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Vordense bevolking nam
afscheid van Burgemeester
Vunderink

Burgemeester Vunderink hangt wethouder Geerken de ambtsketen om.

Afgevaardigden van sportverenigingen, kulturele verenigingen, scholen, kerken,/akenmensen om er een
paar te noemen, /ij trokken woensdagavond in een lange rij aan de familie Vundei^P voorby. Burgemees-
ter Vunderink werd alle goeds in Borne toegewenst.
De heer W. Polman, voorzitter van de Vordense Ondernemersvereniging roemde de inzet van de schei-
dende burgervader voor de plaatselijke ondernemers.

"U hebt de gemeente dichter bij de be-
volking gebracht. Daar hebt U zich
voor ingezet en dat is gelukt. Wij heb-
ben het als ondernemers belangrijk
gevonden dat we hebben mogen mee-
denken met het verkeersprobleem.
De omleiding van het zware vracht-
verkeer. U had open oog voor onder-
nemend Vorden en ik vind het jam-
mer dat U dit karwei niet kunt afma-
ken. Ik hoop dat U nog eens terug
komt in Vorden, op de Kerstmarkt en
dat U dan kunt zien dat Vorden herin-
gericht is", aldus de heer Polman die
vervolgens mevr. Vunderink een<boe-
ket bloemen aanbood.
Mevr. Sikkens, sprak in haar funktie

van voorzitster van het Dorpscentrum
in Vorden.
Zij ging terug in de tijd toen er in Vor-
den nog geen dorpscentrum was.
Plannen waren er volgens haar wel.
"De gesprekken met de burgemeester
verliepen moeizaam. Mijn gedachten
over U veranderden toen U zelf zit-
ting had genomen in het bestuur van
het Dorpscentrum. We hebben veel
plezier gehad van Uw kennis. Jammer
dat mevrouw Vunderink ook meegaat
naar Borne. Zij voelde zich namelijk
erg op haar gemak in Vorden. Me-
vrouw Vunderink was een goeie presi-
dente van de Vrouwenraad.
Ze gaf een tekencursus maar wat ik

bijzonder betreur is dat ik nu mijn ten-
nispartner verlies. We waren juist van
plan om komende zomer kampioen
van de verliezersronde te worden", al-
dus mevr. Sikkens die haar woorden
eveneens vergezeld liet gaan van het
aanbieden van een cadeau.

Dankbaar
Burgemeester Vunderink toonde zich
ten opzichte van de heer Polman
dankbaar dat deze het was opgevallen
dat gedurende zijn periode in Vorden
gemeente en burgerij dichter bij el-
kaar zijn gekomen. 'Tussen het over-
heidsapparaat en de bevolking is vaak

nieuws van 't gemeentehuis
• Telefoon gemeente-
huis en gemeentewer-
ken: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is
open van maandag tot
en met vrijdag van

8.30 tot 12.30 uur -
op woensdag ook van
13.3O tot 17.00 uur.
• Spreekuren:
Burgemeester Mr. M.
Vunderink: op afspraak.

Wethouder J.F. Geerken: (afspraken kunnen te-
donderdagmorgen lefonisch worden ge-
fop afspraak) maakt bij de receptie
Wethouder Mr. M A.V. van het
Slingenberg: donderdag- gemeentehuis. Tel.
morgen op afspraak. 05752-2323).

1. Raadsvergadering
d.d. 26 januari 1988

Op 26 januari a.s. vergadert de ge-
meenteraad in het gemeentehuis. De
vergadering begint om 19.30 uur. Op
de agenda staan onder andere de vol-
gende punten:

- vaststelling regelen voor behande-
ling van bezwaarschriften op grond
van de Wet op de Bejaardenoorden;

- aankoop gronden in Addinkhof en
doorverkoop van een gedeelte;

- krediet bodemonderzoek bouwlo-
katies (voormaligjeugdcentrum aan
de Insulindelaan);

- wijzigen verordening begrafenis-
rechten 1988;
wijzigen legesverordening 1988;
wijzigen verordening hondenbelas-
ting 1988;
wijzigen verordening afvalstoffen
en reinigingsrecht 1988;

- beschikbaarstellen krediet en aan-
vragen en aanvaarden van een le-
ning en jaarlijkse bijdrage uit 's Rijks
kas t.b.v. de aankoop en exploitatie

van een woonwagen;
- voorbereidingsbesluit van 3 perce-

len in het Buitengebied;
- verbetering wasruimten pand

Nieuwstad l b;
- verkoop grond aan het Jebbink aan

de samenwerkende Kruisverenigin-
gen Vorden-Warnsveld-Zutphen.

Krediet bodemonderzoek
bouwlokaties; voormalig jeugdcentrum
aan de Insulindelaan
Op het terrein van het voormalig
jeugdcentrum zullen in 1989 enkele
wooneenheden voor alleenstaanden
en tweepersoonshuishoudens wor-
den gebouwd. Hiervoor geeft het rijk
subsidie. Eén van de voorwaarden
voor het verkrijgen van het subsidie is
dat de gemeente de bodem van het
bouwterrein laat onderzoeken op mo-
gelijke vervuiling.

Burgemeester en wethouders stellen
de raad thans voor om een bedrag van
f2100,- beschikbaar te stellen om de
Stichting Waterlaboratorium Oost te

Doetinchem het onderzoek te laten
doen.

2. Gladheidsbestrijding
Tot op heden is de afdeling gemeente-
werken nog niet in actie hoeven te ko-
men voor het bestrijden van gladheid
op wegen. De winter kan echter mo-
gelijk een venijnig staartje krijgen. De
vraag die dan actueel wordt is welke
wegen het eerst door de gemeente
gestrooid moeten worden.

Allereerst worden door gemeente-
werken de busroutes gestrooid, daar-
na de invalswegen in de gemeente.Na
deze wegen volgen de hoofdwegen in
het dorp, daarna de overige wegen in
het buitengebied en de wegen in de
woonwijken.

Het beleid is erop gericht om in de wij-
ken zo weinig mogelijk te strooien.

Voor het schoonhouden van voetpa-
den en trottoirs zijn de aanwonenden
zelf verantwoordelijk.

een te grote afstand. Het is fijn wan-
neer je daar een brug kunt slaan", al-
dus de heer Vunderink.
Hij vond het bijzonder spijtig dat de
relatie met de heer Polman verbroken
moet worden. "Spijtig dat we de zaken
die samen op de rails hebben gezet
zoals de verplaatsing van de Gems (in-
vulling van het vrij gekomen terrein
red.) rekreatieprojekt, verkeersomlei-
ding, niet samen kunnen afmaken.
"Wij, mijn vrouw en ik, hadden een
goeie relatie met U en Uw vrouw", al-
dus de heer Vunderink.
Tot slot van zijn dankwoord zei Burge-
meester Vunderink het plezierig te
hebben gevonden dat de zienswijze
van mevrouw Sikkens over zijn burge-
meesterschap in de loop der jaren is
veranderd. "Fijn dat U zo positief hebt
gesproken over het doen en laten van
mijn vrouw hier in Vorden", aldus
Burgemeester Vunderink die vervol-
gens weer overging tot de orde van de
dag: het schudden van handen.

Playback en
Soundmixshow
Tijdens het grote karnaval van 13 t/m
16 februari a.s. organiseert de propa-
gandacommissie van de Karnavals-
vereniging "de Deurdreajers" voor de
5e maal in successie de grote Vorden-
se playback en soundmixshow met als
inzet "de Herberg Wisseltrofee", wel-
ke zal plaatsvinden op zaterdag 13 fe-
bruari a.s. in residentie "de Herberg"
te Vorden. De inschrijving is mogelijk
t/m vrijdag 5 februari a.s. voor zowel
solo als groepsoptreden. ^^
Naast de "Herberg Wisselr^Re" zijn
diverse prijzen en bekers te verdienen
in de diverse categorieën, terwijl
voorts alle deelnemers een herinne-
ring hieraan zullen ontvangen.
Evenals voorgaande jaren^Men de
winnaars weer in de gelegeMRid wor-
den gesteld voor een gastoptreden in
het Deurdreajersprogramma.
Opgave en inschrijving voor uiterlijk 5
februari a.s. bij de volgende adressen:
H. Mullink, Berend van Hackfortweg
30, tel. 2729 - M. Westerik, Oude Zut-
phenseweg 9, tel. 2254 - A. v.d. Meij,
Gr. v. Limburg Stirumstraat 6, tel.
3466 - F. Kosse,HertogKarel v.Gelre-
weg 27, tel. 2932, allen te Vorden. Ook
kan men op deze adressen terecht
voor nadere informatie.

Jaarvergadering Krato
De Kranenburgse toneelvereniging
Krato heeft dinsdag 12januarij.l. haar
jaarlijkse ledenvergadering gehouden
in zaal Schoenaker. De voorzitter Bert
Wunderink opende de vergadering en
heette iedereen van harte welkom.
Uit het verslag van de secretaris bleek
dat Krato in 1987 een uitstekend jaar
heeft gehad, wat de activiteiten aan-
gaat. Ook het ledental blijft stijgen.
Fantastisch. Volgens de penning-
meester heeft Krato in 1987 een gun-
stig jaar gehad.
Er vond een bestuurswisseling plaats.
Annie Rugtgers was aftredend en niet
meer herkiesbaar. Haar plaats is inge-
nomen door Ivo Eykelkamp. Annie
werd bedankt voor haar trouwe inzet
door de voorzitter en kreeg een atten-
tie aangeboden.
Krato zal op 12 maart voor de touw-
trekvereniging een stuk ten gehore
brengen, genaamd "Zo heeft Meu
Gerre het gewild". 14 dagen later
wordt dit zelfde stuk weer opgevoerd,
maar dan voor eigen publiek.
Na de pauze werden er enkele rondjes
bingo gespeeld. En zo was de gezellige
avond gauw aan zijn eind.

NIEUWS v/d KERKEN

Aanstaande zondagmorgen
houdt de Hervormde Gemeente haar
diensten in de Dorpskerk en in de Wil-
denborchse Kapel.
De verkondiging komt uit 2 Samuël
18 en 19, waar de staatsgreep die Ab-
salom tegen David gepleegd had, ein-
digt met de moord op Absalom en de
terugkeer van David. Toch is David

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

dan niet blij mee, hij heeft wel gewon-
nen, maar zijn zoon is dood. David
klaagt: want dat was de bedoeling
niet.
Deze klacht lijkt op wat Gods diepste
verlangen is: niet de dood van de god-
deloze, maar dat elke mens zich be-
keert en leeft.
D at verlangen van G od om ons te red-
den gaat tot het uiterste: Hij gaat in Je-
zus in onze plaats staan. Die uitgesto-
ken hand mogen wij aangrijpen. Maar
we zijn als gemeente ook geroepen
om de wereld te vertellen van de red-
dende liefde Gods!
Daarom zal de dienst zondag ook een
toerusting zijn om getuigend in de we-
reld te staan van de liefde van de he-
melse Vader over zijn zonen en doch-
ters.
Het zondagslied is gezang 313.

Gebedsdienst Raad van Kerken
NIET in Geref. Kerk maar in
R .K. Kerk Kranenburg
In tegenstelling tot andere berichten
wordt de Gebedsdienst a.s. zaterdag
gehouden in de R.K. Kerk van Kra-
nenburg. Met deze dienst danken wij
God voor de gave van de eenheid on-
der christenen en bidden wij dat deze
de wereld zal beïnvloeden naar Gods
bedoeling.
Na de preek is er een moment van per-
soonlijke toewijding aan de H ere
God, en daarna aan elkaar. Dit ge-
beurt zingend.
Medewerking verleent het R.K. koor
"Cantemus Domino", dat o.a. zingt:
"Ik bid U aan, o macht der liefde" en
"Heer, ik geef m'aan U volkomen".

BURGERLIJKE STAND

Geboren: Geen;
Ondertrouwd: Geen;
Gehuwd: F.A.M. Malten en M.J.
Roebbers;
Overleden: Geen;

WEEKENDDIENSTEN

R .K. Kerk Kranenburg
Zaterdag 19.00 uurGebedsdienstR. v. Ker-
ken.
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. Kerk Vorden
Zaterdag 19.00 uurGebedsdienst R.v. Ker-
ken in de Kranenburg.
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

Hervormde Gemeente
Zaterdag 23 januari 19.00 uur Gebeds-
dienst, ter afsluiting van de Week van Ge-
bed en eenheid der christenen. Vanuit de
Raad van Kerken te Vorden. Voorganger
ds. K.H.W. Klaassens, m.m.v. R.K. Koor
"Cantemus Domino" in de R.K. Kerk Kra-
nenburg.
Zondag 24 januari 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens.

Kapel de Wildenborch
Zondag 24 januari 10.00 uur ds. H. Weste-
rink.

Geref. Kerk Vorden
Zaterdag 23 januari 19.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens (Gebedsdienst v.d. eenheid) in
de R.K. Kerk Kranenburg.
Zondag 24 januari 10.00 uur ds. Tjs. Zuide-
ma van Apeldoorn; 19.00 uur ds. H J.
Zwarts, T h e m a d i e n s t.

Weekenddienst tandarts
23-24januari P. Waart, Barchem, tel. 05734-
744. Spreekuur alleen voor spoedgevallen
zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur.

Weekenddienst huisarts
23 en 24 januari dr. Vaneker, tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.

Dienstregeling apotheek
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van9.15tot lO.OOuuren 17.45tot 18.15uur

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 23 januari 12.00 uur tot maan-
dagochtend 07.00 uur dr. Noordkamp,
tel. 1566. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.

Brand melding
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.

Politie
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

De Wegwüzer
Informatie over uitkeringen en subsidies,
ma.-vrij. tussen 5 en 6 uur tel. 2254 en 2529;
tussen 7 en 8 uur tel. 3165.

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

Dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.
Telefoon 08346-65000.

Woningbouwvereniging
Woningbouwvereniging 'Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.
Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijzing houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

Tafeltje Dekje
Mevr. v.d. Berg, tel. 6875.
Graag bellen voor 8.30 uur.

Stichting voor maatschappelijke
dienstverlening "De Graafschap"

Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, 7255
AM HENGELO (Gld.) telefoon 05753-
2345.
Bijkantoren: Vorden Dorpsstraat 40a, tele-
foon 05752-2129, 05752-3246 alpha-hulp-
verlening.
Spreekuren: Gezins- en bejaardenverzor-
ging, alsmede Algemeen Maatschappelijk
Werk maandag tot en met vrijdag van 8.30-
9.30 uur.
Alpha-hulpverlening: Gemeente Henge-
lo, Ruurlo, Steenderen, Vorden en Zel-
hem, mevr. Altena, kantoor Vorden, tele-
foon 05752-3246, spreekuur dinsdag en
donderdag van 8.30-10.00 uur.

Kruisverenigingen Vorden
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 14.00 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige is eveneens bereikbaar
tijdens kantooruren op tel. no. 05750-
29666.

Taxidienst
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ziekenfonds
Spreekuur iedere dinsdag van 13.30-14.15
uur in de Ziekenfondsbus bij N.H. Kerk en
iedere woensdag van 10.30-11.15 uur.

Monuta Stichting
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

Begrafenisdienst
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. H r. Box, telefoon 05730-4555.

Stankmeldingsnummer
Nr. voor geheel Gelderland 085452220.

Openbare Bibliotheek
Geopend: ma, di, wo, vrij, 14.00-17.30 uur;
do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av. 18.30-
21.00 uur; w.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

Openingstijden dierentehuis
"De Bronsbergen", Warnsveld

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
10.30-12.30 uur; 16.00-18.00 uur; woens-
dag en zaterdag: 10.30-12.30 uur.

Stichting Welzijn Ouderen
Spreekuur iedere woensdagmorgen vanaf
10.00 uur of volgens afspraak (kamer 30),
Raadhuisstraat 6, tel. 3405.



ENORME KOOPJES!
Trainingspakken

vanaf l *yr~~

Loden jaSSen dames en heren

10 tot 50% korting

Jachtjacks en jassen
10% korting

Pullovers, truien en vesten
10% korting

Voetbalshirts 12,50

Voetbalschoenen
50% korting

Martens
Jacht- en wandel-
schoenen nu 89,—

steeds doeltreffendi Zutphenseweg 9 - Vorden - Tel. 1272

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

Zondag 24 januari

Grote bingo
aanvang 19.30 uur
Café-biljartcentrum

cfn Olde Kriet
Wichmond
Tel. 05754-285

Pretty markt
Zwem en Polover.

Vorden '64
Heeft u nog spulletjes

op te ruimen?
Wij komen ze graag bij

u ophalen;
bel even tel. 2668!

Uitvoering
"Sursum Corda"

vrijdag 5 febr. en
zaterdag 6 febr.

in het
Dorpscentrum

\fergdijkencle tabd over
de \Dedmgs\\flante \^

en klassiek witbiood
VOEDINGSWAARDE IN g PER 100 g

Klassiek wltbrood

Proteïnen
Vezels
Koolhydraten
Minerale zouten
Poly-onverzadigde
vetzuren
Verzadigde vetzuren
P/S
lel
kcal

8
1 50

52
1,80

0,84
0,94
090

1 197
273

Spekkelbrood

Proteïnen
Vezels
Koolhydraten
Minerale zouten...
Poly-onverzadigde
vetzuren
Verzadigde vetzuren
P/S
kJ
kcal

10,35
3,80

47,70
2,46

2,88
080
368

1 140
263

't winkeltje in vers brood en banket

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

Deze week in onze opruiming

Blenzo damespantoffels
met warme voering

van f 33,95 voor

19,-
Wullink Vorden

voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - tel. 1342

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 21, 22 en 23 januari

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Spaanse
Citroenen

10 stuks

3,95

MAANDAG
25 januari
500 gram

Hutspot
panklaar 95

DINSDAG
26 januari
500 gram

Koolraap
panklaar 95

WOENSDAG
27 januari
500 gram

Bieten
gekookt 95

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Komt er nog winter?
Wij weten het niet.
Zeker is het wel, dat
brood van de man die zelf bakt,
beter, lekkerder en altijd verser is!

WEEKENDAANBIEDING:

Sneeuwster van 6,25 voor 5,75

Appelpunten vamjsvoor 1,40
de Enige Echte Vordense Mik NU 4,50

A.s. Zaterdag weer verse Pizza's!

WARME BAKKER

«10

BAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Bietst uk
ongewoon lekker

250 gram

6,25

Wat eten we dit weekend: rundvlees of varkensvlees?
Probeer het deze week eens allebei in de vorm van een

half om Rollade lekker gekruid, heerlijk van smaak!

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

WEEKEND SPECIALITEITEN

Runderrolletjes
5 heien 4 betalen

H.O.H. rol lade
per kilo 17,90

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

Hamlappen
1 kilo 9,25

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

MARKTAANBIEDINGEN

Erwtensoep 1 uter 3,25
Bami + Nasi 1 k,io 6,25

Boterhamworst
1 50 gram 1,25

Gebraden gehakt
100 gram 0,89

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst
fijne 1 küo 6,95

grove i «HO 9,90
runder 1 k.io 11,50

Schouderkarbonades
1 kilo 6,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

h.o.h. gehakt 1 küo 6,95
^ Rundergehakt

1 küo 9,90
magere
varkenslapjes
L 1 kilo 6,95

Bent U al lid van de
Klub van Honderd?

U bent in ieder geval
verzekerd van de

geel/zwarte paraplu!

Voetbal Ver. Vorden

toen
viel net de c.v

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 Jansenee -
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

W/j ruimen fietsen op
die overjarig zijn

TEGEN SCHERPE PRIJZEN!

Regenpakken en
lange Damesregenjassen

Wielrenraceschoenen 25,
Fietscross broeken

kleine maten

Fietscrossjas 35,—
Overlaarzen 40,—

Heren bromfiets
5 versn., kickstart en
knipperlichten t f\C.f\
van 2450,- voor l "OU,~

Fiets en bromfietsspecialist

REIND ZWEVERINK
Ikink 8 - tel. 05753-2888 - Hengelo-G

Betaal nu
uw
abonnementsgeld
voor
Contact

en
verdien f O/™1

ONTDEK ZELF
DE PURE KLANK VAN
KENWOOD^

DRUKKERIJ
WEEVERS

ons
nieuwe

telefoonnummer

05752-1010

De nieuwe
serie Midi-sets van Kenwood:
M-31, M-51, M-71 en M-91. Vervaardigd volgens de
modernste methodieken en voorzien van talrijke technische
hoogstandjes. Met volledige afstandsbediening (M-71, M-91).
Keuze uit vele opties. Kenwood laat zich niet vergelijken.
Of het zou met de natuur moeten zijn.

Ontdek de pure klank van Kenwood bij:

VORDEN Dorpsstraat 8, tel. 05752-1000
ZUTPHEN Weg naar Laren 56, tel. 05750-13813

KENWOOD
-ZUIVER ALS DE NATUUR -



Daar het ons niet mogelijk is al-
len persoonlijk te bedanken
voor de hartelijke blijken van
medeleven tijdens de ziekte en
na het overlijden van mijn
zorgzame huisgenote, onze lie-
ve moeder en oma

Berendina
B rouwer-

Teunissen

zeggen wij U langs deze weg
hartelijk dank.

Uit aller naam:
JA. Besselink
Fam. G. S i pma -Brouwer

Vorden, januari 1988.

Wanneer je geconfronteerd
wordt met het verlies van een
dierbare, is het hartvewar-
mend als zovelen hun betrok-
kenheid tonen.
Bij deze zeggen wij U dank
voor het medeleven dat U be-
toond hebt bij het overlijden
van mijn man en onze vader en
opa

Albertus Reinirus
Johan nes Zents

Uit aller naam:
M.B J. Zents-Willemsen.

Kranenburg, januari 1988.

Voor uw belangstelling en me-
deleven welke wij na het over-
lijden van onze lieve vader en
opa

Hendrik Hogeslag

mochten ontvangen, betuigen
wij u onze oprechte dank.

Namens de Fam. Hogeslag.

Vorden, 7 januari 1988
Kruisdijk 5.

Hierbij willen wij iedereen har-
telijk bedanken voor de vele fe-
licitaties, kado's en bloemen
die wij bij ons 25 jarig huwelijk
mochten ontvangen.

Ab en Dim'
Jansen

de Hanekamp 15
7251 CH Vorden.

Denk aan ons nieuwe
telefoonnummer

1010
drukkerij Weevers

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 ge-
zette regels; elke regel meer f 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-
jas 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.

• TE KOOP:
2e hands autobanden, 12
inch, 13 inch en 14 inch. Evt.
ook alles in 1 koop. Tel.
05730-6868.

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f 2000,- tot
f 4 000,-. B. Smeitink, tel.
05753-2524.

• TE KOOP:
Schouwmodel gashaard,
gevelkachel en keukenka-
chel. Tel. 05450-3934.

• JONGE VROUW
met 2 kinderen zoekt langs
deze weg serieuze kennis-
making met leuke man tot 35
jaar. Brieven onder nr. 15-1,
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• TE KOOP:
eetaardappelen, open-
haardhout. H. Wesselink, Ei-
kenlaan 23, tel. 6774.

• GEVRAAGD:
Hulp in de huishouding voor
plm. 4 uur per week. Reakties
onder no. 42-1, Bureau Con-
tact, Postbus 22, 7250 AA
Vorden.

• TE KOOP:
21/2 tons heftruck Miag.
Vr.pr. 1600,-. Tel. 05730-
6868.

Dankbaar en blij
hopen wij met onze kinderen
op zaterdag 30 januari 1988
ons 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

Bertus en Annie Reinders

Receptie van 1 5.30 tot 17.00 uur
in zaal "de Herberg",
Dorpsstraat 10,
Vorden.

7251 NX Vorden, januari 1988
Zomervreugdweg 2

Met droefheid delen wij u mede, dat op maandag 4 ja-
nuari na een kortstondige ziekte, voorzien van de Sacra-
menten der Zieken, in Amerika is overleden onze lieve
broer, zwager, oom en neef

Hemmy Hartman
ECHTGENOOT VAN BEA COURT

in de leeftijd van 58 jaar.

Ruurlo, 4 januari 1988.

Correspondentie-adres:
Dorpsstraat 3, 7261 AT Ruurlo.

De uitvaart heeft inmiddels plaats gehad in Amerika.

Wij willen hem graag gedenken op zondag 24 januari in
deH. Misvan 10.30uurindeChristusKoningKerk.Het
Jebbink 8 te Vorden, waarbij u van harte wordt uitge-
nodigd.
Gelegenheid tot condoleren na de H. Mis in de zaal van
"'t Pantoffeltje", Dorpsstraat 34 te Vorden.

Omringd door ons allen en gesterkt door het sacrament
der zieken, is op 94-jarige leeftijd thuis op "de Weerd"
van ons heengegaan, onze lieve en onvergetelijke moe-
der en oma

Johanna Antonia Hermsen
WEDUWE VAN H.W. EIJKELKAMP

Haar opgeruimd en blijmoedig karakter zal altijd in onze
herinnering blijven.

Vorden: Riek en Herman Havekes-Eijkelkamp
Antwan, Agnes, Harrie en Francis

Smiths Falls: Dora en Jan Scholten-Eijkelkamp
Braamt: Marie Jansen-Eijkelkamp

Iroquois: Bertha Smit-Eijkelkamp
Lichtenvoorde: Gerda Eijkelkamp

Cumberland: Anny en Hein Luchtenberg-
Eijkelkamp

Nijmegen: Zr. Egidio Eijkelkamp
Hengelo: Willemien Hilderink-Eijkelkamp

Rietmolen Joop en Nel Gröniger-Eijkelkamp
Losser: Liesbeth en Paul Miessen-Eijkelkamp

Lichtenvoorde: Agnes en Gerard Gregoor-
Eijkelkamp

Klein- en achterkleinkinderen

7251 NJ Vorden, 14 januari 1988
"De Weerd", Lindeseweg 17.

De begrafenis heeft dinsdag 19 januari op het R.K.
kerkhof te Kranenburg plaats gehad.

Dankbaar voor al hetgeen zij voor vader en voor ons be-
tekend heeft, delen wij u mede dat, in de zekerheid van
haar geloof in haar Heiland, is overleden mijn lieve
vrouw, moeder en oma

Lamberdina Johanna Lenselink
ECHTGENOTE VAN BEREND ANTINK

op de leeftijd van 87 jaar.

„Jezus uw verzoenend sterven,
blijft het rustpunt van ons hart."

Vorden: Berend Antink
Riek Antink
Henk Antink
Goos Antink
Grada en Jo Haneveld-Antink

Oldebroek: Johan en Hermien Antink-Dokter
Tollebeek: Janna en Hein Wubs-Antink

Geesteren Gld.: Gerrie en Jan Geels-Antink
en kleinkinderen

7251 NT Vorden, 18 januari 1988
Maalderinkweg 1.

De overledene is opgebaard in het rouwcentrum „Mo-
nuta Stichting", Het Jebbink 4a te Vorden.

Gelegenheid tot condoleren op vrijdag 22 januari a.s.
van 19.30 tot 20.15 uur in het rouwcentrum „Monuta
Stichting" te Vorden.

De rouwdienst wordt gehouden zaterdag 23 januari
1988 om 10.45 uur in de Gereformeerde Kerk te Vor-
den.

Deteraardebestelling zal plaatsvinden om 12.00 uur op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na de plechtigheid is er ook gelegenheid tot condole-
ren in het Dorpscentrum, Vorden.

Denk aan ons nieuwe telefoonnummer

05752-1010
drukkerij Weevers

Uitvoering
"Sursum Corda"
In het Dorpscentrum van Vorden op vrijdag 5
febr. en zaterdag 6 febr. Aanvang beide avon-
den 19.30 uur precies.
Tijdens deze avonden zullen alle onderdelen
van de vereniging haar medewerking verlenen.

Beide avonden zal er zowel voor als na de pauze
een muziek en show programma te zien zijn.

De toegang voor deze
avonden is gratis.
Gratis toegangskaarten kunt U afhalen in
het Dorpscentrum op maandag 25 en dins-
dag 26 jan. a.s. tussen 19.00 en 21.00 uur.

Voor telefonische informatie kunt U zich wen-
den tot dhr. H J. Arendsen, Insulindelaan 24,
tel. 05752-2403.

U komt toch ook?

Het bestuur.

Wij drukken alles met plezier
uitgezonderd B ankpapier

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

Monuta verzorgt
betrouwbaar en betrokken.

De echte
geldeische

slagersit-okworst

Voor het weekend recept:

eigengemaakte

Rookworst
grove of fijne

100 gram

1,35

Dit weekend extra voordelig:

alle Karbonade
soorten

5 haien 4 betalen

Tip voor de boterham:
uit eigen worstkeuken

150 g Boterhamworst 1,49
hele Grill worst 4,89
Saksische leverworst

150 g 1,69

MAANDAG:

Speklappen kiio 6,98
DINSDAG:

Verse worst 500 g 4,98
WOENSDAG:

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

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN

TELEFOON 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

Bij een sterfgeval kunt u dag en nacht
rekenen op Monuta. Met respect voor
ieders levensovertuiging regelen en ver-
xorgen wij opstijlvolle wij/e de u i t v a a r t .

Dag en nacht bereikbaar.

MONUTA
UTYAARTVI R/ORCINC;

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

A.(i. Berendsen. Strodijk 9, Vorden. 05752-1844

Uitvoering
"Sursum Corda"

vrijdag 5 febr. en
zaterdag 6 febr.

in het
Dorpscentrum

Als je voor een topmerk kiest
verlang je ook de beste service.

UW DEALER

Garage van Aalderen, Kastanjedwarsstraat 3,
Lochem. Telefoon 05730-1230

2 halen
betalen

GRANDIOZE
OPRUIMING VAN DE WINTERKOLLEKTIE

VOORBEELDEN:

MANTEL
JAPON

298,-
269,-

HR. PANTALON 149,-
HR. PULLOVER 129,-

BETAAL

GOEDKOOPSTE ARTIKEL

IS DUS GRATIS
Alle combinaties ziin

mogelijk!!



ASSURANTIE - ADVIES - EN BEMIDDELINGSBURO

NORDE
TIJD. ADRES: HOETINKHOF 75 - VORDEN - TEL. 05752-1967

Een onafhankelijk en betrouwbaar advies in:

VERZEKERINGEN
- Ziektekosten
- Arbeids Ongeschiktheid en Ongevallen
- Brand Opstal en Inboedel
- Begrafenis
- Pensioen en Fiscale Oudedags Reserve
- alle soorten van Motorvoertuigen

enz.

Ook voor Hypotheken en Financieringen

^^•V <^H^V •̂ ••̂  .«^^V^^^V ^^^ ^^^ ^^~ ^— ~m

WEL
KOO

Regen- en WW
Schoeisel
nieraccesoires

op*op
TuinartiVcelen

Ruurlo, Stationsweg 12, tel. 2500;
Hengelo (G), Spalstraat 37, tel. 1713;

Vorden, Stationsweg 22, tel. 1583;
Ibldijk, Zutphen - Emmerikseweg 35, tel. 1441

WC l KÖ OII De Grote Groene Vakwinke!

Opru im
Kompleet wonen in een klassiek

totaalinterieur
Eiken bankstel (3 + 1 + 1), waarvan u lang plezier hebt. Koudschuim
kussens, bekleed met draion ribstof. 2-zitsbank leverbaar.

Massief eiken salontafel. Past uitstekend bij de zitgroep. Zware uitvoering.
Afmetingen 130 x60x 3,2 cm.

Massief eiken toogkast. 'n Lust voor het oog en een zee van ruimte.
Uitgerust met sfeervolle verlichting. Donker eiken. Ook in blank eiken en
honingkleur leverbaar. Afmetingen: 180 x 205 x 40/50 cm.

Massief eiken eethoek. Solide stoelen met biezen zitting. Achtkantige
eettafel op zwaar uitgevoerd onderstel. Bladmaat: 0110 cm. In donker of
licht eiken leverbaar.

De onderde/en van dit totaalinterieur zijn ook
afzonderlijk leverbaar.

Van ƒ2895. Voor ƒ2295.
ƒ 750. ƒ 595.
ƒ1495. ƒ1261.

2995.

1 .Drie jaar kwaliteitsgarantie
2 Veilig aanbetalen

3 Onpartijdige behandeling
van geschillen

foord'rttoteaïmterieur
betaalt u de opruimingsprijs van

Uw extra voordeel/ 251

• t

raadhuisstraat 45 hengelo gld. telefoon 05753-1286
GIMKGO
meubelen

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.
Telefoon 05750-12931

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.

htkon
zonweringen

uw leverancier voor al uw
verticale en horizontale zonweringen.

Wij zijn gespecialiseerd in Rolluiken (Heroal)

en verticale lamellen
5 jaar garantie - eigen montage

showroom
Hummeloseweg 7, Hengelo (Gld.)

voor afspraak bellen
05753-1048

Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partijen. De prijzen
zullen u meevallen

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114,
Vorden - Tel. 6634

U moet nog reserveren voor 't jaarlijkse
bedrijfsfeest?

't Pantoffeltje in Vorden heeft nu 'n veel grotere
capaciteit. Ook wat de keuken betreft.

Maar met behoud van die nostalgische sfeer.

Eigenlijk uniek in deze omgeving, eigen
parkeerplaats en airconditioned.

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Rcstaurant-Grill „De Rotonde",
Kerkstraat 3, Vorden. Tel. 05752-1519.

Bekend om zijn uitstekende keuken.
'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner.
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Tijdens raadsvergadering

Veel waarderende woorden bij afscheid
Burg. Mr. M. Vunderink

Wethouder Slingenberg aan het woord.

De grote zaal van Hotel Bakker was woensdagmiddag het de utiein van
de raad van Vorden. Tijdens een speciale raadsvergadering werd af-
scheid genomen van Burg. Mr. M. Vunderink, die zoals bek end met
ingang van 16 januari is benoemd tot burgemeester in het 'Twentse
Borne.
Speciaal ter gelegenheid van dit afscheid werden de heer en i we vrouw
Vunderink samen met hun kinderen Marjolein en W i Hem p ter koets
van huis opgehaald.
Onder de vele genodigden onder meer de gedeputeerde mevr. v.d.
Broek-Lamer Trip; het college van B&W uit Borne, een aante il colle-
ga-burgemeesters uit de omgeving en vele anderen.

Na de officiële handelingen zoals het
voorlezen door wethouder Mr. Slin-
genberg van het Koninklijk Besluit tot
eervol ontslag van burgemeester Vun-
derink en het overhandigen van de
ambtsketen door de heer Vunderink
aan loco-burgemeester J.F. Geerken
kon de familie Vunderink een flink
aantal speeches aanhoren. Toespra-
ken waarin de scheidende burgemees-
ter Vunderink veel lof werd toege-
zwaaid. De rij van sprekers werd geo-
pend door de heer Geerken.

Huiswerk
Bij de installatie van de heer Vunde-
rink in 1974 kreeg hij van de toenmali-
ge loco-burgemeester Bannink nogal
wat "huiswerk" mee. "Ik moet zeggen
dat U het huiswerk meer als voldoen-
de hebt geklaard. Er is zelfs aanmer-
kelijk méér gebeurd", aldus de heer
Geerken die vervolgens de belangrijk-
ste gebeurtenissen uit de ambtsperio-
de van de heer Vunderink de revue liet
passeren.
Als eerste noemde hij het restaureren
en verbouwen van kasteel Vorden tot

gemeentehuis in 1975. De bo.uw van
een sportzaal, later al weer uitg;ebreid
tot sporthal.
Een nieuwe akkomodatie voor de
brandweer en aansluitend een tennis-
banencomplex. De heer Geerken
wees verder nog op zaken zoals de
bouw- en verbouw van het bestaande
gemeentehuis tot dorpscentrum en
vele andere zaken.
De heer Geerken noemde het een
verdienste van burgemeester Vunde-
rink dat de gemeente Vorden tot vorig
jaar de onroerendgoedbelasting; niet
behoefte te verhogen. "In vergelijking
met omringende gemeenten heeft
Vorden nog steeds het laagste tarief',
aldus Geerken.

Samenwerking
Over de samenwerking in de raad zei
de heer Geerken: "Niet alle besluiten
zijn de afgelopen jaren even gemakke-
lijk tot stand gekomen. Verschillen in
opvatting leidden soms tot uitgebrei-
de discussie en langdurig vergaderen.
De samenwerking binnen het college
verliep behoudens licht on tvlambare

agendapunten, steeds soepel", aldus
de heer Geerken die vond dat de heer
Vunderink steeds open staat voor
nieuwe ideeën en steeds als onpartij-
dig heeft gefunktioneerd.

Vernoeming plein of straat
Onder Ij^fc applaus maakte de heer
Geerken^ekend dat zodra de gele-
genheid zich voordoet een nieuwe
straat of plein in Vorden naar de heer
Vunderink zal worden vernoemd.
"Dit als dank en de waardering vooral
Uw wenj^Éamheden die U in de ge-
meente ̂ Crden heeft verricht", aldus
de heer Geerken die vervolgens een
platenspeler en daarbij behorende tu-
ner aanbood.

"De man van vyf mi^oen"
De heer H. Tjoonk sprak als nestor
van de raad een afscheidswoord tot de
scheidende burgemeester. Ook hij
g,mg uitvoerig in op het "kastelenpro-
jek'ct" hetgeen destijds veel deining in
je laad veroorzaakte, maar nadien tot
veei' waardering voor de inzet van bur-
gemeester Vunderink leidde.

"U heeft het gepresteerd om voor dit
karwei vijf miljoen subsidie los te peu-
teren. V'oor dit geslaagde projekt werd
U de titel "De man van vijf miljoen"
gegeven",, aldus de heer Tjoonk.
Hij noemde burgemeester Vunderink
een hard werkend persoon die zelf
steeds het voortouw nam en zich niet
a.an zijn verantwoordelijkheid ont-
trok.
E)e heer Tjoonk ging nog even terug
maar een periode waarin hijzelf gedu-
rende vier dagen de "eerste aan-

spreekbare burger was in Vorden". "Ik
heb toen een ballon in beslag geno-
men. Het kaartje heb ik bewaard en
die krijgt U even van mij om er Uw
handtekening op te zetten", aldus de
heer Tjoonk.

Zoek een pienter iemand
De heer Tjoonk kreeg even later op-
nieuw lachers op zijn hand toen hij het
woord richtte tot de gedeputeerde
mevrouw van den Broek-Lamer Trip.
"Zeg maar tegen de commissaris van
de Koningin dat hij zich voorlopig niet
met ons moet bemoeien. Laat hij wel
zorgen dat we in Vorden een pienter
iemand terug krijgen. De praktische
kant zullen wij hem wel bijbrengen.
Wij zorgen er voor dat hij dan over
tien jaar geschikt is voor promotie", al-
dus de heer Tjoonk.
Gemeentesekretaris Mr. A.H.B, van
Vleuten sprak namens de ambtelijke
medewerkers. "U hebt altijd op zeer
persoonlijke wijze van uw belangstel-
ling en medeleven doen blijken. Be-
dreigde ambtenaren beschermde U
letterlijk zelf', aldus de heer van Vleu-
ten. Ook roemde hij de efficienty.
"Dat heeft U hoog in het vaandel", al-
dus de heer van Vleuten.

Wyzer geworden
De heer Vunderink konstateerde in
zijn toespraak dat hij in de loop der ja-
ren wijzer is geworden. "In 1983, bij de
opening van de vergrote sporthal heb
ik gezegd dat daarmee het laatste gro-
te projekt van Vorden was afgerond.
Deze uitspraken had ik flfct mogen
doen. De verkeersomleiomg, de ver-
plaatsing van de Gems, het rekrea-
tieprojekt, er kwamen steeds weer
nieuwe projekten", aldus burgemees-
ter Vunderink.

"Wij kijken terug op een heel fijne tijd
in Vorden en nemen met pijn in het
hart afscheid van alles wat ons hier
dierbaar is geworden", aldus de heer
Vunderink.
Na de officiële raadsvergadering werd
er tijdens een aansluitende receptie
achtereenvolgens het woord gevoerd
door Mr. J. de Vries uit Zutphen na-
mens de burgemeesterskring "De
Graafschap". Vorden verliest een
voortreffelijk bestuurder, een mens
die in staat is naar anderen te luiste-
ren", aldus de Vries. Mr. C.J. Waal,
burgemeester van Deventer sprak in
zijn hoedanigheid als voorzitter van
het Gewest Midden Yssel. "Maarten
hartelijk dank voor je inzet voor het
gewest en dan met name voor wat be-
treft de gemeenschappelijke regeling
brandweer en de gezondheidszorg.
Burgemeester Hopperus Buma van
Warnsveld bracht dank namens het
rekreatieschap, terwijl de officier van
Justitie in Zutphen de heer F.A. Vail-
lant de rij van sprekers sloot. "U heeft
zich opgeworpen als voorlichter voor
het zogenaamde "driehoeksoverleg".

Commissies blq met
plannen voor nieuw
kruisgebouw
De commissie Algemeen Bestuur had
dinsdagavond niets dan lof voor het col-
lege voorstel om 315 m2 grond te verko-
pen aan de Samenwerkende kruisvere-
nigingen Vorden-Warnsveld-Zutphen
voor een bedrag van f26.775,-, excl.
BTW. Dit gebouw zal dan verrijzen op
de plek van de voormalige kleuter-
school "Het Kwetternest". Voor de
sloop van dit gebouw wordt dan nog
eens f 1500,- beschikbaar gesteld.
In de commissie Financiën/Openbare
Werken was dhr. R J. van Overbeeke
(CDA) van mening dat de parkeer-
plaatsen, zoals die op de tekening
staan aangegeven, wat ongelukkig zijn
gekozen. "Kans op aanrijdingen", zo
vond hij. Zijn fraktiegenoot dhr. A.C.
van Voskuilen stelde voor om de
groenstroken maar weg te laten. "Ge-
zien de drukte bij de sporthal 't leb-
bink hebben we daar meer behoefte
aan parkeerstroken", zo zij hij.
Wethouder Mr. M. Slingenberg

(WD) zegde toe dat de2:e opmer-
kingen bij een "nader" voorstel zullen
worden meegenomen.

Verbetering wasruimten!
tennisvereniging
Zowel in de commissie Financiën als
Algemeen Bestuur ging rnen akkoord
om een krediet beschikbaar te stel-
len waarmee "Vordens Tennis Park"
de wasruimten kan verbeteren. "Dat
betekent wel dat de tennisvereniging
in de toekomst voor haar akkomoda-
tie meer huur moet gaan betalen. In-
plaats van f2830,- naar f 2i980,- per jaar.
Het kost de gemeente d'us geen geld",
zo lichtte wethouder M r. Slingenberg
toe Mevr. Horsting plaatste toch wat
kanttekeningen bij dit voorstel. "Wel-
licht gaan door deze hogere huurkos-
ten de kontributies bij de tennisvere-
niging omhoog. Mede met het oog op
toekomstige ontwikkelingen van het
sportkomplex worden er hier kosten
gemaakt, terwijl wij eigenlijk nog in
het duister tasten", aldus mevr. Hors-
ting (PvdA).
Volgens wethouder Slingenberg kan
de tennisclub daar niet op wachten.

'cDe akkomodatie verkeert in een
deplorabele toestand", zo vond hij.
In de commissie Algemeen Bestuur
bepleitte dhr. W. Voorman (PvdA) om
in het kader van het totale subsidiebe-
leid een fonds te kreëren voor verbe-
teringen en verbouwingen van sport-
akkomodaties.

Commissie Financiën niet
tevreden over Raadsnotulen
In de commissie Financiën kwam een
begrotingswijziging aan de orde dat
inhield dat er een bedrag van 4000 gul-
den moet worden opgenomen ten las-
te van de post Onvoorzien. Dit zijn de
kosten van het uitwerken van raads-
notulen die in de normale kantoor-
tijd niet kunnen worden gemaakt.
Dhr. M. Groen (VVD) wenste die
4000 gulden voorlopig niet goed te
keuren. De notulen van de laatste
raadsvergaderingen zijn zeer matig.
"De waarde loopt terug", aldus dhr.
Groen. Dhr. A.C. van Voskuilen
(CDA) sloot zich hierbij aan. Beide
heren gaven het college in overweging
om naar een andere wijze van notule-
ren over te stappen.

Wethouder Slingenberg (WD) liet
blijken de notulen in zijn algemeen-
heid niet nodig te vinden. "Er is toch
een besluit genomen. Klaar! Dan hoef
ik de notulen niet meer terug te le-
zen", aldus dhr Slingenberg. Deze ri-
goreuze aanpak (lees afschaffen) ging
de commissie duidelijk te ver. Men
zag de notulen toch nog wel duidelijk
als naslagwerk.

"De Deurdre ĵers"
komen naar je toe!
Traditiegetrouw zal onder het motto
"de Deurdreajers" komen naar je toe,
op zaterdag 30 januari het naderende
karnaval binnen de Vordense ge-
meenschap onder de aandacht wor-
den gebracht. Dit gebeurt middels
een grote verloting.
Dit zal op ludieke wijze en onder lei-
ding van Prins Henk II en zijn gevolg
gebeuren. Het Leutboek van de vere-
niging zal dan nl. tevens worden ge-
presenteerd.
Dit Leutboek is veelomvattend met
als introduktie het totale 29e Deur-
dreajerskarnaval in Vorden.

KurkbUjarten
BUJ altvereniging
"Kranenburg"
Vrijdag, zateidag en zondag a.s. orga-
niseert de Kranenburgse biljartvereni-
ging voor de 15e maal in successie het
traditionele kurkbiljarten. Vrijdaga-
vond zal de winnaar van vorig jaar de
eerste stoot maken.
Er wordt gekampt om fraaie prijzen.
Voor de heren is een fraai radio-cas-
sette beschikbaar gesteld.
De dames strijden om een sierlamp
als hoofdprijs. Zaterdagmiddag wor-
den de wedstrijden vervolgd; Zondag-
middag komen de echte liefhebbers
en.... niet alleen uit Vorden. Vorig jaar
gaven veel biljarters uit Hengelo en
Wichmond akte de présence.
De finale-partijen vangen zondaga-
vond aan. Ook voor het ballero-spel,
dat steeds meer in trek komt, zijn
prachtige prijzen te winnen.

Dit is uw
kruisvereniging
De kruisvereniging in onze gemeente
bestaat al meer dan driekwart eeuw. In
de loop van al die jaren is er heel wat
veranderd. Hoe zjjn de kruisverenigin-
gen ontstaan? Wat doen ze nu? Wat zou
uw kruisvereniging ook kunnen doen?

Ontstaan
In de eerste tien jaren van deze eeuw
maakte de doopsgezinde predikant
ds. Fleischer jaarlijks een reis door Ne-
derland om doopsgezinden in de ver-
strooiing te bezoeken.
Vanuit zijn goede ervaring met de
kruisverenigingen in Noord-Holland
was hij ook bezield met een enorme
propagandistische ijver voor het kruis-
werk.
In 1907 trok hij zo ook door Gelder-
land. "Hij hield — dikwijls onder moei-
lijke en primitieve omstandigheden —
ontelbare voordrachten. Hierbij be-
trok hij niet alleen de notabelen, maar
hij zocht ook het direct contact met de
bevolking zelf'.
Zeer veel kruisverenigingen in Gel-
derland zijn toen tussen 1907 en 1917
ontstaan, gewoon omdat er in een
dorp of stad mensen enthousiast wer-
den voor zo'n vereniging tot verbete-
ring der huiselijke ziekenverpleging en
tot popularisering der hygiëne. In onze
gemeente ontstond de eerste kruis-
vereniging in het jaar 1905.
Zoals elders kwamen er in Gelderland
initiatieven: het verbeteren van de
drinkwatervoorziening; het opruimen
van mesthopen; het propageren van
woningverbetering; het inzamelen
van geld om "bleekneusjes" naar een
vakantiekolonie te laten gaan; het in-
zetten van vrijwillige huisbezoekers
die de zieken verzorgden. Later ko-
men de gediplomeerde wijkverpleeg-
kundigen, de wijkgebouwen en de uit-

beuren. Het meest bekend is de ge-
leenaratikelen.

Belangenbehartiging
Dat is waar het de kruisvereniging nog
steeds om gaat: het behartigen van de
belangen van de bevolking op het ge-
bied van de gezondheid.
De jaren door is er wel wat veranderd
aan de manier waarop dit moest ge-
zondheidszorg-thuis geworden, het
kruiswerk, zoals dat door de wijkver-
pleging wordt uitgeoefend. Dit wordt
vooral via de Algemene Wet Bijzon-
dere Zieketekosten gefinancierd.
Minder nadruk kregen de extra activi-
teiten die de bestuursleden vanuit het
aloude particulier initiatief op touw
zetten.

Gezondheidszorg-thuis
De gezondheidszorg-thuis wordt nu
verzorgd door de gediplomeerde wijk-
verpleegkundigen en wijkzieken-ver-
zorgenden.
Zij zijn in dienst van een grote organi-
satie (de regionale of districtskruisver-
eniging) die tot taak heeft een heel
pakket van diensten te bieden. Deze
gezondheidszorg-thuis omvat onder
meer: zwangerschapsvoorbereiding
(incl. -gymnastiek), kraamzorg, ou-
dercursussen, verzorgen van entin-
gen, onderzoek van de kinderen tot 4
jaar op het consultatiebureau, verple-
ging en verzorging van zieken thuis,
voorlichting geven aan patiënten en
hun huisgenoten, uitleen van verple-
gingsartikelen, voedings- en dieet-
voorlichting.
Ieder lid van de kruisvereniging kan
van de meeste diensten gratis gebruik
maken.

Extra activiteiten
De kruisvereniging hoeft in 1988 geen
initiatief te nemen voor het opruimen
van mesthopen in de straat. Toch
draagt het particulier initiatief nog
steeds op een eigen wijze bij aan de
verbetering van de gezondheid(s-
zorg).
Kruisverenigingen organiseren lezin-
gen en kursussen over de gezondheid.
De kursus Slapen kun je leren (in sa-
menwerking met Teleac) is daar een
voorbeeld van. Maar ook kunnen zij
voorlichtingsbijeenkomsten organise-
ren over bijvoorbeeld: Stress, Lage
rugklachten, Alternatieve geneeswij-
zen, Omgaan met demente huisgeno-
ten. En kursussen als: Gezond-zijn en
gezond-blijven; Mondig-zijn in de ge-
zondheidszorg, Meer bewegen voor
ouderen.
Ook voor de opzet van gespreksgroe-
pen op het gebied van de gezondheid
kan men een beroep doen op de eigen
kruisvereniging.

Nadere informatie
Voor alle informatie over het lidmaat-
schap en de activiteiten van de kruis-
vereniging Vorden kunt u zich richten
tot de secretaresse van het bestuur:
mw. A. Drijfhout-Sijtsma, tel. 1889.

Wetenswaardigheden Rijkspolitie
Woensdag 13 januari: Is een automobilist bekeurd terzake het rijden zonder
APK keuring voor zijn auto.
Kwam er een melding binnen, dat de Vordense jeugd vaak voetbalt op de par-
keerplaats naast de sporthal. Als doelpalen worden vaak straatklinkers gebruikt,
die na afloop van de wedstrijd op het dak van de sporthal worden gegooid, waar-
door deze vernield kan worden. Wij verzoeken de ouders dan ook om er bij hun
kinderen op aan te dringen dit niet te doen. Gemeenschapsgeld wordt verspild.

Donderdag 14 januari: Is het wachtlokaal bij het NS station besmeurd met witte
en rood/bruine verf. Een ieder die de mogelijke dader(s) kent/kennen wordt
verzocht dit te melden, zodat de schade geregeld kan worden.

Vrijdag 15 januari: Reden er op de Baakseweg te Vorden twee bromfietsers naast
elkaar. Een automobilist ergerde zich hieraan en haalde hen in. Vervolgens rem-
de hij vlak voor hen, waarbij l van de bromfietsers kwam te vallen en waarbij zijn
bromfiets werd beschadigd. Beiden hadden natuurlijk een andere lezing van het
gebeurde. Hierin bemiddelend opgetreden.

Zaterdag 16 januari: Werd er op het Burg. van Arkelplein een bruine damesfiets
gevonden. Aan de hand van de ingegraveerde postcode, bleek, dat de fiets uit
Deventer kwam. Deze terugbezorgd bij eigenaar.
Kwamen op de Baakseweg te Vorden twee bestuurders van auto's met de spie-
gels tegen elkaar aan. Vermoedelijk beide niet voldoende rechts gehouden.

Zondag 17 januari: Kregen wij een melding over een loslopende herdershond
met zwart dek. Deze hond had al verschillende bijna aanrijdingen veroorzaakt.
Op verschillende manier getracht de hond te vangen, was echter niet te benade-
ren. Verdoven kon ook niet volgens een dierenarts.
's Avonds tegen 18.55 uur werd die betreffende herder aangereden door een
automobilist uit Vorden. Het dier veroorzaakte een flinke schade aan het voer-
tuig, had echter zelf bijna geen verwondingen. Het gelukte nu wel om de hond
te vangen en deze is na onderzoek door een dierenarts overgebracht naar het
dierenasiel te Warnsveld.
Maandag 18 januari: Is er een bromfiets uit het verkeer gehaald die vermoedelijk
opgevoerd is. Technisch onderzoek vindt nog plaats.
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STAAN EEN AANTAL PERFECTE INRUILAUTO'S
MET EEN DIJK VAN EEN GARANTIE

EN SCHERP GEPRIJSD! Off. OPEL-dealer

OPEL-CORSA
OPEL-CORSA
OPEL-CORSA
OPEL-CORSA
OPEL-CORSA
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT
OPEL-ASCONA
OPEL-REKORD

FORD-FIËSTA
VOLVO-340 DL
BMW 3181
AUSTIN-MINI
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2-drs. 1 200 S G. L. de Luxe 20.000 km v. 1 e-Eig. m. kofferbak rood met.
3-drs. 1 200 S G. L. de Luxe 41 .000 km v. 1 e-Eig. spatlappen enz. wit
3-drs. 1 300 S L.S. 27.000 km v. 1 e-Eig. 5-bak, trekh. enz. geel
3-drs. 1 200 S G. L. de Luxe 53.000 km met. lak, trekh. rood met.
3-drs. 1 300 S G. L. de Luxe 1 8.000 km 5 versn.bak, spatlappen beige.
5-drs. 1 300 S Berlina 131 .000 km LPG, trekh., APK-gek. enz. bruin met.

3-'85
6'85

10-'85
8-'84
8-'85
9-'80

5-drs. 1 200 N Berlina 11 1.000 km trekh., APK-gek. bruin met. 10-'81
5-drs. 1200 S Special 53.000 km Als nieuw, zo mooi! APK-gek. goud met.
3-drs. 1200 S CARAVAN 145.000 km veel ruimte, APK-gek. geel
3-drs. 1 600 S Special 96.000 km LPG, trekh., APK-gek. rood
3-drs. 1 200 S Special 69.000 km LPG, v. 1 e-Eig., trekh. goud met.
3-drs. 1200 S L.S. 53.000 km LPG, open dak, trekh. enz. rood
5-drs. 1 200 S L.S. 40.000 km trekh., spatlappen, enz. zilver met.
3-drs. 1 300 S L.S. 54.000 km sportvelgen, open dak, enz. rood
3-drs. 1200 S CARAVAN 74.000 km onderbouw, LPG, trekh. rood
3-drs. 1 300 S G. T. Sport 30.000 km trekh., getint glas wit
5-drs. 1200 S CARAVAN 57.000 km v. 1 e-Eig., schuifdak, enz. rood
3-drs. 1 300 S G. L. 38.000 km v. 1 e-Eig., open dak enz. rood met.
4-drs. 1 200 S L.S. 21 .000 km v. 1 e-Eig., trekh., enz. rood
4-drs. 1 200 S L.S. 33.000 km v. 1 e-Eig., trekh., stootlijst enz. groen met.
5-drs. 1600 N L.S. 84.000 km v. 1 e-Eig., Hatchback model bruin met.

5-'82
2'82
3-'83
5-'84
7-'85
5-'85
1-'85

11 -'85
1-'85
1-'86
1-'86
2-86
1-'87
7-'82

4-drs. 2000 S Traveller 20.000 km v. 1 e-Eig., getint glas enz. staalgr. met. 1-'87

3-drs. 1 1 00 S Luxe 78.000 km nw. model, MA. licht grijs met.
3-drs. 1400 S Luxe 87.000 km LPG, trekh., compl. wit
2-drs. 1 800 injection 125.000 km mistlampen, elektr. spiegels groen met.
2-drs. 1 000 S H.L.E. 48.000 km v. 1 e-Eig. Als nieuw, zo mooi! blauw met

l OPEL-Service W. J.̂ KOOI
Tramstraat 13-31, 7241 CH LOCHEM

TEL. 05730-2555

•©•
OPEL

8-'84
1-'85
1-'82
5-'85
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VERRASSEND LAAG IN PRIJS EN HOOG VAN KWALITEIT!

ALS 3 + 2 ZITS: l
ZIE OOK ONZE
OPRUIMINGSKRANT 1998,-

ZWAAR MASSIEF EIKEN
BANKSTEL in leatherlook
met een ruime komfortabele zit

ALS 3-1-1 VOOR: 2495,-

SLAAPKAMER

1498,-
BROODKAST EIKEN
1.35 mtr. breed,
met veel bergruimte.

OPRUIMINGSPRIJS:

995,-

KOMMODE: S25r £

PRACHTIGE EIKEN SLAAPKAMER in honingkleur.
Ledikant 1 40 x 200 +
2 Nachtkastjes (zonder lade) slechts:
Ledikant ook leverbaar in: 1 60 x 200 en 1 80 x 200.

3 deurs LINNENKAST MET SPIEGELDEUR:

^é':':^%;::

l 99 Or "~

FAUTEUIL
Massief eiken in effen
of gebloemde stof.

N u voor

VELE KOOPJES in:
* Tapijt
* Gordijnen -l- Vitrage
• Tafelkleden
• Dekbedden
• Dekbed overtrekken
* Dekens
• Matrassen
* Hoofdkussens

Prachtige komfortabele
ZITKOMBINATIE in een goede
kwaliteit leather-look.
VELE KLEUREN

3+2 ZITS: 1495,-
COUPONNEN

TAPIJT EN GORDIJNEN
ZIE ETALAGES

INSTALLATIEBEDRIJF
HABRIEKS- EN MACHINE ONDERHOUD

GJ.OLDEMHAVE BV

SERVICE

De service van Oldenhave
gaat ver, heel ver zelfs.
Dag, en nacht bereikbaar
en niet te vergeten in de
weekeinden kunt u terecht
bij Oldenhave.
Degelijk vakwerk, perfekte
installaties, concurrerende
prijzen; dat is service l
SERVICE van Oldenhave.

....dat is het uitgangspunt
van waaruit wij werken.
Goed installatiewerk is
tenslotte de basis voor
een goed functioneren
van alle apparatuur, zowel
thuis als in het bedrijf.
Degelijk vakwerk is
daarom een eerste vereiste,
een eis die wij kunnen
en willen garanderen voor
al onze werkzaamheden.
Zowel voor onderhoud als
nieuwbouw zijn wij dag en
nacht bereikbaar, (ook in
het weekend).
Degelijk vakwerk tegen
concurrerende prijzen,
daar moet u voor bij
G.J. Oldenhave zijn. >

HELIVilNK
* Gratis reservering voor latere

levering.
* Prima service en garantie

ZUTPHENSEWEG 24 VOROEN TEL. 05752-1514 - LAAGTE 16 EIBERGEN TEL 05454-74190

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

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

Brand OHb.v., Zutphen

Uw adres voor:
* huisbrandolie
* gasolie
* autodiesel
* smeermiddelen
* propaan en butaan

Bels.v.p.
05750-17957

en informeer naar
onze gunst/ge

condities

BRAND OIL BV - v.cl. Capellenlaan 58, 7203 BP Zutphen - tel. 05750-1 7957

Uitvoering
"Sursum Corda"

vrijdag 5 febr. en
zaterdag 6 febr.

j n het
Dorpscentrum

alle soorten
batterijen voor uw

h oortoestel

Oö juwefter
siemerink
oo opticien
zutphenseweg 7 - worden

Administratief servicebureau DE GREEP
Wilhelminalaan 9 - 7255 OC Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-2216

* accountancy ' belastingzaken
* computerverwerking ' advies en begeleiding

In verband met uitbreiding van onze
klantenkring zoeken wij op korte
termijn een

ADMINISTRATIEVE KRACHT
voor 2 a 3 dagen per week.

Men dient er rekening mee te houden dat dit
kan uitgroeien tot een volledige baan.
Opleidingsniveau MAVO/HAVO, aangevuld
met een type-diploma.
Studerend voor Praktijkdiploma Boekhouden
of bereid deze studie te volgen.

Sollicitaties graag aan bovenstaand adres.



Uitvoering
"Sursum Corda"

vrijdag 5 febr. en
zaterdag 6 febr.

in het
Dorpscentrum

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advi-
seren. Bel voor een af-
spraak en wij komen
vrijblijvend bij U aan huis
met onze uitgebreide
kollektie meubelstoffen.

interieuradviseur

ieterse
Hackforterweg 19,

Wichmond.
Tel. 05754-517

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

qs juwelier
siemerjnk
•oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

Bent U al lid van de
club van honderd?

U bent in ieder geval verzekerd
van de geel/zwarte paraplu!

Voetbal Vereniging
Vorden

DANCKAERTS
Modevakschool

T. Leuverink-Eijkelkamp
Deventerweg 135
7203 AG Zutphen
Tel.: 05750-16204

biedt lesmogelijkheden
voor iedereen
Voor BEGINNERS: patronen uit-
raderen, knippen en naaien, kennis
van stoffen en naaimachinegebruik
in uw eigen tempo.

VoorGEVORDERDEN: de kneep-
jes van het vak! Gepaspoileerde
zakken, moeilijke kragen en wat u
verder maar leren wilt.

PATROONTEKENEN: om uw
eigen ideeën en ontwerpen uit te
kunnen voeren, maar ook om patro-
nen te veranderen. Nu ook: een spe-
ciale cursus KIN DERPATRONEN!

OPLEIDING TOT COSTUMIÈRE
en COUPEUSE: u leert alles op het
gebied van kleding maken:
patroontekenen, knippen, in elkaar
zetten en afwerken, textielwaren-
kennis, proportieleer, enz.
In september beginnen de cursus-
sen. Vraagt u - geheel vrijblijvend
- informatie.

LEGO
BAZAR SUETERS

Damesvoetbal
S.V. Ratti

l s je leeftijd minimaal
14 jaar en heb je zin om
in clubverband te voetballen?

Dan is S.V. Ratti jouw club!

Verdere informatie bij:

T. Overbeek
Ruurloseweg 52 A
Vorden
telefoon 6716 (na 19.00 uur)

In verband met een belangrijke
statutenwijziging en een

daarmee samenhangende
verandering in de
bestuurssamenstelling

roept het bestuur
personen...

die zich op één of
andere wijze in het
(amateur-) muziekleven

begeven en die een
bijdrage zouden willen

leveren aan de verdere
MUZIEKSCHOOL ontplooiing van de
REGIO ZUTPHEN Muziekschool

Regio Zutphen

... op zich kandidaat te stellen
voor een bestuursfunctie

Inlichtingen te verkrijgen
bij de direktie: 05750-15350

Veiling - Mariënvelde
Notarissen WA. Paasschens, Lichtenvoorde en H.
Bergman te E ibergen zullen op woensdag 27 januari a.s.
en 10 februari d.a.v. resp. bij inzet (opbod) en toeslag
(afmijning), telkens nam. 3.00 uur in caféHeutinck, a.d.
Waalderweg 2 te Mariënvelde, ex. art. 1223 B.W.

Publiek verkopen
het WINKELPAND met OPSLAGRUIMTE, BOVEN-
WONING, PARKEERPLAATS, ERF aan de Waalder-
weg 18 te Mariënvelde, gem. Ruurlo, kad. bekend ge-
meente Ruurlo sectie O nr. 513 groot 6.53 are.

Betaling en aanvaarding: 2 maart 1988.
Bezichtiging: zaterdagen 23 en 30 januari en 6 februa-
ri van 13.00-15.00 uur.

Gegadigden dienen op de veiling een verklaring betref-
fende hun financiële gegoedheid over te leggen.

Inlichtingen ten kantore van notaris WA. Paasschens,
Lichtenvoorde, v.d. Meer de Walcherenstraat 2c, tel.
05443-73875 (tst. 2).

Te koop: 3 komplete
houten kanteldeuren
waarvan een met binnendeur.
Van sloop gemeentewerf.

Tevens: spijkervrije balken en planken,
buiten- en binnenschotten
met en zonder ramen.
Van sloop houten gebouw.

"VORDEN

Kamer sausen?
Wandje sierpleister?

bel dan voor informatie:

Colourplast-Vorden
D. Zelle

05752-3128 of 3330

Bent U al lid van de
Klub van Honderd?

U bent in ieder geval verzekerd
van de geel/zwarte paraplu!

Voetbal Ver. Vorden

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

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

met
Televisie

reparaties
. direct

i naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

Tecember-pondjes
zo weer weg
met Malsovit.
MalSOVJt wordt ambach-
telijk voor U gebakken door:

Echte Bakker
VAN ASSELT

TEL. 05752-2665

Privé H. Dostal - 05752-2665

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

Uitvoering
"Sursum Corda"

vrijdag 5 febr. en
zaterdag 6 febr.

in het
Dorpscentrum

SPAREN MET
ALLE VRIJHEID!

Om een hoge rente te krijgen, is
het beslist niet noodzakelijk om uw
spaargeld voor jaren en jaren vast te
zetten.

De unieke PatentRekening van de
bank met de S geeft een bijzonder
aantrekkelijke basisrente, plus een
premierente over het bedrag dat een
halfjaar lang ononderbroken op de
rekening heeft gestaan. Samen kan
dat oplopen tot maar liefst 5%.

Maar uw geld blijft wel te allen
tijde vrij opneembaar. Zonder boete

of opnamekosten. Vergeleken met
andere spaarvormen biedt de Patent-
Rekening van de bank met de S dus
meer. Alle vrijheid én een hoge
rente.

Loop even binnen bij een
Bondsspaarbankkantoor in uw buurt
voor meer informatie.

PatentRekening. De hoogste rente,
toch vrij opnemen.

Centraal en OMcelijk Nederland
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld:
Weth. Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernering 42 - 't Ribbelt: Faberstraat 14.
HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J Gossaertstraat 5 - Veldwijk: Twekkelerplein 40 -
Klein Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W. v. Otterloostraat 25.
OLDENZAAL Wilhelminastraat 25.

RAYON OOST GELDERLAND WINTERSWIJK Rayonhoofdkantoor: Spoorstraat 28 - Kloetenseweg 45
BARCHEM Lochemseweg 12 GROENLO Nieuwestraat 12 LAREN (GLD) Dorpsstraat 5 LICHTENVOORDE
v.d. Meer de Walcherenstraat 2b. VORDEN Decanijeweg 3

Schoonheidssalon „Bjoetie "

„Natuurlijk mooi"
voor een verantwoorde huidverzorging

met produkten op natuurlijke basis

Nu ook elektrisch epileren
(ook via ziekenfonds)

Bel: 05752-3560
voor een afspraak

Ans Jongbloets
Het Wiemelink 9 - Vorden

Bij inlevering van deze bon

Hazelnoot-Caramel
Cake

van f 5,- voor 4,50

't winkeltje in vers brood en banket

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

LMB VORDEN BV
- Officieel Case IH Dealer

- Dealer van Deutz-Fahr hooibouw machines

- Een compleet assortiment werktuigen voor de
land- en tuinbouw

- Voor een merk tractor of machine en een
acurate service naar:

LMB VORDEN BV
Industrieweg 13 -Vorden
Tel. 05752-3163

VOOR PRIJSBEWUSTE MENSEN
wij hebben onze opruimingsprijzen nog eens extra verlaagd

Damesafdeling 3Q% _5Q%

KORTING
Wintermantels - Coats
Japonnen - Pullovers
Rokken

Kinderafdeling
Jack-s en Broeken

Polo's: 2 halen - 1 betalen

l U/0 KO rt l u Q op al het ondergoed
- lingerie - BH's - corsetterie en nachtkleding

Herenafdeling 3Q% _5()%
Jacks

KORTINGTruien - Sweatshirts
Vrijetijds broeken

Modecentrum

Ruurlo



DE BEHANGCOLLECTIE VAN 1987
WORDT OPGERUIMD
KORTINGEN TOT 60%

Schildersbedrijf - Verfhandel

Dorpsstraat 7-9 - 7251 BA Vorder» - Tel. 05752-1567

UW
briefpapier

komt overal...
Hoe zal de indruk van uw
drukwerk zijn. Uw zaak zal
ernaar beoordeeld worden.
Mogen wij het maken?
Dan zal het 'gezien zijn' als
het gezien wordt. Ct»TIHCAATHOU«ll

lid Koninklijk
Verbond van
Grafische
Ondernemingen

WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752^1086

Jansen & gal
auto-schadebedrijf

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816
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Voor een goede rijopleiding naar

RIJSCHOOL

W. OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

Auto: BMW - Toyota. Motor Suzuki - Honda

Theorie per computer, ja/nee drukknoppen.

GROTE VERKOOP
VAN EEN PARTIJ

NIEUWE LEGERKLEDING
DE VERKOOP VINDT PLAATS OP

MAANDAG 25 JANUARI
10-14 uur op het marktplein tegenover
café bar De Herberg; 15-17 uur bij café

Schoenaker te Kranenburg

• Legerjacks groen, met en zonder voering,
nieuw en gebruikt.

• Parka's met borgvoering, alle maten v.a. maat
128 t/m XL

• Werkschoenen hoog en laag, met of zonder
stalen neus.

• Werkschoenen laag/hoog oliebestand 49,95
• Gebruikte legerschoenen maat 39 t/m 48
• Rubber- en PVC-laarzen kort en lang, 8 mod.
• Klompen met en zonder hak, maat 36 t/m 48,

bruin en zwart.
• 'Havep' werkoveralls, werkbroeken, stofjas-

sen, tuinoveralls, kieltjes, spijkerbroeken (alle
maten t/m 62) v.a. 49,95. 2 voor 95,-

• Nylonjacks diverse soorten (scherpe prijzen)
• Pilotenjacks gevoerd, diverse maten.
• Commando-truien wol en acryl, blauw en

groen
• Boddywarmers, alle maten. >
• Schipperstruien, wol en acryl, alle maten
• Handschoenen, Hoedjes, Petten, Bank-

schroeven, Melkschorten, Vesten.
• Oliedrukkrikken 3 tot 6 ton
• Dekzeilen 2x3 m., 3x4 m., 4x5 m., 4x6 m.
• Blauwe werkoveralls 39,95,2 stuks voor 75,-

Firma W. Veenstra & Zn
VARSSEVELD - TELEFOON 08352-41451

Voor complete woning inrichting naar
interieuradviseur

te Wie h mond
Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517

voor-
delig?
Nou en of!

Reken
maar...

of laat het ons eens
voorrekenen!

w||doen
vedvooru

wlf gevut wt| komen
woonadvtezen de maat nemen

Eén telefoontje
en wij komen
echt vrijblij-
vend bij u
langs.

wij naaien

SJ®J

w*J leveren
b* u thuis

wij leggen
vloerbedekking

DE VALEWEIDE
ÓQ

Narcissen 5,50

1 bos
Forsysthia 2,95

Azalea 5,75

Kalkoendijen

8,75 per kg

Borrelhapjes 4,25 per kg

Krokant
schnitzels 1,70 per stuk

POELIER HOFFMAN

?të>-:
IIM!

r ^NvNtöSïS'

^

SENSATIONELE
UITVERKOOP
Dames rokken van 135,- voor 59,95
Dames rokken van 49,95 voor 19,95
Bijpassende blouses van 49,95 voor 19,95
Tiener pantalons van 45,- voor 19,95
Dames mantels van 298,- voor 145,-
Dames sweaters van 39,95 voor 19,95
Dames vesten van §9,- voor 49,50
Dames truien van 89,50 voor 29,50
Dames polo of pulli van 29,95 voor 9,95
Kleuter joggingpakje van 19,95 voorl 2,50
Kleuter skipakje van 49,95 voor 29,95
Kleuter cord pantalon van 25,- voor 12,50
Jongens blouse van 25,- voor 9,96
Jongens trui van 35,- voor 12,50
Jongens jacks van 69,50 voor 19,50
Meisjes sweaters van 29,95 voor 9,95
Meisjes pantalons van 39,95 voor 19,95

Zijden sierkussens van 29,50 voor 15,-
Baddoeken uni van 7,95 voor 2,95
Tuinoveralls K.L.M, van 69,50 voor 39,50
Theedoeken van 3,50 voor 2,50

Op onze Garenafdeling:
Super Perle garen van 1,95 voor 1 ,-
Super Mohair garen van 3,95 voor 1,75
Springtima garen van 2,75 voor 1,50
Aerobic garen van 1,95 voor 1 ,-
Glanz garen van 1,90 voor 1 ,-
Frizelle garen van 3,75 voor 1,75
Zareska Sunshine van 2,95 voor 1,50
Zareska Springtime van 2,95 voor 1,50
Zareska Jolie van 4,25 voor 2,25
Pemelle Neige Angora van 1,95 voor 1 ,-
Gogo Tombo van 2,95 voor 1,50
Marjo Mohair van 5,50 voor 2,50
Ouragan Acryl garen van 1,50 voor 0,75
Zareska Zorro van 3,50 voor 1,76
Gogo Diva van 2,75 voor 1,25
Brigitte van 6,95 voor 3,50
Pulli van 3,25 voor 2,-

KLASSEKLEDING
VAN

BOT NIVEAU

Dames-, Heren-,
Kinderkleding en schoenen

Op onze Schoenenafdeling:
Dames laars kalf sleder, van 1 89,- voor 99.-
Dames enkellaarsje zwart suede

van 1 09,- voor 69,-
van 99,- voor 46,-

Dames restant laarsjes
kleine maten van 79,- voor 1 9,-

Jongens schoen hoog model cellics
van 89,50 voor 49,-

Jongens veterschoen van 59,90 voor 36,-
Meisjes pinocchio college schoen

van 99,90 voor 49,-
Meisjes college schoen

van 59,95 voor 29,-

Verder nog vele dames-, heren- en kinder-
schoenen sterk afgeprijsd!

(O

Aanbiedingen geldig van donderdag t/m woensdag.

Let op: Veren/gingen kunnen
tot 31 maart

nog Sponsormunten inleveren.
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Houtbond huldigde leden

Tydens een dit weekend gehouden feestavond van de Bouw- en Houtbond FNV van de afdeling Vorden
werd de heer G.J. Voorhorst in het zonnetje gezet. Niet alleen is hij 50 jaar lid van de bond, bovendien
heeft hy 30 jaar een bestuursfunktie vervuld en was hu plaatselijk vertegenwoordiger van ht S.F.B. Aan-
sluitend werden nog vi j Heden gehuldigd met hun 25-jarig lidmaatschap. Dit waren L.A.M. Bleumink, A.
Bosch, B. Hulshof, P.L. Kraayenveld en W.H.M. Roelvink.
In 4jn openingswoord sprak voorzitter G.M. Eggink een speciaal woord van welkom tot distriktsbestuur-
der Chr.M. Bossaert. Laatstgenoemde wees erop dat de vakbond strijdbaar moet blijven om in de belan-
gen van de leden te voorzien, zoals een eerhjke verdeling van werk.
De avond werd vervolgens voort gezet met kegelen en enkele spelletjes bingo.

Zaterdag 23 januari:

Dans- en showavond
"de Deurdreajers"
Zaterdag 23 januari zal in de residentie "de Herberg" een grote dans-
en showavond plaatsvinden onder leiding van Prins Hendrik II en /ijn
gevolg.
Deze avond wordt geopend door de president van "de Deurdreajers",
President Johan. Hierna volgt een grote pronk/itling, waarbij een
keur van artiesten voor het voetlicht zal treden en waarbij vooral de
show centraal zal staan.
Ook zal deze avond uiteraard de junioren- en senioren dansgarde van
"de Deurdreajers" niet ontbreken, terwyl verder als gast en zuster-
vereniging de karnavalsvereniging "de J oppe t rappers" onder leiding
van Prins Jan III en Prinses Miek met hun gevolg uit Eefde hun op-
wachting /uilen maken. Het grote Prinsenbal staat onder leiding van
het dans- en showorkest "Assortie".
"De Deurdreajers", alsmede Cony en Hanny ten Barge en hun me-
dewerkers heten allen van harte welkom.

SPORTNIEUWS

• Dash/Sorbo verslaat Detach/
Animo uit Sneek met 3-1

Dash/Sorbo heeft zaterdag niet het
onderste uit de kan behoeven te halen
om Detach/Animo met lege handen
naar Sneek terug te sturen. In de be-
ginfase boden de Friese dames weinig
tegenstand, waardoor de thuisclub via
de service van achtereenvolgens Ger-
rie Koren en Tineke Elbrink al vroeg
in de wedstrijd met 7-0 leidde.
Toen het allemaal zo gemakkelijk ver-
liep verslapte aan Dash-zijde de con-
centratie. Detach/Animo "sloop"
dichterbij maar kon een 15-10 setne-
derlaag niet ontlopen.
In de tweede set ging de strijd aanvan-
kelijk gelijk op. Bij de stand 11-13 zag
het er even donker uit voor Dash.
Goed blokkeren van Gerrie Koren en
Carla Jansen deed de balans met 15-13
nog juist in het voordeel van Dash
doorslaan.
Wat er in de tweede set al dreigde aan
te komen werd in de derde set een feit.
Bij de thuisclub werd uitermate slor-
dig met de opslag omgesprongen, de
passes kwamen niet aan, terwijl de
ploeg duidelijk niet geconcentreerd
genoeg speelde. De dames uit Sneek
wisten wel raad met deze nonchalanse
van de thuisclub en wonnen met 12-
15, daarmee de achterstand tot 2-1 te-
rugbrengend.
In de vierde set trok Dash de zaken
recht. Tot 5-5 gelijk op. Daarna liep de
thuisclub uit tot 11-5, om vervolgens
op 15-10 te finishen, waardoor de 3-1
zege van Dash/Sorbo een feit was.

Jaap Sanders had voor deze wedstrijd
de jeugdige Carla Veninga een plaats
in de basis toebedeeld. Zowel aanval-
lend als verdedigend speelde Carla
een goede partij. Bij de service vlotte
het evenwel niet. Hier waren de zenu-
wen haar een paar maal duidelijk de
baas.
Overigens deed Dash/Sorbo deze
middag goede "zaken" want Isala uit
Deventer verloor onverwachts met
3-0 van Sudosa II uit Assen.

Zaterdag 23 januari speelt Dash de
verre uitwedstrijd tegen DIO uit Be-
dum.

• Veldvoetbal
Ratti l (afd. zat.) — Gazelle Nieuwland
2:5-2
Ter voorbereiding op de tweede com-
petitie-helft, die op zaterdag 9 februari
van start zal gaan, heeft Ratti afgelo-
pen zaterdag een oefenwedstrijd ge-
speeld tegen Gazelle Nieuwland uit
Dieren.
Vanaf de aftrap zette Ratti de tegen-
stander onder druk en creëerde enke-
le goede scorings-mogelijkheden. Het
duurde echter tot halverwege de eer-
ste helft alvorens Jan Willem de Hart
Ratti uit een corner van Jan Leegstra
koppend op een 1-0 voorsprong
bracht.
Nog voor de rust werd de voorsprong
tot 2-0 verhoogd door Han Tellegen
die een vrije trap in een keer inschoot.

Na de rust werd de voorsprong snel
tot 5-0 uitgebouwd door doelpunten
van opnieuw Han Tellegen, Piet Im-
mink en Percey Lash die de bal met
een prachtige zweef-kopbal achter de

Gazelle Nieuwland doelman deed be-
landen.
Door slordigheden in de Ratti-verde-
diging wisten de gasten in de slot-mi-
nuten nog twee keer tegen te scoren.
A.s. z^fcdagmiddag speelt Ratti
vriendslWppelijk tegen het eerste elf-
tal van Klarenbeek.

• Dammen
Distriktsttieldamkampioenschappen
In Win^fcwijk is zaterdag 16 januari
het jaarnjKse sneldamkampioenschap
van distrikt Oost gehouden. In de
Hoofdklasse plaatsten van de 22 deel-
nemers Gerrit Wassink, Henk Rue-
sink en Jan Masselink zich voor de 8
deelnemers tellende finale. Jan Mas-
selink eindigde hier als 3e met 2 pun-
ten achterstand op winnaar Gil Salo-
me (DVD Doetinchem), die 11 pun-
ten haalde uit de 7 wedstrijden. Gerrit
Wassink eindigde als 5e en Henk Rue-
sink als 6e, beide met 6 punten.
In groep 2 werd Harry Vos 3e met 6
punten uit 6 wedstrijden; in de laatste
groep eindigden Chris Grevers en
Bennie Hiddink als laatsten.

Gerco Brummelman plaatste zich
voor de 2e klasse finale. Hierin werd
hij 5e met 7 punten uit 8 wedstrijden.
De ongenaakbare winnaar was Bart
Stege uit Hengelo met 16 punten.
In het slechts 8 deelnemers tellende
juniorenveld eindigde Martin B oers-
broek als 4e met 15 punten uit 14 wed-
strijden. Winnaar werd Herbert Rou-
goor uit Breedenbroek met 24 punten.
Marcel Knipper uit Aalten werd aspi-
rantenkampioen met 11 punten. Hier
eindigde Mike Voskamp met 9 punten
op de 4e plaats en Anja Bouwman met
8 punten op de 5e plaats.
Frieda Meyerman en Mark Klein Kra-
nenbarg behaalden beiden 4 punten
in de 3e finalegroep.
De hoogst geëindigde DCV-er bij de
pupillen was Geert Jan Wassink. Hij
eindigde met 7 punten op de 4e plaats.
Bert Klein Kranenbarg haalde in deze
Ie finalegroep 5 punten en werd 5e.
Ruben Bleumink plaatste zich voorde
2e groep en eindigde als gedeeld 5e
met 4 punten.
Per klasse plaatsen zich 4 a 5 spelers
voor het sneldamkampioenschap van
Gelderland, dat op 5 maart in Harder-
wijk wordt gehouden.

Onderlinge kompetitie
Senioren: B. Wentink — J. Koersel-
man 0-2; H. Klein Kranenbarg — H.
Graaskamp 0-2; H. Wansink — M.
Boersbroek 0-2; B. Hiddink - B. Ni-
jenhuis 2-0; H. Ruesink — M. Walra-
ven 2-0; B. Rossel - G. ter Beest 0-2;
H. Lenselink — M. Voskamp 2-0; T.
Slutter - M. Klein Kranenbarg 2-0; R.
Slutter - H. Esselink 0-2; J. Slutter -
G. Hulshof 1-1, B. Breuker-J. Hoe-
nink 1-1.
Jeugd groep A: G.J. Wassink — A.

Harmsen 2-0; D. van Dijk - A. Molen-
dijk 0-2; F. Meyerman — B. Berenpas
2-0; T. Temmink — A. Berenpas 0-2.
Groep B: R. Bleumink - B. Star 1-1;
K. koren —R. Booltink 1-1; S. Wassink
- M. Wassink 2-0; M. Wassink - R.
Booltink 2-0; K. Koren - B. Star 0-2; T.
Temmink — R. Bleumink 0-2; A. Be-
renpas — R. Bleumink 0-2; K. Koren —
T. Temmink 0-2; A. Harmsen — B.
Star 2-0; M. Wassink - K. Koren 0-2.

W.P.N.-hengsten-
keuringen: in drie
weekenden af te
werken zesdaagse
Na het enorme aanbod van jonge
hengsten op de hengstenkeuring van
het Warmbloed Paardenstamboek in
Nederland (W.P.N.) in 1987, was de al-
gemene verwachting dat er in 1988
veel minder hengsten aangegeven
zouden worden. De verwachting is
niet uitgekomen. Weliswaar is het to-
taal-aanbod iets geringer dan vorig
jaar, maar niettemin blijft de aanvoer
overweldigend: een kleine 750 heng-
sten zijn te verwachten. De animo om
met een driejarige, voor het eerst te
keuren hengst, naar de hengstenkeu-
ring te trekken blijft onverminderd.
Daarmee is ook opnieuw aangetoond
dat de fokkerij van rij-, tuig- en basiss-
paarden in Nederland springlevend
is. Ook de cijfers met betrekking tot
het aantal gedekte merries in 1987 on-
derstrepen deze stelling. Waar in de
ons omringende landen sprake is van
een voortdurende daling van het aan-
tal dekkingen, is in ons land de belang-
stelling voor de warmbloedfokkerij
gestegen. Een dergelijk fenomeen
doet zich uitsluitend voor indien de
economische wetmatigheid zulks toe-
staat. Met andere woorden: als er in
voldoende mate afgezeUwn worden,
bloeit de fokkerij. En d^^an is der-
halve sprake.
De grote aanvoer op de komende
hengstenkeuring bevestigt opnieuw
de positie van de W.P.N.-hengstqn-
keuring, die op het gebj^^an de rij-
en tuigpaarden de groot^r ter wereld
is.
Een dermate groot aanbod van voor
het eerst te keuren hengsten maakt
een zorgvuldige voorselectie noodza-
kelijk. Daarvoor zijn vier dagen uitge-
trokken. Ingedeeld naar geografische
herkomst komen alle te keuren heng-
sten in respectievelijk Arnhem (op 22
en 23 januari in de Rijnhal) en Zuidla-
ren (op 29 en 30 januari in de Prins
Bernhardhoeve). Twee zeer mooie en
ruime accommodaties met volop zit-
plaatsen voor de duizenden bezoe-
kers die gewend zijn naar deze selec-
tieplaatsen te trekken. Bovendien
wordt nu meer publiek verwacht, aan-
gezien mede met het oog op de be-
langstelling ook de voorselectie in
Arnhem naar het weekeinde is ver-
plaats. In Zuidlaren wordt op vrijdag-
avond bovendien de regionale heng-
stenkeuring met reeds goedgekeurde
hengsten afgewerkt, aangevuld met
enkele interessante demonstraties.
Degenen die in Arnhem en Zuidlaren
(en later in Utrecht) niet uren onafge-
broken op de tribune willen zitten,
kunnen de benen even uitstrekken
door naar de handelsringen te wande-
len. Daar kan men in een speciale ring
de hengsten in vrijheid zien bewegen
en springen.
Een selectie uit de hengsten die in
Arnhem en Zuidlaren de eerste be-
zichtiging hebben doorstaan, wordt in
Utrecht in de grote Veemarkthallen
op vrijdag 5 februari opnieuw voorge-
steld. En de beste exemplaren hiervan
komen terug op zaterdag 6 februari in
Utrecht. Dan valt de voorlopige be-
slissing welke van de hengsten te zij-
ner tijd mogelijk de fokkerij mogen
dienen. Er is echter nog een belangrij-
ke stap die voordien gezet moet wor-
den. Alle definitief aangewezen heng-
sten ondergaan in het voorjaar een
test gedurende 100 dagen. Slechts de
hengsten die deze test met voldoende
resultaat hebben doorstaan, mogen
werken aan een nakomelingschap.

Verdien f 5,- door
voor 22 januari

Contact te betalen!

Uitvoeringen
"Sursum Corda"
Dit jaar worden er door de chr. muziek-
vereniging "Sursum Corda" 2 uitvoe-
ringsavonden gehouden. Deze avonden
worden gehouden op vrijdag 5 februari
en zaterdag 6 februari in het Dorpscen-
trum.
Door het vrij grote programma van de
eigen onderdelen, muziek, drum-
band, majorettes en jeugdkorps is dit
jaar besloten om en toneelstuk te la-
ten vervallen.
Er is ook dit seizoen weer hard ge-
werkt om een leuk programma in el-
kaar te zetten. Het bestuur is dan ook
van mening dat het programma vol-
doende variatie en inhoud biedt om
donateurs en belangstellenden een
prachtige avond aan te bieden.
Toon uw belangstelling en kom genie-
ten van klank, kleur, show en rithme.
Evenals andere jaren is ook nu de toe-
gang voor deze avonden gratis.
Voor verdere informatie verwijzen we
u naar de advertentie elders in dit
blad.

Geld verdienen?
voor 22 januari
Contact betalen!

Reünie
Stedelijk Lyceum
(Gymnasium, Atheneum, HAVO)
Het Stedelijk Lyceum, voortgekomen
uit het Gymnasium, HBS en MMS te
Zutphen, zal in 1989 zijn 150-jarig be-
staan vieren.
Dit zal gepaard gaan met een groot
aantal activiteiten, o.a. een grote reü-
nistendag op zatedag 18 november
1989.
Het Jubileumcomité probeert kontak-
ten te leggen met oud-leerlingen. We
zoeken namen en adressen.

Bent u oud-leerling, oud-leerlinge of
kent u iemand die dat is, neem dan de
telefoon en bel onze schooladminis-
tratie, die gaarne naam en adres no-
teert.
Alle geregistreerden krijgen te zijner
tijd een uitnodiging.
Telefoon 05750-19451.

Voetbalvereniging
"Vorden" velengde
kontrakt met trainers
Het bestuur van de voetbalvereniging
"Vorden" heeft trainer Herman de
Weerd nog voor tenminste één sei-
zoen gekontrakteerd. Ook de kontrak-
ten met jeugdtrainer Bert Colenbran-
der en met Karel Nieuwenhuis wer-
den verlengd.

Computer voor voetbal-
vereniging "Vorden"
Gerrit Bloemendaal, de man die een paar maand geleden afscheid
nam als penningmeester van de voetbalverneniging "Vorden", werd
zaterdagavond tijdens een gezellige feestavond in zaal "De Herberg"
door voorzitter Jan van Ark dank gebracht voor /ijn vele werk voor de
club. Bloemendaal heeft het penningmeesterschap ruim 12 jaar uit-
geoefend.

Bij zijn dankwoord zei Bloemendaal
dat hij zijn taak mede met behulp van
een computer heeft kunnen doen. Tot
verrassing van de aanwezigen bood
hij zijn opvolger Bert Beek namens
het administratiekantoor De Regt,
Bloemendaal, Wiegerinck een com-
puter aan!
Een geste die uiteraard in dank werd
aanvaard. Tijdens deze feestavond
werden Joop Westerveld en Jan Jan-
sen gehuldigd vanwege het zilveren
verenigingsjubileum. Beide heren
ontvingen de clubspeld terwijl de da-
mes een boeket bloemen kregen aan-
geboden.

Voorzitter Jan van Ark memoreerde
in zijn openingstoespraak de goede re-
sultaten die diverse elftallen in de eer-
ste competitiehelft hebben behaald.

Hij waarschuwde de spelers om in het
tweede gedeelte van de competitie
toch vooral niet buiten de "voetbal"-
schoenen te gaan lopen. Tijdens het
verdere verloop van de feestavond
met medewerking van het orkest
"Sound Selektion" werden de aanwe-
zigen vermaakt met een optreden van
de "noaber" uit Zieuwent en de zan-
ger John F. Steeper.

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman

Zuurkool k la minute
Het gerecht met zuurkool en vleeswaren kunt u in ongeveer 20 tot 25 mi-
nuten bereiden.
Reken voor 4 personen op 250 gram gekookte (achter)ham (8 plakken),
200 gram gerookt spek, ontbijtspek of bacon (aan een stukje), 4 a 8 Frank-
furter worstjes of l rook worst.

Snijd het spek in zeer kleine blokjes.
Breng in een pan l deciliter droge witte wijn en eenzelfde hoeveelheid
water aan de kook. Voeg 750 gram zuurkool (met twee vorken goed los-
gehaald), de spekblokjes, l ragfijn gesnipperde ui en l grof geraspte licht-
zure appel toe.
Schep alles goed om en leg het deksel op de pan. Laat alles precies 10 mi-
nuten zachtjes koken. Neem daarna het deksel van de pan en laat alles
nog 5 minuten doorkeken, waarbij dan zoveel mogelijk vocht uit de pan
dient te verdampen.
Kook 750 gram geschilde aardappelen apart gaar. Schud er direct nadat
ze zijn afgegoten een klontje boter (ca. 50 gram) door. Bereid de Frank-
furters of de rookworst zoals op de verpakking is aangegeven of zoals uw
leverancier u heeft geïnformeerd.
Schep de zuurkool in het midden van een voorverwarmde platte schaal.
Leg de plakken ham erop en schik de gekookte aardappelen en de Frank-
furters of de gesneden rookworst er rondom.

Tip: geef er eventueel een sauskom met gesmolten boter bij. Zet een
potje met mosterd op tafel.

Bereidingstijd: 25 minuten.
Energie per portie: ca. 2655 kj (635 kcal).



Help vogels de winter door en
beleef er zelf ook plezier aan!

\ \ \

Vogels hebben het 's winters moeiüjk. Dat weet iedereen, zeker na
drie strenge winters. Honderdduizenden vogels hebben de afgelopen
winters niet overleefd. Maar niet iedereen weet dat vogels heel ge-
makkelijk te helpen 4jn door wat voer voor ze neer te leggen. Vogel-
bescherming geeft u hier wat tips, om zo goed mogelijk voor de vogels
te zorgen én om er /elf plezier aan te beleven.

Bij vorst en sneeuw hebben vogels het
moeilijk. Ze kunnen niet bij hun voed-
sel komen. En in koude nachten ver-
liezen ze 1/lOe van hun lichaamsge-
wicht. Overdag is het laat licht en
vroeg weer donker; ze hebben dus
niet zoveel tijd om voedsel te zoeken.
Bovendien kunnen kleine vogels geen
dag zonder voedsel. Ze sterven dan
doordat de lege darm gaat ontsteken.
"De natuur regelt dat zelf toch wel?"
hoor je soms nog wel eens zeggen. In
zekere zin klopt dat wel, maar er is
veel veranderd in de afgelopen decen-
nia. Vroeger was er in dorpen en boer-
derijen veel meer voedsel voor de vo-
gels beschikbaar. Granen, akkeron-
kruiden, paardevijgen etc. zijn uit het
dagelijkse leven verdwenen. En na-
tuurlijk is het ook leuk om al die vo-
gels in je eigen tuin of omgeving waar
te nemen, al voedsel zoekend om uit-
eindelijk op 'het door u verstrekte
voedsel neer te strijken.

Dit zijn de tips van Vogelbescher-
ming:
- Voer vooral bij sneeuw of ijzel of als

de bodem hard bevroren is.
- Voer niet teveel tegelijk, liefst

's morgens na het aanbreken van de
dag.

- Speciaal samengesteld wintervoer
voor vogels is te koop bij de dieren-
speciaalzaken.

- U kunt de vogels extra voeren met
brood, kaaskorsten zonder pla-
stic(!), rotte appels, schillen, klok-
huizen en ongekookte havermout.

- Mezen smikkelen graag van pinda's,
een halve kokosnoot of mezebollen.
Houd de pinda's in de gaten, ze zijn
zo op.

- Wanneer het gesneeuwd heeft, is
het niet nodig voor water te zorgen.
De vogels pikken dan wel van de
sneeuw.

- Als alles hard bevroren is, vergruis
dan een paar ijsblokjes.

- Maak de voedertafel regelmatig
goed schoon om te voorkomen dat
de vogels elkaar via de uitwerpselen
zouden besmetten.

- Maak ook een voederplekje op de
grond en voer niet steeds op dezelf-
de plaats. Dat voorkomt ziektes.

- Voer niet meer tijdens het voorjaar
als er jongen zijn. Jonge vogels kun-
nen namelijk alleen maar insekten
verwerken.

Vetbollen
Voor de echte doe-het-zelvers volgt
hieronder nog een recept om vetbol-
len te maken:
- Smelt drie pond ongezouten rund-

vet in een pan.
- Al roerend voegt men daar een

mengsel van 6 ons gebroken hen-
nepzaad en maanzaad aan toe en 3
ons zonnepitten.

- Giet de warme brei in vormpjes, b.v.
kleine blikjes of lege melkkarton-
nen.

- Leg daarin, voordat de brei stolt,
een stevige katoenen draad.

- Zodra de massa hard is geworden,
kunnen de bollen buiten aan de
draad worden opgehangen.

- Zijn de bollen moeilijk los te krijgen
uit de vormen, houdt deze dan even
in heet water.

Tegen katten kan men best wat voor-
zorgsmaatregelen nemen. Een daar-
van is het winden van prikkeldraad
om de paal van de voederplank. De
beste maatregel is natuurlijk de voe-
derplank op een zodanige manier en
plaats te maken dat poezen niet bij de
voedertafel kunnen komen.
Het is voor de vogels wel zo veilig als
er struiken of bomen in de buurt van
de voederplank zijn.
Het is ook zaak de voederplank in een
strenge winter steeds gevuld te hou-
den. De vogels rekenen er op dat ze op
een bepaalde plaats voedsel kunnen
vinden, en een enkeling zal zelfs een
lange tocht vanuit het bos maken naar
de bekende plek. Daarbij gebruikt
zo'n vogel veel energie en als dan de
voederplank leeg is, is dat meer dan
sneu.
Het lijkt soms of er de hele dag vogels
op de voederplank zitten, maar er zijn
toch wel "spitsuren" te herkennen.
Vooral tegen het einde van de middag
omstreeks vier uur als het al begint te
schemeren willen de vogels voor het
slapen gaan nog wel even een volle
maag halen.
Als gever beleeft u er zelf ook veel ge-
noegen aan. Wie bij zijn huis of het
een flatwoning op elf hoog is of een
herenhuis in een villawijk, een voe-
derplank maakt en daar het nodige vo-
gelvoer op legt, kan verzekerd zijn van
vele uren aangenaam vogelkijken.
En wie e^fciaal heeft leren kijken
naar de vo^ls dichtbij huis, krijgt al-
licht ook voor andere vogels belang-
stelling, en daarmee weer voor natuur
en milieu. En dat is een winstpunt te-
meer.

Laat u trouwens het voeren van roojvo-
gels, uilen en watervogels in landelijke
gebieden over aan vogelwerkgroepen en
andere instanties. Dit vergt een bepaal-
de kennis en ervaring.

AGENDA

Vordens Mannenkoor, elke maandag repe-
titie in het Dorpscentrum.

Iedere eerste maandag van de maand,
Schrijfavond Amnesty International.

Iedere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum.

Iedere maandagavond oefenavond majo-
rettegroepen Chr. Muzietver. Sursum
Corda in het Dorpscentrum.

Muziekver. Concordia in Dorpscentrum:
maandagavond repetitie drumband; don-
derdagavond repetitie muziekver.; woens-
dagavond repetitie majorette en minirette.

ledere dinsdagmiddag dansen voor oude-
ren Zaal de Herberg.

ledere dinsdagavond repetitie drumband
Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te Vier-
akker.

ledere dinsdagavond repetitie muziek-
korps en drumband Chr. Muziekver. Sur-
sum Corda in het Dorpscentrum.

Elke dinsdagavond training dansmariekes
van karnavalsvereniging „De Deurdrea-
jers" bij "d'Olde Smidse".

ledere dinsdagavond badminton-competi-
tiewedstrijden Flash en iedere donderdag-
avond badminton speelavond, sporthal.

Iedere dinsdagavond Vordens dameskoor
repetitie.

ledere woensdagmorgen: Meer bewegen
voor ouderen, Volksdansen en gymna-
stiek. Stichting Welzijn Ouderen.

Elke woensdagochtend in het Dorpscen-
trum gelegenheid voor biljarten, dammen
en schaken; elke woensdagmiddag brid-
gen, klaverjassen en andere kaartspelen.

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het Pantoffeltje.

ledere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

Iedere donderdagavond repetitie harmo-
nie Jubal in het St. Ludgerusgebouw te
Vierakker.

Fietsclub VRTC elke donderdagavond
zaaltraining in het Dorpscentrum.

ledere vrijdagavond klubavond Damclub
Vorden in zaal d'Olde Smidse.

Vrijdag's avonds repetitie Interchrist inde
Voorde.

Iedere zaterdagmorgen in het Dorpscen-
trum repetitie Nuts Blokfluit- en Melodi-
caclub.

JANUARI

20 Jaarvergadering Plattelandsvrou-
wen
21 Bejaardenkring
22 Jong Gelre vormingswerkgroep
23 Pronkzitting Karnavalsver. De
Deurdreajers in de Herberg
24 Vordense Tafeltenniskampioen-
schappen in de Herberg
27 H.V.G. Dorp jaarvergadering in de
Voorde
29 Jong Gelre regio volleybal

FEBRUARI
01 Jong Gelre zaalvoetbal (Veldhoek)
02 Bejaardensoos Kranenburg jaar-
vergadering met bingo
03 {Carnavalsavond de Deurdreajers
Villa Nuova
03 Vrouwencabaret Plattelandsvrou-
wen
04 Bejaardenkring
05 Uitvoering Sursum Corda in
Dorpscentrum
05 Jong Gelre Dropping
06 Uitvoering Sursum Corda in
Dorpscentrum
08 Jaarvergadering HSV de Snoek-
baars in de Herberg
12 Jong Gelre volleybal
12 Karnaval in de Herberg
13 Uitvoering Sursum Corda in
Dorpscentrum
13 Karnaval in de Herberg
14 Karnaval in de Herberg
15 Karnaval in de Herberg
15 Jong Gelre badminton
16 Karnaval in de Herberg
16 Karnaval Bejaardensoos
17 Jong Gelre zwemmen
18 Bejaardenkring Reisje
19 Gez. culturele avond GMvL, Jong
Gelre, Plattelandsvrouwen
20 Uitvoering Vordens Toneelver, in
Dorpscentrum >
21 Karnaval in de Herberg
23 Gezellige avond NCVB
24 H.V.G. Dorp maandelijkse avond
in de Voorde
26 Jong Gelre regio volleybal

MAART
01 Bejaardensoos-middag
03 Bejaardenkring
05 Contactavond Vordens Mannen-
koor Dorpscentrum
12 Jong Gelre Provinciale binnen-
sportdag
15 N.C.V.B. Pasen
16 H.V.G. Dorp maandelijkse avond.
Pasen in de Voorde
17 Bejaardenkring
18 Jong Gelre tafeltennis
19 Uitvoering Concordia Dorpscen-
trum
23 Avond Produktschap Vee en Vlees,
Plattelandsvouwen
25 Jong Gelre tafeltennis regio
29 Bejaardensoos passie-middag
31 Bejaardenkring Pasen

Betaling abonnementsgeld tot 22 januari
Het abonnementsgeld voor 1988 voor Contact ed. Vorden bedraagt

f 36,- inklusief 6% B.T.W.
als u voor 22 januari 1988 betaalt.

Betaalt u na 22 januari (ook girobetalers) dan brengen wij u f 5,-
administratiekosten in rekening.

U verdient dus f 5,- als u vóór 22 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 8.00-12.00 uur
en 13.00-17.00 uur; zaterdags gesloten.
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