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Concert Jubal-Concordia
Zondag werd een koffieconcert gegeven in het Ludgerusgebouw te Vier-
akker door Jubal met medewerking van Concordla uit Vorden.

De heer Altena heette alle aanwezigen
hartelijk welkom, speciaal de muziek-
vereniging Concordia uit Vorden, en
sprak de hoop uit op een goede samen
werking onderling nu wij een gemeente

ïjüiiiiiWKiï^^
• 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.

Wethouder M. Aartsen:
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.

USVERVOER

De GSM heeft het college van burge-
meester en wethouders laten weten dat
de ontwikkeling van het streekvervoer in
de regio Zutphen zorgen baart. Het aan-
tal reizigers dat van maandag tot en met
zaterdag tijdens de daguren gebruik
maakt van de bus is redelijk constant.
Gedurende de avonden en de zondagen
is het gebruik van de bus echter scherp
gedaald.r

Teneinde deze daling een halt toe te roe-
pen heeft de GSM een werkgroep in het
leven geroepen die tot taak heeft om:
- de vraag naar openbaar vervoer in de

regio in beeld te brengen;
- de huidige knelpunten te analyseren;
- de wensen en verlangens van de (po-

tentiële) busgebruikers te inventari-
seren;

- verbeteringen aan te geven en
- wijzigingsvoorstellen op te stellen.
In deze werkgroep zijn medewerkers
van de Rijksverkeersinspektie, de pro-
vincie Gelderland, de gemeente Zut-
phen en de GSM vertegenwoordigd. In
mei 1989 moet de werkgroep een defi-
nitief rapport afleveren. De werkgroep
wil graag de wensen en verlangens ken-
nen die leven bij de gebruikers van het
openbaar busvervoer. Indien u wensen
of verlangens hebt kunt u deze zo spoe-
dig mogelijk aan burgemeester en wet-
houders doorgeven. U kunt hiertoe
contact opnemen met de heer Limpers,
toestel 19.

ouw-
VERGUNNINGEN

Op 10 januari jongstleden hebben burge-
meester en wethouders bouwvergun-
ning verleend aan:
- de beheersstichting Urtica te Warns-

veld voor het bouwen van een schuur
op het perceel Overweg 5 te Vorden;

- de heer E.R. Ligeon, voor het bou-
wen van een bedrijfshal op het per-
ceel Nijverheidsweg 5 te Vorden.

Op grond van het bepaalde in de Wet
Administratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kan binnen dertig dagen
na verlening van deze vergunningen bij
het college van burgemeester en wet-
houders een bezwaarschrift worden in-
gediend.

EMEENTELIJKE
MONUMENTEN-

LIJST
Op verzoek van de eigenaar hebben bur-
gemeester en wethouders besloten om
het pand Hamminkweg 3 op de gemeen-
telijke monumentenlijst te plaatsen.

ERINZAGE
LEGGEN VAN DE

COMMISSIE/
RAADSSTUKKEN

Voor de inwoners van Vierakker en
Wichmond worden de commissie- an-
nex raadsstukken ter inzage gelegd in de
Rabobank te Wichmond. Wanneer de
commissie- en raadsvergaderingen
plaatsvinden wordt steeds in deze ru-
briek meegedeeld.

ERGADERINGEN
RAADS-

COMMISSIES
De commissie voor financiën en open-
bare werken vergadert op dinsdag 24 ja-
nuari 1989 om 19.30 uur in de vergader-
zaal van het gemeentehuis. Op de
agenda staan onder andere de volgende
punten:
- wijziging van de begroting 1989;
- uittreding uit de gemeenschappelijke

regeling CON;
- beschikbaarstellen krediet voor de

verbouwing van de bijzondere basis-
school Het Hoge;

- benoeming leden vaste commissies
van advies en bijstand en aanwijzing
gemeentelijke vertegenwoordigers in
diverse instellingen.

De commissie voor algemeen bestuur
c.a. vergadert op dinsdag 24 januari 1989
om 20.30 uur in het gemeentehuis. Op
de agenda staan onder andere de vol-
gende punten:
- ontwerp meerjarenplan Wet Stads-

en Dorpsvernieuwing;
- tracé rioolwaisrpersleiding Vorden -

RZI Olburgen;
- voorbereidingsbesluit perceel Wil-

denborchseweg 21 te Vorden;
- benoeming leden vaste commissies

van advies en bijstand en aanwijzing
gemeentelijke vertegenwoordigers in
diverse instellingen;

- eenheidsoefenterrein Het Groote
Veld.

De commissie voor Welzijn c.a. verga-
dert op woensdag 25 januari om 19.30
uur in de vergaderzaal van het gemeen-
tehuis. Op de agenda staan onder andere
de volgende punten:
- inzameling huisvuil c.a. in Wich-

mond en Vierakker;
- benoeming leden vaste commissies

van advies en bijstand en aanwijzing
gemeentelijke vertegenwoordigers in
diverse instellingen.

U kunt, indien u dat wenst, over de on-
derwerpen die op de agenda staan uw
mening kenbaar maken. De raadsstuk-
ken, tevens commissiestukken liggen ter
inzage in het Dorpscentrum, de open-
bare bibliotheek en de Rabobank te
Wichmond. Als u wilt inspreken moet u
dat voordat de behandeling van de
agenda begint, aan de voorzitter of de
secretaris van de commissie meedelen.
De mogelijkheid om in te spreken wordt
geboden voordat de behandeling van
het betreffende agendapunt begint. De
commissieleden kunnen u tijdens de be-
handeling ervan vragen stellen. Tevens
kan de voorzitter een tweede inspraak-
ronde invoegen.

Burgemeester en wethouders hebben in
hun vergadering van 10 januari jongstle-
den besloten om een kapvergunning te
verlenen aan de woningbouwvereniging
Thuis Best te Hengelo Gld, voor het

kappen van een esdoorn nabij het per-
ceel Hertog Karel van Gelreweg 17. In
diezelfde vergadering is eveneens beslo-
ten om de Lijsterbesbomen langs de
Mispelkampdijk te kappen en er Goudie-
pen voor in de plaats te zetten. Voor
het kappen van de Lijsterbesbomen
heeft het college een vergunning aan de
gemeente verleend.

ENNISMAKINGS-
BIJEENKOMSTIN

LUDGERUS-
GEBOUW SUCCES

De kennismakingsbijeenkomst afgelo-
pen maandag tussen de inwoners van
Vierakker en Wichmond en het college
van burgemeester en wethouders is in
een bijzonder plezierige sfeer verlopen.
De avond werd geopend door het zingen
van het Wichmonds Volkslied door het
plaatselijk koor. Daarna gaf ieder lid van
het college een korte toelichting over
zijn werkterrein. Wethouder Slingen-
berg de|fe mee dat in de brief die aan
alle inwroers van Vierakker en Wich-
mond een drukfout geslopen was. Ook
Vorden berekent de onroerendgoedbe-
lasting per f. 3000,- en niet per f 1000,-
zoals in die brief staat.

VERGUNNING
MET GEBRUIK-

MAKING VAN
VRIJSTELLINGS-

MOGELIJKHEID
BESTEMMINGSPLAN

De burgemeester van Vorden maakt be-
kend dat het college van Burgemeester
en Wethouders voornemens is om, met
toepassing van het bepaalde in artikel
18a van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning juncto artikel 21 van het Besluit op
de Ruimtelijjce Ordening, vrijstelling te
verlenen van de bepalingen van het be-
stemmingsplan "Vorden Kom 1980" te-
neinde medewerking te kunnen verle-
nen aan het bouwplan van J. Cornelis
voor de verbouw van een supermarkt
aan de Smidsstraat 2. Het betreffende
bouwplan ligt tot en met 3 februari voor
een ieder ter inzage ter gemeente-secre-
tarie afdeling Ruimtelijke Ordening c.a.
(koetshuis). Gedurende die termijn kan
een ieder schriftelijk bezwaren tegen het
verlenen van vrijstelling indienen bij
burgemeester en wethouders.

NZAMELINGS-/
AFGIFTE-
MOGELIJK-

HEDEN AFVAL

Het huisvuil wordt elke donder-
dag opgehaald met het verzoek dat
op die dag 's-morgens uiterlijk 7
uur aan de openbare weg te plaat-
sen.

Voorts kunt u meewerken aan een
schoner milieu door:

- chemisch afval in te leveren op
de eerste en derde maandag
van de maand tussen 16-17 uur
aan depot Enkweg 11;

- glas in de glasbakken te doen;
- oud papier mee te geven aan de

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.

vormen. Tevens deed hij beroep op de
inwoners van Wichmond om zich op te
geven als lid van Jubal want we hebben
nieuwe leden erg hard nodig. Concordia
opende dit concert onder leiding van di-
rigent Hans Kraxner met de volgende
nummers van Robert Stolz: Potpourri
met medewerking van tenor A. Eykel-
kamp uit Vorden, A sentimental Selec-
tion van P. Scheffer, blues na de oorlog
van Amerika overgekomen. A string of
pearls van Jaak Hom. muziek uit de ja-
ren 30-45. Moment for Moricone, film-
muziek Wild-West Moritorum. Vervol-
gens kwam Jubal onder leiding van diri-
gent Hans Wolters met de volgende 4
nummers: Ardennen mars, Les Sallim-
banques, im sonnigen süden (Spaanse
en Italiaanse liedjes). Pasadoble El Cor-
dobes en als laatste Stand By. Na de
pauze dankte de voorzitter van Concor-
dia, dhr. Wim Barink, de muziekvereni-
ging Jubal voor de samenwerking en
wenste de aanwezigen nog veel plezier
met de laatste nummers. O.a. Runnisch-
berger, Marsh, largo, blues Promonade
and Happy tune en de Rodikzky mars,
welke door beide muziekverenigingen
gespeeld werden, onder leiding van diri-
gent Hans Wolters. Na afloop dankte
dhr. Altena alle aanwezigen voor hun
belangstelling en de medewerkers voor
deze geslaagde optredens van beide mu-
ziekverenigingen en bood de dirigenten,
dhr. A. Eykelkamp en de slagwerkers
een bloemetje aan en wenste allen een
goed en gezond muzikaal 1989 toe.

Nieuwjaarskofïïe-
middag Plattelands
vrouwen
De Nieuwjaarskoffiemiddag welke de
Plattelandsvrouwen hield stond in het
teken van het analfabetisme. Twee me-
dewerkers van Centrum de Waterstraat
uit Zutphen vertelden de^fcies aan de
hand van videobeelden o^Fdit onder-
werp. Veel mensen weten niet dat er een
half miljoen mensen zijn die niet kun-
nen lezen en schrijven. Steeds meer vol-
wassenen volgen een cursus lezen en
schrijven voor Nederlandstaligen. On-
der meer gebeurt dit bij Centrum de Wa-
terstraat. Woensdagavond 25 januari be-
legt de afdeling Vorden van de Ned.

Bond van Plattelandsvrouwen in "De
Herberg" haar jaarvergadering. Hieraan
zal medewerking verleend worden door
de volksdansgroepen "De Wikke" en de
"Mölle". Tevens is er een verloting van
de handwerken die de handwerkclub
hebben gemaatk. Bij de bestuursverkie-
zing zijn de aftredende dames J. Eggink-
Maris en F. Pelgrum-Bargeman niet
meer herkiesbaar. Voorgedragen wor-
den de dames J. Pelgrum-Pelgrum en H.
Koning-Pardijs.

A,,Is u vóór 20 januari uw abonne-
mentsgeld betaalt voor „Contact",
dan hebt u een voordeel van f 5,-.

Stuurgroep
Conciliair Proces
houdt bijeenkomst
over thema vrede
De Stuurgroep Conciliair Proces, inge-
steld door de Raad van Kerken Vorden/
Kranenburg, organiseert woensdaga-
vond 25 januari in het Dorpscentrum
een bijeenkomst waarbij het thema
"Vrede" centraal staat. Mr. Drs. E.J. Kor-
thals Altes, oud-ambassadeur in Portu-
gal, zal die avond een lezing houden. Na
de pauze zal de heer Korthals Altes vra-
gen beantwoorden. De bijeenkomst van
25 januari heeft tot doel om burgers van
Vorden en omstreken bewust te maken
van de problematiek rondom vrede en
veiligheid. In 1983 besloot de wereld-
raad van kerken in Vancouver tot een
proces van bezinning over gerechtig-
heid, vrede en behoud van de schepping.

Dit conciliair proces zal uitlopen op een
wereldwijde kerkelijke vergadering, die
in 1990 in Seoul zal worden gehouden.
Tot die tijd zijn landelijke en plaatselijke
kerken met het thema bezig.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
RK kerk Kranenburg zondag 9.00 uur eu-
charistieviering

RK kerk Vorden zaterdag 19.00 uur Dienst
Raad van Kerken. Gebedsweek voor de Een-
heid. Zondag 10.30 uur eucharistieviering

Hervormde gemeente zaterdag 19.00 uur
ds. H. Westerink, Gebedsdienst voor de Een-
heid der christenen vanuit de Raad van Kerken
te Vorden. In de Chr. Koning kerk (Jebbink),
m.m.v. Interchrist. Zondag 10.00 uur ds.
K.H.W. Klaassens

Kapel de Wildenborch zondag 10.00 uur
ds. H. Westerink

Gereformeerde kerk zondag 10.00 uur
evang. A. v.d. Sande, Hilversum; 19.00 uur
drs. J.H.J. Lotterman, Vorden

Huisarts 21 en 22 januari 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

Dierenartsen van zaterdag 21 januari 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Noord-
kamp, tel. 1566. Tevens de hele week avond-
en nachtdienst van 19.00-7.00 uur

Tandarts 21 en 22 januari J.H. Hagedoom,
Lochem, tel. 05730-5T483. Spreekuur alleen
voor spoedgevallen van 11.30-12.00 uur.

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

De wegwijzer/Ombudsteam informatie
over uitkeringen en subsidies. Maandag t/m
vrijdag tussen 5.00-6.00 uur, tel. 2254 en
2529. Tussen 7.00-8.00 uur tel. 3165

Kinder/jeugdtelefoon dagelijks bereik-
baar van 16.00-19.00 uur, tel. 08346-
65000

Woningbouwvereniging 'Thuis Best'
Burg. Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.15 uur. Adviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00 da-
gelijks

Tafeltje Dekje hele maand januari mevr.
v.d. Berg, tel. 6875. Graag bellen voor half 9.

Stichting maatschappelijke dienst-
verlening 'De Graafschap' Centraal kan-
toor Kastanjelaan 15, 7255 AM Hengelo Gld,
tel. 05753-2345
Bijkantoor Vorden Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Spreekuren geztns- en bejaardenverzorging en
algemeen maatschappelijk werk maandag
t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur.
Alpha-hulpverlening gemeenten Hengelo Gld,
Ruurlo, Steenderen, Vorden, Zelhem, mevr.
Altena kantoor Vorden, dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05752-3246

Kruisvereniging wijkgebouw Dorpsstraat
40, tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen
van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag
van 13.00-14.00 uur in het wijkgebouw.
Avond- en weekenddiensten tel. 05750-
29666. De hoofdwijkverpleegkundige 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.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dins-
dag van 13.30-14.15 uuren iedere woensdag
van 10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk

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

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

Stankmeldingsnummer voor heel Gel-
derland 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, woensdag-
middag voorlezen van 14.00-14.30 uur

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zut-
phen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
van 10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zater-
dag van 10.30-12.30 uur

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuis-
straat 6, tel. 3405. Spreekuur iedere woens-
dagmorgen vanaf 10 uur of volgens afspraak.

VIERAKKER - WICHMOND
RK Kerk Vierakker-Wichmond zaterdag
21 januari 17.00 uur Eucharistieviering; zon-
dag 22 januari 10.00 uur Woord- en Commu-
niedienst

Hervormde Kerk Wichmond zondag 22
januari 10.00 uur ds. G. Bouman, em. pred. te
Laag Keppel

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

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

Wichmond: Ambulance tel. 05750-15555 -
Brandweer tel. 05750-22444, b.g.g.
05700-14141 - Politie tel. 05750-22201,
b.g.g. 055-664455

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-

Nieuws van de kerken
Geen commissie
partnergemeente
Er bestaan wat onduidelijkheden over
de eerstvolgende bijeenkomst van de
(hervormde) commissie partnerge-
meenten. Deze zal niet zijn op 26 ja-
nuari. Een nieuwe datum zal spoedig be-
kend worden gemaakt.

Woord bij de zondag
In Lukas 4: 14-30 begint Jezus met het
geven van onderwijs. Hij is van God ge-
zonden aan een wereld "verloren in
schuld". We hebben dat met kerstfeest
gevierd. Nu komt het er op aan, dat wij
ook in 1989 ons laten aanspreken door
Zijn visie op het leven. Jezus spreekt ver-

spraakbureau tel. 92892 dagelijks van 15-
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 over-
leg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere
avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, za-
terdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45

Bibliotheek Vierakker-Wichmond
Openingstijden Uitleenpost Vierakker-Wich-
mond 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; don-
derdag 10.45-11.45 uur

rassend nieuw over de oude woorden
van God met zijn volk. De mensen ver-
heer-lijken Hem: gaan Hem als de Heer
van hun doen en laten, hun denken en
handelen accepteren. Sommigen heb-
ben een wonder nodig om te gaan gelo-
ven. Is Jezus echt we de Messias, de Red-
der? Maar Jezus doet geen wonder om
daarmee indruk te maken. Het wonder
ligt in onszelf; in mensen die Hem daad-
werkelijk volgen. Dan wordt de wereld
anders en komen mensen tot hun recht.
En dan kan sympathie omslaan in haat,
Jezus is niet gewenst omdat Hij kritiek
heeft op ons egoïsme. En dan vertrekt
Jezus...Laat u Hem vertrekken, samen
met de kerstversiering weer naar zolder?
"Heer, wij bidden U, verander onsleven.
Vergeef om dat wij onze eigen gang
gaan. Geef, dat wij u volgen als onze
meester. Amen''.



PoliÜQvaria GROEP VORDEN

Woensdag 4 januari vond er een aanrij-
ding plaats op de Ruurloseweg, ter
hoogte van de bocht bij de Wientjes-
voort. Een van de bij de aanrijding be-
trokken bestuurders kwam iets te hard
de bocht inrijden vanuit de richting Vor-
den en remde af. Hierdoor begon hij te
slippen en draaide 180 graden. Een be-
stuurder komende vanuit de richting
Ruurlo kon hem niet meer ontwijken en
botste op de tegenligger. Beide perso-
nenauto's waren zwaar beschadigd en
zijn afgesleept.

Op donderdag 5 januari vond een aanrij-
ding plaats op de Wildenborchseweg.
Een bestuurder van een personenauto
reed achter een truck met oplegger,
welke begon te scharen toen deze be-
stuurder moest afremmen voor een te-
genligger. De bestuurder van de perso-
nenauto voorzag een ongeval en remde
af, waarna hij in de berm tegen een
boom tot stilstand kwam. De bestuurder
van de truck met oplegger heeft van dit
voorval vermoedelijk niets gemerkt.

Op vrijdag 6 januari vond wederom een
aanrijding plaats, ditmaal op de splitsing
H.K. van Gelreweg-Dr. Lulofseweg.
Een bestuurder van een personenauto
verleende geen voorrang aan een van
rechts komende bestuurder van een per-
sonenauto. Beide personenauto's be-
hoorlijk beschadigd.
Ook op vrijdag vond nog een aanrijding
plaats in de bocht van de Almenseweg.
Een bestuurder van een personenauto
had de bocht niet opgemerkt en reed
dwars door een schrikhek heen. Auto en
schrikhek beschadigd.

Op zaterdag 7 januari ging een hout-
loods/opslag aan de Hackforterweg te
Wichmond in vlammen op, doordat een
aantal kinderen in de loods met vuur
hadden "gespeeld". De kinderen dach-
ten, dat hun vuurtje wel gedoofd was,
doch dit bleek niet het geval. De loods
en een grote hoeveelheid eikenhout
ging in vlammen op.

In de nacht van zaterdag 7 op zondag 8 ja-
nuari werd een bestuurder van een
bromfiets een stopteken gegeven, welke
door de bestuurder werd genegeerd. De
bestuurder van de bromfiets trachtte
door midden op de rijbaan te rijden het
inhalen van de politiewagen te beletten.
De bestuurder werd uiteindelijk in een
doodlopende steeg tot stilstand ge-
bracht. De bromfiets is voor technisch
onderzoek uit het verkker genomen. Uit
dit onderzoek is vast komen te staan, dat
deze was opgevoerd. Tegen de eigenaar/
bestuorder zal proces-verbaal worden
opgemaakt.

In de nacht van zaterdag 7 op zondag 8
januari zijn er vernielingen aangericht
aan een aantal verkeersborden, welke
langs de Schuttestraat waren geplaatst.
Zoals gewoonlijk hadden de daders hun
naam en adres niet achtergelaten.

Op dinsdag 10 januari werd een bosmaa-
ier ontvreemd uit een schaftkeet van
bosarbeiders. De mensen hebben nog 'n
auto horen wegrijden, doch konden
geen beschrijving hiervan geven. De
bosmaaier had een waarde van f 1500,-.

Donderdag 12 januari: Aanrijding met
gewonden: Op de IJsselweg, te Vierak-
ker, moest de 20-jarige bestuurder van
een personenauto afremmen voor een
voetganger die voor hem liep. Hierdoor
kwam hij met zijn voertuig in de slip. Hij
verloor de controle over het voertuig,
kwam op de andere weghelft en botste
vervolgens frontaal op de personenauto
die vanuit tegenovergestelde 'richting
naderde en bestuurd werd door een 72-
jarige inwoner uit Hengelo (Gld). De 20-
jarige bestuurder uit Zutphen werd
overgebracht naar het ziekenhuis ter ob-
servatie. De echtgenote van de bestuur-
der uit Hengelo, die als passagiere in de

auto zat, werd met een gebroken sleutel-
been overgebracht naar het ziekenhuis.
Beide voertuigen werden totaal vernield
bij de aanrijding.

Zaterdag 14 januari: Aanrijding met ge-
wonde: Aanrijding tussen een fietster en
een personenauto, op de Kruising Al-
menseweg, Mispelkampdijk, waarbij de
fietster gewond raakte. Een 74-jarige in-
woonster uit Vorden verleende geen
voorrang aan een 23-jarige inwoner uit
Keyenborg, die in zijn personenauto,
over de Almenseweg, vanuit de richting
Almen naderde. De inwoonster uit Vor-
den, stak met haar fiets, vanaf de Mispel-
kampdijk, de Almenseweg over. De be-
stuurster van de fiets is per ambulance
overgebracht naar het ziekenhuis.

Zondag 15 januari: Verdronken ree: Op
het bureau kwamen verschillende mel-
dingen binnen dat er in de Vordense
beek, vlak bij het gemeentehuis, een
dode ree zou liggen. Daar werd inder-
daad een dode reegeit aangetroffen, die
door de collega's uit het water is gehaald.
Het beest is de beek overgezwommen
en kon waarschijnlijk niet meer tegen de
steile kant opklauteren.

Maandag 16 januari: Aanrijding met ree:
Op de Ruurloseweg, vond een aanrij-
ding plaats tussen een personenauto en
een ree. De bestuurder van de personen-
auto, reed richting Ruurlo, toen er plot-
seling vanuit het bos een reegeit de weg
overstak. De bestuurder kon een aanrij-
ding niet meer voorkomen en raakte het
dier met de rechtervoorzijde van zijn
personenauto. Gevolg: Reegeit dood en
auto rechtervoorzijde beschadigd.

Het is gebleken dat de verlichting van de
fietsen van de schoolgaande jeugd nogal
wat te wensen overlaat. Zeker de jeugd
die vaa buitenaf Vorden de binnenwe-
gen gebruikt worden toch aangeraden
hun verlichting in orde te maken en deze
ook te gebruiken. Wij zullen ook in de
vroege morgenuren erop toezien dat dit
wordt nageleefd en er zal dan ook zon-
der pardon bekeurd worden.

Gevonden voorwerpen: blauwe ketting
met hangslot; f 200,- (2 bankbiljetten
van f 100,-); bord lange lading; paar don-
ker grijze vingerhandschoenen; wit/
br./zw. poes; gestreepte sjaal; cilinder-
slot met autobandsleutelhanger; rood/
bl. sjaal; zilverkl. ketting; wit/rood/br.
poes; schepnet; f 25,-; bruine glacé;
Grolsche want; grijze portomonnee
f 35,-; wieldoppen; blauwe haarband;
verz. plaatje RFG-983; zwart hondje;
lege verpakking Marlboro met f 15,-
erin; digitaal dameshorloge; blauwe
boodschappentas met l paar vinger-
handschoenen; bruine honderiem;
moersleutel; Duitse staander bruin/wit
teef; rose muts met beertje; rechter
handschoen (div. kleuren); Kienzle ta-
chograaf-papieren; diverse sleutels al
dan niet in etui.

Verloren voorwerpen: Bromfietsplaatje
WPM-242; grote schakelarmband, zil-
ver; mapje met euro-cheque; bruine
portomonnee f 88,-; bruine portomon-
nee, inh. paspoort, rijbewijs, etc; nik-
kelkl. sleepketting; armband van ge-
vlochten geel en wit goud; blauwe da-
mesfiets; l paar handschonene d.blauw
met rode streep; 15 giro-cheques; dames-
portemonnee f 150,-; d.bruine porte-
monnee met legitimatie en f25,-; gou-
den broche; zwarte portomonnee f28,-
of f 3,-; gouden ring met briljant; bruine
portomonnee f 175,- en div. pasjes; rij-
bewijs B-E; lederen rugzak met school-
spullen; regenpak blauw/grijs in hoesje;
horloge met bruine lederen band; geel/
wit hondje (foxachtig); damesporte-
monnee f 40,- (blauw); paraplu; hor-
loge SWAC (blauw); gouden ketting
met 3 hartjes; lapjespoes; gouden scha-
kelketting met gouden kruisje; heren
vingerhandschoen; diverse sleutels.

Vóór 20 januari „Contact" betalen, dan hebt
u vijf gulden voordeel!

traat Vers c
Waar service en kwaliteit

zo gewoon is!

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 19, 20 en 21 januari

Ca.
10 soorten

Rauwkost
uit voorraad
leverbaar.

MAANDAG
23 januari
500 gram

Hutspot
panklaar 95

DINSDAG
24 januari
500 gram

Worteltjes
geschrapt 95

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Maroc
Clementines

25 voor

4.95

WOENSDAG
25 januari
500 gram

Boerenkool
panklaar 1.50

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker

250 gram

6,25

Hamburgers Speciaal
MAGER RUNDVLEES LEKKER GEKRUID

15 min. in de pan en klaar zijn ze!

WORSTMAKERIJ

Achterham
100 gram 1,95

WEEKEND SPECIALITEITEN

Hamburgers
Speciaal of
Pampa schijven
5 halen

4 betalen

Snijworst
100 gram 1 ,15

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst
fijne 1 küo 6,95

grove 1 k,i0 9,90

Schouderkarbonades
1 küo 6,95

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

Kippepoten
7 voor 1 tientje!

Slavinken
per stuk l,—

MARKTAANBIEDINGEN

Bami of Nasi 1 k,io 6,25

magere Priklapjes soo gram 8,25

WOENSDAG GEHAKTDAG

h.o.h. gehakt 1 k.i0 7,95
Rundergehakt

^ 1 kilo 11,50

Speklapjes
1 küo 7,45

Bij inlevering van deze bon

Vruchten-Bavaroise Gebak
Een combinatie van vruchten, bavarois

en slagroom. GEWOON GEWELDIG LEKKER!

DIT WEEKEND
van 7,50 voor 6,25

't winkeltje in vers brood en banket

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

met
Televis ie

reparaties
direct

- " uw vakman
- van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIM TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

OPEN AVOND
Donderdag
19 januari
vanaf 19.30 uur op

Christelijke School voor LHNO

„'t BEECKLAND"
Het Hoge 41 - Vorden

Bij de
beginnerskursussen

Boekhouden
en MBA

zijn nog enkele
plaatsen vrij.

D. Luichies
Noorseweg 8, Gorssel

Tel. 05759-2873

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

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

qe> juwelier
stemerjnk
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

OTTEN WIJST
DE WEG

„OpnaarHalle,
op naar OTTEN"

Op naar Halle, op naar OTTEN!
Als u tenminste meubels van topkwaliteit
wilt zien. Want dan bent u aan het goede
adres. Meubels te kust en te keur, in vele

modellen en meteen ruime keus in bekleding.
Allemaal meubels van europees eiken, blank

of gekleurd in de tint die u graag wilt.
Bankstellen, losse fauteuils, kasten, tafels,

eethoeken, enzovoorts, enzovoorts.
Zó uit de fabriek, voor u, tegen lage prijzen!

Bekleding naar uw eigen smaak. Of dat nu
leer, draion, wollen mohair, lamoesof skintex
is. De bekleding kunt u zelf kiezen, ook waar

het kleur of dessin betreft.
Als u bij OTTEN een nieuw bankstel koopt,

geeft hij een leuke prijs voor uw oude!
En hebt u een bank of kast gevonden, die u

erg mooi vindt, maar die net te groot is voor
uw kamer: geen enkel probleem, OTTEN maakt

hem voor u precies op maat.
U gelooft het niet, als u het zelf niet gezien

hebt, kom dus kijken en koop bij OTTEN!
Voor iedere bezoeker is er een aardige attentie!

De verkoophal is bij de fabriek. Openingstijden:
maandags t/m vrijdags van 9.00 -18.00 uur.

Vrijdags koopavond tot 21.00 uur. Zaterdags tot 16.00 uur.

tel. 08343-1219 dorpsstraat 20 Halle Gld.

Meubelfabriek Otten b*v.



Voor uw blijk van medeleven
ons betoond na het overlijden
van onze lieve moeder, groot-
en overgrootmoeder

Hendrika Albertha
Maria

Siemes-Sueters

betuigen wij onze hartelijke
dank.

Uit aller naam:
Kinderen, klein- en

achterkleinkinderen.

Vorden, januari 1989.

Voor de talrijke persoonlijke en
schriftelijke blijken van mede-
leven ondervonden, tijdens de
ziekte en na het overlijden van
mijn geliefde en zorgzame va-
der

Hendrikus
Kettelarij

betuigen wij u langs deze weg
onze oprechte dank.

J. Kettelarij-Eenink
E.J. Kettelarij

Vorden, januari 1989,
Lindeseweg 3.

Voor uw blijk van medeleven
en belangstelling die wij zowel
persoonlijk als schriftelijk
mochten ontvangen na het
overlijden van onze zorgzame
moeder en grootmoeder

Hendrika
Willemina

Ten pas-Harmsen

betuigen wij onze dank.

Kinderen en kleinkinderen
Ten Pas

Vorden, januari 1989.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 ge-
zette regels; elke regel meerf 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contact-
jes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden wordt hier-
voor f 2,50 administratiekosten
in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• Lezing over Vrede en Vei-
ligheid door drs. E. Korthals
Altes. Woensdag 25 jan. om
20.00 uur in het Dorpscen-
trum van Vorden.

• PC aanschaffen?
beginners 5 lessen f 1 50,-
tekstverw. 3 lessen f 95,-
boekhouden 5 lessen f 150,-
Brus, Kranenburg, tel. 05752-
6551

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

• TE KOOP:
Openhaardhout - Eetaard-
appelen. H.W. Wesselink, •Ei-
kenlaan 23, Tel. 05752-6774.

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f 2.000,- tot
f4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

• Te koop gevraagd: woon-
huis in Warnsveld of omge-
ving. Prijs tot ca. f 155.000,-.
Brieven onder nr. 51-1 bureau
Contact, postbus 22, 7250 AA
Vorden

• GEVRAAGD:
Fietsstoeltje voorop met
windscherm. Tel. 3475.

TE KOOP:

Gebraden vlees
in blik voor 2,4 en 6 personen.
Handig voor in uw vakantie!

Slagerij Klein Lebbink
Tel. 05751-1219

LEGO
SPEELGOED

HUISHOUD EN KADOSHOP

SUETERS
VORDEN

Tot ons groot verdriet is overleden mijn lieve man, onze
fijne vader en opa

Hendrik Johan Koning

op de leeftijd van 64 jaar.

Vorden: M.G. Koning-Knoef

Zutphen: Lidy en Peter

Aalten: Erik en Diesje
Joost
Reinder

7251 EN Vorden, 14 januari 1989,
Wilhelminalaan 22.

Mijn man is opgebaard in het uitvaartcentrum „Monu-
ta". Het Jebbink 4a te Vorden, waar woensdag 18 ja-
nuari van 19.00-19.30 uur gelegenheid is tot condole-
ren en afscheid nemen.

De rouwdienst zal worden gehouden op donderdag 19
januari om 13.00 uur in de NH Kerk te Vorden, waarna
om 14.00 uur de teraardebestelling zal plaatsvinden op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na de plechtigheid is er alsnog gelegenheid tot condo-
leren in Hotel Bakker te Vorden.

Bestuur en Commissie van de Vordense Marktvereni-
ging hebben met verslagenheid kennis genomen van
het overlijden van hun collega-bestuurder en penning-
meester van de vereniging

Henk Koning

Aan een 15-jarige prettige samenwerking is hiermede
abrupt een einde gekomen.
Wij zullen hem in onze herinnering houden.

Naast familieleden wensen wij, in het bijzonder Marie
met de kinderen en kleinkinderen, veel sterkte toe met
dit gevoelige verlies.

Namens de Vordense Marktvereniging
A.J. Zweverink, voorzitter

J.J. van der Peijl, secretaris.

Op 14 januari overleed

Henk Koning

Ook voor ons is dit een groot verlies.

Eta en Gerrit Brinkman.

„Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het als een moedige vrouw gedaan.
Niemand weet wat je hebt geleden.
Niemand weet wat je hebt doorstaan."

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons
heeft betekend, delen wij u mede, dat toch nog vrij on-
verwacht van ons is heengegaan, mijn lieve vrouw, on-
ze zorgzame moeder, oma en dochter

Lammeruina Pasman-Straatman

op de leeftijd van 57 jaar.

Vorden: A.J. Pasman
Joop
Annie en Henk

Ramona
Henk en Gerrie

Richard, Esther
Wim en Appie
J.G. Straatman-Uenk

7251 LK Vorden, 11 januari 1989,
Ruurloseweg 38.

De teraardebestelling heeft plaats gehad op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden op maandag 16 januari.

Na een moedig gedragen lijden is nog vrij onverwacht
van ons heengegaan mijn lieve schoonzuster en onze
tante

Lammerdina Pasman-Straatman

op de leeftijd van 57 jaar.

M.A. Weulen Kranenbarg-Pasman
en kinderen.

Vorden, 11 januari 1989.

Bloemschikcursus
Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
We starten eind januari.

Inlichtingen en opgeven voor deze cursus
bij: Jacqueline Wolsing-Lucassen

Deze cursus wordt weer gegeven m de kas van
Fa. Lucassen Boomkwekerij, Ganzensteeg 6,
Kranenburg, tel. 6721 of 6722.

Met grote droefheid geven wij kennis van het overlij-
den op 11 januari van onze lieve moeder, groot- en
overgrootmoeder

Hortense Wilhelmina Louise
van Wijk-van der Klift

WEDUWE VAN ROELAND ANTOON VAN WIJK

op 83-jarige leeftijd.

E. van Wijk
D. Berkhout-van Wijk
DJ. Berkhout
L. Mulder-van Wijk
P.G. Mulder
S. van der Ent-van Wijk
F. van der Ent
R.R. van Wijk
J. van Wijk-Berg
E.H. van Wijk
R.E. van Wijk
klein- en achterkleinkinderen

7251 WN Vorden,
Hoetinkhof 217.

Correspondentie-adres:
R.R. van Wijk,
Brinkerhof 83, 7251 BX Vorden.

De crematie-plechtigheid heeft plaats gehad op
maandag 16 januari in het crematorium te Dieren.

Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden van
ons trouwe lid, mevr.

H.W.L van Wijk-van der Klift

op de leeftijd van 83 jaar.

Bestuur en leden
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

afd. Vorden.

Vorden, 11 januari 1989.

Van zo'n aanbieding
snoept toch iedereen?

DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIGVOOR HET WEEKEND RECEPT

Kant-klare
HACHEE

Runder
stooflapjes
van limousine kwaliteit

500 gram500 gram

MAANDAG:

Speklappen
per kilo 6,98

TIP VOOR DE BOTERHAM

EIGENGEMAAKTE

Achterham
100 g 2,25

EIGENGEMAAKTE

Kookworst
100 g 0,89

Monchou
rolletjes

per stuk

(varkensschnitzel,
gevuld met

monchoukaas, andijvie,
asperges en ontbijtspek)

DINSDAG:

Verse worst
500 g 4,98

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

WOENSDAG: GEHAKT:

Runder soo g 5,98
H.O.H. SOO g 4,98

VLOGMAN
Zutphenseweg 16
Vonden
Tel. 05752-1321

r

i Monuta verzorgt
betrouwbaar en betrokken.

Bij een sterfgeval kunt u dag en nacht
rekenen op Monuta. Met respect voor
ieders levensovertuiging regelen en ver-
zorgen wij op stijlvolle wij/e de u i t vaa r t .

H MONUTA
Dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartcentrum: Vorden. Het Jebbink 4. 05752-2749
Voor informatie over uitvaartverzekeringen:

A.G. Berendsen, Strodijk 9. Vorden, 05752-1844

Nieuw in Vorden
Coupeuze-lerares met jarenlange ervaring vestigt zich in Vor-
den. In februari starten de volgende cursussen:

- Knip- en Naailes
voor beginners en gevorderden.

- Patroontekenen en Ontwerpen
naar eigen idee.

Bij voldoende belangstelling ook een cursus

- Knippen en Naaien
voor 12-16 jarigen

Tevens de mogelijkheid voor het volgen van de opleiding tot
COSTUMIÈRE - COUPEUSE - HAUTE COUTURE

Voorinformatie: Modevakschool „Haarlem"
Toos Eisink-Waarlo
De Doeschot 1 - Vorden (7251 VH)
tel.: 05752-1866

<£>

a

UJO CO

WEEKEND AANBIEDING:

Deze week een heerlijke

MUESLIBOL
met veel noten, rozijnen en krenten.

f ^Van f 3,70 voor maar l \Jr

bij uw

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 1 8 - VORDEN - TEL. 1384

Adverteren kost geld...
niet adverteren kost

MEER GELD!

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

DE SMID

i verzorgd op ir ^ ̂
pensen. . geboden van c.
Akkommod*tie &
150 pers- ^^^^^

—

Gezelligheid en
sfeer in elk
seizoen

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

TONEELVERENIGING

KRATO

bedankt iedereen
voor de getoonde
belangstelling
na het afgelaste toneelstuk
j.l. zaterdag
in het Dorpscentrum.

We stelden uw reacties
bijzonder op prijs.

OPRUIMING
45,- tot 895,-30 diverse inruil-TV's van

6 diverse inruilstereo's

NIEUW MET VOLLEDIGE GARANTIE

3 Video's VHS è 795,-
3 Video's Aristona è 898,-
3 Video's Philips è 998,-
3 Video's Sharp è 898,-
2 Video's Stereo è 1499,-

Kleuren-TV diverse opruimingen, met teletext, vanaf 799,-

INSTALLATIE

Ook diverse koopjes op
wassen, koelen, vriezen, koken
o.a.

gasfornuis voor

449,-



GEMEENTE
VORDEN
HINDERWET

Ter inzagelegging beschikking
(art. 31, lid 2, Wet ABM)
Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 19-
1-1989 op werkdagen van 8.30-12.00 uur en van
13.30-16.30 uur, m.u.v. de vrijdagmiddag, alsmede op
de maandagavonden in het Dorpscentrum te Vorden
van 18.00-21.00 uur ter inzage de beschikking op het
verzoek van:

de heer G.W. Groot Enzerink, Deldensebroek-
weg 21, 7251 RD Vorden om vergunning tot
het uitbreiden van de bestaande inrichting met
een mestbassin van rubbermateriaal met twee
canvaslagen voor de opslag van rundveemest.
Datum verzoek: 15 juli 1988. Adres van de in-
richting: Deldensebroekweg 21, kadastraal
gemeente Vorden, sectie N, nummer 75.

De strekking van de beschikking luidt:
het verzoek komt niet voor inwilliging in aanmerking,
omdat bij afwezigheid van een zgn. keuringsverklaring
van het KIWA niet kan worden beoordeeld of kwaliteit
en konstruktie van de mestzak op langere termijn vol-
doende zullen zijn om lekkage cq. bodemverontreini-
ging uit te sluiten, ondanks het feit, dat de mestzak
goede eigenschappen kan bezitten.

BEROEP tegen deze beschikking kan worden ingesteld
door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag tijdig bezwaren

hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij

redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwa-
ren in te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afde-
ling voor de geschillen van bestuur van de Raad van
State en in tweevoud worden ingediend binnen een
maand na de dagtekening van deze kennisgeving bij
deze Afdeling, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenha-
ge.
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen
om schorsing van de beschikking dan wel tot nat tref-
fen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet
binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de
voorzitter van genoemde Afdeling.
Een niet terstond van kracht verklaarde beschikking
wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Vorden, 17 januari 1989.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden,

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

De burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

Voor nadere inlichtingen: Gemeente Vorden, telefoon-
nummer 05752-2323, toestelnummer 42.

GEMEENTE
VORDEN
HINDERWET

Openbare kennisgeving verzoek om vergunning
Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 19-
1-1989 op werkdagen van 8.30-12.00 uur en van
13.30-16.30 uur, m.u.v. de vrijdagmiddag, alsmede op
de maandagavonden in het Dorpscentrum te Vorden
van 18.00-21.00 uur ter inzage het verzoek met bijla-
gen van:

deheerJ.W.Wolters, Heidepolweg2,7251HT
Vorden om een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning voor een agrarisch
bedrijf. Datum verzoek: 13 december 1988.
Adres van de inrichting: Heidepolweg 2, kada-
straal gemeente Vorden, sectie A, nummers
234 en 2190.

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de
vergunning kunnen door een ieder gedurende een
maand na de dagtekening van deze kennisgeving
SCHRIFTELIJK worden ingediend bij het gemeentebe-
stuur. De ingekomen bezwaren worden mede ter inza-
ge gelegd.
Een ieder kan ook MONDELING in persoon of bij be-
machtigde bezwaren inbrengen, op verzoek tot 3 fe-
bruari 1989. U gelieve daarvoor een afspraak te maken.

Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet
bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk
tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeente-
bestuur worden ingediend.

BEROEP tegen de op het verzoek genomen beschik-
king kan later, behalve door de aanvrager en de advi-
seurs, slechts worden ingesteld door degene die bin-
nen de gestelde termijn schriftelijk of mondeling be-
zwaren heeft ingebracht, tenzij wordt aangetoond dat
hij redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwa-
ren in te dienen.

Vorden, 17 januari 1989.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden,

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

De burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

Voor nadere inlichtingen: Gemeente Vorden, tele-
foonnnummer 05752-2323, toestelnummer 42.

Adverteren kost geld...
niet adverteren kost

MEER GELD!

Onze pannekoeken!
Onbeschoft le
15 verschillende soorten

Café-Restaurant

't Wapen
an 't Medler

Ruurloseweg 114,
Vorden - Tel. 6634

W.J.3IPKOOI
'Hét' Opel-centrum in uw omgeving
Tramstraat 13-31, 7241 CH Lochem, 05730-52555 / Barchemseweg 45, 7261 DB Ruurio, 05735-3295

OPEL CORSA

OPEL KADETT

OPEL ASCONA

OPEL REKORD
OPEL OMEGA

SUBARU
SUBARU JUSTY
VOLVO 360
FORD SCORPIO
FORD SIERRA
FORD ESCORT COMBI
RENAULT 1 1
RENAULT 9
RENAULT 18
MITSUBISHI GALANT

3-deurs
3-deurs
2-deurs
3-deurs
3-deurs
3-deurs
3-deurs
5-deurs
3-deurs
5-deurs
3-deurs
3-deurs
5-deurs
3-deurs
5-deurs
3-deurs
3-deurs
3-deurs
3-deurs
2-deurs
4-deurs
2-deurs
2-deurs
4-deurs
4-deurs
5-deurs
4-deurs
2-deurs
4-deurs
5-deurs
3-deurs
5-deurs
3-deurs
4-deurs
4-deurs
4-deurs

MITSUBISHI LANGER WAGON
VOLVO 66
MAZDA 626
MAZDA 929
FORD TAUNUS
TOYOTA CELICA
ALFA SÜD

R = Ruurio

BIJ OPEL SERVICE W.J.
staan deze oerfecte inruil

2-deurs
5-deurs
4-deurs

3-deurs
3-deurs

VAN DER

Swing
LS
TR/LS
Swing
Swing
LS
Special
Special
LS
LS
LS
LS
GT
LS
LS
Limited
LS
LS
LS
LS
LS
LS
Traveller
LS
GL
Caravan
DL
S/L
LPG
GL
Laser
GL
Broadway
GTL
TL
Turbo
GL

LX
Legato
Combi

Tl

KOOI

1,2S
1.0S
1.0S
E1,3N
1.23
1.2S

Grijs metallic
Wit/grijs
Wit
Zwart
Rood
Rood

1 ,3N automaat Groen
1.3S LPG
1,6D diesel
1.2SLPG
1.2S
1.3S
1,3S
1,2S
1,3S
E1,3N
E1,3N
1,2SLPG
E1.3NLPG
1,9N
1.6D diesel
1,6S
1 ,6S LPG
2,ON
1 ,8i injectie
1.8 LS
LPG
1,2S
2,0 Itr.
2,0i automaat
1 ,6 LPG
1 600 diesel
1200
1400

2300 diesel
1500
Automaat
1600
2,OS
2,OL
2000S
1500

i/vaaens met een diik van

Grijs metallic
Rood
Rood
Wit
Fjord Bleu
Zilver metallic
Zilver metallic
Rood
Blauw metallic
Rood
Blauw
Blauw metallic
Bruin metallic
Henna rood
Henna Rood
Staalgrijs
Groen metallic
Rood metallic
Staalgrijs
Wit
Rood, 4 wh. dr.
Blauw
Blauw metallic
Wit
Blauw metallic
Rood
Rood
Rood
Groen metallic
Zilver metallic
Geel
Groen metallic
Groen metallic
Groen met.
Rood
Beige

/^^\5'
OPEL

65.000 km
38.000 km
2 1.000 km
15. 000 km
6 1.000 km
38.000 km
78.000 km
9 1.000 km
85.000 km
76.000 km
97.000 km
39.000 km
34.000 km
30.000 km
45.000 km
4 1.000 km
35.000 km
68.000 km
60.000 km

207.000 km
1 92.000 km
88.000 km

1 42.000 km
1 50.000 km
43.000 km
32.000 km
97.000 km
15. 000 km

1 1 0.000 km
62.000 km

1 1 0.000 km
83.000 km
37.000 km

1 06.000 km
67.000 km

1 55.000 km
33.000 km

1 1 9.000 km
45.000 km
76.000 km

125.000 km
1 1 4.000 km
1 20.000 km

Til
2^3

1/85
1/86 R
1/87
4/88
9/84
1/87

8/82
8/83
5/85 R
5/85
2/85
6/85
7/85
1/86
7/86
8/86

10/87
1/87
3/87 R
/81

1/83
2/82
7/87
/80 R

4/87
1/87

8/86 R
1/88
1/85

10/85
6/85

10/86 R
4/86
1/82
4/80
3/84
6/86
2/81
5/84
2/83
1/82
1/80 R
1/81 R

RfTI[•Tulr— •

••een garantie en scherp geprijsd! Off. OPEL + ISUZU-dealer

iJt

tot 75%
Onze schoenenafdeling moet helemaal
leeg, daarom flinke kortingen
MEISJESSCHOENEN Celtics
van 69,- voor 29,
MEISJESSCHOENEN Pinocchio
van 95,- voor 49,
MEISJESSCHOENEN instap, wit

oc
van 95,- voor OO,
MEISJESSCHOENEN Jochie, blauw-wit
van 99,- voor 59,
JONGENSSCHOENEN met veter
van 89,90 voor 59,
JONGENSSCHOENEN Jochie
kleine maatjes van 59,90 voor 29,
JONGENSSCHOENEN Jochie, hoog
van 65,- voor 39,
JONGENSSCHOENEN Brownies
van 89,90 voor 29,
DAMES-ZOMERPUMPS wit
van 79,90 voor 39,
DAMES-ZOMERPUMPS
verschillende modellen 15,
DAMES RIEKER met veter
van 139,90 voor 89,
DAMES BLADELLI Madonnalaarsjes
van 149,90 voor 69,
DAMES ECCO veterschoen
van 109,- voor 69,
DAMES VAN ESCH met hakje
van 129,- voor 59,
HERENSCHOEN o.a. Emmendo
van 149,- voor 75,
HERENSCHOEN Celtics, hoog
van 89,90 voor 39,
HERENSCHOEN RIEKER, hoog met vacht
van 1 59,- voor 69,
HERENSCHOEN werkschoen, hoog
van 89,90 voor . . 35,

DAMESBLOUSES van 59,95 voor 19,95

DAMESTRUIEN van 109,- voor 55,-

DAMESROKKEN van 139,- voor 59,95

DAMESJACKS van 99,- voor 39,95

DAMESSWEATERS van 59,95 voor .... 1 9,95

DAMESLEGGING van 27,50 voor 1 2,50
DAMESPAKJES
van 219,-voor 99,50
CORDUROY BROEKEN
van 55,- voor 1 9,95
HERENJACKS
van 135,- voor 59,95
HERENPANTALONS
van 119,- voor 59,95
HERENOVERHEMDEN
van 29,95 voor 14,95
HERENTRUIEN
van 85,- voor 49,95
HEREN KATOENEN BROEK
van 69,95 voor 35,—
HERENKOLBERTS
van 198,- voor 75,—
KINDERJACKS
van 35,- voor 14,95
KINDER CORDUROY BROEK
van 45,- voor 1 9,95
KINDER KATOENEN BROEK
van 45,- voor 24,95
KINDERSWEATERS
van 29,95 voor 1 4,95

ONDERGOEDSETJES van 14,95 voor ... 9,95

BADSTOF DAMESSLIP
van 3,50 voor 2,50

DIVERSE B.H.'s van 17,95 voor 9,95

TAFELKLEDEN van 1 9,95 voor 1 5,-

SLOPEN van 4,95 voor . 2,50

Kom kijken en verdien veel geld op = op
Alles moet de deur uit, wij geven het bijna weg!

Hou de kou en de dokter van uw lijf:

draag THERMOFIT
halfwollen ondergoed

verkrijgbaar
bij:

Zutphenseweg 29, Vorden. Tel. 05752-1971

toen het hard vroor

Betaal nu nog uw abonnementsgeld.

Verdien f 5,-

Autoschade
Theo Terwel

Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

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

Dat komt vaak voor want als het koud
't is moet uw centrale verwarming het
hardste werken. Dan is er meer kans
op storing. En als het slecht uit komt,
kan dat al gauw bevroren leidingen
opleveren, 't Is een veilig idee als de
vakman de aanleg heeft verzorgd. Dan
is met alle factoren rekening gehou-
den. Hij staat met z'n 24-uurs service
achter u als 't eens nodig zou zijn. Praat
daarom, als u over een (nieuwe) c.v.
denkt vooral ook met

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

O
. 7251

fons Jansen ™
erkend gas- en watertechnisch
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

Leasing, irtruil en 100% financiering mogelijk

Uitgebreide kollektie

VERLOVINGSRINGEN

orrjer
In onze zaak hebben we een aparte hoek,
speciaal ingericht voor de verkoop van
verlovingsringen.
De uitgebreide voorraad bevat meer dan
150 modellen v.a. 224, - per paar.
Kom gerust langs en haal een folder.

HORLOGERIE-GOUD-ZILVER-OPTIEK
Spalstraat 15 Hengelo (Gld) Tel 05753-1374 Privé 2830

Enorme koopjes Enorme koopjes
TRAININGSPAKKEN
vanaf 19.-

LODEN JASSEN
dames en heren 1 0-50% korting

JACKS EN JASSEN
voor de jacht 10% korting

PULLOVERS, TRUIEN
VESTEN 10-50% korting

VOETBALSCHOENEN

JACHT- EN
WANDELSCHOENEN ,

50% korting

89,-

Wapen- en sporthandel

Martei
tltedt doellrrffrnjl

Zutphenseweg, Vorden
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Kennismakingsbijeenkomst van de
inwoners Vierakker/Wichmond met het
Gemeentebestuur van Vorden
Na opening door Burgemeester E.J.C. Kamerling werd het Wichmondse
Volkslied gezongen door het gemengde koor van Vierakker, gedirigeerd
door dhr. Holtslag, waarna de burgemeester het woord voerde.

Dames en heren, allen hier aanwezig
hee t ik van harte welkom. We zijn blij
dat u in zo'n grote getale bent gekomen
om met elkaar kennis te maken. Daarom
stel ik eerst aan u de personen achter
deze tafel aan u voor: wethouder mevr.
Aartsen, 2e loco-burgemeester; ge-
meentesecretaris van Vleuten, daar-
naast wethouder Slingenberg, Ie loco-
burgemeester, en mijn naam is Kamer-
ling, burgemeester van Vorden.
Verschillenden onder u hebben reeds
het initiatief genomen om voor het eerst
met het gemeentebestuur van Vorden
kennis te maken, tijdens de nieuwjaars-
receptie in het gemeentehuis, het fraaie
kasteel Vorden. Dit heeft ons hartver-
warmend aangedaan. Op dezelfde posi-
tieve manier en naar wij hopen in een
goede sfeer maken wij vanavond graag
met de hier aanwezigen verder kennis.
Met ingang van l januari jl. bent u inwo-
ners van Wichmond en Vierakker ge-
wisseld van gemeentebestuur van
Warnsveld naar Vorden. U kunt zich in
goede gemoede uiteraard afvragen ver-
andert er dan veel. Op dat punt willen wij
u graag geruststellen. Er verandert wel
wat, maar eigenlijk heel weinig. Voor de
wet is iedere burger gelijk. Volgens de
gemeentewet zijn alle gemeenten van
dezelfde grootte (aantal inwoners) ge-
lijk. Daarin zit dus geen verschil. Ook de
bestuursculturen van Warnsveld en Vor-
den zijn vrijwel indentiek. Beiden heb-
ben een grotere kern en verschillende
buurtschappen. Het zijn allebei lande-
lijke gemeenten met veel buitengebied.

Wanneer wij ons beiden begripvol op-
stellen, elkaar eerlijk en open tegemoet
treden in een goede sfeer, dan kan in de
naaste toekomst daaruit een positieve
instelling tegenover elkaar uit voort ko-
men. Wij willen graag met u samen op
die nieuwe situatie in spelen. Bovendien
bent u goed vertegenwoordigd in de ge-
meenteraad van nieuw groot-Vorden.

Graag willen wij ook meeleven met uw
bloeiende verenigingsleven. Aan uitno-
digingen zullen wij gaarne, voor zover
de agenda dat toelaat, gevolg geven. Het
heeft zeker onze aandacht en belangstel-
ling. Graag geeft ik nu het woord aan
mijn rechter buurvrouw, wethouder
Aartsen, opdat zij u iets naders kan ver-
tellen over de door haar te beheren por-
tefeuille. Vervolgens is het woord aan
wethouder Slingenberg. Tenslotte is het
woord aan mijzelf, niet omdat ik de ge-
meentesecretaris wil overslaan, hij is im-
mers het hoofd van de gemeentesecreta-
rie, maar voor de uitleg van mijn porte-
feuille. Samen komen wij er uit. U bent
pas nieuw in Vorden, dat ben ik zelf ook,
daarin voelen wij ons een. Hierna nam
mevr. M. Aartsen-den Harder het
woord, wethouder namens de CDA-
fraktie. WD-wethouder mr. M.A.V.
Slingenberg begon zijn betoog met de
opmerking, dat de bevolking van Vier-
akker/Wichmond zo mooi op tijd aan-
wezig was en geen Vordens kwartiertje
kende. Hij gaf hierna een vluchtige
schets over de financiën van de ge-
meente. Na de pauze werden nog vragen
beantwoord, deze konden schriftelijk
gesteld worden waar ook veel gebruik
van werd gemaakt. Allen krijgen schrif-
telijk antwoord op deze vragen. Enkele
vragen werden beantwoord. Mevr. Aart-
sen werd gevraagd over het landbouw-
plastic of dit l maal per jaar wordt opge-
haald, zij bevestigde dit positief. Wat de
subsidie betreft zal het dit jaar wel zo
blijven, volgend jaar zullen wij te maken
krijgen met de Wet Argi en ook de subsi-
die zullen moeten bezien. Gaarna het
verkiezingsbord op een andere plaats
plaatsen en niet voor de kerk in Wich-
mond, wat veel mensen uit het dorp erg
hinderlijk vonden, de burgemeester
zegde toe, dit bij de komende verkiezing
wel elders geplaatst kon worden. In
Warnsveld is een spaarpot voor aardgas-
aansluiting in het buitengebied, gaat dit

ook mee naar Vorden? Wij zullen dit
niet vergeten om er met Warnsveld te
bespreken aldus het college. Verder was
er gelegenheid om de strooiwagens van
de gemeente te bezichtigen, die de me-
dewerkers van de buitendienst hiervoor
hadden meegebracht. De avond werd af-
gesloten op verzoek van B & W nog-
maals het Wichmonds Volkslied gezon-
gen. Ruim 225 personen bezochten deze
avond.

Wichmonds
Volkslied
Waar de torens al van verre,
Wenken tussen blad'rentooi,
Waar de vogels 't welkom fluiten
Bloemen geuren en vers hooi:
Daar is 't heerlijk rustig wonen,
Leeft men blijde en gezond,
'k Heb u lief, mijn schoon Vierakker,
'k Heb u lief,
'k Heb u lief, mijn blij Wichmond.

Waar men leeft in echte vriendschap,
Gaarne samen zingt en speelt,
Maar ook in het uur van smarten
Gaarne elkanders droefheid deelt:
Daar heerst vrede onder de mensen,
Daar zingt men met hart en mond:
'k Heb u lief, mijn schoon Vierakker,
'k Heb u lief,
'k Heb u lief, mijn blij Wichmond.

Hoog dan, hoog voor deze gouwen!
Heb^teeds liefden eigen grond!
BlijJ^m vreugd en leed tesamen,
Helpt elkander te allerstond.
Dient den Heer en 's lands Vorstinne
Zingt, uw plicht in trouw gestand:
'k Heb u lief, mijn dierbaar Neerland,
'k H^u lief,
' k f ' Hef, mijn Vaderland!

Kegelen
Op zondag 15 januari vonden in kegel-
huis "De Boggelaar" de persoonlijke
kampioenwedstrijden in klasse C van de
OGK plaats, 's Morgens streden 20 he-
ren en 's middags 43 dames om de eer.
De wedstrijd had een goed verloop. De
uitslagen waren als volgt: Heren: l Th.
Gianotten uit Zutphen met 442 hout; 2
Th. Mentink uit Lichtenvoorde met 424
hout; 3 J. Grevers uit Lichtenvoorde
met 416 hout. Dames: l J. Kappers uit
Aalten met 428 hout; 2 R. Berenpas uit
Warnsveld met 392 hout(57 tr. 11x9); 3 J.
Vels uit Varsseveld met 392 hout (57 tr.
5x9)
De prijzen zullen worden uitgereikt op
de jaarvergadering van de OGk in mei
a.s. De 3 hoogst geklasseerden van de
dames en heren ontvingen als blijk van
waardering een bos bloemen.

Max Havelaar koffie
In november van het vorige jaar is er nog-
al wat aktie gevoerd bij de introductie
van de Max Havelaar koffie. Het is zo dat
de verkoop van deze koffie de boeren en
boerinnen in de Derde Wereld landen
meer geld zal opleveren dan tot nu toe
het geval was. Deze koffie is nu te koop
in de meeste supermarkten. En natuur-
lijk verkoopt de wereldwinkel nu ook
koffie onder het Max Havelaar keur-
merk.
De wereldwinkel Vorden zoekt nog vrij-
willigers voor verschillende aktiviteiten.
Men staat 2x per maand op de markt.
Hoe meer mensen er. zijn hoe minder
vaak iedereen aan de beurt is. Informatie
over de wereldwinkel: Gineke Bosman,
Het Heyink 2, tel. 2999; Bertha Brink-
man, Molenweg 2, tel. 3067.

Tapdans-cursus
in 1989
Ook in het nieuwe jaar vervolgt de Mu-
ziekschool de cursus tapdans. Zowel bij
de beginners als bij de gevorderden zijn
nog wat plaatsen vrij. De cursus voor be-
ginnende tapdansers start op zaterdag-
morgen 21 januari. De les voor de gevor-
derden is op dezelfde dag. Speciale kle-
ding is niet nodig (wel kleding die ge-

makkelijk zit). Graag schoenen met een
leren zool en een kleine hak (tapijzers in
overleg met de docente). Lijkt het je wat,
maar wil je nog verdere inlichtingen? Bel
dan gerust 05750-15350, Stichting Mu-
ziekschool regio Zutphen. Uw opgave
kunt u ook via dit telefoonnummer
doen.

Toneeluitvoering na
drie minuten
afgelast
De uitvoering van het toneelstuk van
Krato getiteld "Hoekse en Kabaljauwse
Twisten" werd zaterdagavond reeds na
drie minuten afgelast toen plotseling
één der hoofdrolspeelsters onwel werd
en naar het ziekenhuis vervoerd moest
worden. De zaal van het Dorpscentrum
was goed bezet. "Krato" had dit toneel-
stuk enkele maanden geleden met veel
succes in de Kranenburg opgevoerd,
waarna besloten werd om ook in het
Dorpscentrum een extra voorstelling te
geven. Helaas van korte duur.

Prinses Juliana-
school Wildenborch
blijft "steken" op
25 leerlingen
Maandag 16 januari was de peildatum
voor het nieuwe schooljaar van de Prin-
ses Julianaschool in het buurtschap Wil-
denborch. Wil de school nl. bij ven voort-
bestaan dan moest men die dag aan kun-
nen tonen dat de school 30 leerlingen
zou tellen. Direkteur H. Kok: "We heb-
ben er van alles aangedaan en nog meer
gehoopt dat we de 30 leerlingen zouden
halen. Het is ons niet gelukt. We komen
niet verder dan 25 leerlingen. Dat zou
betekenen dat de school moet sluiten.
We hebben inmiddels de nodige brieven
verstuurd naar onder meer de Tweede
Kamer en de Staatssecretaris. Ook heb
ik nog een gesprek gevoerd met een Ge-
deputeerde. Eigenlijk kan de provincie
weinig doen. Hooguit kunnen ze hier of
daar een balletje opgooien. Een bijzon-
dere school moet nu eenmaal zijn eigen
boontjes doppen", aldus de heer Kok,

die nog hoopt dat de politiek bereid is
om de Wildenborch als "kleine kern"
aan te merken. In dat geval zijn 23 leer-
lingen voldoende om de school in stand
te houden. Een "kleine kern" wil zeggen
50 dicht bij elkaar liggende woningen.
De Wildenborch telt 80 woningen waar-
van een aantal op ruime afstand van el-
kaar. "Toch blijven we moed houden.

Diep in mijn hart raakt het mij natuurlijk
wel. Ik ben 45 en al tien jaar aan de
school verbonden. Dus dat houdt je echt
wel bezig", aldus de schooldirecteur die
zegt te verwachten dat men in de Wil-
denborch over zo'n zes weken uitsluitsel
zal krijgen.

"De Gelderse
Melkveehouderij
in 2000"
Over dit toekomstgericht thema zal een
drietal medewerkers van het Consulent-
schap voor de Rundveehouderij Gelder-
land op: dinsdag 24januari in Hotel Res-
taurant Leemreis te Hengelo (G) korte
inleidingen houden. Zij willen daarmee
bereiken dat melkveehouders in deze
belangrijke provincie meer nog dan
voorheen zich zullen inspannen de ko-
mende ontwikkelingen het hoofd te bie-
den.

Daarbij denken zij aan:
- een vrije EG markt in 1992;
- de hoger eisen die de consument stelt

aan de kwaliteit en de wijze waarop
ons voedselpakket wordt geprodu-
ceerd;

- een betere kwaliteit van natuur en
landschap;

- de ammoniakemissie e.d.

Met gebruikmaking van bedrijfsmodel-
len zullen:
- ir. Harm Wieling, Consulent'
- ing. Evert Buitenhuis, Specialist Voe-

dervoorziening;
- ing. Herman Gosseling, Bedrijfstak-

deskundige
een eerste aanzet geven.

Er zal volop gelegenheid zijn met inlei-
ders van gedachten te wisselen. We ra-
den u aan, wanneer de toekomst van de
Gelderse Melkveehouderij ook uw toe-
komst is, naar deze voorlichtingsbijeen-
komst te komen.

Mares komt bij
ABTB in Vierakker
Op maandagavond 23 januari komt drs.
J. Mares naar de ledenvergadering van
de ABTB in Vierakker. Momenteel is hij
nog algemeen secretaris van de KNBTB,
maar intussen is bekend geworden dat
hij nog dit jaar de voorzitter, drs. J.
Schouten zal opvolgen. In de vergade-
ring zal hij een inleiding houden over:
Europa na 1992; open grenzen?! De Ne-
derlandse landbouw is sterk afhankelijk
van het beleid in de Europese Gemeen-
schap. Als straks in 1992 de binnengren-
zen in de EG opengaan zal dit dan ook
niet zonder gevolgen blijven voor de
landbouw. Drs. J. Mares zal in zijn inlei-
ding hier dieper op ingaan. De leden van
de streekgroep "De Graafschap" worden
alleen tevens uitgenodigd voor deze ver-
gadering. De bijeenkomst wordt gehou-
den in het Ludgeresgebouw in Vierak-
ker.

Kledingbeurs
peuterspeelzaal
"Ot en Sien"
Middels een aktiviteitencommissie or-
ganiseert de peuterspeelzaal "Ot en
Sien" op zaterdag 11 maart in uur peu-
terspeelzaal een kledingbeurs. Binnen-
kort zullen er folders worden rondge-
stuurd waarbij het publiek wordt ge-
vraagd speelgoed, baby- en kinderkle-
ding te bewaren voor deze kledingbeurs.
Deze goederen kunnen dan woensdag 8
maart ('s middags) en vrijdagavond 10
maart bij de peuterspeelzaal worden in-
geleverd. De bedoeling van de commis-
sie op fifty-fifty basis met de inzenders te
delen. De opbrengst van deze kleding-
beurs zal aangewend worden om voor
de peuters speelmateriaal aan te schaf-
fen.

Dorpsverlq||ig
"De Deurdreajers"
Prins Richard I en zijn gevolg zullen za-
terdag 21 januari in oy^ grote "boot" in
Vorden "de boer" op^^fc om te trachten
het "Leutboek" voorrot komende kar-
navel aan de man te brengen. Dit gaat
gepaard met een grote dorpsverloting.
De opbrengst van deze verloting zal
worden aangewend voor de kosten van
het komende karnaval.

Feestavond voetbal-
vereniging Vorden
De aktiviteitencommissie van de voet-
balvereniging Vorden houdt zaterdag 21
januari in zaal "De Herberg" haar jaar-
lijkse feestavond. Op deze avond zullen
tevens de leden worden gehuldigd die 25
jaar lid zijn. Het orkest "Ascot Band"
zorgt voor de dansmuziek.

Achtkastelenrij ders
De leden van de VRTC "De Achtkaste-
lenrijders" hebben de fietsen een poos
op stal gezet. Tot eind februari wordt er
elke donderdagavond in de zaal van het
dorpscentrum getraind teneinde de kon-
ditie op peil te houden.

Pronkzitting
"Deurdreajers"
Onder het motte van Prins Richard I
"Holderdebolder Vorden heeft de Tro-
penkolder" werd zaterdagavond in resi-
dentie "De Herberg" de Pronkzitting
van de karnavalsvereniging "De Deur-
dreajers" gehouden. Een gezellig gebeu-
ren waarvoor een flinke belangstelling
bestond. Onder de aanwezigen onder
meer burgemeester Kamerling, die

glimlachend toehoorde hoe Buut'nre-
der Ab van de Mey zinspeelde op de ver-
bouwing van de woning van burgemees-
ter Kamerling waarover in de gemeente-
raad het nodige is gediscussierd. Ook het
feit dat de Parallelweg langs de Rijksweg
Vorden-Ruurlo er nog steeds niet is
werd nog even "fijntjes" in de "buut"
aangekaart.

De Stervende Zwaan
Hoogtepunt van de avond was het optre-
den van de Club van Elf. Mannen alle-
maal vijftigers, gekleed in een ballet-
pakje werkt sowieso op de lachspieren.
De heren hadden hun "huiswerk" bo-
vendien zeer konsekwent gedaan, want
de Stervende Zwaan werd prachtig uit-

gevoerd. Reina Groenendal had het er
goed mee. Behalve een roos kreeg zij
van alle mannen van het ballet, voor de
wijze waarop zij het ballet met de heren
had ingestudeerd een zoen. Deze avond
tweemaal een optreden'van zowel de ju-
nioren als seniorendansgarde. Deze
dansgardes eveneens onder leiding van
Reina Groenendal.

voor de wijze waarop deze zich gedu-
rende een aantal jaren verdienstelijk
hebben gemaakt voor de Karnavalsvere-
niging. Dit waren Henk Groenendal,
Frans Kosse, Arnold Helmink en Gerrie
Helmink. Laatstgenoemde beheerde
zes jaar de financiën van de club. Nadat
de "Zwoagers" nog een optreden had-
den verzorgd werd er met medewerking
van het dansorkest "Midways" tot in de
kleine uurtjes feest gevierd.

Hofliederentafel
De "Hofliederentafel" bestaande uit Ge-
rald Eykelkamp, Kitty Kruip en Francien
Meyerink bracht een ode aan de Prins.
Ronald en Sabine brachten een parodie
op bekende Nederlandse liedjes. Prins
Richard I die mededeelde dat de buurt
waar hij woonachtig is, is omgedoopt in
"Tropenhof" reikte deze avond aan een
viertal personen een onderscheiding uit

Betaling abonnementsgeld
tot 20 januari 1989

Het abonnementsgeld voor 1989 voor Contact ed. Vorden bedraagt

f 36,- inklusief 6% BTW
als u voor 20 januari 1989 betaalt.

Betaalt u na 20 januari (ook girobetalers) dan brengen wij u f 5,-
administratiekosten in rekening.

U VERDIENT DUS f 5,- als u vóór 20 januari betaalt!
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374; Amrobank nr. 48.63.19.245;
Bondsspaarbank no. 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.



"DE VALEWEIDE ANJERS ,o TAK 5.75

FORSYTHIA 3,75 PER BOS
NARCISSEN PER BOS 3,50

2BOS 5,75 EXTRA GROTE AZALEA 7,75

Gezond
de winter door!

met één van onze Broodspecialiteiten

o.a. Brotavit, Sovital, Akker brood,
Biologisch, en nog vele andere soorten

volkoren.

Vers van de Warme Bakker.
Ja. Natuurlijk.

't winkeltje in vers brood en banket

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

Vrouwenclub
Medler
Op 9 januari werd er de traditionele
N ie uwjaarsvisite gehouden. De voorzit-
ster heette iedereen van harte welkom
en wenste iedereen een gelukkig 1989
toe. Na de koffie met oliebollen en nie-
uwjaarsrolletjes werd agenda bekend ge-
maakt. Mevr. W. Hendriksen las twee
gedichten voor over Oudjaar en Nieuw-
jaar. Daarna werd er een borrel aangebo-
den met verschillende hapjes. Ondertus-
sen werd er bingo gespeeld. Tot slot las
Betsie Weenk nog een verhaal voor van
Garriet Jan en Annegien. Het was een
gezellige avond.

Durfcursus
De Stichting voor Maatschappelijke
Dienstverlening "De Graafschap" afde-
ling algemeen maatschappelijk werd,
start binnenkort in Hengelo (Gld) weer
met een assertiviteitsgroep, waarin men-
sen kunnen leren beter voor zichzelf op
te komen, waardoor het zelfvertrouwen
groter wordt.
Zaken die in deze groep aan de orde ko-
men zijn onder meer:
- beter voor jezelf opkomen;
- nee zeggen als je nee bedoelt, zonder

je daarover schuldig te voelen;
- het leggen van nieuwe contacten;
- voor je mening durven uitkomen;
- vergroten van je zelfvertrouwen.

Naast gesprekken worden er ook prakti-
sche oefeningen in de groep gehouden.
De groep komt tien achtereenvolgende
dinsdagmiddagen bij elkaar op het kan-
toor van de Stichting "De Graafschap",
aan de Kastanjelaan 15 te Hengelo
(Gld); de eerste bijeenkomst is op 7
maart 1989. Er kunnen ongeveer 12
mensen deelnemen aan de groep. Be-
langstellenden worden uitgenodigd
voor een gesprek met één van de
maatschappelijk werksters. Aanmelding
kan telefonisch bij Jenny Jongepier; zij
is op werkdagen 's morgens bereikbaar
op het kantoor te Lochem (tel. 05730-
52931).

Bestuurswisseling
NCVB
Indien er geen tegenkandidaten gesteld
worden, dan zullen mevr. T. Rouwen-
horst-de Boer en mevr. C.J. Bosman-
Groot de volgende maand deel gaan uit-
maken van het bestuur van de afdeling
Vorden van de NCVB. Mevr. J. Smid-
Veenstra heeft haar zes bestuursjaren
vol. Dat betekent dat zij afscheid gaat ne-
men als secretaresse. De dames mevr.
G. Lammers-te Loo en mevr. A.W. Hil-
ferink-Mengers zijn aftredend maar stel-
len zich herkiesbaar.

Kerkradio in
Vierakker
Tijdens de Eucharistieviering afgelopen
weekend heette pastoor Lammers ook
de parochianen die via de kerkradio
meeluisterden hartelijk welkom. 8 ge-
zinnen zijn op de kerkradio, die na veel
storingen in gebruik is genomen, aan-
gesloten. De kerkradio is tot stand geko-
men met medewerking van de Paro-
chiële Charitas Instelling, een goede
suggestie voor thuiszittende bejaarden
in Vierakker-Wichmond

Biblitheeknieuws
Nieuwe aanwinsten: Gelein, C.-Snij-
bloemen uit alle windstreken; een geïl-
lustreerde gids; Haak, Ruud-Labrador
Retriever; Hardin, Garrett-Filters tegen
de dwaasheid; Tauber, Petra-De langste
weg; mijn leven in de woonwagen; Bos-
boom-Toussaint, A.L.G.-Almagro; Go-
mes, Paula-Wie in zijn land niet wonen
kan; Hellema-Twente, een plaatsbepa-
ling in de tijd; Philippe, Anne-Voor de
ogen van Vincent; Sauwer, Monika-De
nabestaanden; Hulst, Willem G. van de-
Wachten op de kraakwagen; Kuijer,
Guus-uzebel van Tyrus; Kooten, Kees
van-Zeven ck)ten; Allende, Isabel-
Liefde en schaduw.

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Stifado NET EVEN ANDERS!

De Stifado is een van origine Grieks stoofgerecht met rundvlees dat men tegen-
woordig op de gehele Balkan kan eten. Ons recept is een variant daarop en lijkt
wat de smaak betreft dan ook meer op een provencaals gerecht.
Bij de Stifado kunt u heel goed een royale hoeveelheid stokbrood geven. Een Ita-
liaanse pasta (macaroni) of droog gekookte rijst passen er overigens ook goed
bij.

Reken voor 4 personen op 500 a 600 gram magere runderlappen. Verder heeft
u nodig (olijOolie, bloem, laurierblad, 5 dl gezeefde tomaten (pomodoro pas-
sato), 3 dl rode wijn, provencaalse kruiden.

Breng de wijn samen met de gezeefde tomaten aan de kook. Voeg er l theele-
pel provencaalse kruiden en het laurierblad aan toe. Laat het mengsel enkele
minuten zachtjes doorkoken. Maak het vlees droog met keukenpapier. Snijd
het in vingerbrede repen. Vermeng l '/2 eetlepel bloem met wat zout en peper.
Doe het in een plastic zak en voeg daarna de repen vlees toe. Schud alles zo-
lang tot het vlees aan alle kanten met een dun laagje is bedekt. Verhit in een
braadpan met dikke bodem 4 eetlepels olie.
Bak het vlees er aan alle kanten lichtbruin in.
Schenk het warme wijnmengsel erbij. Temper de warmtebron en leg het dek-
sel op de pan. Laat alles gedurende 2 tot 2'/2 uur zachtjes stoven.
Schep de inhoud van de pan van tijd tot tijd om. Verwijder na het stoven het
laurierblad.
Voeg naar eigen smaak en inzicht nog wat zout, peper en eventueel nog wat
provencaalse kruiden en wellicht een mespunt suiker toe.

TIP: u kunt zo'n stoofgerecht op een smakelijke wijze „verrijken" door 10 tot
12 minuten vóór het einde van de stooftijd 150 a 200 gram schoongemaakte
champignons toe te voegen. Overigens leent de samenstelling van het recept
zich er goed voor om de runderlappen te vervangen door paardelappen.

Bereidingstijd: ca. 30 minuten Energie per portie: ca. 1105 kJ (265 kcal)

Scholengemeen-
schap Marianum
te Groenlo
presenteert zich
Op zondag 22 januari opent Marianum
haar poorten voor leerlingen en ouders
van basisscholen. Met ingang van l au-
gustus 1989 zal de school de afdelingen
VWO, HAVO, MAVO, LBO en IBO om-
vatten. Van de eerste twee leerjaren
heeft de school dan alle vormen van
voortgezet onderwijs in huis. Voor brug-
klasleerlingen is het mogelijk geplaatst
te worden in een klas die voorbereidt op
VWO of HAVO, of een klas die voorbe-
reidt op MAVO, of een klas die voorbe-
reidt op MAVO of LBO, of een klas voor
individueel beroepsonderwijs. Com-
plete opleidingen zijn er dan voor gym-
nasium, atheneum, havo, mavo, Ihno,
leao, lao en individueel beroepsonder-
wijs. De leerlingen worden geplaatst in
drie soorten brugklassen al naar gelang
de uitslagen van de cito-toets en het ad-
vies van de directeur van de basisschool.
Blijkt in de loop van dit brugjaar de plaat-
sing niet juist, dan kan de leerling nog
overgeplaatst worden naar een andere
brugklas. De brugklasleerlingen van alle
brugklassen y^Ékn het onderwijs krijgen
in de hoofdlRiging van de Deken
Hooymansingel. Vanaf het tweede leer-
jaar zullen de havo- en vwo-leerlingen in
de hoofdvestiging les krijgen, de mavo-
leerlingen aan de Papendijk, de Ibo-leer-
lingen op Sch^fcnstein en het landbou-
wonderwijs zMran gegeven worden aan
de Bernard van Galenstraat. De massali-
teit van deze grote scholengemeenschap
zal worden voorkomen door de scholen-
gemeenschap in te delen in overzichte-
lijke afdelingen, door zowel qua huis-
vesting als personele bezetting voor leer-
lingen en ouders overzichtelijk zullen
zijn.
De afdelingen zijn:
- de brugklassen en het tweede leerjaar

havo en vwo
- het tweede leerjaar t/m het vierde

leerjaar mavo
- het tweede t/m het vierde leerjaar lbo
- het derde en vierde leerjaar vwo en

havo
- het vijfde en het zesde leerjaar vwo en

havo
- het individueel beroepsonderwijs

De afdelingen worden gerund door een
conrector en een begeleidingsstaf en de
docenten zijn op de afdelingen overwe-
gend dezelfde, zodat een ieder weet
waar en bij wie hij met zijn problemen
terecht kan. De informatie tijdens de
"open dag" op 22 januari 's middags zal
gegeven worden in de hoofdvestiging
Deken Hooymansingel 1. Voor leerlin-
gen en ouders die belangstelling hebben
voor het individueel beroepsonderwijs
in de nevenvestiging Schralenstein 2.
Zie ook advertentie in dit blad.

Schapen en pony's
trotseren de kou
In januari, als de winter normaal gespro-
ken in volle gang is, staat het meeste vee
op stal. Alleen schapen en pony's zijn in
de wei achtergebleven. Beide dier-
soorten kunnen goed buiten blijven.
Hun vacht beschermt ze tegen de kou.
De vacht van het schaap bestaat uit een
dikke laag wol. Het vet in de wol doet de
regendruppels van de vacht afrollen.

Tussen de gekronkelde wolharen blijft
warme lucht zitten, waardoor de vacht
een goede isolatie vormt. Bij vorst of
sneeuw zijn 's morgens in het weiland de
ontdooide plekken te zien waar de scha-
pen hebben geslapen. In januari begint
de boer zijn schapen hooi en krachtvoer
bij te voeren. Krachtvoer bestaat uit ge-
perste brokjes met veel voedingsstoffen.
Het schaap kan wel wat extra's gebrui-
ken, over ongeveer twee maanden wor-
den de lammeren geboren. Zowel paar-
den als pony's kunnen de hele winter
buiten blijven. Meestal echter staan de

edele viervoeters die regelmatig worden
bereden of ingespannen op stal. Dit
voorkomt bovendien dat de vaak natte
graszode wordt vertrapt. Het zijn vooral
de pony's zoals de kleine Shetlanders
die in de wei blijven. Hun dikke winter-
haar mag niet worden geborsteld of ge-
wassen. Hierdoor zou de beschermende
vette laag van de vacht verdwijnen. Het
ruige en vaak wat slordige uiterlijk van
de dieren in de wintermaanden is dus
een teken van de juiste verzorging.

Nieuw: Holland
Sale 1989
KWPN-hengstenkeuring
1989 groter van opzet
Meer dan 25000 toeschouwers, 750
hengsten, finalewedstrijden van de
hengstencompetitie, presentatie van de
hengsten die uitgekozen zijn in het ka-
der van het dressuurstimuleringsplan en
niet te vergeten de Holland Sale 1989, de
internationale veiling van Nederlands
gefokte topsportpaarden, kortom: de
hengstenkeuringen van het KWPN, dat
in 1988 het predikaat Koninklijk heeft
gekregen. Gedurende zes dagen, op 20
en 21 januari in Arnhem, op 27 en 28 ja-
nuari in Zuidlaren en op 3 en 4^^arie
in Utrecht worden de hengsteniPielec-
teerd die de Nederlandse fokkerij mo-
gen dienen, als ze tenminste een aan-
sluitende 100 dagentest met goed gevolg
afleggen.
De KWPN-hengstenkeuring A|atio-
naal en internationaal het groolBi fok-
kerij-evenement. Nog steeds komen
meer paarden naar de grote finale in
Utrecht. En nog steeds komen meer toe-
schouwers, uit binnen- en buitenland,
de selecties volgen. Nergens ter wereld
is de betrokkenheid bij de fokkerij zo
groot als in Nederland en nergens ter
wereld staat de fokkerij op een zo hoog
peil. De Nederlandse paardenfokkers
hebben gekozen voor een streng selec-
tiesysteem, waaruit alleen de allerbeste
hengsten van de 750 die aangeboden
worden, mogen proberen om de ver-
maarde 100-dagentest met succes af te
leggen. Een eerste selectie vindt plaats in
Arnhem en Zuidlaren, twee ruime acco-
modaties met volop zitplaatsen voor
duizenden toeschouwers. De hengsten
die de eerste bezichtiging hebben door-
staan, mogen op vrijdag 3 februari in de
Veemarkthallen in Utrecht opnieuw
worden voorgesteld in de tweede be-
zichtiging. De beste hengsten komen op
zaterdag nog een keer in de baan voor de
laatste selectie. En uit dat puikje van de
Nederlandse paardenfokkerij worden
dan weer de beste gehaald om in aan-
merking te komen voor het stamboek.
Deze strenge selectie is noodzakelijk om
de toonaangevende positie van het Ne-
derlands gefokte paard te waarborgen en
om de internationale concurrentie voor
te blijven. Maar het KWPN doet meer:
de hengsten worden veterinair onder-
zocht, met een uitgebreid röntgenolo-
gisch rapport, en ze ondergaan een do-
pingcontrole. In alle opzichten moeten
alleen de beste hengsten voor de fokkerij
over blijven: prestatiegerichtheid, type,
beweging, karakter en gezondheid,
aspecten waardoor het Nederlandse
KWPN-paard wereldberoemd is en suc-
cessen boekt. Hebt u Ro Ehrens Jum-
ping Amsterdam zien winnen? Zijn
paard was de Nederlandse merrie Olym-
pic Sunrise. En Jos Lansink won het in-
ternationale concours van Rotterdam
met Felix, een Nederlands gefokt paard.
Ruiters en amazones als John Whitaker,
Joe Turi, Dirk Hafmeister, Hugo Simon,
Tineke Bartels, Wout-Jan van der
Schans, Johan Heins, Piet Raymakers.
Nederlanders en buitenlanders. Euro-
peanen, Amerikanen, Axiaten. Interna-
tionale successen op Nederlandse paar-
den. Van alle fokgebieden in de wereld
was Nederland het best vertegenwoor-
digd, tijdens de Olympische Spelen in
Seoel. En om die kwaliteit te blijven bie-
den is er ieder jaar de KWPN hengsten-
keuring met het strengste selectiesys-
teem ter wereld. Tijdens de finaledagen
in Utrecht is er nog meer te zien en te be-
leven. Op vrijdagavond worden de fina-
lewedstrijden gehouden van het sprin-

gen van de oudere hengsten, die in 7
wedstrijden in het indoor-seizoen heb-
ben gestreden om een finaleplaats. In
Arnhem, Zuidlaren en Utrecht zullen
op zaterdag de hengsten gedemon-
streerd worden die door drie Neder-
landse toptrainers zijn uitgezocht als
mogelijke dressuurtalenten.

Veiling Holland Sale 1989
In andere jaren werd de hengstenkeu-
ring in Utrecht afgesloten met een vei-
ling van hengsten die niet door de aller-
laatste selectie kwamen. Nu zullen be-
halve deze hengsten ook zestien veelbe-
lovende spring- en dressuurpaarden in
Utrecht op professionele wijze worden
geveild. Deze sportpaarden zijn in de
maanden voor de veiling geselecteerd
uit een groot aanbod door een team van
experts: springruiter en -trainer Hans
Horn, dressuurkenner Jo Rutten en
KWPN-jurylid Cees de Jong. Duizen-
den catalogi zijn inmiddels verstuurd
naar belangstellenden in binnen- en bui-
tenland, de paarden worden voorbereid
op de veiling door de beste Nederlandse
ruiters, veilingmeester Ino Meyer heeft
de hele organisatie meegemaakt, oud-
Europees kampioen Harry Wouters van
de Oudeweijer adviseert de kopers en
kent de paarden: de Holland Sale 1989
gaat op zaterdag 4 februari beginnen.

Sport nieuws
Heren Dash
verliezen van
Devolco
In een emotionele wedstrijd hebben de
heren van Dash zaterdag thuis met 1-3
van Devolco 2 verloren. Dash ging in de
eerste set voortvarend van start en nam
een 6-2 voorsprong. Devolco kwam tot
9-9 terug vanwege een aan persoonlijke
fouten aan Dash-zijde. Zelfs ging de
volle setwinst 13-15 nog naar Devolco.
In de tweede set kwam Dash beduidend
beter voor de dag en boekten de Vorde-
naren een 15-9 setwinst. In de derde set
nam Dash een 10-2 voorsprong. Op on-
begrijpelijke wijze zakte het team plots-
klaps in elkaar met als gevolg een 13-15
nederlaag! Door het verlies van deze
derde set was de motivatie aan Dash-
zijde in de vierde set ver te zoeken. Het
werd uiteindelijk 11-15 zodat Devolco
een 1-3 zege behaalde. De uitwedstrijd
die Dash nu moet spelen tegen Vios II
uit Eefde is van belang voor de bezetting
van de onderste plaats.

Uitslagen zaalvoet-
bal pupillen W
Vorden
Zaalcompetitie sporthal
Wichmond
Vorden D2-Warnsv. Boys Dl 0-3; PAX
D2-Vorden D2 2-0; De Hoven D l-Vor-
den D2 3-0.

Zaalcompetitie Hanzehal
Zutphen
De Hoven El-Vorden El 2-1; Vorden
El-Wilhelm. SSS El 1-1; Vorden El-
ZutphenEl 1-0; Vorden F l-PAX F11-1;
Vorden Fl-Warnsv. Boys F10-1; Vorden
Fl-Wilhelm. SSS Fl 0-2.

Programma zaterdag 21
januari pupillen W Vorden
Zaalcompetitie Hanzehal Zutphen
Gaz. Nieuwland E2-Vorden E2; Vorden
E2-Wilhelm. SSS E2; Zutphen E2-Vor-
den E2; AZC F3-Vorden F3; Vorden F3-
Warnsv. Boys F2; Vorden F3-Wilhelm.
SSS F3.

Zaalcompetitie sporthal Wichmond
AZC Fl-Vorden Fl; Hercules Fl-Vor-
den Fl; Vorden Fl-Zutphania Fl; PAX
Fl-Vorden Fl; Vorden F2-Wilhelm.
SSS F2; PAX F2-Vorden F2; Gaz.
Nieuwland Fl-Vorden F2; Wilhelm.
SSS F2-Vorden F2.

Verlies voor
Dash/Sorbo in
Groningen
De dames van Dash/Sorbo begonnen
zaterdagmiddag in Groningen tegen
Olympia uitstekend door met goed spel,
vooral dankzij het blok, in de eerste set
met 13-15 te winnen. Het gelukte de for-
matie van trainer Jaap Sanders niet om
in de tweede set op dezelfde wijze door
te gaan. De thuisclub toonde zich qua
motivatie beduidend sterker dan de Vor-
dense dames. Dash stond binnen de
kortst mogelijke tijd met 8-1 achter.
Vooral in het achterveld raakten de Vor-
dense dames in de problemen en had-
den zij geen enkel verweer tegen de aan-
valsakties van Olympia. Setstand 15-7 in
het voordeel van de Groningse dames.
In de derde set ging het bij Dash over alle
linies mis. Zowel aanvallend als verdedi-
gend maakte de ploeg een zwakke in-
druk. Het kostte Olympia geen enkele
moeite om 15-3 op het scorebord te laten
aantekenen. In de vierde set verzuimde
Dash/Sorbo om toch tenminste l punt
uit Groningen weg te slepen. De ploeg
herstelde zich van het zwakke optreden
in de beide voorgaande sets. Op gegeven
moment bij de stand 7-11 in het voordeel
van Dash leek de setwinst binnen be-
reik. Door een aantal persoonlijke fou-
ten aan Vorden-zijde kwam Olympia tot
11-11 terug. Dash/Sorbo kwam nog één-
maal op voorsprong maar moest toen
met lede ogen toezien hoe de thuisclub
de 11-12 achterstand omboog in 15-12,
waardoor de eindstand 3-1 werd. Zater-
dagmiddag 21 januari spelen de Vor-
dense dames thuis tegen Krekkers uit
Maria Parochie. Dash/Sorbo staat met
evenveel wedstrijden één punt op Krek-
kers achter. Overigens is het in de staart
van de 2e divisie A een gedrang van je-
welste: Stentor 12 gespeeld-13 punten;
Blok '71 12-13; Krekkers 12-11; Dash/
Sorbo 12-10; PZ/Dynamo 12-10; Ab-
coude 12-9.

Volleybaluitslagen
Dames: Bicuvex I-Dash 3 2-1; Dash
4-Devolco 7 1-2; Almen 1-Dash 5 1-2;
Dash 6-ABS 32-1; Dash 7-Wilhelmina 4
3-0; Dash 3-Devolco 14 3-0.
Heren: Dash 1-Devolco 2 1-3; Aktief
5-Dash 3 0-3; Dash 4-Olympia 2 3-0.
Meisjes: Bruvoc Al-Dash Al 2-2.

De Boonk l
zaalvoetbal-
kampioen
Het eerste team van "De Boonk" is er
zondagmiddag in geslaagd om zaalvoet-
balkampioen van Vorden te worden. In
de finale versloeg deze ploeg de derde
uitgave van de Boonk met 3-2 dankzij
drie prachtige goals van Jan Groot Jeb-
bink. De strijd om de derde en vierde
plaats eindigde in een gelijkspel. Na ver-
lenging trok Brinkerhof tegen de Stati-
onsbuurt met 4-1 aan het langste eind.
Zondagmorgen werden eerst de voorfi-
nales gespeeld waarbij in elke poule de
eerste twee overgingen naar de kruisfi-
nales. De eerste kruisfinale tussen Stati-
onsbuurt en de Boonk 3 eindigde in 2-3.
De Boonk l versloeg Brinkerhof met
6-1. Het zaalvoetbaltoernooi werd geor-
ganiseerd door de Vordense zaal voet-
balvereniging "Velocitas".

Waterpolo
Heren Vorden verslaan OKK
met 9-6
De heren van Vorden hebben zaterdag-
avond op vrij gemakkelijke wijze van 9-6
van OKK gewonnen. De eerste periode
werd afgesloten met een 5-1 voorsprong
voor Vorden. De doelpunten werden
gescoord door Han Berenpas, Mark Kar-
miggelt 2x en Arjan Mengerink 2x. Mark
Karmiggelt en Andre Karmiggelt brach-
ten in de tweede periode de stand op 7-1,
waarna OKK in de derde periode tot 3-7
verkleinde. In de vierde periode kwam
OKK nog even goed terug. Mark Kar-
miggelt en Jaap Sterteveld bepaalden de
eindstand op 9-6.

Nederlaag dames Vorden
De dames van Vorden verloren met 7-2
van He Key. In de eerste periode nam
Vorden via Antoinet Zeegers een 1-0
voorsprong. In de tweede periode zette
He Key deze achterstand om in een 3-1
voorsprong waarna Marieke Velhorst te-
genscoorde'3-2. In de derde periode
scoorde He Key éénmaal waarna in de
laatste periode de eindstand 7-2 in het
voordeel van He Key op het scorebord
verscheen.



op alle ondergoed, uitgezonderd aanbiedingen

alleen donderdag, vrijdag en zaterdag

20% KORTING
op alle niet-afgeprijsde BH's

Modecentrum

Ruurlo

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

nieuw - renovatie - onderhoud
VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL 2122

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

VOLLEDIGE en
DEELBEHANDELINGEN

FEEST- en
BRUIDS MAKE-UP,

ACNE behandelingen,
GEZICHTS-, LICHAAM-

en DEELMASSAGE's,
HUIDVERZORGING

GUUSTA

BRUGGERT
HETJEBBINK36

VORDEN - Tel. 3025

LAASSEN

EET U

MET
MALSOVIT
1 TOT 3 KILO
PER WEEK

Nu bij uw eigen
warme bakker:

• Malsovit brood
Malsovit Knacke

• Malsovit Maal-
tijdkoeken

• Malsovit Koffie-
koekjcs

• Malsovit Slank-
spread

WORD OOK EEN
MEISJE-MOEDER

INSTITUUT CLAASSEN
IJsselkade 13 - 7201 HC Zutphen

Tel. 05750 -1 88 06

Onze AVONDOPLEIDINGEN gaan in januari weer van start

WIJ HOUDEN OPEN HUIS
VRIJDAG 20 JANUARI

van 10.00 tot 21.00 uur.

Kom gerust langs. Onze medewerkers geven u alle gewenste informatie over
al onze cursu*??",Wanneer u zich tijdens de open dag voor een cur-

sus inschrijft, ontvangt u 10% KORTING OP HET LESGELD.
Geen tijd om een kijkje te nemen, maar wel studieplannen? Schrijf of bel ons

even; de studiegids ligt voor u klaar!

COMPUTEROPLEIDINGEN
>• Informatica en Basic voor beginners
>• Basisopl. Tekstverwerking WordPerfect (ook in dagopleiding)
>- WordPerfect voor WP-gebruikers
*• Lotus 1.2.3. dBase III+, MS-DOS
>• Computerboekhouden

INFORMATICA BEROEPSOPLEIDINGEN
^AMBI I.1.HE.1.HE.2
É-PDI MG.1.MG.2. MG.3

SECRETARIËLE OPLEIDINGEN
>• (medisch) Secretaresse
>- Informatrice, Receptioniste
>• Machineschrijven (ook in dagopleiding)

ADMINISTRATIEVE OPLEIDINGEN
^ Middenstand
*• Praktijkdipl. Boekhouden (PD)
^ MBA start in sept. 1989

EDUCASOFT
COMPUTEROPLEIDINGEN

^zznsn

MALSOVIT

Echte
Bakker

VAN
ASSELT

ZUTPHENSEWEG 18

VORDEN -TEL. 1384

Uw meubels
versleten? ^
Wij stofferen snel en voordelig

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

interieuradviseur

24 uur per dag contanten in geldautomaten.

&
Bankgirorekeninghouders

van de bank met de S kunnen

van veel bankdiensten gratis gebruik maken. Het

IX' S-c.ml al.s liurochcuucpas.

Wie gebruik maakt van

Eurocheques krijgt een

tweezijdig pasje: aan de voorzijde is het de S-card

bankpasje en de betaalcheques zijn gratis. Bij vol- ^ Ai J. J J.. met je hiervoor vermelde mogelijkheden, en

betalingsverkeer
doende salaris of andere inkomsten hebt u 24 uur • !• aan de achterzijde is het uw Eurochequepas.via ons regelt,
per dag toegang tot de geldautomaten. Dagaf- •..,.*....^x^.*.*:.:.-..,.,. Het is daarom een complete kaart. Zo'n

schriften worden zonder maxi-

mum kosteloos toegezon-

i -"v

den. Voor alle bescheiden

krijgt u een fraaie opberg-

map cadeau. Uw contribu-

ties, abonnementen en andere periodieke

overschrijvingen regelen wij desgewenst

automatisch en gratis. Overige betalingen kunt u

ons in de portvrije enveloppen toezenden.

Geld en/of benzine tanken met de S-card.

IS

van een
snelle en
soepele

Eurocheque S-card kost slechts f 10-

per jaar. Dat is minder

dan elders wordt berekend.

U kunt over de S-card be-

schikken als u b i j ons een bank-

girorekening hebt of opent,

waarop uw salaris of ander inkomen

wordt gestort.

De Bondsspaarbank, een complete bank.

De Bondsspaarbank heeft natuurlijk nog

veel meer te bieden dan het snelle en voordeligeDe S-card biedt nog meer betalings-

en opnamemogelijkheden. U kunt er flOO¥*ST T*O1T11T1 ff- betalingsverkeer. Bijvoorbeeld spaarrekeningen,

uiteraard 7 dagen per week, 24 uur per dag mee kredieten, beleggingen, leningen, hypotheken,

terecht in al onze geldautomaten, plus die van buitenlands geld, verzekeringen, enzovoort. Onze

andere banken. Zelfs in hetbuitenland. Bovendien dienstverlening is zowel afgestemd op particuliere

in de meer dan 7 50 betaalautomaten die bij benzi- cliënten als ondernemers. Het is voor iederéén

nestations van de grootste maatschappijen sta^^ uitstekend bankieren b i j de Bondsspaarbank.

Opgesteld. U kunt er natuurlijk ook contant geld En u vindt altijd een Bondsspaarbankkantoor

mee ophalen aan de balie van al onze kantoren bij u in de buurt.

I)™ondsspaarbank doel IIKHM-.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland

Adverteren kost geld... niet adverteren kost meer!

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

Wanneer een vervolgopleiding uw kinderen
meer moet bieden dan leren alleen...
Kom dan kijken en praten op het Marianum
tijdens het Open Huis op zondag 22 januari a.s.

et Marianum in Groenlo is
een moderne scholenge-
meenschap voor LBO, MA-
VO, HAVO en Lyceum. Aan

doelgericht leren wordt op het Maria-
num veel aandacht geschoken. Niet voor
niets verlaat 90% van de leerlingen het
Marianum met een diploma op zak.
Maar het Marianum is meer dan leren al-
léén. Zo is er voor elke leerling de nodige
individuele aandacht. En wordt er veel
gedaan aan extra aktiviteiten op het ge-
bied van sport en kuituur.

Scholengemeenschap

Wanneer u wilt dat uw kind later terug
kan kijken op een fijne schooltijd, dan is
het voor u de moeite waard om het
Open Huis te bezoeken op zondag 22 ja-
nuari a.s. van 13.30 tot 16.00 uur. Er is ge-
legenheid alle lokaties te bekijken en een
praatje te maken met docenten. U bent
vanzelfsprekend van harte welkom met
uw zoon en/of dochter.
Scholengemeenschap Marianum voor
LBO, MAVO, HAVO en Lyceum. Deken
Hooymansmgel l, 7141 EA Groenlo, Tel:
05440-61700.

MARIANUM
Méér dan leren alleen



OPEL

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

OPEL SERVICE

W. J. de" KOOI
Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurlo

Tel. 05735-3295

W.J. v/d Kooi

Verkoop en Reparatie

Rijschool
W. Oortgiesen

Hét adres voor uw voordelige opleidingen.
Informeer naar de vele mogelijkheden!

Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

Huur
Mist
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister S team is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

MisterSteamistehuurbij:

HELMINK
VORDtN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Kunstgebitten reparatie

DROGISTERU

TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

alle soorten
batterijen voor uw

hoort oestel

06 juwelier
siemerjnk
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

KUNSTSTOFKOZIJNEN

nu ook in Ruurlo

FINSTRA L
laat uw oude kozijnen, deuren
en ramen vervangen door
onderhoudsvrije kunststof
kozijnen, ramen en
deuren. Deze worden
door ons onder
garantie geplaatst.

aannemingsbedrijf

Gebr. Lusink
ruurlo

tel. 05735-1408-1932
l

HOLLAND ELECTRO. DE GROOTSTE
ZUIGKRACHT, DE LANGSTE ADE

< <>r̂  7

MOULINEX
MAGNETRON
- aansluitwaarde 1200 Watt
- vermogen 650 Watt
- inhoud 15 liter -5 standen
-digitale klok
- draai plateau579r

e 1

ROWENTA
KOFFIE
ZETTER
TV/nc: fix -7f\

J

"•

»

- met warmhoudkan
-kleur wit
-inhoud
1 liter

ivyuviixoi i

119.-
BRRun

BRAUN
KOFFIE
ZETTERS
vanaf

HOLLAND
ELECTRO
STOFZUIGER
TYPE 4300
- vermogen 1100 Watt
- zelfdenkende sensor

controle
- met vele hulpstukken
- 3 jaar garantie

GJ.OLDEMHAVE 2UTPHEM
Laaretraat 61 Zutphen Tel. 05750-18383

BaaAweg 11 Wichmond Tel. 05754-755

BRRun

BRAUN
KEUKENMACHINE
TYPE UK 40
- met gratis opzet sapcentrifuge

299.-
BRRun

BRAUN
ELEKTRISCHE
TANDENBORSTEL

- met gratis
extra set
tandenborstels95.-

Electrolüx

ELECTR
STOFZUIGER
SUPER 095 ELECTRONIC
-1100 Watt - witte uitvoering
- diverse
hulpstukken299.-

ZIE OOK ONZE
RODE OPRUIMINGSKRANT OP1UJMIMi

J

PRACHTIGE AANBOUWWAND
2,45 m breed in blank of donker
eiken, kompleet

OPRUIMINGSPRIJS

ELEMENTEN ZIJN APART LEVERBAAR

DIVERSE TOONZAALMODELLEN
NU MET FORSE KORTINGEN

DÉ TOPPER UIT ONZE KOLLEKTIE

PRACHTIGE HOEKKOMBINATIE
met prima zitkomfort
Als 3 + 2 zits voor: 1595,-

WANDMEUBEL
massief eiken front
1,55 m breed + £*r-f\

voor l O DU,'

MASSIEF EIKEN BANKSTEL
MET INTERIEURKUSSENS
leverbaar in diverse stoffen
Als 3-1-1 voor:

BIJPASSENDE SALONTAFEL

voor 595,-

2650,-

EIKEN FAUTEUIL
in effen of
gebloemde stof

voor 389,-

KWALITEITSMA TRASSEN
NU VOOR: STUNTPRIJZEN

SLAAPKAMER IN ALPINE WIT
LEDIKANT 140/200 + 2 NACHTKASTJES
+ BOVENBOUW MET VERLICHTING

KOMPLEET 698,-

HELMINK meubelen
COUPONNEN
TAPIJT

MET KORTINGEN TOT 70%

ZUTPHENSEWEG 24

J.W. HAGEMANSTRAAT 3-7

VORDEN
EIBERGEN

TEL 05752-1 514

TEL. 05454-74190

COUPONNEN
GORDIJNEN -l- VITRAGES
ZIE ETALAGES

Ruige panlat p/m 1,-

Gesch. balkje 50/75 P/m 3,50
Gesch. balkje 32/50 P/m 1,95
Gesch. balkje 50/50 P/m 2,75

Balkhout en vloerdelen
Rabat en schroten betimmeringen

BOUWMARKT

TOLDUK
TEL.
05755-1655
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Schoolkeuze; een moeilijke
opdracht
Voor de leerlingen uit de achtse groep van de basisscholen en hun ouders
is het niet zo eenvoudig om de "goede" vervolgschool te kiezen. Er wordt
getest. De onderwijzer van groep acht geeft een advies. De leerlingen ky-
ken rond op allerlei scholen voor voortgezet onderwys. Je praat met
elkaar en je leest boelges en foldertjes over al die scholen. En het hlyft
moeilijk. De vraag waarom het steeds weer gaat is: "Is dat voor nüj, voor
onze dochter of zoon, de school waarmee /ij of hy verder komt?" In dit
artikel wil ik u en jullie nog wat meer informatie geven over het voortgezet
onderwas in de hoop dat ik daardoor een beetje kan helpen. Ik ga daarbij
uit van onderstaande tekening.

In het overzicht van de schoolmogelijk-
heden zie je dat er na de basisschool vijf
keuzes te maken zijn (VWO, HAVO,
MAVO, LBO en VSO). Omdat onze
school een school voor lager beroepson-
derwijs is, wil ik in dit artikel met deze
onderwijssoort verder gaan. Ik begin
met de naam. School voor lager be-
roepsonderwijs. Deze benaming is ei-
genlijk onjuist. Daarom worden deze
scholen in de toekomst anders ge-
noemd : scholen voor voorbereidend be-
roepsonderwijs. Dat deze naam veel be-
ter is, blijkt al uit het feit dat leerlingen
die een diploma voor LBO halen, kun-
nen doorstromen naar verschillende
vormen van Middelbaar Beroeps On-
derwijs, zoals in onderstaand overzicht
is aangegeven.

Elke vorm van lager beroepsonderwijs is
een voorbereiding op de diverse Middel-
bare opleidingen. Beide scholen voor
voortgezet onderwijs in Vorden bieden
al deze mogelijkheden ook.

gie, tekenen en handvaardigheid. Voor
de meeste vakken is het mogelijk op C-
of D-niveau examen te doen. Als dat ge-
beurt voor twee of drie vakken, geeft dat
een garantie voor doorstroommogelijk-
heden naar de Middelbare Beroeps-
opleidingen. Naast de algemene vakken
zijn er de vakken die op het beroep ge-
richt zijn. Bedrijfsadministratie en econo-
mie: Leerlingen kunnen deze vakken
goed gebruiken als ze later verder willen
gaan in de administratieve sector. Een
prettige bijkomstigheid is dat de leerlin-
gen bij ons op school gedurende twee
leerjaren vertrouwd worden gemaakt
met het gobruik van de computer. Plan-
tenteelt en Aanleg en Onderhoud van tui-

nen: Deze afstudeerrichtingen vormen
een prima aanzet voor beroepen in de
tuinbouw, bosbouw, waterschappen,
milieubeheer, groenvoorziening en re-
creatie. Dierenhouderij: Een vakrichting
die breed is opgezet. De leerlingen ko-
men in deze opleiding theoretisch en
praktisch in aanraking met diverse dier-
soorten. Kleine huisdieren tot dieren die
deel uitmaken van het agrarische bedrijf
passeren de revue. Op deze manier wor-
den kinderen vertrouwd gemaakt met
dieren. Voor hen die een beroep willen
waarin zij te maken krijgen met dieren, is
dit vak een leuke start om zich in die
richting verder te ontwikkelen. Levens-
middelentechnologie: Een prachtig vak.
Leerlingen die hiervoor kiezen zijn daar-
over dan ook vol lof. Het fijne van dit
vak is dat er in de levensmiddelenbran-
che steeds weer werk wordt gevonden. ,
De Middelbare opleiding voor deze vak-
richting wordt door verschillende oud-
leerlingen van onze school bezocht.

Deze studenten zijn erg ingenomen met
de door hen gekozen school. Techniek:
Een vak dat je niet direct op een agrari-
sche school zou verwachten. Maar ge-
lukkig is ook dit onderdeel op onze
school ruim vertegenwoordigd. Omdat
techniek in de nabije toekomst op elke
school voor voortgezet onderwijs een
verplicht vak wordt, zijn wij dan ook erg
blij dat wij voor de invulling van dit vak
nu al verschillende mogelijkheden heb-
ben. Naast de technische handelingen
die elke Nederlandse burger in huis en
tuin moet kunnen, zijn onze leerlingen
in de opleiding bezig met: houtbewer-
king, motorenkennis, electriciteit, ma-
chine-onderhoud en computerkunde.
Zoals u leest, heeft de agrarische school
in Vorden heel wat te bieden. Maar er is
meer. Doordat de leerlingen uit klas vier
het hele jaar door stage lopen gedurende
drie uur per week in diverse bedrijven,
komen zij heel direct in aanraking met
de praktijk van een mogelijke beroeps-
richting. Voorbeelden van stageplaat-
sen: winkelbedrijven, manege, tuinde-
rijen, apotheker, agrarische bedrijven,
dierartsenpraktijken en verpleegtehui-
zen. Voor leerlingen die op de een of an-
dere rn^fcr moeite hebben met het le-
ren, heWfn wij op school onze afdeling
voor individueel onderwijs. Omdat er
hier gewerkt wordt met erg kleine groep-
jes (12 leerlingen), is er de gelegenheid
veel meer aandacht te geven aan elk kind
afzond^jk. Hierdoor worden soms on-
gedachWRsultaten bereikt. Het is zeer
de moeite waard om eens kennis te ma-
ken met de manier van werken binnen
deze afdeling. Wie hierin speciaal is
geïnteresseerd, mag gerust een afspraak
maken om daarover eens met een van
ons te praten. Is er nog meer te melden?
Misschien wel. Maar komt u kijken in
onze school. Daarvoor hebt u de moge-
lijkheid op zaterdag 28 januari 1989. De
school is dan open voor alle belangstel-
lenden. Ons adres is: Nieuwstad 49 te
Vorden.

Dirk de Boer zingt
al 70 jaar hoogste
lied

De School voor Algemeen Vormend
Biologisch en Agrarisch Onderwijs is op
breed terrein bezig met de voorberei-
ding op de verschillende beroepsmoge-
lijkheden. In de eerste plaats zijn er de
algemene vakken als nederlands, engels,
geschiedenis, aardrijkskunde, wis-
kunde, natuurkunde, scheikunde, biolo-

Middelbaar Agrarisch
Onderwijs

Middelbaar Middenstands
Onderwijs

Middelbare Bosbouwschool

Middelbare Tuinbouwschool

Middelbare Technologische
School

Middelbare Technische
School

Middelbaar Dienstverlenings-
en Gezondheidszorg Onderwijs

Mode
Verpleging
Verzorging
Groothuishouding
*,andbouw
Bedri j f sverzorging
Landbouwvoorlichting
Handel
Kantoor
Winkelbedrijf
Vertegenwoordiger
Groothandel
Groenvoorziening
Waterschap
Bosbeheer
Recreatie
Plantsoenendienst
Tuinbouw
Bloemsierkunst
Natuurreservaten
Levensmiddelenindustrie
Kwaliteitscontrole
Keurmeester
Milieutechnologie
Werktuigbouwkunde
Bouwkunde
Electrotechniek
Installatietechniek

Plaatselijke bakker
op landelijke televisie
In januari komt onze plaatselijke Malso-
vit-bakker maar liefst 12 keer met een
Malsovit-spotje op de TV.
Uw redacteur zocht hen op en vroeg hem
of dat financieel wel verantwoord is.
"Kijk", zei hij "wij zijn in Nederland met
ongeveer 450 Malsovit-bakkers en we
doen dat gezamenlijk, in overleg met Pe-
ter van Tiel, de uitvinder van Malsovit.
We kunnen natuurlijk niet al onze na-
men noemen in die 20 seconden, daarom
staan al die namen in Libelle no. l en ie-
der voor zich adverteert ook nog 12 keer
in de plaatselijke krant."
"Toch een kostbare zaak", drong uw re-
dacteur nog aan.

"Jawel, maar vergeet niet dat Malsovit al
7 jaar wordt verkocht en met stijgend
succes."

Gezondheid en geluk
Enthousiast gaat de bakker verder: "Veel
mensen hebben al van alles geprobeerd,
pillen, poeders, speciale diëten, honger-
kuren en niets hielp omdat de kilootjes
er na afloop weer net zo vlug bijkwamen.
Malsovit verandert het eetpatroon en
geeft mede daardoor een blijvend ge-
wichtsverlies.

Bakkerij van Asselt verkoop dus einge-
lijk gezondheid en geluk."

Verdien NU f 5,-door vóór 20
januari „Contact" te betalen!

De Plaggenstekkers
Het carnaval in Warnsveld leeft weer vol-
op. Na een kleine inzinking enkele jaren
geleden, heeft de vereniging kans gezien
de Warnsvelders weer enthousiast te
krijgen voor het carnavalsgebeuren.
Nog even en het is weer zover, zaterdag 4
februari zal de vereniging haar grote car-
navalsavond houden in de Boggelaar.
Prins Rien (Gotink) I zal die avond de
scepter zwaaien en gezien de reacties tij-
dens de onlangs gehouden prinsverkie-
zing kon het wel eens een daverend feest
worden. Begint het carnavalsbloed te
kriebelen, let dan vooral op de aankon-
digingen die men de komende weken in
dit blad kan lezen.

Wanneer Dirk de Boer straks op 10 fe-
bruari zijn 79e verjaardag zal vieren, zul-
len zijn gedachten ongetwijfeld terug
gaan naar dezelfde datum maar dan 70
jaar geleden. De 10e februari 1919 werd
nl. bepalend voor een leven vol van mu-
ziek en zang. Dirk de Boer kan bogen op
een 70-jarige carrière als zanger. Nog
steeds zingt hij als bas zijn partijtje in het
Vordens Mannenkoor mee. Praten met
Dirk de Boer over muziek is in feite al-
leen maar luisteren naar een man die
zijn hele muzikale leven aan zich voorbij
laat trekken. "Ik herinner het mij nog als
de dag van gisteren. Ik was jarig (9 jaar)
en ik mocht van mijn moeder de hele
klas trakteren. Vanwege de hevige
sneeuwval, er lag meer dan 40 centime-
ter, kwam ik te laat op school. De kleren
nat, de kousen nat. Tot overmaat van
ramp mocht ik de school niet binnen.
Meester Plekkert was juist aan het bid-
den en daar moest ik op wachten. Toen
hoorde ik de klas zingen: "Daar ruist
langs de wolken". Eindelijk mocht ik van
de meester naar binnen. Hoewel ik jarig
was, kreeg ik toch straf. Ik moest in m'n
eentje voor de klas het zotfkt gehoorde
lied zingen. Meester PleiBcrt pakte de
viool om mij te begeleiden. Hij speelde
echter zo vals als een kraai. Na vier regels
hield ik op met zingen. Meester, zo gaat
het niet, u speelt vals. Deklas luisterde
met open mond. Dat je VVS tegen de
meester durfde te zeggenrrat was nogal
wat in die dagen. De straf van meester
Plekkert bleef dan ook niet uit. Ik moest
bij het kinderkoor komen van de Chr.
Gemengde zangvereniging Emanuel in
Meppel. Voor mij dus beslist geen straf',
aldus Dirk de Boer. Een paar jaar later
kwam hij bij het jeugdkoor in Meppel en
vanaf zijn veertiende bij het grote ge-
mengde koor. "In die tijd werd ook het
Meppeler Mannenkoor opgericht. Di-
rekteur Vos was tevens verbonden aan
het gemengde koor en hij vroeg mij om
bij het mannenkoor te komen zingen. Er
werden overal koren opgericht. Aanbod
voldoende. Wel moest je bij ons in Mep-
pel de chromatische toonladder kunnen
zingen, anders was je niet aangenomen.
Op mijn zestiende was ik tenor bij het
Meppeler Mannenkoor.

Trompettist
Dirk de Boer liet het niet alleen bij zin-
gen. Vanaf zijn tiende jaar blies hij in de
plaatselijke harmonie dapper mee. "In
die tijd speelde er elk jaar een circus bij
ons in het dorp. Die hadden vanwege
geldgebrek geen eigen muzikanten. Dan
werden er een aantal muzikanten van de
harmonie opgetrommeld om in het cir-
cus voor de begeleidende muziek te zor-
gen. Een prachtige tijd, zo herinnert
Dirk de Boer zich. Toen de crisisjaren
aanbraken verdween in Meppel de rij-
wielfabriek waar de Boer werkte. Nood-
gedwongen verliet hij Drente om zich in
Zutphen te gaan vestigen. Hij kreeg een
betrekking bij de HSI (Hollandse Spe-
ciaal Industrie) een fabriek die zich
eveneens toelegde op de fabricage van
fietsen. Dirk de Boer werd direkt lid van
het Hovense Gemengde Koor lid van de
muziekvereniging "Symfonie" en of dat
al niet genoeg was werd hij ook lid van
de muziekvereniging "Wilhelmina" uit
Spankeren. Tussen de bedrijven door
speelde hij voetbal bij AZC. (Dat had hij
in Meppel ook reeds bij Alcides gedaan).

Vordens Gemengd Koor
Met de fietsenfabrieken bleek het slecht
gaan, want ook de rijwielfabriek in Zut-
phen ging over de kop. Gelukkig voor
Dirk de Boer kon hij in Vorden bij de
Empo aan de slag. Dit ging gepaard met
lidmaatschap van het "Vordens Ge-
mengd Koor", de voorloper van het la-
tere mannenkoor en dameskoor. Toen
in 1936 een feestavond werd gehouden
ter gelegenheid van de nieuwe fabriek
van de Empo zag tevens het "Empo's
Mannenkoor" het levenslicht. Ook was

er het "Dirken" trio. Dirk Wolters, piano
en Drik Mastenbroek en Dirk de Boer
zang. Uit genoemd Empo-koor ont-
stond het Vordens Mannenkoor. Dirk
de Boer behoorde tot de oprichters.

Oorlogsjaren
Gedurende de mobilisatie en de oor-
logsjar,en bleef Dirk de Boer aktief met
muziek en zang bezig. Ook zong hij ooit
in het radioprogramma "Op de plaats
rust". "Ik was in dienst onder meer in-
strukteur van het trompetterskorps. De
officieren betaalden een kwartje in de
maand en de soldaten een dubbeltje.

Een altsaxofoon kostte in die tijd 62 gul-
den", aldus Dirk de Boer die ons als "be-
wijs" een faktuur uit de veertiger jaren
liet zien. Na de oorlog ging Dirk de Boer
weer vrolijk verder en richtte hij een
Achterhoeks trompetterskorps op. Hij
dirigeerde koren in Ruurlo, bejaarden-
koor op de Wehme en gaf zangles bij
"De Knupduukskes". Ook was hij
oprichter van de Nutsblokfluit- en melo-
diaclub. "Al is mijn basstem wel wat
minder geworden, toch hoop ik nog een
poos met zingen te kunnen doorgaan",
zo zegt de krasse Vordenaar, die van-
wege zijn verdienste voor het Vordens
Mannenkoor, enkele jaren geleden het
erelidmaatschap kreeg aangeboden.

"Achtkastelen
weekend" van de
Graafschaprijders
van de baan
"De opzet van het "Achtkastelen week-
end" met kampvuur, klootschieten,
toertocht en een gezamenlijk ontbijt was
op zich goed, echter de sfeer werd ver-
pest door een aantal supervervelende
gasten. Al met al redenen te over om dit
evenement in de toekomst niet meer te
organiseren". De woorden sprak secre-
taris Jan Slagman toen hij de diverse ge-
beurtenissen van het afgelopen jaar tij-
dens de ledenvergadering van de Graaf-
schaprijders de revue liet passeren. Met
het beëndigen van het internationaal be-
kende toerweekend is in feite een stukje
motorsportgeschiedenis geworden. "De
Graafschaprijders" organiseerden dit
evenement ruim twintig jaar nabij café
Schoenaker op de Kranenburg. Aange-
zien daar op het terrein huizen gebouwd
werden, werd de club genoodzaakt naar
elders uit te wijken en hel geheel klein-
schaliger te gaan opzetten. De eerste de
beste keer met een, zo later bleek, aantal
deelnemers die erop uit waren herrie te
gaan schoppen.

In de lift
Het afstoten van dit nostalgische gebeu-
ren heeft er overigen wel toe geleid
dat het 40 plus treffen zich in een steeds
groeiender belangstelling mag verheu-
gen. Trouwens de gehele vereniging
heeft een bijzonder goed jaar doorge-
maakt. In de diverse takken van de mo-
torsport werden fraaie successen be-
haald.

Landkampioenschappen, provinciale ti-
tels, kortom de Graafschaprijders deed
weer geducht van zich spreken. De
cross- en endurosport trekt overigens de
meeste deelnemers. Ruim 50 personen
doen er aktief aan mee. Het aantal toer-
leden bedraagt 35. De gemiddelde deel-
name aan de oriënteringsritten bedroeg
39. Het totale ledenbestand van de
Graafschaprijders bedraagt 345, waar-
mee deze club tot een der grootste sport-
verenigingen van Vorden gerekend mag
worden. Sedert een halfjaar is De Graaf-
schaprijders ook een eigen clubgebouw
rijk. Dit clubhuis met de naam "'t Kon-
taktpunt" is ook als zodanig bedoeld.

Om alles soepel te laten verlopen is er
een beheerscommissie benoemd die
onder meer tot taak heeft om het club-
huis te exploiteren, te stimuleren als-
mede de diverse evenementen de koor-
dineren.

Niet armlastig
Bert Regelink, penningmeester van de
Graafschaprijders, wees in zijn finan-
cieel overzicht op de stijgende kosten
van de verschillende evenementen die
op allerlei gebied georganiseerd wor-
den. Dit deed de heer D.J. Rouwenhorst
opmerken (hij verving voorzitter Wim
Bielderman): "Wij zijn als vereniging
niet armlastig maar zullen de komende
jaren toch goed moeten uitkijken". On-
dank het "oplopende" kostenplaatje kon
Regelink toch nog een klein batig saldo
melden. Bij de bestuursverkiezing wer-
den de aftredende leden B. Regelink en
J. Slagman bij akklamatie herkozen.

Vrouwenraad
De Vrouwenraad te Vorden organiseert
gedurende een viertal ochtenden een
cursus "Als je alleen komt te staan". Op
14 en 21 februari speekt mevr. van Hen-
ten over de sociale en emotionele kant
en op 28 februari en 7 maart komt mevr.
van Zeyts-van Kieft de financiële en juri-
dische kant van dit onderwerp toelich-
ten. Deze vier ochtenden worden in het
Dorpscentrum gehouden. Voor opgave
en inlichtingen kan men terecht bij
mevr. Lammers (tel. 1414).

T T «j. i „Weekblad Contact'Uitslag
Kerstkruiswoordpuzzel
De oplossing luidde: Kerst is licht in de nacht
f25,- G. Waanders, B. v. T. v. Serooskerkenweg 21, Ruurlo
f20,- J. Jansen, Stuwdijk l, 7251 KL Vorden
f 15,- Wilma Berentsen, Broenenbergweg 2, 7256 KK Keyenborg
f 10,- J. Hartemink, Peppelenweg 6, 7231 BL Warnsveld
f 10,- C. Tiessink, Schoolstraat 15, 7261 GH Ruurlo
f 10,- Th.A.A. Hooman, Tramstraat 9, 7255 XB Hengelo Gld.
f 10,- Fr. van Uum, St. Janstraat 26, 7256 BC Keyenborg
f 10,- Mevr. Broekman, Het Hoge 78, 7251 XZ Vorden
f 10,- fam. J. Gunnewijk, Insulindelaan 27, 7251 EJ Vorden
f 10,- Riky Pelskamp, Berendschotstraat 4, 7255 KB Hengelo Gld.

**********************************************************

Uitslag
Kinderkerstkleurplaat

Ie prijs f 12,50 Joost Bloemendaal, Hengeloseweg 4, Vorden
2e prijs f 10,- Angela Prins, Berkenlaan 34, Hengelo Gld.
3e prijs f7,50 Roelien Pardijs, Dennendijk 2a, Heeten
4e prijs f 5,- Floor Jager, het Eiland 48, Zutphen

De troostprijzen van f 2,50 /ijn gewonnen door:
Alex ten Broek, Wolfstraat 4, 7223 DP Baak
Ilse Winkel, Gazoorweg 4a, Vorden
Bastiaan Meyerink, Rommelderdijk l, Vorden
Jos Helmink, J.W. Haggemanstraat 7, Eibergen
Ramona Janssen, Teubenweg 26, Keyenborg
Ilse Maalderink, Kremerskamp 14, Warnsveld
Diana Jimmink, Lage Lochemseweg 12, Warnsveld
Cindy Wentink, H.K. van Gelreweg 21, Vorden
Michel Oldenhave, Peggenhofweg l, Vorden
Sander Hakken, Constantijnlaan 24, Ruurlo
Anja Neerlaar, Formerhoekweg 5, Ruurlo
Robert Stoverinck, de Heurne 16, Hengelo Gld.

Prijzen af te halen vóór 3 februari aan ons kantoor:
Nieuwstad 30a, Vorden



Covers Bruidmode showt op dinsdag 24 januari in de Hanzehof te Zut-
phen de allerlaatste nieuwtjes op bruidsmode gebied. Waaronder de
nieuwste creaties van diverse toonaangevende buitenlandse huizen,
haute couture modellen van Frans Molenaar en eigen ontwerpen. De
kapsels worden verzorgd door La Coupe. Tevens zal het aanstaande
bruidje in de gelegenheid /ijn zich compleet te informeren omtrent alles
wat er by een bruiloft komt kijken.

Zo zal men niet alleen al het lekkers kun-
nen zien van bakkerij Piet Jansen, maar
er ook daadwerkelijk van kunnen genie-
ten. Uiteraard verzorgd Walle Tempel-
man de kleding voor de bruidegom en
showt de nieuwste modellen o.a. van
Van Gils. Dat een moderne drukker
zoals Wevo-Druk een grote collectie
trouwkaarten heeft kan men die dins-
dagavond met eigen ogen aanschou-
wen. Tevens is er voor de trouwdag een
enorme keuze in gelegenheidsartikelen
met opdruk van het bruidspaar uitge-
voerd op menukaarten, luxe servetten,
receptie albums, onderzetters en nog
veel meer. Zelfs een exclusieve trouw-
auto in zwart metallic is daar aanwezig
en Taxi Samberg licht allen daar graag
verder over in. Wist u dat het dragen van
trouwringen al stamt uit het begin van
onze jaartelling. Juwelier Slotboom
toont naast mooie en klassieke model-
len ook ware staaltjes van ongeëve-

naarde edelsmeedkunst, maar pas op
met hun trouwringen is het liefde op het
eerste gezicht. Vakmanschap is meester-
schap, en dat geldt zeker voor Foto en
Video van Bemmelen, bekijk eens rustig
hoe mooi en verzorgd zijn reportages en
albums er uitzien. Reisbureau El
Mundo pas weer verbouwd, licht u
gaarne in over hun reizen programma en
dat u een boeking gerust aan hun kunt
overlaten, bewijst wel het feit, dat zij in-
ternationale faam verwierven door pro-
bleemloos voor 100 bruidsparen de reis
naar Mallorca organiseerden. Stijlvolle
bruidsboeketten, corsages en ander
bloemwerk daar voor tekent Wim Hol
die u nog vele leuke ideeën en tips aan de
hand kan doen. Dit alles is dus reden ge-
noeg om dinsdagavond 24 januari al op
tijd te komen want de zaal gaat vroeg
open zodat men voldoende tijd heeft om
vooraf, of in de pauze of na afloop zich te
laten informeren.

Tasta droogstapelbouw-
systeem nu ook in Oosten

Droogstapelen wint definitief veld
Bouwbedrijf Dijkman in Warnsveld is nu officieel dealer voor het Oosten
van dit systeem.
Sinds acht jaar is het Tasta-droogstapelbóuwsysteem op de markt Het
revolutionaire bouwsysteem is intussen in de praktijk zo'n succes geble-
ken dat onlangs het dealernet officieel van start is gegaan. Op 10 decem-
ber jl. kwamen de dealer aannemers voor het eerst bijeen.

Belangrijke spreker die dag was uiter-
aard de uitvinder van het systeem, de
heer Tadema. Hij schetste kort hoe zijn
vinding acht jaar geleden zozeer geper-
fectioneerd was dat hij ermee op de
markt durfde te gaan. Toch verliep de
promotie van het bouwsysteem niet zo
snel als hij had verwacht. "Grootste han-
dicap", zo zei de heer Tadema, "is een to-
taal-nieuwe manier van bouwen van het
systeem gebleken. Het sluit namelijk op
geen enkele manier aan bij de reeds be-
staande manier".

Simpel
Op de dealerdag werd nog eens op over-
zichtelijke wijze gedemonstreerd hoe
eenvoudig het Tasta-systeem in wezen
is. Voornaamste bouwstof vormen
lichte, zeer goed isolerende gasbeton-
blokken. Deze worden in Leeuwarden
door Tasta Bouw bv van groeven voor-
zien. De voorbewerkte blokken worden
vervolgens met speciale kunststofpro-
fielen aan de dealer geleverd. De blok-
ken worden gestapeld en met elkaar ver-
bonden door middel van koppelstippen
in de verticale groeven en H-profielen in
de horizontale groeven. Staat het ge-
bouw overeind, wordt via de stuclaag
glasvlies aangebracht en worden de bui-
tenwanden met een spuitlaag afgekor-
reld. Voor een leek is het haast onbegrij-
pelijk, dat het woord droogstapelen let-
terlijk moet worden opgevat. Aan het
Tasta droogstapelbouwsysteem komt
echter geen metselspecie of lijm te pas.
De profielen, die slechts met een rubber
hamer hoeven te worden aangetikt, hou-
den het geheel op z'n plats. Om ook de
bouwwereld van de betrouwbaarheid
van droogstapelsysteem te overtuigen,

zijn uitgebreide proeven genomen door
het COT (Centrum voor Oppervlakte
Techniek) te Haarlem en door de TH in
Delft. Onomstotelijk is aangetoond dat
het bouwsysteem in alle opzichten aan
de bouwkundige eisen voldoet. Boven-
dien is het systeem milieuvriendelijk en
energiezuinig.

Overtuigd
De heer Dijkman, direkteur van aanne-
mingsbedrijf J. Dijkman te Warnsveld,
was van het begin af aan enthousiast
over de vele goede mogelijkheden van
het revolutionaire systeem. "In de eerste
plaats gaat het bouwen er aanzienlijk
sneller door. Dat maakt de prijs voor de
opdrachtgever buitengewoon interes-
sant. Tot een bepaalde grens is het Tasta
droogstapelbouwsysteem gezien de
hoge bouwkwaliteit 15 tot 20% goed-
koper dan alle andere, kwalitatief verge-
lijkbare bouwsystemen. Dit is natuurlijk
een heel sterk punt. Minstens zo belang-
rijk is echter de toegevoegde waarde.
Daarmee bedoel ik dat het eindprodukt
altijd een energievriendelijke, prettige
omgeving is waaraan je zelf als opdracht-
gever nog van alles kunt veranderen".
Wij hebben zelfde school "Het Forum"
in Warnsveld gebouwd met dit systeem.
Onze mede dealers hebben in het Noor-
den en Westen vele werken reeds met
groot succes en naar grote tevredenheid
van de opdrachtgevers opgeleverd. Op
de bouwbeurs in Utrecht zal een stand
van Tasta bouwsysteem de opdrachtge-
vers uit het Oosten nog meer kunnen
vertellen over dit systeem. Tasta-dealers
werken met een garantiebewijs dat 10
jaar garantie geeft. Dat zegt toch wel iets
over de kwaliteit van het produkt.

Aktie Drempels Weg
zet zich in voor
verkeersslachtoffers
Opnieuw komt de realisatie van de doelen van de aktie Drempels Weg in
zicht Steeds meer Nederlanders gaan er bewust over nadenken hoe de
1,3 müjoen lichamelijk gehandicapten een beter leven kunnen gaan lei-
den. De NCRV organiseert deze aktie samen met het Nationaal Revalida-
tie Fonds (NRF).

Met Drempels Weg vraagt de omroep op
radio, tejevisie en in de omroepgids nog
vijf weken aandacht voor de leefsituatie
van de lichamelijk gehandicapten in ons
land. Met het showprogramma "Spel
Zonder Drempels" dat op 7 januari door
de NCRV is uitgezonden, zijn we mid-
den in de aktie aangeland. Het publiek
leeft duidelijk mee met de problematiek
van de gehandicapten.

Via de aktietele-
foon (06-3212166) komen vele bruikbare
tips binnen.

Familieshow
Donderdag 12 februari is er een spe-
ciale uitzending van het populaire
NCRV-radioprogramma "De Familie-
show". Het programma is maandag op-
genomen in Bolsward. Vele bekende
Nederlandse artiesten hebben geheel
belangeloos hieraan meegewerkt. On-
der hen zijn Piet Veerman, René Froger,
Gerard Joling en Ria Valk. Een aantal
van deze artiesten is ook te beluisteren
op de bijzonder verzamel-LP/CD/cas-
sette ten behoeven van de aktie Drem-
pels Weg, die in heel Nederland bij de

platenhandel verkrijgbaar is. De stad
Bolsward wilde ook graag een belang-
rijke bijdrage leveren aan de aktie. En
met succes. De organisatie in Bolsward
heeft het regionale en lokale bedrijfsle-
ven enthousiast gemaakt om via het hu-
ren van ruimte voor reclamedoeken de
aktie ook financieel te steunen.

Drie projecten van start
De stand van de aktiekas loopt tegen de
miljoen gulden. Nu kan dan ook het
derde project "Opvang verkeersslachtof-
fers" van het NRF van start gaan. Het
eerste project was robothulp en adem-
training. Gehandicapten kunnen met
behulp van een robot bijvoorbeeld weer
een kopje optillen. Met beademingsap-
paraten kunnen de longen van spierzie-
ken versterkt worden. Afgelopen week
is er ook voldoende geld gestort op het
speciale aktie-gironummer (Drempels
Weg, Bunnik, giro 3669) om het tweede
project te verwezenlijken: een bijdrage
in de extra vakantiekosten die gehandi-
capten moeten maken. Dit geld komt
onder meer ten goede aan de Stichting
Wielewaal die reizen organiseert voor
jongens en meisjes met een handicap.

Opvang verkeersslachtoffers
Dankzij de opbrengst van Drempels
Weg van afgelopen week is het finan-
cieel ook mogelijk geworden om de op-
vang van verkeersslachtoffers te verbe-
teren. Uit een onderzoek uit 1987 van de
Raad voor de Verkeersveiligheid is ge-
bleken dat maar liefst 64000 gezinnen na
een verkeersongeval problemen over-
houden. Financiële, juridische, medi-
sche of psygische problemen. Er blijkt
een grote behoefte om emoties kwijt te
kunnen. Het vastlopen in het moeras
van regels leidt bij de slachtoffers vaak
tot woede en frustratie. Dire deskundige
organisaties in ons land werken nu sa-
men met deze problemen zo goed mo-
gelijk op te lossen. De ANWB, de Lan-
delijke Organisatie Slachtofferhulp en
het Instituut voor Psychotrauma zetten
hun schouders onder dit project. In het
NCRV-tv programma "Hier en Nu spe-
cial" kon het publiek al zien wat de ge-
volgen zijn, als je door een verkeerson-
geluk ineens een gehandicapt leven
moet gaan leiden. Via de aktietelefoon
(06-3212166) kwamen er vele spontane
reakties binnen. Emoties, herkenning,

maar ook vele praktische tips. De organi-
satie hoopt van harte dat het publiek
mee blijft denken. We moeten er ten-
slotte met z'n allen voor kunnen zorgen
dat gehandicapten een "minder gehan-
dicapt" leven kunnen leiden.

Verdien IN U f 5,- door vóór 20 januari
„Contact" te betalen!

Treinreis met korting
naar beur s voor handige mensen
Wie zelf timmert, metselt, schildert of'n vloer legt, weet hoe belangrijk goede
materialen en gereedschappen /ijn. En omdat er zo ontzettend veel soorten en
kwaliteiten bestaan, is een juiste keus maken lang niet altijd eenvoudig.
Daarom is het voor handige mensen goed te weten dat er een mogelijkheid
bestaat om in één dag een compleet overzicht te krijgen van wat er op doe-het-
zelf gebied te koop is: de Nationale DoeHetZelf Beurs Karwei *89 in de U-
trechtse Jaarbeurs. Van 19 t/m 21 januari /ijn daar praktisch alle grote fabri-
kanten op dit terrein aanwezig met hun nieuwste snufjes en vindingen. En met
het speciale T+T Biljet van NS reist u er comfortabel en voordelig naar toe.

Karwei '89 is ook dit jaar weer
groots opgezet. Het expositiepro-
gramma is mede zo uitgebreid, om-
dat de beurs ook gericht is op de
mensen uit het vak. U vindt er dus
echt de laatste stand van zaken op
allerlei gebied. Of het nu gaat om
bouwen, isoleren, sanitair, vloerbe-
dekkking, hand- of elektrisch ge-
reedschap, dat alles en nog veel
meer komt hier heel gevarieerd aan
bod. Ook over zaken als tuinieren,
inbraakbeveiliging en verwarming
wordt u hier op een boeiende en af-
wisselende manier heel wat wijzer.

Interessante demonstraties
Boeiend is ook het reusachtige
Klussenplein dat bol staat van de
demonstraties, ideeën, technieken
en toepassingen. Op dit plein, dat is
opgezet door het maandblad Doe-
Het-Zelf in samenwerking met de
Jaarbeurs, is altijd wel iets van uw
gading te zien en te leren. Ervaren
vakmensen laten hier zien wat er al-

Een beurs voor mensen met twee
rechterhanden: Karwei '89. Wie bo-
vendien goed kan rekenen, gaat er
voordelig naar toe met de trein en een
T+T biljet.

lemaal mogelijk is met de nieuwste
materialen en gereedschappen. Al-
les bij elkaar stof genoeg dus voor
een leerzaam en inspirerend dagje
uit!

Voordelige treinreis
Met de Trein plus Toegang biljetten

van NS maakt u het zich wel heel
gemakkelijk. U koopt op één van de
vele NS stations zo'n biljet, laat u
comfortabel naar Utrecht vervoe-
ren door NS, en stapt vervolgens
vlak bij de Jaarbeurs uit. Wachten
om een toegangskaan te kopen is
niet nodig, want dat hebt u al. En
dat alles voor een bedrag dat vooral
op de wat langere afstanden nauwe-
lijks hoger is dan de prijs van een ge-
woon retourtje! Karwei '89 is geo-
pend op donderdag 19 en vrijdag 20
januari van tien uur 's ochtends tot
zes uur 's middags, en op zaterdag
21 januari van tien uur 's ochtends
tot vier uur 's middags.

Let op
^

dinsdag 24 januari - 20.00 uur
de HANZEHOF

COVERS BRUIDSMODE toont dinsdag 24 januari
de allerlaatste nieuwtjes op bruidsmode-gebied.

Behalve het laatste nieuws uit de bruidswereld toont
WALLE TEMPELM AN de mogelijkheden voor de bruidegom.

FOTO VAN BEMMELEN
laat /ien wat een bruidsreportage is op foto en video.

WIM HOL voor/iet de bruidjes van fraaie bruidsboeketten en
banketbakker PIET JANSEN

toont /ijn specialiteiten voor /o'n feestdag.
ten bruiloft /onder trouwringen is ondenkbaar en

juwelier SLOTBOOM laat dan ook vele variaties /ien.
Dat WEVO-DRUK meer kan dan alleen trouwkaarten drukken

/.iet u dan ook.
Reisbureau EL MUNDO bekend van "100 bruidsparen naar

Mallorca" informeert U graag uitgebreid op de/e avond.
Exclusief vervoer TAXI SAMBERG

is met /.ijn /wart metallique bruidsauto aan we/ie.
Voor de haarver/orging tekent LA COUPE.

On/c hruidsshow
wordt gehouden in de IIAN/KHOF ie /.ulphen.

IXve begint om 2().(X) uur
en /al ongeveer iwee uur duren.

Tijdens de/e show
wordt U een gratis consumptie aangeboden

Kaarten a ƒ X,- k u n t u bestellen bij:
COVKRS BRUIDSMODE, Turfslraal 29, Zulphcn

Telefoon 05750- 144IX
Kaarten alleen verkrijgbaar aan on/c /aak.
Bestel voortijdig en voorkom teleurstelling

Tot /iens op 24 januari in de Han/ehof.

Kunt u de/e dag niet . Cieen /org
( OVKRS BRUSMOIM brengt de/e show

ook in /wolle op 6 en 7 maart.

BRUIDSMODE

TUrfstraat 29 - Zutphen - Telefoon 05750-14418

Vóór 20januari „Contact" betalen,
dan hebt u vijf gulden voordeel!

Agenda
JANUARI:
18 HVG afdeling dorp Vorden: jaarver-

gadering
19 Dorpscentrum: Bejaardenkring Vor-

den
20 De Wehme: Open Tafel
24 De Wehme: Open Tafel
25 Bejaarden Vierakker/Wichmond
25 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

jaarvergadering
26 PCOB de Wehme, Vorden
27 De Wehme: Open Tafel
30 Jaarvergadering Kranenburgs Be-

lang, zaal Schoenaker
31 Soos Kranenburg: gym, kaarten en

bingo
31 De Wehme: Open Tafel

FEBRUARI:
2 Bejaardenkring, Dorpscentrum Vor-

den
3 Open Tafel de Wehme, Vorden
3 Bingo, Ludgerusgebouw
4-5-6-7 Karnaval Vorden
6 ANBO Vorden, Jeu de Boule cam-

ping de Goldberg
7 Open Tafel de Wehme, Vorden
7 Karnaval Vorden, Bejaardenmiddag
8 Bijeenkomst Ned. Bond van Platte-

landsvrouwen
10 Open Tafel de Wehme, Vorden
10 Film en dia's ANBO Vorden in

Dorpscentrum
14 Open Tafel de Wehme, Vorden
14 Soos Kranenburg/Vorden: lezing
16 Bejaardenkring, Dorpscentrum Vor-

den
17 Open Tafel de Wehme, Vorden
19 Frühschoppen Concordia
20 Gezamenlijke avond KPO, ABTB

Vorden Kranenburg
21 Open Tafel de Wehme, Vorden
21 KPO Vorden Kranenburg, Textiel te-

kenen, etc.
21 NCVB JAarvergadering Vorden
21 KPO Vierakker, Reisje Westfriese

Flora
22 HVG afd. Dorp Vorden, Maandelijk-

se avond
23 PCOB de Wehme, Vorden
24 Open Tafel de Wehme, Vorden
24 Gez. Culturele avond GMvL, Jong

Gelre en Ned. Bond v. Plattelands-
vrouwen, Vorden

24 en 25 Toneeluitvoering Ludgerusge-
bouw

28 Open Tafel de Wehme, Vorden
28 Soos Kranenburg/Vorden, Kaarten

en. Bingo
28 KPO Vierakker
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