiste adres

P R O F E i S S I O N E

Industr.terr. "De Mars"
Kleine Belt 3, Zutphen
Telefoon 05750-18411
Fax 05750-11845
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