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Gemeente werft nieuwe industrie
Tijdens een onlangs gehouden bijeenkomst van de leden van de Vordense Industrie Kring heeft de
gemeente uitleg gegeven over haar toekomstvisie en plannen met betrekking tot de industrie en de
uitbreidingsmogelijkheden. Weekblad Contact stimuleerde onlangs, door een geplaatst artikel, een
jaarlijks overleg tussen gemeentebestuur en industrie.

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

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

KOELKASTEN OP

Met ingang van donderdag 7 decem-
ber haalt de gemeente afgedankte
koelkasten en diepvriezers op. Doordat
hierin cfk 's en olie z i t ten , zijn deze be-
lastend voor het milieu indien de/e
s t o f f e n na verloop van tijd vrijkomen
na hel storten ervan. Hierdoor wordt
de ozonlaag aangetast en de bodem
verontreinigd. Om dit te voorkomen
brengt de gemeente de koelkasten naar
'de Sloopstraat' in Zutphen die de olie
en de cfk's op deskundige manier ver-
wijdert en afvoert.
Omdat de afdel ing gemeentewerken
niet iedere eerste donderdag van de
maand de hele gemeente door kan rij-
den, zijn er voor het ophalen van de
koelkasten enkele spelregels gemaakt.
1. Iedereen, die een koelkast of diep-
vriezer mee wil geven, moet. dit uiterlijk
op de eerste woensdag van de maand
doorgeven aan de afdeling algemene
zaken ter secretarie, telefoon 05752
-'2323 tst 42.
2. De oude koelkast of diepvriezer
dient de eerste donderdag van de
maand uiterlijk om 12.00 uur aan de
weg te staan.
Aan het meegeven van een koelkast
zijn geen kosten verbonden.
De firma Ier Horst, die voor de ge-
meente het h u i s v u i l ophaalt, zal deze
koelkasten en diepvriezers niet meer
meenemen.

APPEN VAN-
BOMEN

Burgemeester en wethouders hebben
besloten om 62 populieren langs de
Kruisdijk te kappen. De/e kaprijpe bo-
men hinderen een aantal eiken aan de
overzijde van de weg. Deze beginnen
krom (e gloeien doordat de populie-
ren teveel zonlicht wegnemen. In de
plaa ts van de populieren komen jonge
eiken.
Langs de Vierakkersestraatweg zullen
22 kaprijpe populieren worden gekapt.
Hiervoor in de plaats worden essen
herplant.
Langs de Wildenborcliseweg staat een
in zeer slechte staat verkerende acacia.
Deze levert gevaar op voor het verkeer.
Burgemeester en wethouders hebben
besloten deze boom te kappen. Ter
plaatse wordt een jonge acacia inge-
plant .
Aan de heer J. Ritter, Wilhelminalaan
16 te Vorden is een vergunning ver-
leend voor het kappen van een berk die
in de voortuin van de woning staat. In
de plaats van de berk komt een lijster-
bes.
Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
minis t ra t ieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunningen
bij het college van burgemeester en
wethouders een bezwaarschrift worden
ingediend.

IF^VERGUNNINGEN
Op (i november jongstleden hebben
burgemeester en wethouders bouwver-
gunning verleend aan:
— de heer M.G. Wolsing, Nieuwstad

39 te Vorden, voor het gedeeltelijk
vergroten van de woning op het
perceel Nieuwstad 39 te Vorden;

— de heer E. Maalderink, Spiekerweg
4 te Vorden, voor het bouwen van
een paardenstal op het perceel
Spiekerweg 4 te Vorden;

— gebrs. Kettelerij B.V., Zutphense-
weg 64 te Vorden, voor het bouwen
van een loods annex kantoor -
kantine — werkplaats, op het per-

ceel Addinkhof 16 te Vorden;
— de heer B.A.M. Bleumink, Het

Hoge 70 te Vorden, voor het ver-
groten van de woning op het per-
ceel Het Hoge 70 te Vorden;

— de N.V. SEP te Arnhem, voor het
bouwen van een elektriciteitsmast
op het perceel kadastraal bekend
gemeente Warnsveld, sektie N, nr.
238 (nabij de Heerlerweg).

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

irOLLECTE

Burgemeester en wethouders hebben
aan de Hernhutterzending vergun-
ning verleend voor het houden van een
kaarsenverkoopaktie van 20 tot en met
25 november aanstaande.

mmmg.
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BESTRIJDING
In de week van 27 november tot en met
l december aanstaande houdt de ge-
meente de gratis rattenbestrijdingsak-
tie.

lot en met 24 november aanstaande
kunt u zich hiervoor opgeven bij de re-
ceptie van het gemeentehuis.

WNZAMELEN
^LANDBOUW-
PLASTIC

Op 1 1 december aanstande vindt er
weer een inzamelaktie vpor; landbouw-
plastic plaats. Indien u landbouwplas-
tic mee wilt geven dan kunt u dit door-
geven aan de receptie op het gemeen-
tehuis .
Het landbouwplastic wordt gerecycled.
Indien het gestort of verbrand zou wor-
den, dan is dit bijzonder schadelijk
voorliet milieu.
Binnenkort krijgen diegenen die land-
bouwplastic gebruiken hierover nog
persoonlijk bericht.

ERGADERINGEN
RAADS-

COMMISSIES
De commissies geven onder meer ad-
vies aan burgemeester en wethouders
over aan de gemeenteraad aangebo-
den raadsvoorstellen tot het nemen
van een besluit , /o nodig stellen bur-
gemeester en wethouders naar aanlei-
ding van een advies voorstellen nog bij
of houden de/e aan. Ook kunnen
raadsvoorstellen ingetrokken worden.

De leden van de commissies zijn tevens
raadslid.
De commissie voor algemeen bestuur
vergadert op dinsdag 21 november
1989 om 20.30 uur in het gemeente-
huis. Op de agenda staan de volgende
punten:

— Verkoop bouwgrond in Kranen-
burg;

— Beschikbaar stellen krediet voor de
herdenking van 45 jaar bevrijding;

— Beschikbaar stellen krediet en aan-
vragen en aanvaarden van 2 lenin-
gen en jaarlijkse bijdragen uit
's Rijks kas voor de aankoop en ex-
ploitatie van 2 (huur)woonwagens;

— Verwerving grond en aanleg trot-
toir/parkeerhaven aan de Burge-
meester Galleestraat;

— Behandeling van bezwaar- en be-
roepschriften op grond van de Wet
Administratieve rechtspraak over-
heidsbeschikkingen en op grond
van andere wetten en verordenin-
gen.

De raadscommissie voor financiën en
openbare werken c.a. vergadert op
dinsdag 21 november om 19.30 UUT in
het gemeentehuis. Op de agenda staan
de volgende punten:
- Afreken g subsidie 1988 Stichting

Welzg^)uderen Vorden;
— Nota minimabeleid;
— Verkoop bouwgrond in Kranen-

burg;
— Beschikbaar stellen krediet voor de

herdenking van 45 jaar bevrijding;
— Wijziging van de begroting 1989 nr.

39-89;
— Vaststellen maximum-krediet in re-

keningcourant voor het jaar 1990;
— Vaststelling maximumbedrag voor

aan te gane kasgeldleningen en ver-
lenen machtiging tot het uitzetten
van kasgelden voor het jaar 1990;

— Verordening Reinigingsheffingen
1990;

— Beschikbaar stellen krediet en aan-
vragen en aanvaarden van 2 lenin-
gen en jaarlijkse bijdragen uit
's Rijks kas voor de aankoop en ex-
ploitatie van 2 (huur)woonwagens;

— Verwerving grond en aanleg trot-
toir/parkeerhaven aan de Burge-
meester Galleestraat;

— Aanstellen tijdelijke kracht;
— Nieuwsbrief VNG inzake onroerend

goedbelas tingen;
— Aanschaf Kliko-milieubox voor op-

slag van klein chemisch afval bij
particulieren.

De commissie voor Milieu en Welzijn
vergadert op woensdag 22 november
1 (.)<S9 om 19.30 uur in het gemeente-
huis op-de agenda staan de volgende
punten:
— Aanschaf Kliko — milieubox voor

de opslag van klein chemisch afval
bij particulieren;

— Afrekening subsidie 1988 Stichting
Welzijn Ouderen Vorden;
Nota minimabeleid;

— Beschikbaar stellen krediet voor de
herdenking van 45 jaar bevrijding;

— Budgetsubsidie.

Ook u kunt, indien u dat wenst, over de
onderwerpen die op de agenda s taan,
uw mening kenbaar maken. De raads-
stukken, tevens commissiestukken, lig-
gen ter inzage in de bibliotheek te Vor-
den en in de Rabobank te Wichmond.
Als u wilt inspreken, moet u dit 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 voor-
dat de behandeling van het betreffen-
de agendapunt begint. De mogelijk-
heid bestaat dat de commissieleden u
tijdens de behandeling van het agen-
dapunt vragen stellen. Tevens kan de
voorzitter een tweede inspraakronde
invoegen.

Op uitnodiging van burgemeester en
wethouders werd deze bijeenkomst in
eht gemeentehuis Kasteel Vorden ge-
houden, mede ingegeven door de wens
jaarlijks contact te hebben als gemeen-
te met de Vordense industrie. De bur-
gemeester heette als gastheer de kring
welkom en vertelde over de plannen en
ideeën aangaande de industrie in 't al-
gemeen. In zijn portefeuille zijn eco-
nomie en ruimtelijke ordening opge-
nomen, zodat de industriële zaken
hem na aan 't hart liggen.

Ontwikkeling industrieterrein
Vervolgens gaf de heer Ditzel aan tie
hand van kadastrale kaarten uitleg over
de ontwikkeling en uitbreiding van in-
dustrieterrein. De gemeente heeft mo-
gelijkheden tot uitbreiding - enige hec-
taren — en wil deze grond aan nieuwe
industrie uitgeven. De animo daar-
voor is in ieder geval aanwezig, regel-
matig komen verzoeken bij de gemeen-
te voor aankoop van industriegrond.
Na zijn boeiende inleiding volgde een
levendige discussie over een aantal za-
ken uit het industriebeleid en de stimu-
lering van de industrie.
Diverse zaken kwamen aan de orde
zoals omleiding verkeer, rotonde (er
zal toch eerst proefgereden worden in
overleg met de fa. Woltering), stimule-
ren, industrie, vergrijzing van de ge-
meente Vorden, het toerisme, contact
met Kamer van Koophandel en niet te
vergeten periodiek overleg. De voorzit-
ter, de heer de Regt, dankte de gast-
heer voor deze bijeenkomst en gaf de
mening te kennen dat de Industrie
Kring nieuwkomers ook ^fe|g ziet ko-
men. Een bredere basis iMJpist wense-
lijk en zal ook de bestaande industrie
kunnen ondersteunen. De bijeen-
komst werd vervolgens beëindigd met
een rondleiding door het kasteel waar-
bij de burgemeester — teraike kundig
- nuttige informatie o^Mieden en

verleden vertelde.

Jong Gelre,
Warnsveld
Jong Gelre houdt op l december een
dropping voor haar aspirant leden.
Verzamelen bij de Boggelaar. Enkele
tips voor deze avond zijn, neem mee
een zaklamp — laarzen — regenpak —
pen of potlood en een goed humeur.
Kom allemaal, breng zo veel mogelijk
vrienden en vriendinnen mee, dan kan
het weer een fantastische gezellige
avond worden. Voor verdere inlichtin-
gen tel. 05752 - 1577. De beloofde dis-
co-avond wordt even uitgesteld.

Tentoonstelling
'De vogelvriend' en
'Ons Genoegen'
Vrijdag 17 november zal bekend ge-
maakt worden wie de mooiste vogel van
Vorden heeft gekweekt. De vogelvere-
niging 'De Vogelvriend' heeft nl. dit
jaar haar zustervereniging 'Ons Ge-
noegen' uitgenodigd om met hun vo-
gels naar de tentoonstelling te komen.
Deze tentoonstelling wordt gehouden
in het voormalig jeugdhonk in het
Dorpscentrum. De achtergrond van
deze gezamenlijke tentoonstelling is
om de concurrentie te vergroten.
Vooraf diende overleg plaats te vinden,
aangezien de twee verenigingen bij
verschillende bonden zijn aangesloten.
De moeilijkheden waren niet onover-
komelijk zodat na een paar avonden
vergaderen 'De Vogelvriend' groen
licht kreeg om deze wedstrijd volgens
haar reglement te organiseren. Alle
250 vogels worden door keurmeesters
van de Algemene Nederlandse Bond
van Vogelhouders gekeurd. Deze keu-
ring vindt plaats op 16 november en
zal worden verricht door de heer Maat-
man uit Eibergen (kleurkanaries); de
heer den Houdijker uit Apeldoorn en
de heer Grafhorst uit Apeldoorn (bei-
den parkieten) en de heer Houtkoper
uit Zevenaar (postuur kanaries). Na
verwerking van deze keurresultaten zal
de wethouder van sportzaken mevrouw
Aartsen deze tentoonstelling vrijdag-
avond openen. De inzenders kunnen
dan de keurbriefjes en catalogus afha-
len. Tijdens deze tentoonstelling kan
een ieder die vogels wil kopen ook te-
recht in de zgn. verkoopklasse.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde gemeente
Zondag 19 november 10.00 uur ds. H. Weste-
rink. Er is zondagsschool en jeugdkerk.

Geref. kerk Vorden
Zondag 19 november 10.00 uur ds. P.W. Dek-
ker, viering H.A.; 19.00 uur ds. P.W. Dekker,
viering H.A.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 18 november 19.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 19 november 9.00 uur Eucharistievie-
ring.

RK kerk Vorden
Zondag 19 november 10.30 uur Eucharistievie-
ring.
Weekend-Wacht-Pastores: 19-20 november
Past. Vrehe, tel. 05754-291.

Hulsarts 18 en 19 november dr. Haas, tel.
1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel moge-
lijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

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

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

Dierenartsen van zaterdag 18 november 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Warrin-
ga, tel. 1277. Tevens de gehele week avond-
en nachtdienst van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 18 en 19 november G.M. Wolsink,
Lochem, tel. 05730-56534.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494. Spreekuren
maandag en woensdag 11.00-12.15 uur. Ad-
viescommissie woningtoe-wijzing houdt zitting
in net Dorpscentrum de eerste maandag van
de maand van 19.00-20.00 dagelijks.

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

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

Tafeltje Dekje maand november mevr. Wol-
ters, tel. 1262. Graag bellen vóór negen uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

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

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

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

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 19 november ds. M.J.J. Bonting.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 18 november 17.00 uur Eucharistie-
viering.

Zondag 19 november 10.00 uur Woord- en
Communiedienst.
Weekend-Wacht-Pastores: 19-20 november
Past. Vrehe, tel. 05754-291.

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

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

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

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

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

Plattelandsvrouwen Toneeluitvoering
De plattelandsvrouwen hebben dezer
dagen een bezoek gebracht aan het
Kluwer Gourantenbedrijf te Deventer.

Behalve het aanschouwen van een be-
drijfsfilm kon men ook een bedrijf zelf
nemen en kregen de dames een aardig
idee over de wijze waarop een krant tot
stand komt. Onder het genot van een
drankje bestond gelegenheid tot het
stellen van vragen. Rein Kroes verbon-
den aan het 'Roessingh' te Enschede,
als hoofd sociaal kultureel werker,
heeft de dames van de afdeling Vorden
een diaserie vertoond over het 'Roes-
singh' in het algemeen. Op 28 novem-
ber kunnen er'tijdens de 'doemiddag'
in het Dorpscentrum kerstballen en
kerstkaarten worden gemaakt. Deze
middag staat omler leiding van fan
Bark. De Kerstviering vindt plaats op
20 december in 'De Herberg'.

Ned. Bond v. plattelandsvrouwen en
GmvL afd. Warnsveld houdt weer haar
jaarlijkse toneeluitvoering. Opgevoerd
wordt het toneelstuk 'Geen been om
op te staan', geschreven doorj. Hem-
minkkamp. De bejaarden van Warns-
veld en omstreken worden op woens-
dagmiddag 22 november in de 'Uitru-
s t ing ' te Lefde uitgenodigd. De spelers
en speelsters allen eigen leden v/d af-
deling, zijn druk aan het repeteren.
Het beloofd vast een mooie middag te
worden. De toegang is vrij en in de
pauze is er een verloting. Vrijdagavond
24 november wordt hel s tuk voor eigen
leden opgevoerd.

Burgerlijke Stand
Overleden: J. Kettelarij-Eenink, oud
72 jaar.



GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat vanaf
vrijdag 17 november 1989, gedurende één maand, ter
gemeentesecretarie, afdeling Ruimtelijke Ordening c.a.
(koetshuis) ter inzage liggen de door de gemeenteraad
in zijn vergadering van 31 oktober 1989 ongewijzigd
vastgestelde bestemmingsplannen:
— Herziening bestemmingsplan Addinkhof 1986, no.

1 (tuincentrum langs de Rondweg);
— Het Wiemelink 1989 (perceel grond voor particulie-

re woningbouw).

Tegen het eerstgenoemde plan zijn geen bezwaren in-
gediend zodat niemand gerechtigd is hiertegen bezwa-
ren in te dienen bij Gedeputeerde Staten.
Zij die bezwaren hebben ingediend bij de gemeente-
raad tegen het als tweede genoemde plan kunnen ge-
durende bovengenoemde termijn van één maand
schriftelijk bezwaren indienen tegen het vastgestelde
plan bij het College van Gedeputeerde Staten van Gel-
derland, postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Vorden, 16 november 1989.

De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en Wethouders van Vorden maken be-
kend voornemens te zijn om met toepassing van artikel
19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening medewer-
king te verlenen aan de bouwplannen van de N.V. Sa-
menwerkende Elektriciteits Produktiebedrijven voorde
bouw van 3 hoogspanningsverbindingsmasten op de
percelen kadastraal bekend gemeente Wamsveld sek-
tie O, nrs. 558 en 116 en sektie N, nr. 224 (nabij de
Broekweg en de IJsselweg).
De op deze bouwplannen betrekking hebbende bouw-
en situatietekeningen liggen vanaf maandag 20 no-
vember 1989 gedurende 14 dagen ter gemeentesecre-
tarie (koetshuis) ter inzage met de mogelijkheid voor
een ieder om hiertegen gedurende bovengenoemde
termijn schriftelijk bezwaren in te dienen bij hun colle-
ge.

Vorden, 16 november 1989

Burgemeester en wethouders voornoemd.

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling

GEMEENTE
VORDEN

Hinderwetterinzagelegging beschikking (art. 31, lid
2 Wet ABM)

•

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 17-
11-1989 op werkdagen van 9.00-12.00 uur en van
14.00-16.00 uur, behalve 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:

1. Noordwijk Beheer B.V., Aerdenhoutseweg 14, 2111
AD Aerdenhout om een vergunning tot het oprich-
ten of in werking hebben van een tuincentrum met
opslag van bestrijdingsmiddelen, adres inrichting
Ruurloseweg (ongen.) en

2. De heer H.G.M. Gerretsen, Ruurloseweg 64, 7251
LV Vorden om een nieuwe, de gehele inrichting om-
vattende vergunning voor een Horecabedrijf, adres
inrichting Ruurloseweg 64 te Vorden.

De strekking van de beschikking luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten toe-
komstige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar,
schade of hinder buiten die inrichting, is de vergunning
verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruike-
lijke voorschriften ter voorkoming of beperking van ge-
vaar, schade of hinder.

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

ben 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 Afdeling
voor de Geschillen van bestuur van de Raad van State
en in tweevoud worden ingediend binnen een maand
vanaf de datum van tervisielegging van de beschikking,
enwel bij deze Afdeling, postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage.
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 het tref-
fen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet
binnen bovengenoemde periode van een maand wor-
den gericht aan de voorzitter van genoemde afdeling.
Een niet terstond van kracht verklaarde beschikking
wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Datum: 15 november 1989.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de secretaris, de burgemeester.
Mr A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling

N atu u rl ij k voo r
je opleidingen
naar:

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

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

qe> juwelier
siemerink
<x> opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

V R A G E N
O V E R
AIDS

Belgransde AIDS-mfolijn Landelijke

Bereikbaar op werkdagen van H HO mi 11 00 uui

06-0222220

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD

VOORKOM FOUTEN.
GEEF UW ADVERTENTIE
SCHRIFTELIJK OP OF
KOM EVEN LANGS
OP ONS
KANTOOR!

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden, Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 14,15 en 16 november

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Spaanse
Clementines
zonder pit

15 voor

4,95

MAANDAG
18 nov.

500 gram

Witte Kool
panklaar 0.95

DINSDAG
19 nov.

500 gram

Hutspot
panklaar 0.95

WOENSDAG
20 nov.

500 gram

Andijvie
panklaar 0.95

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Er is verschil tussen brood en brood!
Maar het beste brood koopt U
bij de bakker die zelf bakt.
Oplaat is zo'n bakker!

NNINCWIOLENB^KKERS

AANBIEDING:

Slagroomsnit van 6,25 voor 5,75
NU 1 ,60 per 100 gram

van 3,50 voor O,™ per stuk

Appelrondjes, appelf lappen of strips
NU 5 halen 4 betalen

Debaktef
die zelf
etkedag
versbató

WARME BAKKER

BAKT HE T VOOR U

EFOON 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker

250 gram 6,75

WEEKENDSPECIALITEITEN

Pampaschijven
of

Schnitzels
5 halen
4 betalen

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

Schouderkarbonade
1 kilo 7,95

Hamlapjes

Lekker voor de snert of
bonensoep

dik bevleesde

Bovenpoot
6,95

UITEIGEN
WORSTMAKERU

Gebraden
Varkensrollade

100 gram l ,65

Snij worst
100 gram 1,39

MAANDAG+DINSDAG

fijn 1 küo 7,95
grof 1 küo 9,90

SPEKLAPJES
1 kilo 7,95

WOENSDAG GEHAKTDAG
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN

TEL. 1470

MARKTAANBIEDING

Bami ot Nasi 1 küo 6,75
Fricando 1 kiio 13,90

Rundergehakt 1 k,io 11,50
h.o.h. gehakt 1 k.io 7,95

HAMBURGERS
^ per stuk l,-

Assurantiekantoor Janssen-
Lauckhart steekt
zaalvoetbalteam in nieuw
Tijdens een op 07-11-1989 gehouden oefenwedstrijd tegen team
Bretveld behaalde het team van Jans**en-Lauckhart een 8-3 over-
winning. Wellicht kwam dit mede door het nieuwe tenue welke het
team voor de wedstrijd uit handen van Ton Lauckhart van assu-
rantiekantoor Janssen-Lauckhart mocht ontvangen. Voor het
team een leuke manier om hun sponsor te bedanken.

sinter - tip
truien - pullovers - vesten

dames & heren

nu 25 • kortin9
deze aanbieding geldt t/m 25 november
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Via deze weg willen wij ieder-
een bedanken voor bloemen,
planten, cadeaus en kaartjes.
Zo is voor ons 20 oktober tot
een onvergetelijke dag gewor-
den.

ROB EN WILMA GOLSTEIN

De Hanekamp 26
7251 CJ Vorden

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 woiden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

_

• Te koop: nieuwe 2-zits
bank annex slaapbank
f 850,-. Tel. 05752-1642

• Wie kan mij 1 dag per week
helpen (uiteraard tegen ver-
goeding) met behang- en
schilderwerk? Telefoon 2701

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

• Te koop: 1 voorhout van
een jonge koe. B. Wunderink,
Ruurloseweg 85, Vorden, tel.
6735

• Met wie kan ik voor een korte
stageperiode meerijden naar
het industrieterrein bij De
Huet in Doetinchem? Mijn
werktijden zijn van ca. 9.00 tot
1 8.00 uur. Tel. 05752-2537

• Te koop: dun aanmaak
openhaardhout. Tel. 6646

De hoogste garantie voor
UW LIJFRENTE
Natuurlijk bij...

Pensioen adviesbureau
Wenzel Spellbrink
Tel. 05430-18585

H.H. landbouwers
Wie heeft voor geld en goede
woorden nog wat oud gras in

de weide om er 3 of
4 rijpaardveulens of pony's

te weiden,
zolang het weer het toelaat?

Stal NIEUWMOED
Vorden, tel. 05752-6766

A.s. zondag half drie de voet-
balwedstrijd

Silvolde Vorden
Supportersbus vertrekt 13.00
uur vanaf't Pantoff eitje. Kosten
f 2,50 p.p. Terugreis uiterlijk
16.45 uur.
Wie gaat er mee naar Silvol-
de? Opgave tel. 2444

Schoenaker
Café - restaurant

Ruurloseweg 64
Vorden - Tel. 05752-6614

KLAVERJASSEN
op donderdag

1 6 november
14 december/10 januari

5 februari/22 maart/1 9 april.
Aanvang 20.00 uur.

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

met
Televisie

reparaties
_ direct

i. naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIH FELEVISIE V l O F O

BREDEVELD

Weg naar Laren 56,
Zutphen. Tel. 05750-13813

Dorpsstraat 8
Vorden. Tel. 05752-1000

BENNY EN HENNY
ï ROUWENHORST

-*-

*l

*-#-

*
*
*
*
•>:'_*;

zijn op 21 november 1989 25 jaar ge-
trouwd.

Ook u zien wij graag op onze receptie, die •#-
gehouden wordt van 15.30 tot 17.00 uur in
zaal 'De Herberg', Dorpsstraat 10 te Vorden. _£

w
November 1989
Insulindelaan 16, 7251 EK Vorden

#
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M. RUESINK
en

J.H. RUESINK-ARFMAN

hopen op zaterdag 25 november a.s. met
kinderen en kleinkinderen hun 40-jarig hu-
welijk te vieren.

Wij houden receptie van 14.30 tot 16.00
uur in bodega 't Pantoff eitje, Dorpsstraat 34
te Vorden.

$
November 1989
Emmaplein 5, 7251 ES Vorden

!HK-:K-;iHj«K-^^^
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#
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t

Blij en verrast waren wij door al het meeleven met ons
40-jarig huwelijksjubileum.
Hartelijk dank voor uw prachtige kaarten, geschenken
en originele verrassingen.
Ook vrienden en buren veel dank voor jullie bijzondere
bijdragen.
Dit alles maakt deze dag voor ons tot een blijvende,
feestelijke herinnering.

J. VEENENDAAL
J.M. VEENENDAAL-SMIT

't Oldenkamp

Wij willen je rust gunnen
al is vol droefheid ons hart.
Je ziek te zien en niet kunnen helpen,
dat was onze smart.

In haar vertrouwde omgeving overleed tot ons groot
verdriet, mijn inniggeliefde vrouwen onze lieve moeder
en oma

FREDERIKA DINA HISSINK
echtgenote van H.J. Willems

op de leeftijd van 82 jaar.

Vorden: H.J. Willems
Ruurlo: G.H. Groot Roessink-Willems

H. Groot Roessink
Vorden: H. Willems

H. Willems-Kornegoor
Vorden: H. Rietman-Willems

J.W. Rietman
klein- en achterkleinkinderen

7251 NW Vorden, 10 november 1989
Berkendijk 1

De teraardebestelling heeft inmiddels plaats gehad
dinsdag 14 november op de Algemene Begraafplaats
te Vorden.

Meer levensblijheid
met psychosynthese
een kijk op de gezonde mens met zijn grote of kleine
problemen en levensvragen en hoe die te verlichten

Zaterdag 18 november, van 11.00 tot ca.
13.00 uur, geeft S.C. van DORSSER samen
met Ellen DIJKSTRA hierover een voordracht
met discussie op zijn woonboerderij 'De Ko-
ningshof', Vordenseweg 9 te BARCHEM (tus-
sen Schoneveldsdijk en Vrochterdijk).
Kosten f 7,50 p.p. incl. koffie en broodje.
Vooraanmelding is gewenst.
Telefoon 05752-6424.

UITVAART
VERZORGING

UITVAART
VERZEKERING

zonder meer 'n zorg minder

Om u nog sne<ler van dienst te zijn,
.kunt u ons 06-nummer belten:

06-8212240
Monuta, öók in uw woonplaats dag en nacht te ontbieden

GRIEPVACCINATIE

De drie plaatselijke huisartsen geven nóg
gelegenheid tot griepvaccinatie op

maandag 20 november
van 18.30 tot 19.30 uur

Kosten f 35,- per persoon
Ziekenfondspatiënten met een chronische
long- of hartziekte of suikerziekte kunnen
op vertoon van de stempelkaart en onder
overlegging van f 2,50 eigen bijdrage ge-
vaccineerd worden.

OUD-LEERLINGEN
LANDBOUWSCHOOL VORDEN

Zaterdag 25 november 1989 is er een

REÜNIE

van 11.00 tot 15.00 uurtergelegenheid van
het 40-jarig bestaan van de landbouw-
school.
Wanneer u als oud-leerling van de school
geen persoonlijke uitnodiging hebt gekre-
gen, daarvoor onze excuses.

U kunt zich telefonisch aanmelden voor de reünie en
broodmaaltijd. Telefoonnummer van de school:
05752-1368.

DE OPENBARE
BIBLIOTHEEK IS

GESLOTEN
in verband met de komst van kinderboekenschrijver
Wim Burkunk.

Nog toegangskaarten verkrijgbaar.

Deze week bent u
lekker goedkoop uit!
VOOR HET WEEKEND RECEPT:

Karbonade 5ha,en 4 betalen

DIT WEEKEND
EXTRA VOORDELIG:

Ham-
burgers

per stuk

V
Rollade-
schijven

per stuk

1,-

Jg|&
l J BONTE

KRUIDEN-
STEAK

1 00 gram

175

TIP VOOR DE
BOTERHAM:

Schouder-
ham
1 00 gram

1,79

Zure Zult
1 00 gram

0,79

Maandag:

Spek
lappen
500 gram

3 98

Dinsdag:

Verse worst
500 gram 4,98

Runderworst
500 gram 5,98

Woensdag:

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

Rundergehakt
500 gram 5,98

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 — Vorden

Tel. 05752-1321

Autoverzekering vanaf f 7,50
per maand.

Natuurlijk bij...
Wenzel Spellbrink Ass.

Tel. 05430-1 85 85
Ruurlo 05735-2136

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

Schoonmaakbedrijf

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

Voor schone ramen!!!
En verder voor alle voorkomende

schoonmaakwerkzaamheden.

Vanwege een
zeer grote partij

is de bar vrijdagavond a.s.
gesloten

bodeqa

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770iBekend om zijn uitstekende keuken.
'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner.J

CHOLESTEROL VERLAGEND
Een te hoog cholesterolgehalte in het bloed is een belangrijk gezond-
heidsrisico. Het is al zeker 10 jaar bekend, dat haver een te hoog
cholesterolgehalte kan verlagen.

Door regelmatig O'bro-vit haverzemelen brood te eten zorgt u er op
natuurlijke wijze voor dat het cholesterolgehalte op een normaal
niveau

rOBRO-WT,
Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL 1384

Bouw- en houtbond FNV

Kerstverzilvering
op dinsdag 21 november
van 19.00 tot 21.00 uur

Voor RBS laatste tegoed staat en voor de schilders
VTU-formulier meebrengen.

De PV Het Hoge 16

DEZE WEEK:

HEERLIJKE CAKE
van f 6,50 voor f5,50

bij uw

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384

Herberg
Gezellige dans- en
showavond m.m .v.

Aanvang 21.00 uur
Entree f 10,-

Vanaf ca. 23.00 uur is de
oosterse kraam geopend
voor een warme hap

MAI TAI
(in de oude bezetting)

De salsa groep

One
Formation
Voor informatie:
05752-1996 Ligeon Eric
05752-2243 ten Barge Corrie



HET ENZERINCK

op zaterdag 25 november

houden wij onze jaarlijkse bazar van 14.00
tot 18.00 uur in het souterrain van

VILLA IMUOVA
Zutphenseweg 73, Vorden

Naast de artikelen die door onze bewoners vervaardigd
zijn en te koop worden aangeboden, zijn er verder aller-
hande aktiviteiten waaraan u kunt deelnemen bijvoor-
beeld sjoelen, naam van een pop raden etc.

Ook zal er die dag tweemaal door onze bewoners een
demonstratie volksdansen gegeven worden om ca.
15.00 uuren 16.00 uur.

De deur staat altijd open voor inwoners van Vorden en
omgeving maar op deze dag wel in het bijzonder.

Tot ziens l
Bewoners en personeel van
Het Enzerinck

Enkele tips voor
St Nicolaas

WIJ HEBBEN VOOR U
IN VOORRAAD:

Tour, sport, trim, race, cross en ATB
fietsen
Regenpakken en jassen
Regen en Race schoenen
Helmen
Chroomdragers en mandjes
Rieten mandjes
Rieten kindermand
Fietszitjes voor en achter
Windschermpjes
Fietstassen (tegen inlevering van deze

advertentie: f 5,- KORTING;
KM-tellers en computers
Vorkuitzetters (voorbandmontage)
Fietspompen
Alle fietsonderdelen

FIETS EN BROMFIETSSPECIALIST

REIND ZWEVERINK
lekink 8 - Tel. 05753-2888
Centrum Hengelo (Gld.)

Bij ons GEEN BONNEN maar voor ieder 2%
KORTING direct aan kassa!

Hengelo-G. is slechts 5 km van Vorden
Zelfs voor de Sint op paard

de moeite waard!

MESTHANDEL J. KOR EN B LEK

Lankhorsterstraat 8, Wichmond

zoekt een

ERVAREN
CHAUFFEUR
die in het bezit is van rijbewijs B, C, D, E,

Inlichtingen 's-avonds na 20.00 uur
telefoon 05754-509

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

ROOMBOTER
AMANDELSTAVEN
(door Sint warm aanbevolen)

gevuld met 100% amandelspijs.
Dit weekend van f 6,25 voor

f5,25

Natuurlijk VERS van

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

TONEELVERENIGING KRATO
presenteert op zaterdag
25 november
in zaal Schoenaker

'Het
verrassingspakket'
een blijspel in drie bedrijven door J. Hemmink-Kamp

's Middags gratis toegang voor alle be-
jaarden van Vorden, aanvang 14.00 uur

's-Avonds toegang voor alle belangstellen-
den, aanvang 20.00 uur.
Entree volwassenen f 5,-
kinderen t/m 14 jaar f 2,50

Met in de pauze
grote verloting

Graag tot ziens!

Metsel- en
timmerwerk

HARMSEN
Burgemeester Galleestraat 52, Vorden
Telefoon 05752-1486

Alle Sinterklazen nog aan toe,
wat een prachtige sortering bij

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Telefoon 1750

Speciale Sint-intochtreklame

brok speculaas
marsepein
vers van de plank

2 AZALEA'S
7,75

35 TULPEN of
35 NARCISSEN of

20 HYACINTHEN 7.75

l.v.m. Sint Nicolaas

EXTRA

KOOPAVOND
op 29 november

Bazar Sueters
Barendsen kado-artikelen
Barendsen knapt op
Bredeveld audio-video
Bloemsierkunst ArtiFleur
Dijkerman bloemen-
speciaal^aak

Fashion corner
Siemerink optiek
Tuunte modecentrum
Visser mode
Vinotheek Smit
Foto Hans Temmink
Gebr. Kettelerij hoveniers

Autoschade
Theo Terwel

Voor uw schade reparatie

Schade Taxatie

APK laswerk

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

Het Rode Kruis
Welfare-Jjazar Vorden

Verkoop van handwerken
waaronder speelgoed

Op 22 november
van 14.00-16.30 uur in het bejaardencen-
trum De Wehme, Nieuwstad 32

Komt u?
U bent van harte welkom!
'de Welfare'

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat vanaf
maandag 20 november 1989 voor een ieder ter ge-
meentesecretarie ter inzage ligt het door Gedeputeerde
Staten van Gelderland bij besluit d.d. 1 november
1989, nr. RO89.27047-ROV/G5209 onherroepelijk
goedgekeurde bestemmingsplan 'Vorden Zuivelterrein
1988'.
Dit plan heeft betrekking op het terrein van de voormali-
ge melkfabriek aan de Burgemeester Galleestraat.

De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling

DEBCER
STERK IN HET PROFESSIONELE WERK

* BEVESTIGINGSMATERIALEN * HANG- EN SLUIT-
WERK * ELECTRO. HANDGEREEDSCHAP * BETON-
MOLENS * HEATERS * LADDERS EN STEIGERS •
WERKKLEDING + SCHOENEN * KIT/SCHUIM/

LIJM • TUINGEREEDSCHAP * ENZ. ENZ. *

24-UUR
BEREIKBAAR

DE BEER PROFESSIONEEL BV
GROOTHANDEL IN IJZERWAREN EN GEREEDSCHAPPEN

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

en tekkend dakjs een

6

Ergens in het dak zit een zwakke plek
waardoor elke regendag water naar
binnen drupt. Zo'n klein lek kan groot
geld kosten! Over een aantal jaren is
het houtwerk verrot en komen er kost-
bare reparaties. Wie vermoedt dat er
iets mis kan zijn, doet er goed aan ons
even te bellen. We komen vrijblijvend
langs en bekijken en overleggen dan
met u hoe dat gat in uw portemonnee
kan worden gedicht.

Burg Galleestraat 60

7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

7251

fons Jansen ™-
erkend gas- en water-technisch

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

GEMEENTE
VORDEN
Gratis aktie ratten bestrijd ing

In de week van 27 november tot en met 1 decem-
ber aanstaande houdt de gemeente de gratis rat
tenbestrijdingsaktie.

Tot en met 24 november aanstaande kunt u zich hier-
voor opgeven bij de receptie van het gemeentehuis.

Eet je fit
met een van onze

BROODSPECIALITEITEN

o.a.:
Brotavit, Sovital, Diafit, 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
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Thuis Best bouwt in het
centrum bejaardenwoningen

Bouwbedrijf ~-

A, J. Jansen bv

(•cziclit op de bouwplaats

Kort geleden werd een aanvang gemaakt met de bouw van 10 woningen aan de Insulindelaan te
Vorden. Opdrachtgeefster, de woningbouwvereniging Thuis Best, is verheugd dat na een lange
periode van voorbereiding, de voormalige rijwielfabriek in latere jaren het jeugdcentrum, nu als
bouwlokatie voor bejaardenwoningen dienst gaat doen. Hiermede wordt één van de minder aan-
trekkelijke bouwwerken op een goede wijze ingevuld.
Thuis Best heeft de plannen, in overleg
met de gemeente Vorden, in 19H-1
reeds ontwikkeld. Toen werd een plan
voorbereid voor de bouw van woon-
eenheden voor alleenstaanden en
twee-persoonshuishoudens. Doch
door omstandigheden kan realisatie
eerst nu plaats vinden. De behoefte
aan bejaardenwoningen is meer toege-
nomen, y.odat het plan is aangepast.
Na aanpassing in 1988, werd het in
eerste instantie door de welstandc ie om
esthetische redenen negatief beoor-
deeld. Al betreurt Thuis Best de uiter-
l i jke bijstell ing, het plan als /odanig
b l i j f t gehandhaafd, waardoor medio
1 ( . ) ( . ) ( ) een aantal woningzoekenden in
bejaardencategorie kunnen worden
geholpen. De woningen zullen in twee
bouwlagen worden gerealiseerd. Ten
behoeve van de eenheden op de ver-
dieping /al er voor minder validen een
traplift aangebracht worden. De wo-

ningindeling betreft een woonkamer
mei open keuken, hal, bad/toiletruim-
te, twee slaapkamers en een berging;

terwijl 2 eenheden één slaapkamer
hebben. De huurprijs /al omstreeks
f 420,- bedragen.

Tekening van een deel van de voorgevel

Prins Willem de Tweede
'Heetgesmeden Hoogheid6

De nieuwe Prins van de Vordense carnavalsvereniging 'De Deur-
dreajers' heet Prins Willem de Tweede (Willem Oldenhave). Za-
terdagavond kwam hij zo rond de klok van tien verpakt in een
grote sleutel en 'gedragen' door de Kopergarde de zaal van resi-
dentie 'De Herberg' binnen. Dat ging verre van geruisloos want
toen de nieuwe Prins zich aan de feestgangers presenteerde ging
dat gepaard met veel vuurwerk en rook.

Hij maakte de aanwezigen al snel dui-
delijk dat hij in de komende regeerpe-
riode alleen maai aangesproken wenst
te worden met 'Hectgesmeden Hoog-
heid'. Het thema van de nieuwe- Prins
heeft betrekking op het milieu. 'Spie-
kers met koppen sloan, met het milieu
mot het better goan', zo luidt z i jn de-
vies . Alvorens de- i n s t a l l a t i e p laats vond

had president Johan de afscheid ne-
mende Prins Ric hard bedankt voor z i jn
inzet in de afgelopen regeerperiode.
Ook Ric hard zelf sprak een dankwoord
iot de leden van de 'Deurdreajers'. Uit
Utrecht waren deze avond twee regio-
bestuurders van de F.K.N, naai Vorden
afgereisd om zowel aan de oude alsme-
de aan de nieuwe Prins de jaarorde uit
te reiken. Deseniorendansgarde onder
leiding van Reina (iroenendal bracht
een leuke showdans. Voorde conferen-
ce zorgde deze avond de Twentse
Buut'nreednerMansTeunteboom.
Onder leiding van het orkest The
Tramps' werd de avond verder op ge-
zellige wijze doorgebracht.

Proklamatie
1. Dat de Prins aangesproken wenst te
worden als: /ijn doorluchtige, geharde
heetgesmede hoogheid Prins Wi l l em
II.
2. / i j . die t i jdens het carnaval een ha-
mer in het hoofd hebben de- passende
spijkers op de Spiekenveg kunnen ha-
len.
3. Dat men het i jzer moet smeden als
het heet is en het bier moet drinken als
het koud is.
4. Dat zijne doorluchtige hoogheid t i j -
dens de ca rnava l de- Deurdreajer het
vuur aan de schenen legt.
5. Dat iemand die per ongeluk dieper
in her glaasje heeft geblikt niet leidt tot

milieuvervuiler.
6. Dat het een ieder wordt aangeraden
een ruime dosis s taalpi l len tot z i c h te
nemen.
7. Dat het t i jdens de carnaval verboden
is i jzer met handen te breken tei voor-
koming van rondvliegende ijsblokjes.
8. Dat ook t i jdens de- carnaval getracht
zal worden het milieubeleid in goede
banen te- leiden.
9. Ken eventueel tekort aan staalpil len
deze aangevuld zul len worden door de
Prins met een blik millimeter-draad.
10. Dat de prins venvacht dat een ieder
met s talen zenuwen de carnaval door-
komt.
1 1 . Dat een ieder actief meedoet t i j -
dens de carnaval want: Rust, Roest.

'Waar kastelen statig rijzen'

Eerste exemplaar L.P. Vordens
Mannenkoor voor Burg.
Kamerling

Dit keer geen geluiden in de Raadszaal over begrotingen en beschouwingen maar hele 'zuivere
geluiden' uit de kelen van de leden van het Vordens Mannenkoor. Het koor onder leiding van
dirigent Bert Nijhof trad woensdagavond in vol ornaat aan om muzikale luister bij te zetten tijdens
de aanbieding van de eerste langspeelplaat aan Burg. Kamerling, de beide wethouders mevr.
Aartsen en de heer Slingenberg en gemeentesekretaris dhr. van Vleuten.
Op deze L.P. (de zang is overigens ook
vastgelegd op C.D. en muziekcassette)
staan een veertien tal nummers. 'U
moet het zien als een historische vast-
legging van de werken die wij zingen',
zo zei Leo Westerhof, voorzitter van
het Vordens Mannenkoor. Hij bracht
dank aan dirigent Bert Nijhof die bij de
opname op 27 mei j . l . veel inzet en in-
spiratie aan de dag heeft gelegd. Ook
solist Ludo Eykelkamp en pianist (lei
Hofman werden in zijn dankwoord be-
trokken.

Bliksemcarriere
Tot Burg. Kamerling zei de heer Wes-
terhof: Tk heb gehoord dat u vroeger
bij een mannenkoor hebt gezongen.
Misschien begint bij het luisteren van
deze plaat, bij l' het zangersbloed weer
te kruipen. Wordt lid van ons kooi, dan
ben ik ervan overtuigd dat U een blik-
semcarriere zult maken', aldus voorzit-
ter Westerhof.
Als 'voorproefje' op de plaat zong het
Vordens Mannenkoor een drietal lie-
deren die voorkomen op de B-kant van
de plaat. Begonnen werd met het lied
'Ons Gelderland' van (ieerlings. 'Be-
wust gekozen want het derde couplet
van dit lied begint met de regels 'Waar
kastelen statig rijzen', de titel van de
plaat', zo l i ch t te dirigent Bert N i j h o f
toe. Het tweede lied 'Le Rossignol' van
Grétry ('diep in het bos zingt de nach-
tegaal zijn wonderschone lied') en het
nummer 'Ritter's Abschied' van Jo-
hanna Kinkel, ook geheel toepasselijk
in de entourage van kasteel Vorden.
Burg. Kamerling zei in z'n dankwoord
dat hij inderdaad de kriebels had ge-
kregen van de zang. 'Ik wacht met
spanning af wat we allemaal op deze
plaat kunnen beluisteren', aldus de
heer Kamerling die het kooi kompli-
menleerde met de plaat en haar zang.
Voorzitter Leo Westerhof deelde deze-
avond nog enkele L.P.'s uit aan men-
sen die zich voor('het koor verdienste-
lijk hebben gemaakt. Bijvoorbeeld aan
ere-voorzitter de heer A. Bielderman

die het koor jaren terug door een
moeilijke periode loodste1. Ook diri-
gent Bert Ni jho f , solist Ludo Kykel-
kamp en pianist (.ei l lo tman mochten
een L.P. in ontvangst nemen.
Pastoor van /eelst en hel kerkbestuur
werd ciank gebrachl voor het beschik-
baar stellen van de kerk voor de opna-
mes. De plaat is vanaf heden in alle
Vordense winkels verkrijgbaar. Dit

wordt geheel belangeloos door de
plaatselijke winkeliers gedaan. Wim
Polman voorzitter van de Vordense
Ondernemers Vereniging werd hier-
voor dank gebracht . Fotograaf Hans
Temmink wist voor de- hoes een mooie
fotocompositie te maken, zodat de u i t -
voeringvan de hoes past in de st i j l zoals
het Vordens Mannenkoor dit voor
ogen had.

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman

Varkenskarbonade met appel
Dit recept is een vereenvoudigde versie
van varkenskarbonade op Normandi-
sche wijze. Een Italiaanse pasta (schelp-
jes of hoorntjes) past er goed bij. Schud
de pasta vlak voor het opdienen even om
met een klontje boter.
Reken voor 4 personen op 4 rib- of haas-
karbonades, elk ca. 140 gram. Verder
heeft u nodig: 2 a 3 zachtzure appels, bijv.
goudreinetten, citroen- of limoensap, l/
8 liter slagroom.
Maak het vlees droog met keukenpapier
en snijd de vetranden van het vlees op re-
gelmatige afstanden in om het omkrul-
len tijdens het bakken te voorkomen.
Wrijf het in met wat zout, peper en even-
tueel een snufje kerriepoeder. Schil de
appelen, snijd ze in partjes en neem de
klokhuisdelen weg. Sprenkel er een
beetje citroen- of limoensap over. Ver-
hit 75 a 80 gram boter in een koekepan.
Wacht tot het schuim op de boter is weg-
getrokken en bak de karbonaden er snel
aan weerszijden lichtbruin in. Temperde
warmtebron en laat het vlees daarna nog

gedurende 12 tot 15 minuten zachtjes
gaar bakken. Keer de karbonaden tijdens
het bakken nog enkele malen. Neem het
vlees uit de pan. Bak de appelpartjes, bo-
ven een niet al te hoog afgestelde warm-
tebron, in de bakboter. Reken daarvoor
op niet veel meer dan 3 minuten. Neem
de partjes uit de pan en leg ze bij het
vlees. Voeg l .5 deciliter water bij de bak-
boter en roer alles krachtig door. Laat er
even de kook over komen. Schenk het
mengsel door een zeefje in een pan. Roer
de slagroom (op kamertemperatuur) er
door en laat alles zolang zachtjes doorko-
ken tot een licht gebonden saus is verkre-
gen. Voeg eventueel wat zout en peper
en wellicht l theelepeltje bruine basterd-
suiker naar smaak toe.

Tip: De saus krijgt een heel bijzondere
smaak als u er 2 ragfijn gehakte gember-
bolletjes en l a 2 eetlepelsgembersiroop
door roert.
Bereidingstijd: ca. 35 minuten - Energie
per portie: ca. 1945 kJ (465 kcal).



info: 05752-1010

Lubbers Woonwinkel:

'We zien graag de klant terug'
HENGELO (Gld.) — In 1985 heeft Lubbers Woonwinkel b.v.
het roer drastisch omgegooid. Van woninginrichter toen is
het nu een moderne Woonwinkel met een sfeervolle presen-
tatie. Ruim vijfenzeventig jaar is het bedrijf al gevestigd in
Hengelo en de verre omgeving. Het is een modern regionaal
bedrijf.

Er is flink wat werk aan de winkel, toch maakt Rene Lubbers graag even tijd
voor een gesprek met Contact. We zijn met ons achten mijn vrouw en me-
zelf meegerekend. We hebben een leuk team. Dat is heel belangrijk. Lub-
bers Woonwinkel heeft een prachtige showroom van maar liefst 2.000 m2.
Alles onder één dak. Je komt haast ogen tekort om alles optimaal te aan-
schouwen. Alles op woongebied is hier in alle facetten aanwezig.

Presentatie
Rene Lubbers: Op de eerste plaats zorgen wij voor een prachtige presenta-
tie. Leuke combinaties en hoekjes creëren we zelf. Onze etalages en show-
room richten we zelf in. Een etaleur hebben we hier nog nooit gehad. We
zijn allen bij de verkoop betrokken. We hebben enkele goede stelregels.
We zorgen voor een vakkundig advies en begeleiding. De verwerking van
de gekochte stoffen doen we zelf, eveneens het plaatsen en inrichten bij de
klant. Doordat we alles met eigen mensen doen, weten we ook wat er leeft.
Onze medewerk(st)ers staan ons ook terzijde met de inkoop. Dat vinden
we heel belangrijk. Wij brengen wat onze klanten vragen, zo simpel ligt dat.
De praktijk is dat moeder de vrouw, als ze iets wil hebben, zich eerst komt
oriënteren. In een gesprek proberen wij dan een goed advies te geven. In
de regel volgt er dan een tweede bezoek al of niet met echtgenoot. Dan
komen we er altijd uit. De beslissing ligt bij de klant, we houden niet van
opdringen. We zien graag de klant later weer terug. Bij jonge stelletjes
werkt het anders. Deze komen al heel vroeg samen kijken. Die kunnen hier

rustig rondkijken zolang ze willen. Ze hebben gelijk dat ze zich flink oriënte-
ren. Er is toch niets leuker dat je samen je meubeltjes komt bekijken. Hier is
alles voorhanden. Bij een rondgang in de showroom is alles zeer overzich-
telijk.

Exclusiviteit
Rene: Ons beleid is gericht op exclusiviteit. Hier besteden we speciale aan-
dacht aan goede modellen. We kunnen het ook samenvatten in 'Noviteiten
brengen op gebied van Woonmode'. Kun je dat wat toelichten? Rene Lub-
bers: We bieden een drietal woonconcepten. Style lederbanken in wel acht
verschillende modellen. Geselecteerd en geleverd met onze garantie. De
prijzen vallen erg mee, dat is ook belangrijk. Tender 50+ is ook een speciaal
concept. Tender brengt een zitplezier tot in lengte van jaren. Maatwerk van
Ginkgo voor senioren. Als derde bieden we een tapijtencollectie. Een top-
merkprodukt van een oerdegelijke kwaliteit. We hebben hierin een ruime
keuze, tegen scherpe prijzen. Deze tapijten worden snel gelegd met volle-
dige garantie.

Comfortabel slapen
Een hoofdstuk apart is afdeling comfortabel slapen. Lubbers: Je ziet het
zelf, we hebben ook op dit gebied heel wat te bieden. De klant kan van ons
desgewenst, zonder enige verplichting, een proefmatras krijgep. Dan kun-
nen ze er eens echt een nachtje over slapen. De meest comfortabele ma-
nier van slapen is het Waterbed. 'Gun je lichaam het beste' is het motto van

lubbers

deze nieuwe vinding. Het waterbed biedt heel veel voordelen, ook voor
slechte slapers. We zijn officiële dealer van Aquaroom-waterbedden. Rond
de Kerst gaat Lubbers Woonwinkel weer een echte Kerstshow brengen.
Daar zullen de allerlaatste nieuwtjes op woongebied zeker niet ontbreken.

De bedoeling van deze show is dat men ongedwongen kan komen kijken.
We tonen dan ook de prachtige collectie lampen en schilderijen. We zijn nu
eenmaal een beetje meubelfanaten, aldus Rene Lubbers. We hebben een
leuk bedrijf en dat willen we maar wat graag ook laten zien.

raadhuisstraat 45 hengelo gld.

telefoon 05753-1286

ALLE RIJBEWIJZEN

rijschool
BROENEVELD

05736-1788

a chter
ae&nu.

BEL NU:
05735-1788

RIJSCHOOL GROENEVELD

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

OPEL SERVICE

W. J. d?" KOOI
Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurlo

Tel. 05735-3295

W.J. v/d Kooi

Verkoop en Reparatie

DGUNK-HeiMDRIKSeN DOÉTVeei
VAN D6 PRIJS AF MAAR NIETS

VAN Z'N PRINCIPES.

Een betrouwbare occasion
koopt u bij Automobielbedrijf
Deunk-Hendriksen. Vanzelf-
sprekend hanteren wij de Volvo
norm ... en daardoor bent u
verzekerd van: lange levens-

duur, veiligheid, maar ook van
uitstekende service en garan-
tiebepalingcn. Dus als u zeker
wilt z i jn van uw aanschaf, koop
dan één van onze onderstaande
occasions. "VOLVO

Volvo 340 L, 1982 6.000,-
Volvo 340 W, 1985, automaat .13.000,-
Volvo 340 W, 1987, automaat 17.500,-
Volvo 340 W, 1987, LPG 17.000,-
Volvo 340 GL, 1986,1700 16.900,-
Volvo 340 DL, 1987,1700 19.750,-
Volvo 340 GL, 1987,1700 Sedan 22.500,-
Volvo 360 GLS, 1984, 2.0 Sedan, LPG 12.500,-
Volvo 360 GLE, 1986, 2.0 Sedan 22.000,-
Volvo 340 GL, 1988, Special, diesel 22.000,-
Volvo 740 GL, 1985, LPG 17.500,-
Volvo 740 GL, 1987, LPG. 37.500,-
Volvo 740 GL, 1987, automaat 34.000,-
Volvo 740 GLE, 1986, Estate, automaat 39.750,-
Honda Civic, 1986,5-drs, Shuttle 14.750,-
Citroën Visa, 1987, 5-drs, II RE Leader 9.750,-
Ford Escort, 1985,1.3,3-drs, LPG, Laser 11.750,-
Subaru Justy, 1989, automaat 18.900,-
Saab 900 C, 1988, LPG, onderbouw 34.000,-

Te koop van particulier:
Volvo 340, automaat, 3-drs, nov. 1988, d.grijs, 3.000 km

BETROUWBAAR. DAT KUNT U VAN VOLVO VGIUG AANNEMEN.

AUTOMOBIELBEDRIJF DEUNK-HUNDR1KSEN,
GROENLOSEWE( - l U, Rl ' l IRLO, TEL: 057 > 5-274 3.

U zou graag in zo'n mooie

old-timer
trouwen? Dat kan!

Gratis op onze kosten
als U uw bruiloft geeft

in 't Pantoffeltje.

Bodega 't Pantoffeltje
Dorpsstraat 34 - Vorden
Telefoon 05752-1770

Uniek in deze omgeving

Reserveert u vast
vóór 16 december?

Weer zo'n perfect verzorgde
dansavond voor gezellige

mensen. Entree f 10,— incl.
koffie en uitgebreid

bittergarnituur.

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

moet hij goed op zijn eten
letten. Een diabetesdieet
niet voor één dag, maar
voor de rest van zijn leven!
De wetenschap probeert
een oplossing te vinden
voor deze ongeneeslijke
ziekte. Steun dat weten-
schappelijk onderzoek,
steun het Diabetes Fonds
Nederland.

GIROREKENING 5766
t.n.v. DFN, AMERSFOORT

WIJ ZIJN THANS 10 JAAR IN VORDEN
EN MET GROOT SUCCES

Wij willen daarom alle klanten bedanken, door een week lang

25% KORTING
te geven op alle:

viscose bloem broeken - uni broekrokken
kinder jacks - kinder corduroy broeken

nachtkleding - heren truien
heren stretch corduroy broeken

dames mantels - babyjoggingpakjes

VERDER GEVEN WIJ OP ALLE ANDERE ARTIKELEN, DIE HIERBOVEN
NIET GENOEMD ZIJN, SLECHTS EEN WEEK

10% KORTING

ER VALT DUS DEZE WEEK VEEL GELD TE VERDIENEN!
LOOP EVEN BINNEN, HET LOONT DE MOEITE.

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag



St. Nicolaas heeft voor de
feestdagen zijn intrek
genomen in
geschenkenwinkel
DE SPANNEVOGEL.

Daar kunt u uw wensen in
vervulling laten gaan!

Voor vele soorten prachtige geschenken
is nu uw adres:

PHNNEVDCEL
MEUBEL- EN TAPUTENHÜIS.

hengelo(gld)

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

aparte MAKE-UP voor BRUIDJES en FEESTGENOTES

dinsdag t/m zaterdag: behandeling volgens afspraak, maandag's gesloten
DORPSSTRAAT 30a - VORDEN - TEL: 05752-2033 of 3367

MARLANNE helpt aan meer trouwelijke zekerheid door gehele huid- en
schoonheidsverzorging en door haar verkwikkende massages.

Spaarhypotheek: maximaal fiscaal
voordeel, stabiele nettolasten.

8,2%5jaarvast

Met de nieuwe Spaarhypotheek kop-
pelt u maximaal fiscaal voordeel aan
stabiele nettolasten: het is namelijk
een hypotheek met een gemengde
levensverzekering. U lost niet af op
de lening en houdt zo maximale fis-
cale rente-aftrek. De aflossing ge-
schiedt door een uitkering van de
verzekering (einde looptijd, of
eerder bij overlijden). Ver-
geleken met een annuïtei-
tenhypotheek biedt deze
al in het 4e of 5e jaar
lagere nettolasten. Ver-
dere voordelen zijn de
lage premie, hoog ren-
dement spaarpremie,
100% overlijdensdek-,
king en geen afkoop-
kosten. Niet rokenden
betalen een beduidend lage-
re premie voor hun risico-
verzekering.

Lineaire hypotheek: steeds minder
rente betalen*

Wie de
voordeligste
hypotheek

wil afsluiten,

7 7 O/n

Een lineaire hypotheek kenmerkt zich
door een vast aflossingsschema en een
steeds lager wordende rente. Stel u
neemt een lineaire hypotheek van
f90.000,- met een looptijd van 30 jaar.
U lost dan f 3.000,- per jaar af, en u
betaalt over het openstaande bedrag

rente. Die daalt uiteraard met elke
aflossing, zodat de woonlasten

steeds lager worden. U kunt
kiezen voor een variabele

rente die - indien de markt-
situatie daartoe aanlei-
ding geeft - eenmaal per
kwartaal opnieuw wordt
bijgesteld, of voor een
5 of 7 jaar vaste rente-
periode.

Annuïteitenhypotheek:
de zekerheid van vaste

maandlasten.

Ideaalhypotheek:
pieken.

rente zonder

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. v. 'f.00 IS.OO u u r ; vrij. v. l».()0-2l.()<) uur;
zat. v. 9.00-16.00 uur .

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcr-uorclcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden -.tel. 05752-3278 (industrieterrein)

Warme Winterkleuren met
Winterpremie bij uw

Winterschilder:

79% 1Jaarvast

De Ideaalhypotheek is een hypo-
theekvorm waarbij sterke schom-
melingen in de hoogte van de rente
kunnen worden opgevangen. Deze
werkt volgens het principe van een
voortschrijdende rentemiddeling.
Jaarlijks wordt het rentepercentage
van 1/5 deel van de lening herzien,
waardoor dan een nieuwe, gewogen
gemiddelde rente voor de totale
lening ontstaat. Door deze middeling
van rente worden de zogeheten pie-
ken eruit gehaald, waardoor u nooit
voor onaangename verrassingen komt
te staan. Als aflossingsvormenÉ^mt
u kiezen voor annuïteit of getrapt
lineair.

vindt bij ons
de beste

7,7%
Bij een annuïteitenhypotheek wordt
van tevoren vastgesteld wat er gedu-
rende de looptijd in totaal aan rente
en aflossing wordt betaald. Dat bedrag
wordt opgedeeld, zodat er vaste maand-
lasten ontstaan. In het begin betaalt u
relatief veel rente en u lost weinig af,
hetgeen dan een maximaal fiscaal voor-
deel oplevert. Naarmate de looptijd
vordert wordt de verhouding rente/af-
lossing geleidelijk omgekeerd. Ook in
dit geval kunt u kiezen voor variabele
rente, 5 of 7 jaar vast of Ideaalrente.

Speciale tarieven voor nieuwbouw.

Voor nieuwbouw gelden bij al onze
hypotheekvormen speciale tarieven.
Vraag om meer informatie bij uw
Bondsspaarbankkantoor. (Wijzigin-
gen in alle hier vermelde rentepercen-
tages voorbehouden.)

u De Bondsspaarbank doet meer.
schildersbedrijf en spuitinrichting

uiterweerd b.v.
ruurloseweg35,vorden, tel. 05752-1523

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland

Voor goede
AUTO-
rij/essen naar BOlAG

Autorijschool
HILFERINK

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

BMW en Mazda automaat

KADOTIP
TRUI, PATENTSTEEK
in diverse kleuren

CORNER

Nieuwstad 14, Vorden, telefoon 2426

ROBEERTSEN
VOOR

POELIERSKWALITEIT

DEZE WEEK:

Wild
Zwijnbout
'puur vlees'

100 gram

ZIE RECEPT
ELDERS BLAD

Kalkoen
cotelet
100 gram 2 ,2 b

BIJ UW POELIER:
Laarstraat 82, Zutphen
Telefoon 05750-17707

Voor St. Nicolaas:

Echte
originele LETTERKASTEN
GEEN NAMAAK

f „„ DRUKKERIJ
f 20,- WEEVERS

J NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
per stuk

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

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

Bon Naam:

Adres:

Postcode -l- woonplaats:

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



Saaie film op TV?
wij zorgen wel

~ '•? voor de

spanning
Op een elektrische installatie moet u
kunnen vertrouwen. Geen onverwachte
storingen als het net spannend begint
te worden. Oldenhave installeert
komplete elektrische installaties. Snel,

veilig en vakkundig. Voor iedere vraag
wordt een passende oplossing gevonden.
U kunt vrijblijvend eens bellen voor alle
nodige informatie.

INSTALLATIEBEDRIJF

G.J.OLDEMHAVE
Ook uw Baakseweg 11 - Wichmond - Telefoon 05754-755. officieel dealer PHILIPS

adres voor Laarstraat 61 - Zutphen - Telefoon 05750-18383 Telefooninstallaties en
airconditioning Landlustweg 32 - Steenderen - Telefoon 05755-2071 PHILIPS Autotelefoon

Schoenaker
Café - restaurant

Harry en Marion Gerretsen

1e en 2e Kerstdag D in er-Buffet
f 42,50 of f 47,50 ( kinderbuffet f 22,50 )

* ZALMCOCKTAJL ol COCKTAIL MONICA

* KOPJE BOUILLON

*WARM BUFFET met o.a. BIEFSTUK STROGANOFF
REEROLLADE
VARKENSHAAS MEDAILLONS
WILDPEPER
wanne groenten en
aardappel garnituur

P***- ̂
*SALADE BUFFET

* DESSERT BUFFET - puddingen, bavaroises, i'ruit, diverse
ijssoorten, wanne kersen.

Reserveren kunt U op beide dagen voor het Middagbuffet van
14.00 uur en Avondbuffet van 18.00 uur.

Mogelijkheid om vooraf te aperitieven in
gezellige Kerstsfeer.

Zondag 24 december Restaurant en Café
normaal geopend tot 20.00 uur.

Tel. 05752 - 6614. Ruurloseweg 64 -
7251 LV Vorden. (Kranenburg)

alle soorten
batterijen voor uw

hoort oestel

qe> juwelier
siemerink
oo opticien
Zutphenseweg 7 — Vorden

de blauwe hand
05752 2223 vorden
bu rg. gal leestr aal
36

Sint zocht in Nederland,
Nepal,Bali,in Finland en
in Mexico,hij kwam terug
met mooie dingen,het re-
sultaat dat leest u zó..

oude en nieuwe sieraden,
tasjes.doosjes.aardewerk
ikat-en batikstoffen per
meter,spreien,servetten,
Indiakleden.dierfiguren,
héél veel sjaals

Open: do.- en vrijdagmi-
dag, zaterdag van 10—4,
óf na even bellen: 2223.
Laatste week vóór Sinter,
klaas héle dagen geopend.

burg.galleestraat
36, vorden

16,17 EN 18 NOVEMBER

MANTELDAGEN
VEEL VOORDEEL IN MANTELS & JACKS

SPECIALIST IN JAPONNEN EN IN GROTE MATEN

DAMESMODE

Zutphenseweg 29 VORDEN Tel. 05752-1971
Misterstraat 78 - WINTERSWIJK Tel. 05430-13980
Dr. Huber Noodstraat 14 - DOETINCHEM - Tel. 08340-60416
PARKEREN VOOR DE DEUR

De goedkoopste
autoverzekering op de

computer bij U thuis berekend.
Natuurlijk bij...

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

De winter komt,
houdt de warmte

binnen,
tocht en kou

buiten.

25soorten TOCHTSTRIPPEN

diverse soorten KITTEN vanaf 4,25

'Glasan' VOORZETRAMEN
BUISISOLATIE vanaf!,—per mi

rollen en platen ISOVeMSOLATIE

P.U.R.-SCHUIM voor naden en kieren

grote partij RADIATOREN
wit gespoten met 40% KORTING

KNELFITTINGEN en BUIZEN
Thermostatische KRANEN
KACHELPIJPEN in aluminium

zwart en gegalvaniseerd STAAL

PROPAANGAS in tanks

BOUWMARKT

TOLDIJK
TEL.
05755-1655

K VAN UW VOLVO PROEFRIT
'N PROÉFRGS NAAR VARMLAND

Maakt u tijdens onze Zweedse Dagen een

proefrit met één van de nieuwe

1990-modellen van Volvo, dan \

heeft u een reële kans dat deze

proefrit uitloopt op een tiendaagse,

geheel verzorgde proefreis met een

ruime Volvo 740 Estate naar Zweden! En rekent

u maar, dat u zeker tijdens een

lange, veilige reis Volvo het beste

leert kennen. En waarderen. Z'n

volstrekt voorspelbare wee
***

gedrag, het onvermoei-

bare comfort, het

complete

uitrustingsniveau, de start-

klare betrouwbaarheid.

Kortom alle kwaliteiten van

een Volvo, waarvoor een

* proefrit op de lokale ringweg

soms wat aan de korte kant is. Hoe

komt u in aanmerking voor die proefreis? Dat is
**»*»*

snel verteld. U rijdt even naar ons bedrijf en gaat

daar een proefrit in het 1990 Volvo-model van

*J
uwj<euze maken. De 340,

"440, 480, 240, 740 of 760.

Na die proefrit ^*

reiken wij u het deelname- KOM pRrS^^
' MeuKSyoQY

formulier uit, met daarin een

paar eenvoudige

vragen. Vervolgens

maakt u even de

ïsiEPSff <'«K*" •>' ™
wie weet maakt u

straks wel dat wintersportfeest mee. Een des-

kundige jury maakt voor

l januari de prijswin-

naars bekend. Kom
4

snel even langs. Voor

'n proefrit én om kans

te maken op een ge-

heel verzorgde va-

kantie voor twee

in een gastvrij verblijf te

Varmland, het mekka 'van de

Zweedse winterspon. U maakt ook kans op

een fantastische ski-uitrusting

of de complete serie detec-

tives van de bekende Zweedse

schrijvers Sjöwall & Wahlöö!

In elk geval ontvangt iedere deel-

nemer zo'n handige curvi-meter.

Kom dus snel naar onze showroom in Zweedse sfe-

ren. En wie weet loopt ook uw proefrit uit op een

proefreis. Die kans is natuurlijk erg groot. Want ook

al valt u niet in de prijzen, dan kon die overtui-

gende proefrit toch wel eens uitlopen op een jaren-

ƒ lange proefreis... U bent "V/WT ~^7Y>

i van harte welkom. Geniet het vertrouwen.

KOM NAAR D6 ZWEEDSE DAGEN
VAN 17 T/M 20 NOV6MB6R.

AUTOMOBIELBEDRIJFDEUNK-HENDRIKSEN,
GROENLOSEWEG 13A, RUURLO, TEL: 05735-2743.

SCHOTPOORT-ZUTPHEN B.V.,
DE STOVEN 21, ZUTPHEN, TEL: 05750-27222.
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Fusie tot één Scholengemeenschap ' 't Beeckland'

Positieve reakties op fusie
L.H.N.O. en LAS

Carribean Night met Mai Tai
Op zaterdagavond 25 november organiseert Eric Ligeon in sa-
menwerking met de Herberg een Carribean Night.

N.C.V.B.

Directeuren van basisscholen uit de regio en ouders van leerlingen hebben zeer positief gereageerd
op de fusie van de Lagere Agrarische School en Lhno "t Beeckland'. Per l augustus 1990 worden de
beide Vordense scholen samengevoegd tot één Chr. Scholengemeenschap voor voorbereidend
beroepsonderwijs.
'Besturen en personeel van beide scho-
len hadden een fusie al langer in ge-
dachten', leggen dhr. W. Haas (direc-
teur van de Las) en mevr. L.A. Nijhoff
(directrice van de Lhno) uit. 'Dat was
dan ook wel logisch, want de program-
ma's van beide scholen waren vrijwel
gelijk. Ook bestonden jaren geleden al
informele kontakten, /.oals ontmoe-
tingsavonden voor het personeel'. Bo-
vendien waren de besturen van de twee
scholen nauw verweven: het bestuur
van de Las vormde ook een gedeelte
van het Lhno-bestuur.
Maar omdat het leerlingenaantal van
/owel Lhno als Las door de jaren heen
vrij hoog was in Vorden, was er getals-
matig geen reden tot een overhaaste
fusie. 'We konden er lang/.aam naartoe
groeien. F.n ook konden we ons rustig
gezamenlijk voorbereiden op de ko-
mende ontwikkelingen in het onder-
w i j s ' . Dhr. Paas en mevr. NijhofT doe-
len hiermee op de invoering van de ba-
sisvorming en van het Voorbereidend
Beroepsonderwijs.
Die basisvorming houdt in een onder-
wijsaanbod van 14 vakken aan alle leer-
lingen gedurende de eerste drie jaren
van het voort ge/.e t ondei-wijs. Flke
school voor voort ge/e t onderwijs in
Nederland moet deze vakken aanbie-
den. Dit betekent dat de verschillen in

schoolsoorten, /.oals die nu bestaan,
vervallen. Binnen dit nieuwe type on-
derwijs is ruimte voor die leerlingen
die op school graag praktisch bezig
zijn.

'Onze twee scholen voldoen gelukkig
nu al b i jna aan de eisen die straks aan
elke school gesteld worden', zegt dhr.
Paas. Bij de Vordense Scholengemeen-
schap "t Beeckland' zal daarbij volop
ruimte zijn voorde richtingen techniek
(d.w.z. informatica, bewerking van
hout, textiel, metaal etc.) en verzor-
ging (van zowel mensen als dieren en
planten). Verder zijn de algemene ont-
wikkeling en oriëntatie op het beroe-
penveld belangrijk. Tevens blijft de
i-afdeling gehandhaafd. 'De accomo-
daties voor al die richtingen zijn klaar',
kan dhr. Paas tevreden vaststellen. 'En
onze lessentabellen komen al vrijwel
overeen met de eisen van de toekomsti-
ge basisvorming'.

In die basisvorming kan het Voorberei-
dend Beroepsonderwijs worden inge-
past. Zo hebben leerlingen die wat
moeite hebben met theoretische vak-
ken goede kansen om door te stromen
naar de Middelbare Beroepsopleidin-
gen.

Naast een beroepsgerichte keuze zal er
ook de mogelijkheid blijven na de eer-
ste fase van het voortgezet onderwijs
verder te gaan met een algemeen vor-
mende («feding. Dat was voor leerlin-
gen van o^Vordense scholen ook al ge-
bruikelijk: diverse leerlingen bezoch-
ten na het Lbo bijvoorbeeld het VHBO
(een opleiding op Havo-niveau). De
afgelopen weken zijn de directies van
Las en Lh«& begonnen met het inlich-
ten van (i^P^iclers van de leerlingen en
de directeuren van de basisscholen. De
ouders werden uitgebreid per brief
over de fusie ingelicht. De ouders van
de huidige eerste klassers zijn op een^
ouderavond nog verder geïnformeerd.

De hoofden van de basisscholen in de
regio worden momenteel persoonlijk
bezocht, om hun reakties op de plan-
nen te vernemen. 'De reakties van zo-
wel ouders als basisscholen blijken tot
nu toe /onder uitzondering erg posi-
tief te zijn', zegt mevr. NijhofT. De
Scholengemeenschap zal de naam "t
Beeckland' krijgen. 'Niet alleen de
Lhno is gebouwd op het terrein dat
vroeger het 'Land op de Beeck' werd
genoemd', verklaart dhr. Paas die keu-
ze. 'De Vordense beek heeft in vroeger
tijd gelopen over het terrein waar nu
de kassen e.d. van de Las staan'.

Kranenburg nam afscheid
van Juffrouw R. Besselink
In grote getale waren de ouders, oud-leerlingen, leerlingen en
genodigden aanwezig om na een periode van 37 jaar verbonden te
zijn geweest aan de basisschool afscheid te nemen van Juf Besse-
link. Terwijl de kerkklokken luiden werd Juf Besselink de Kranen-
burg binnen gereden in een Landouwer. Het prachtige herfst-
weer zorgde voor een extra versiering. Tijdens de dienst in de St.
Antonius kerk sprak namens de parochie de heer B. Mullink zijn
waardering en dank uit. Pastoor v. Zeelst kenschetste haar in zijn
toespraak als de zorgzame Juf. Zorgzaam wat het onderwijs betrof
maar ook zorgzaam naar de parochie toe.

je helemaal niet voorstellen. Alle jaren
zijn niet gemakkelijk geweest. Twee lie-
ve mensen hebben me daarbij altijd ge-
holpen en aangemoedigd. Ze zijn mij
helaas ontvallen n.l. mijn moederen G.
Bekker'. Als herinnering bood de
scheidende Juffrouw een door haar ge-
borduurt schilderij aan en voor elk
kind een replica daarvan. 'Ik bedank
jullie allemaal voor de fijne jaren en ik
hoop dat de deur v.d. school nog open
blijft zodat ik zo af en toe een kijkje kan

Na de dienst kwamen velen persoonlijk
afscheid nemen tijdens de receptie in
de Kraanvogel. Inter im voorzitter P.
/ents sprak namens het schoolbestuur
zijn dankuit . 'U hebt', aldus de-voorzit-
ter, 'veel meegemaakt sinds U be-
noemd werd om 1952. Grote klassen,
geen centrale verwarming maar een
kachel. De- lüompenbakken in de gang
die 's morgens op hun v u l l i n g stonden
te wachten, het was een nostalgische
tijd. De tijd van Aap-Noot-Mies. Ze is
nu veranderd in boom-roos-vis. Mede-
dank zij Uw inzet is de school gewor-
den wat zij nu is. Helaas kreeg U te ma-
ken met een vervelende handicap. We
weten dat LI zich daar kracht ig tegen
verzet heeft en dat U daarbi j veel ge-
steund werd door l'w naaste omgeving
zowel op school als thuis . Juf Besselink
moge het U en Uw familie bijzonder

goed gaan. l ' waséén fijn etiket voorde
school en we hopen dat U fijne herin-
neringen aan onze school heeft be-
waard. Als herinneringen van deze dag
willen we U de video opnames aanbie-
den van dit afscheidsfeest. Aldus de in-
terim voorzit ter l'. Zents. De leerlingen
van de Kraanvogel toonden in zang en
toneelspel hun waardering voor de
Juf . Inspecteur Vonhof memoreerde
in zijn toespraak Juf Besselink als een
'doorzetter' die ondanks haar handi-
cap bleef doorgaan. Namens de ouder-
vereniging sprak Mevr. J. Be-
rends en bood haar een kado aan. De
heer Gudde deed dit eveneens namens
het personeel. Tot slot nam de schei-
dende juffrouw plaats a c h t e r het
spreekgestoelte. Ze was verbaast en ver-
rast door zo'n groots onthaal. 'Het is
al lemaal p rach t ig geweest zoiets kun je

Keuze uit de aanwinsten
Akkermans, VVessel — MSX Leerboek
dl.4; Arbo — Info 1989; Birney, Alfred
- Tamara's Lunapark; Brookner, Anita

— Laatbloeiers; Dekker, Rudolf en L.
v.d.Pol — Vrouwen in mannenkleren;
Delillo, Don — Weegschaal; Endier,
I'Yanz - Herbert von Karajan; Hayden,
Torey L. — Geen kind als alle andere;
Hesselink, H.G. — Spoorwegen in Ne-
derland 100 jaar geleden; Hoorn. Mar-
greet van — Ik kom altijd uit bij jou; Le
Garré, John - - Het Rusland huis;
Mochel, Henk - 'F.nige' kinderen;
Niemöller, Joost — Wraak!; Salades a la
mode; Seeghers, Lothar - Vijvers en
moerasjes in de tuin; SintNicolaas, Til-
ly — Weiken...aan de balie; Tesselaar,
Lilian — Soemeh; Topoi, Kmilia — De
zeven Russen; Townsend, Sue - Goven-
try; Vlaander-van der Giessen — Hy-
perventilatie; diagnose en therapie.

Medewerking op de/e avond wordt ver-
leend door de 6-rnans formatie 'One
l'brmation' en de meidengroep Mai
Tai. Deze laatste groep komt in de

oude bezett ing naar Vorden. Op de/e
avond kan men eventueel terecht bij
een oosterse kraam voor een hartige
hap.

Dinsdag 21 november krijgen de da-
mes van de N( A'B be/.oek van mevrouw
Tennissen uit Apeldoorn, / i j zal de da-
mes het één en ander vertellen over
Rome. Mevrouw Tennissen laat tevens
dia's zien over de/e stad. De/e avond
wordt gehouden in het Dorpscentrum.

70 Jarige K.N J.V. veel deelname
tweedaagse slipjacht

Het was zaterdagmiddag duidelijk zichtbaar dat de in Vorden
gehouden slipjacht ̂ P de KNJV een feestelijk karakter droeg.
Niet alleen vanwege het fraai uitgedoste jachtgezelschap, maar
ook door het vele publiek dat aan het bordes van kasteel Vorden
was samengestroomd om de slipjacht bij het vertrek te aanschou-
wen. Een tweedaagse^mjacht dat het jachtcomité Vorden ter ere
van het 70 jarig besta^^an de KNJV dit weekend organiseerde.
Vanwege het feestelijke karakter ook
twee keer zoveel deelnemers dan in de
voorgaande jaren. Bijna honderd per-
sonen deden aktief mee. Mede door
het prachtige herfstweer een fraai ge-
zicht om de jacht te zien voorbijtrek-
ken. Kasteel Vorden geeft dan altijd
nog een extra dimensie aan het geheel.
Bovendien werd het jachtgezelschap
dit keer door een echte kasteelheer in
de vorm van Burgemeester Kamerling
ontvangen die voor deze gelegenheid
met ambtsketen getooid de jagers in
zijn dorp welkom heette. 'Vorden met
zijn kastelen leent zich natuur l i jk bij
uitstek voor een slipjacht. Het is in de
Achterhoek goed toeven en ik wens U
dan ook succesvolle dagen toe', zo
sprak Buig. Kamerling. Hans Brug-
man, voorzitter van het Huntcomité ,
bedankte het Vordense gemeentebe-
stuur voor de ontvangst . 'We komen
graag in Vorden met zijn mooie lande-
rijen. De KNJV is de vier heren van het
jachtcomité, daarbij geholpen door
hun dames, dan ook veel dank ver-
schuldigd', aldus Brugman die Burg.
Kamerling de jubileumplaquette van
de KNJV aanbood. Ook kreeg Vordens
eerste burgerde nieuwejachtkalender
overhandigd. Nadat de jacht was aan-
geblazen en de honden hun weg zoch-
ten, vertrok het gezelschap richting
Nordebrug waar de eerste run werd in-
gezet. Bij kasteel Kieftskamp brachten
de jachthooniblazers van 'Kivat' enige
jachtsignalen ten gehore. Het einde-
van de jacht was zaterdagmiddag even-
eens bij kasteel Vorden. Zondagmid-
dag volgde het tweede gedeelte van
deze s l ipjacht . Toen werd de eerste run
aan de Schuttestraat ingezet en werd
de j a c h t afgeblazen bij huize Knze-
rinck. De slipjacht in Vorden werd
mede mogelijk gemaakt door de belan-
geloze medewerking van een 90-tal
grondeigenaren en de p laa tse l i jke
F.HBC). 'I'er gelegenheid van het 70-ja-
rig bestaan recipieerde het bestuur van
de K N J V zondag in kasteel Hacklbrt
terwijl ervoor zaterdagavond in Hotel
Bakker een gezellige avond was ge-
pland.

A.N.B.O.
De A.N.B.O. belegt op vrijdagmiddag
17 november een voorlichtingsmiddag
in samenwerking met de OGZO over
de problemen rond ziektekosten e.d.
Deze bijeenkomst wordt gehouden in
het Dorpscentrum. De toegang is gra-
tis. Iedereen is welkom.

CONTACT
een goed

en graag gelezen
blad

Eerste trekking 14 november
Vordense Ondernemersver.
Vleespakket
\. G.M. Nijenhuis
2. M. te Riele
3. Th. Emsbroek
4. B. Rouwenhorst
5. T. Klein Brinke
6. J.H.M. Weg
7. Reini Schepers
8. De Roode
9. A.W. Tijssen

10. Mevr. Meijerman

11. J. A. Bergenhenegouwen
12. W. Bulten
13. J.A. Overbeek
14. Boesveld
15. Miade Taylor

Verrassingspakket
1. L. Smeitink
2. Lenselink
3. A. J. Pasman
4. M. Gerretsen
5. H.B. Harmsen-Rossel
6. G.J. Dekkers
7. H. Kamperman
8. Joke Harmsen
9. Fam. Menkveld

10. B. van Tilburg
11. B.H. Koning
12. Klein Reesink
13. M. Kettelarij
14. G. Doornink
15. H. A. Haverkamp
16. R. Schmitz
17. S. Peters
18. H. Loman
19. Gineke Bosman
20. H. Schot
21. G. Disselen
22. H. Arfman-Ruesink
23. G.J. Nijenhuis
24. D. te Velthuis
25. J. de Weerd

Stationsweg 7, Vorden
De Doeschot 14, Vorden
Zutphenseweg 1, Vorden
Insulindelaan 16, Vorden
Oude Ruurloseweg 3, Barchem
De Haar 24, Vorden
Lage Lochemseweg 33a, Almen
Het Gulik 11, Vorden
Helmichstraat 19, Baak
Storm van VGravesandestraat 15,
Vorden
H.K. van Gelreweg 16, Vorden
Hoetinkhof 20, Vorden
Hamsveldseweg 4, Vorden
Strodijk 15, Vorden
Brinkerhof 39, Vorden

B. van Hackfortweg 52, Vorden
Hoetinkhof 249, Vorden
Ruurloseweg 38, Vorden
Ruurloseweg 64, Vorden
Lindese Enkweg 1, Vorden
De Eendracht 29, Vorden
Julianalaan 19, Vorden
Lindese Enkweg 1, Vorden
Het Jebbink 61, Vorden
Lekkebekje 6, Vorden
Schuttestraat 18, Vorden
Bakermarksedijk 9, Baak
Het Hoge 37, Vorden
De Bongerd 14, Vorden
De Eendracht 11, Vorden
De Haar 20, Vorden
Hamminkweg 8, Vorden
Overweg 15, Vorden
Het Heijink 2, Vorden
Insulindelaan 21, Vorden
Hoetinkhof 269, Vorden
De Leuke 2a, Vorden
Wilhelminalaan 2, Vorden
Beatrixlaan 1, Vorden
Brinkerhof 94, Vorden



'Zonnebloem'-publiek
dankbaar publiek voor
artiesten!
De zaal van het Dorpscentrum te Vorden zat zaterdagmiddag
'mudjevol' toen daar de ontspanningsmiddag van de
Zonnebloemafdelingen van de regio 'IJsselstreek' werd gehou-
den. Voor een tientje, waarbij inbegrepen een kop koffie met
cake, een drankje en een hapje, konden de aanwezigen genieten
van het optreden van een aantal artiesten. Voor de vele ouderen
zo te zien en te horen, een middagje gezellig uit.
Voor de artiesten op het toneel een ge-
makkelijke laak want het 'Zonnebloem'
publiek is een dankbaar publiek. Dat
begon al direkt bij de aanvang toen
Aristakes, die de/e middag de muzikale
omlijsting verzorgde, in/.ette met het
lied Tulpen uit Amsterdam'.

Na een schuchter begin duurde het
niet lang of de zaal deed volop mee. De
illusionist Dick de Witte, daarbij geas-
sisteerd door /.ijn echtgenote Yvonne
leverde een knap stukje vakwerk. Met
'de neus er bovenop' viel er van de act
met de touwtjes voor het publiek geen

touw aan vast te knopen! Arie Ribbens,
de afgelopen week liefst driemaal op
T.V. bleek meer in zijn mars te hebben
dan alleen het /ingen van carnavalskra-
kers (al ontbraken die na tuur l i jk niet).

Zi jn vertolkingen van het aloude 'True
Love' en 'My Way' mochten er best
x.ijn. Zijn nieuwste hit 'Bij Rio linksaf
ontbrak er vanzelfsprekend ook niet in
/.ij n repertoir. Saskia en Serge al jaren-
lang met succes aktief in de Nederland-
se artiestenwereld en onder meer be-
kend van 'Een /.omer in Zeeland' ver-
engden met veel vaart en tempera-
ment een optreden en oogstten daarbij
veel succes met hun country en western
melodieën. Judith Bosch die zich te-
genwoordig bij NOS radio bezig houdt
met lesgeven op gebied van het maken
van aankondigingen, presenteren etc.,
praatte de/.e ontspanningsmiddag van
de Zonnebloemafdelingen op gezellig
wijze aan elkaar.

Tuinkeuring groot succes
De grote zaal van het Dorpscentrum was dinsdagavond geheel bezet met
belangstellenden voor de slotavond van het seizoen 1989. Voorzitter J. v.d.
Broek heette allen welkom en was verheugd over de grote opkomst. De
heer H. Beyer uit Deventer hield een interessante, met humor doorspekte
dia-lezing over de aanleg van tuinen. De in verband daarmee gestelde vra-
gen werden op deskundige wij/e beantwoord.

mond; 3. B.W. van Zandvoort, Het Hoge
59, Vorderen^

liiren i

In de pauze werd een verloting gehouden
waarbij de prijzen uit tuinartikelen be-
stonden. Ook kregen alle deelnemers aan
de keuringen een attentie mee naar huis
op tuinbouwgebied. Die prijzen en atten-
ties waren grotendeels ter beschikking
gesteld door de plaatselijke hoveniers en
bloemisten.
De hoofdprijzen werden na de pauze uit-
gereikt, drie in elk van de categorieën. De
drie eerste prijzen bestonden uit fraaie
metalen borden met inscriptie.

De gelukkige winnaars waren:

Grote tuinen (meer dan 200 m2)
1. Fam. Harmsen, Schimmeldijk 4, Vor-
den;
2. W.M. Hissink, Rietgerweg 3, Vorden;
3. J.W. Huurnink, Leestenseweg 15, Vier-
akker.

Middelgrote tuinen (50 tot 200 m2)
1. B. Lebbink, Hoetinkhof 58, Vorden; 2.
W.H. Dimmendaal, Beeklaan 5, Wich-

Kleine tuinTfi (tot 50 m2)
1. G. Lenselink, Brinkerhof 93, Vorden;
2. D.J. Weustenenk, Molenweg 21, Vor-
den; 3. E.S. Steenman en fam. Bijenhof,
Brinkerhof 44 en 46, Vorden.

Er kan worden teruggezien op een ge-
slaagd tuinkeuringsseizoen en het ligt
dan ook in de bedoeling daarmee in 1990
voort te gaan. Het zou fijn zijn als er dan
nog meer deelnemers komen. Liefheb-
bers kunnen zich bij de leden van de
werkgroep opgeven. Dat zijn: mevr. R.
Pelgrum-Rietman, Geurkenweg 2, tel.
6686; mevr. A. Groen-Pijlman, Beatrix-
laan 20, tel. 2566; de heer K. Baars, Kruis-
dijk 2, tel. 3303; de heer J. v.d. Broek, De
Steege 39, tel. 1375.

'Jubal'
Muziekvereniging Jubal te Vierakker-
Wichmond gaf de najaarsuitvoering in
het Ludgerusgebpuw. De zaal die over-
vol was, werd welkom geheten door de
voorzitter Dhr. Altenaar, in het bij/on-
der de beschermvrouwe Mevr. van
Voorst tot Voorst en de zustervereni-
ging. Hierna werd l minuut s t i l te ver-
zocht in verband met het overlijden
van Alex Smidt, in leven een trouw me-
dewerker van Jubal. Verder deelde de
voorzitter mee dat 4 leden Jubal verstek
moeten laten gaan in verband met hun
/.iekte, en dankte Dhr. Lammersen zijn
dochter die- de harmonie voor de/.e
avond uit de nood hebben geholpen.
De drumband onder leiding van Dhr.
M. Bongers werd het muzikale gedeelte
geopend de/.e brachten 5 nummers
ten gehore, waarna afscheid werd ge-
nomen van Mej. Kuipers, een actief
bestuurslid van de vereniging, in ver-
band met verhuizing naai elders, l laar
werd een bloemetje aangeboden. Hier-
na speelde de harmonie onder leiding
van Dhr. H. Wolters de 14 nummers op
een gevoelige en goede wij/e. Een bij-
zondere vermelding was nog het sa-
menspel van de solo, ten gehore ge-
bracht dooi Anja Hissink, f lui t en Peter
Rouwen, piano. Na de pauze werd het
toneelstuk 'Autopech' in 3 bedrijven
voor het voetlicht gebracht door de to-
neelgroep (',.().(;. uit Holten. Het was
een dolkomisch verhaal met vele ver-
wikkelingen. De hoofdrolspeler Jan
van de Weterings nieuwe auto was bij 2
botsingen betrokken, tot slot betaalden
zij maar l keer de- schade. Het spel
heeft de lachspieren van het publiek
goed'geïnspireerd. Tot slot dankte de
voorzitter alle spelers voor hun inzet,
en wenste alle aanwezigen wel thuis.

WEEKEND^
RECEPTEN
POELIERS

Zwijnebout- 'Van-de-Graaf
(of: 'het zwijntje van-de-heer-des-hui-
zes'!)

ca. 600 gram zwijnebout (voldoende voor
jnéér dan 4 personen!), l eetlepel reuzel, l
grote ui of wat sjnlolje.s, l wortel, peterse-
lie, laurierblad, tijm, 'n paar peperkor-
rels, liruidridgelen en fenfiierhes.sen. Ver-
der 1/2 Ut*'1' vteesbouÜUm en ' -, fles Kour-
gogne (rood).

Wrijf cle zwijnebout goed af met een
doeken leg hem in de braadpan. Braad
hc'in rondom 'aan' in de reuzel. Voeg
de gesnipperde ui of cle sjalotjes, cle
wortel, peterselie, laurierblad, tijm,
gekneusde peperkorrels, kruidnagelen
en gekneusde jeneverbessen toe.
Schenk de '/_, fles Bourgogne en de
vleesbouillon over de bout. Laat met
deksel op de pan op een zacht vuur t j e
lang/aam gaarstoven. Zeef de jus als
het vlees gaar is. Bind ze met aange-
mengde bloem, aardappelmeel of niaï-
z.ena, en laat , na er nog een extra glas
wijn aan te hebben toegevoegd, een
kwartiertje nasudderen. Begiet de bout
met een deel van de geurige saus en
serveer de rest apart.
Dien op met voor elkeen gepofte aard-
appel in folie en lekker 'aangemaakte'
rode kool. Schenk er met vaste man-
nenband rode Bourgogne bij... en een
échte graaf kan nie t 'adellijke! smul-
len dan l'!

JongGelre
afd. Warnsveld
Naj aarsledenvergadering
Op 17 november is er de jaarlijkse na-
jaarsledenvergadering in café/rest, 'de
Uitrusting'.
Schietavond
Woensdag 22 november gaat men
schieten. Verzamelen bij deTimmerie.
Filmavond
Op donderdag 7 december is er filma-
vond in zaal de Boggelaar.
Kerstbakjes maken
Op zaterdagmorgen 16 december is er
kerstbakjes maken.
Zaalvoetbaltoernooi
Op zaterdag 23 december zaalvoetbal-
toemooi in sporthal Appie Happie in
de Veldhoek.

Leesprogramma
Bibliotheek
In de laatste 2 maanden van dit jaar
kunnen kinderen meedoen aan het
jaarlijkse leesprogramma. De opzet
hiervan is om kinderen aan te moedi-
gen om boeken te gaan lezen en als
extra stimulans wordt door de bibliot-
heek een kleine beloning hiertegeno-
vergesteld. Het programma, dat be-
doeld is voor alle kinderen, is ditmaal
opgezet rondom het thema 'Dikke
Vrienden'. Op de jeugdafdeling is
rondom 'vriendschap' een boekentafel
ingericht. Kinderen, die mee willen
doen kunnen een vriendenpas halen in
de bibliotheek. Voor elk gelezen boek
ontvangen zij een sticker op hun pas.
Een volle vriendenpas levert een atten-
tie op.

Vordenaar
Ton ten Have liep
marathon in New
York
De afgelopen dagen stonden de kran-
ten vol van de marathon in New York.
Wat deze regio betreft ging de meeste
publiciteit naar de jongens van Nor-
maal. Vordenaar Ton ten Have (37)
was eveneens in New York van de par-
tij. En hij deed het helemaal zo gek nog
niet. Van de 24.966 gestarte lopers ein-
digde Ton ten Have op de 895e plaats.
Zijn tijd bedroeg 2 uur 55 minuten en
20 seconden. 'Ik ben dik tevreden want
ik heb toch zo'n 24.000 lopers achter
mij gehouden. En daar kijk ik alt i jd
naar. Niet wat er voor mij loopt, maar
naar de lopers die achter mij finishen',
zo zegt Ton ten Have. De Vordenaar is
op 'persoonlijke titel' naar New York
afgereisd. 'Wim Verhoorn, de coach
van Martin ten Cate heeft voor de
KNALJ een schema opgesteld. Dat
schema is voor mij het enige houvast.
Verder doe ik alles alleen. Train alleen
en ga ook alleen naar de wedstrijden
toe; Inderdaad dat .ereist een ijzeren
discipline', zo zegt Ton ten Have zelf-
bewust. Voor de marathon in New York
is hij een halfjaar geleden met de voor-
bereiding begonnen. Dat hield in we-
kelijks 80 kilometer. Vijf dagen trai-
ning en twee dagen rust. Vanaf l sep-
tember werden de wekeljjkse kilome-
ters tot 90 opgevoerd. De laatste
training voor de marathon in New
York deed hij woensdag voor de wed-
strijd. (De marathon werd op zondag
gehouden). 'In New York heb ik 's za-
terdags nog meegedaan aan de zgn.
'Breakfast-run' over een afstand van 5
kilometer. Verder heb ik nog een keert-
je acht kilometer gelopen, bedoeld om
de benen 'open' te houden', zo zegt
Ton ten Have.

Biljarten

De Vordenaar is eigenlijk min of meer
bij toeval marathons gaan lopen. Ten
Have: 'In vroeger jaren heb ik gevoet-
bald bij Rohda-Raalte. Daarna heb ik
zeven jaren niets gedaan. Op m'n der-
tigste ben ik voor de aardigheid een
keer met mijn buurman meegeweest
om mee te doen aan de Cooper-test.
Deze werd georganiseerd door de Zut-
phense korfbalclub ZKC. Ik vond het
wel leuk en zo geleidelijk a«tkwam ik
in de ban van het hardlopl^Paldus de
Vordenaar die inmiddels al zestien
keer een marathon heeft uitgelopen.
De eerste keer in 1982 in Apeldoorn.
Ton ten Have eindigde toen van de
1091 lopers op de 886e plaats. Langza-
merhand ging het beter ^^King zijn
prestatiecurve omhoog, viomenteel
loopt hij jaarlijks gemiddeld drie ma-
rathons (dit jaar overigens vier). De
Vordenaar die werkzaam is bij Stege-
man in Deventer legt zich zelf een strak
schema op. 'Mijn werk in Deventer be-
gint 's morgens al om 5.30 uur. 's Mid-
dags om kwart over vier ben ik dan weer
thuis. Momenteel train ik weer nor-
maal, dat betekent tweemaal in de week
10 en 20 kilometer training over voor-
namelijk zandpaden en éénmaal 33 ki-
lometer (de Achtkastelenroute). 's
Avonds lig ik prompt om 10.30 uur in
bed. Wel of geen verjaardag, ik hou mij
eraan', zo zegt Ton ten Have. 'Ik heb
geen enkele moeite met deze levens-
stijl, niemand hoeft mij de wil op te leg-
gen. Ik regel het allemaal zelf wel', /o
zegt hij zelfverzekerd. De komende we-
ken wil Ten Have voor zichzelf de basis-
snelheid gaan verhogen en start hij
met de training voor de marathon in
Rotterdam (april 1990) en voor een
aantal marathons die in de hoofdste-
den van de Europese landen jaarlijks
worden uitgeschreven. 'En zo lang ik
het leuk vind, blijf ik ermee doorgaan',
aldus de sportieve Vordenaar.

Volleybalver. Dash
Uitslagen:
H2BHarfsen — Dash 3 1-2
H l Wik 2 —Dash l 2-2
H l DVO l—Dash 2 3-0
IB1DSCB2 — Dash B l 0-3
IC1SVSC1—DashC13-0
MA1 Bruvoc Al — Dash Al 3-0
H3C Dash 4 — Terwolde 3 3-0
DPDash2 —Sp.Dev. l 3-1
D2A Dash 3 — Boemerang 3 3-0
D2B Dash 4 — Terwolde 2 3-0
D3A Dash 5 —Heeten l 0-3
D3B Dash 7 — Devolco 7 l -2
DSC Dash 6 — DVO 5 0-3
MC2 Dash C l — Terwolde C l 3-0

Programma:
H3(: Wilhelmina 3 — Dash 4
D2BWilp3 — Dash 4
D3B Olympia l — Dash 7
D2div.A Normis/Orion 2 -- Dash/
Sorbo l
D P W i l p l — Dash 2
D3A Boemerang 4 — Dash 5
MC2 Devolco C3 — Dash (] l
Hl Dash l—DVO l
H l Dash 2 — Hansa2
H2B Dash 3 — Voorwaarts 2
IB l Dash B l — Devolco B2
IC l Dash C l —DVO C l
D.recr.H. De Hoven A — Dash

Dinsdag 7 november
Kranenburg 3 — Tremethe l 28-40
Woensdag 8 november
Kranenburg 2 — Modern 2 35-38

Donderdag 9 november
De Keu l — Kranenburg l 38-32
Kranenburg 4 -- Ons Genoegen 5
24-37

Badminton-Flash
Flash l heeft de goede lijn niet geheel
kunnen doorzetten. Tegen Pluumke
'67 uit Winterswijk werd met 8-0 verlo-
ren. Wat de oor/aak van de nederlaag
precies was is niet bekend, misschien
het vroege tijdstip. In ieder geval speel-
de- Pluumke gewoon een s tuk beter. Dit
team staat bovenaan in de eerste klasse
en voor Flash is daar ook niet tegen te
vechten. Twee dagen later moest het
eerste team alweer aantreden. Nu
kwam Zevenaar op bezoek. Het ging
heel wat beter. Er speelde zelfs een ta-
lentvolle invalster mee, die haar enkel
gemakkelijk won. Ook de tweede here-
nenkel werd in Vordens voordeel be-
slist. Verder ging de herendubbel in
drie sets verloren en ook in de dames-
dubbel waren de Zevenaartjes te sterk.
Verder kon alleen de tweede mix ge-
wonnen worden zodat weer verloren
werd, nu met 3-5. Flash 2 speelde in
Lochem. Ook dit team had het deze
keer niet gemakkelijk, want Lochem
was de koploper en had nog niets ver-
loren. De eerste dame van Lochem liep
in bijna gewonnen stand in de enkel
tegen een blessure op, zodat /e moest
opgeven. Hoewel deze partij nu door
Flash reglementair gewonnen was, is
zoiets toch niet leuk. Van de andere en-
kels ging de tweede damesenkel op een
paar punten verloren. Inmiddels was
voor de geblesseerde speelster een ver-
vanger gezocht zodat de damesdubbel
en de eerste mix nog gespeeld konden
worden. Deze werden alle in het voor-
deel van Flash beslist, evenals de he-
rendubbel. De tweede mix tenslotte
ging onnodig verloren. Met deze over-
winning heeft Flash 2 zich mede aan
kop geplaatst. Flash 3 speelde in Doe-
tinchem tegen Phido. Flash probeerde
het een en ander te doen om wat wed-
strijden te winnen, maar de tegen-
standers waren gewoon net iets te sterk.
Het werd 8-0 voor Phido. Flash 4 speel-
de tegen Doetinchem. Het begon heel
goed, de eerste herenenkel werd ge-
wonnen. Daarna ging het iets minder
goed. Alle verdere partijen werden
door Doetinchem gewonnen, waaron-
der ook een aantal driesetters. De
eindstand van deze wedstrijd werd 7-1.
Flash kon al snel weer revanche nemen
op een andere Doetinchemse ploeg,
namelijk Phido. Twee dagen na bo-
venstaande wedstrijd kwam Phido in
Vorden op bezoek. Helaas was Flash
nog niet geheel uitgerust. Een heren-
enkel en een damesenkel werden nog
gewonnen door Flash, maar toen was
het over. Phido was in de andere partij-
en te sterk. Nu dus een 2-6 nederlaag
voor dit team.

Gelijkspel Heren
poloers Vorden 7-7
De heren van Vorden hebben zater-
dagavond in Wezep een 7-7 gelijkspel
behaald tegen Noord Veluwe I. De
\'01 denaren verzuimden in deze wed-
strijd de vele kansen te verzilveren. In
de eerste periode nam Vorden met 3-0
de leiding door doelpunten van Marck
Karmiggelt, André Karmiggelt en Den-
nie Pelgrim. Noord Veluwe kwam in de
tweede periode uitstekend terug en
kwam mede doordat Vorden met een
man minder situatie te maken kreeg,
op gelijke hoogte 3-3. Marck Karmig-
gelt be/orgde Vorden met een achter-
waartse worp opnieuw de leiding 4-3.
De derde periode werd afgesloten met
6-5 door goals van Martin Siebeling en
Marck Karmiggelt. Nadat Jaap Sterte-
feld in de vierde periode voor 7-5 had
ge/.orgd, gaven de Vordenaren dr/e
voorsprong in de slotfase toch nog ge-
heel onnodig uit handen 7-7.

Goed spelend
Dash/Sorbo te sterk
voor Zwovok 3-0
Het damesteam van Dash/Sorbo blijft
in de winning mood. Na de recentelijke
uitoverwinningen maakte de ploeg van
trainer/coach Jaap Sanders zaterdag-
middag in de sporthal 't Jebbink korte
metten met het bezoekende Zwovok 2
uit Zwolle. De Zwolse dames verloren
met 3-0. De setstanden waren 15-13 en
tweemaal 15-8. Zwovok mocht niet
mopperen dat de setnederlagen nog
'binnen de perken' bleven want Dash/
Sorbo dat als team een sterke indruk
maakte, was wat slordig met serveren
/.odat eigenlijk geheel onnodig wat
punten werden weggeven. Zo bijvoor-
beeld in de eerste set toen Dash aan-
vankelijk haar draai niet kon vinden en
het serveren te wensen overliet. Bij de
stand 4-7 vroegjaap Sanders een time-
out aan. Dit pakte goed uit voor de

Vordense dames. Maija l larenberg be-
gon toen aan een indrukwekkende op-
slagreeks (zeven punten op rij), waar-
bij tevens een hoofdrol voor (ierrie Ko-
ren, die als de 'koele afmaakster' fun-
geerde, (ierrie Koren speelde de/e
middag toch een prachtwedstrijd. In
het Dash/Sorbo team dat deze middag
geen zwakke plekken kende stak Gefrie
er letterlijk en f iguur l i jk nog een 'kop-
je' bovenuit! Uiteindelijk eindigde de
set in 15-13.

Goed ingespeeld
In de tweede en derde set bleek duide-
lijk dat Dash/Sorbo beter op elkaar in-
gespeeld raakt. Kmmy Jansen verdeel-
de het spel op haar eigen rustige wi j / c ,
terwijl ook Kdith van Houte, Marja Ha-
renberg en Elly Nijenhuis, wanneer zij
in het achterveld geposteerd stonden,
met de smashes van Zwovok wel raad
wisten. Opnieuw een veelvuldig sco-
rende (ierrie Koren in de slotfase van
de set 15-8. Een wissel in de derde set.
Jaap Sanders liet Edith van Houte op
de bank en paste Esther Wentink in,
die moeiteloos in het Dash-team mee-
draaide. De thuisclub liep in de/.e set
snel uit naar 10-1 en dacht zich toen a-
kunnen permitteren het wat kalmer
aan te gaan doen. Zwovok vond dat
best en kwam terug tot 10-8. De Vor-
dense dames hervonden zich juis t op
tijd (een setnederlaag zou een blamage
zijn geweest) en via een paar 'knallen-
de' opslagen waarop zij patent lijkt te
hebben maakte Jolanda Wolters het
karwei af 15-8. De serve van Jolanda
houdt een bepaald risico in, maar wan-
neer de bal inderdaad in het achterveld
van de tegenpartij verdwijnt is er ook
geen houden meer aan!

Voetbal
Uitslagen zondag
Vorden 5 — Witkampers 6 2-1
Sp. Neede 2 — Vorden 2 6-2

Uitslagen zaterdag
Vorden A l — GSV '63 A2 2-2
AZC D l — Vorden D l 2-2
Almen Dl —Vorden D2 2-1
Vorden E2 — Erica '76 E4 4-3
Warnsv. Boys E3 —Vorden E3 ()-f>
Sp. Brummen F l —Vorden F l 1-2
Vorden F2 — Oeken F2 8-1

Zondag 19nov.
Silvolde l —Vorden l
Vorden 2 — Erix2
Grol S—Vonten 3
Rietmolen 3 — Vorden 4
Vorden 5 — Rekken 3
GSV'63 2 —Vorden <>
Baakse Boys 4 — Vorden 7
Vorden 8 — Rekken 5

Zaterdag 18 nov.
Vorden A l — Eibergen A l
Vorden A2 — MeddoAl
Vorden B l—ABS B l
LongaCl — Vorden ( 1 1
Ruurlo C2 — Vorden C2
Sp.EefdeDl— Vorden D l
Vorden D2 — Sp. Brummen D2
Vorden El —Warnsv. Boys E2
Vorden E3 — Oeken El
Gazelle Nld. Fl —Vorden Fl
Warnsv. Boys F3 — Vorden F2

Ratti
Warnsveldse Boys BI — Ratti BI 4-0

Agenda
NOVEMBFJl:
15 Bejaarden, V ierakker.
15 ANBO Vonten, Soos in hel

Dorpscentrum.
15 HVG Dorp Vorden, Thema-avond.
16 Bejaarden kring Dorpscentrum.
ld HVGVorden-Wildenborch.
17 ()pen Tafel, De Wehme.
17 ANBO Vorden, Lezing OGZO,
17 JongGelre regio West-Achterhoek,

Ledenvergadering te Eefde ( ! ) « •
Uitrusting).

18+ H) Vogelshow, Dorpscentrum.
19 Open Tafel, De Wehme.
20 ANBO Vorden, jeu de boule en/of

klootschieten 'De (ioldberg'.
21 Open Tafel, l)e Wehme.
21 HVGWichmond.
21 Soos Kranenburg.
21 NCVB Vonten, Ken wandeling door

Rome.
21 KPO.Vic-i akker.
22 Bejaarden, Vierakker, uitstapje.
22 ANBO Vorden, Soos in het

Dorpscentrum.
22 JongGelre Warnsveld, Schieten.
22 HVGWichmond, Bijen Ie/ing.
23 PCOP,'Op reis met dia's'.
24 Open Tafel, De Wehme.
24 JongGelre Vorden, Algemene

najaarsledenvergadering.
Dorpscentrum.

25 Toneeluitvoering 'Het
verrassingspakket' in /.aal
Schoenaker.

26 Open Tafel, De Wehme.
27 ANBO Vorden, jeu de boule en/of

klootschieten 'De (ioldberg'.
27 'Oud Vorden', Lezing over

Kerstmis door de eeuwen heen.
2H Open Tafel, De Wehme.
2N NBvP Vorden, Doe-niiddag.
21) Dansen Fandango.
21) ANBO Vorden, Soos in het

Dorpscentrum.
29 HVGVorden-Linde.
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Welkom
Sint
Nikolaas
Zaterdag 18 november mogen wij Sint Nikolaas met zijn
Pieten weer verwelkomen in ons mooie dorp Vorden.
De Sint heeft vorig jaar zo genoten van de natuur rondom
Vorden, dat hij besloten heeft ook dit jaar zijn tocht naar
Vorden op zi jn schimmel af te leggen.

Dat moment is tevens het begin van een drukke tijd, beslist
geen ongezellige tijd. De schoen mag weer gezet worden,
er wordt gezongen bij de kachel - - presentjes gekocht -
gedichten gemaakt-- m.a.w. de gezellige avonden komen
er aan en welk Hollands gezin vindt dat niet?

Gezellig wordt het ook in ons dorp. Overal vindt U feeste-
li jk versierde etalages met een geweldige keuze aan kado's
op allerlei gebied - - voor ieders portemonnee - - voor
jong en oud.

Kn dan natuurlijk onze geweldige Sint Nikolaas-aktie met
die jaar weer de bekende verrassings- en vleespakketten.
Ken totaalwaarde van f 10.000,- aan prijzen. Tot en met
dinsdag 5 december ontvangt U bij uw aankopen in de
deelnemende /aken (kenbaar aan hun raambiljet) de be-
kende Sint Nikolaas-zegels. 5 Zegels op een kaart en U
doet al mee. Misschien behoort U dit jaar tot de gelukkige
prijswinnaars.

Daarom heten wij U alk-maal van harte welkom in onze
winkels van Vorden.

Wanneer u van buiten Vorden komt vindt U geen parkeer-
problemen. Kn mocht U tijdens Uw Sint Nikolaas-inko-
pen even willen pauzeren, dat kan, want onze horeca-
bedrijven willen graag uw gastheer zijn.

WIJ WENSEN U ALLEN EEN FIJNE KN PRETTIGE SINT
NIKOLAAS-TIJD TOE. TOT ZIENS IN ONZE WINKELS
VAN VORDEN,

Voorzitter Vordense Ondernemers Vereniging,
Wim Polman

De Sint Nikolaas-
intocht vol verrassingen

speciaal voor de
schoolgaande jeugd

Evenals vorig jaar zullen op een aantal stopplaatsen
tijdens de route van Sint Nikolaas door het dorp ver-
rassingen worden uitgedeeld.

Maar... om een surprise te krijgen, moeten jullie wel
meelopen met^ Sint Nikolaas!

Nadat u het grote diagram hebt
opgelost kunt u de spreuk on-
der de puzzel vinden door de
gevraagde letters uit het grote
diagram over te brengen naar
het kleine diagram.

HORIZONTAAL: 1 jaargetijde; 6
bouwland; 8 pi. o.d. Veluwe; 11 suf-
fen; 16 numero; 17 buidel v. Zwarte
Piet; 20 medicijn; 21 lekkernij; 23
oude maat; 25 worm; 28 goedheilig-
man; 33 mikpunt; 35 soort onderwijs;
36 gard; 37 uniek; 38 vaartuig; 39 riv.
in Duitsland; 40 ritmische beweging;
41 voertuig; 42 maanstand; 43 rus-
tend; 44 pers.vnw.; 45 zeepwater; 47
heiligenbeeld; 49 fam.lid; 51 hetzelf-
de; 52 open bosplek; 53 mager; 54
schrap; 56 soort schaatsen; 57
vr.munt; 59 grote bijl; 61 afgelegen;
62 voortreffelijkheid; 63 karakter; 65
rioolbuis; 67 bepakking; 68 pi. in Bel-
gië; 69 aansporing; 70 briefaanhef; 71
tweemaal; 72 fam.lid; 74 neerslag; 79
riv. in Italië; 81 afstand; 82 pagaai; 87
strandvogel; 89 huisdier; 91 groente;
93 kledingstuk; 94 pi. in Afrika; 96
dwarshout; 97 Gem. Geneesk.
Dienst; 98 deel v.d. mond; 100 ge-
vuld; 101 brij; 102 nummer; 103 pau-
selijke titel; 105 uitgeteld; 107 hoen-
deracMge; 110 slaapplaats; 111 kos-
ten Aer; 112 reeds; 113 vrijgevig;
115 kWkploeg; 116 niet even; 117 kle-
dingstuk; 118 en omstreken; 119
zangstem; 120 uitgave; 121 bevesti-
ging; 122 cel; 124 scheepstouw; 126
vaartuig; 127 gedeeltelijk; 129
persJJ»/.; 130 noot; 131 tentoonstel-
lingsfBouw; 133 voor; 134 uitroep v.
afkeer; 135 hetzelfde; 137 mat; 138
verdieping; 139 glasklok; 140 lidw.;
142 noot; 143 pers.vnw.; 144 boom;
146 vochtig; 147 afstand; 148 te
koop; 150 spil; 152 botterik; 155
vr.munt; 156 de dato; 157 naschrift;
158 titel; 159 speelkaart; 160 Fr. lidw.;
161 vis; 162 habijt; 163 pijn; 164 mo-
torrace; 165 ongeveer; 166 jong dier;
167 honderas; 169 vogel; 171 in me-
moriam; 172 vr. munt; 173rekenopga-
ve; 174 voorz.; 175 voor de middag;
177 linie; 179 ieder; 180 langspeel-
plaat; 181 godin; 182 zangstuk; 184
Westerlengte; 185 pi. o.d. Veluwe;
186 deel v.d. Bijbel; 187 onmeetb. ge-
tal; 188 arbeidstijdverkorting; 190 ru-
zie; 193 bijb. fig.; 197 plooi; 199 on-
derzoekinstituut; 200 noot; 202 kleur
v. Piet; 204 lichaamsplooi; 205 zie
ommezijde; 206 nachtvogel; 207 riv.
in Siberië; 209 soort verlichting; 210
inw.orgaan; 212 onder andere; 213
rijksgrond; 214 afstand; 215 bekeu-
ring; 216 godheid; 218 lessenaar
(Eng.); 220 zoogdier; 221 getijde; 222
muziekinstrument; 223 december;
228 teken; 231 deel v.e. Fr. ontken-
ning; 232 lidw.; 233 plomp; 234 onge-
bonden; 235 Rijksweg; 237 kande-
laar; 238 afkorting; 239 afrastering;
240 wordt bij de schoorsteen gezet.

VERTICAAL: 2 voorz; 3 wolpluisje; 4
voedsel; 5 buidel; 7 verdragsorgani-
satie; 9 deel v.d. arm; 10 waterdier; 12
salaris; 13 schicht; 14 boom; 15 Eur.
land; 18 Russ. voertuig; 19 daar; 20
vogel; 22 kruiderij; 24 haarbosje; 26
onbep.vnw.; 27 Rom. rijk; 29 deel v.e.
dak; 30 kunstwerk; 31 vogel; 32 stre-
ling; 33 evenwel; 34 geest; 35 draai-
kolk; 40 roeipen; 43 lof; 46 zeezoog-
dier; 48 grondsoort; 50 lokspijs; 52
fietspedaal; 54 zoen; 55 deel v.e.
bloem; 58 soort; 59 ten bedrage van;
60 soortelijk gewicht; 61 zoogdier; 62
bergplaats; 64 vlot; 66 boom; 67 dek-
sel; 71 vruchtje; 73 toiletartikel; 74
noot; 75 zelfkant; 76 bar; 77 klein
kind; 78 oever; 80 rund; 81 ongeveer;
82 precies; 83 handeling; 84 ivoor; 85

Sinterklaas -
Kruiswoordpuzzel

•
laatstgenoemde; 86 oud tokkelinstru-
ment; 88 stiel; 90 scheut jenever; 92
vernis; 93 Sp. eretitel; 95 deel v.e.
fuik; 99 vracht; 100 heidemeertje; 101
teerprodukt; 104 inh. maat; 106 fam.
lid; 108 autobrandstof; 109 vr. dier;
110 meetk. fig.; 111 heks; 112 alpen-
weide; 114 café; 117 oxidatie; 118 en
andere; 121 plezierig; 123 dierenge-
luid; 125 groot hert; 126 de jongere;

127 grasstengel; 128 vervoermiddel;
130 droog; 132 boom; 133 schrijfge-
rei; 134 prijsopgave; 136 deel van een
schip; 141 getand muurwerk; 143
Hoge Raad; 145 scheik. element; 149
dorpel; 151 sportterm; 153 boom;
154 water in Friesland; 155 familielid;
156 waterkering; 157 blaar; 158 deel
v.h. jaar; 161 manl. dier; 162 kookge-
rei; 165 bout; 166 half aap; 167 deel

v.e. boom; 168 beteuterd; 170 bloei-
wijze; 172 teugel; 173 plaag; 174 in-
sekt; 176 in de geest; 178 water in
N.-Brab.; 179 Europeaan; 180 laatst-
leden; 181 dat is; 183 evenzo; 184
speeltuig; 187 voor; 189 deel v.h. jaar;
190 bloem; 191 snijwerktuig; 192
Oosterlengte; 193 niet eerbaar; 194
klaar; 195 van bep. blauwe kleur; 196
afdruk; 198 afgelopen; 199 ten op-
zichte van; 201 vogel; 203 keg; 205
telw.; 208 slee; 210 vod; 211 snelle
loop; 212 in orde; 214 keukengerei;
217 toespraak; 219 waardigheidste-
ken v. Sinterklaas; 222 bijb. vrouw;
223 soort stof; 224 godsdienst; 225
groet; 226 namelijk; 227 kathedraal;
229 enzovoort; 230 omroepvereni-
ging; 232 inh. maat; 236 pers. vnw.
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U kunt de opgeloste puzzel inleveren of in-
sturen voor 2 december 1989 bij de volgen-
de adressen:
Wim Polman, Dorpsstraat 22
Schildersbedrijf Boerstoel, Dorpsstraat 9
Bloemenspeciaalzaak Dijkerman, Zutphen-
seweg 5
Slagerij Vlogman, Zutphenseweg 16
Fa. Sueters, Dorpsstraat 1 5
Bakkerij Wiekart, Burg. Galleestraat 6

VEEL SUCCES!

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Oplossing:



Trekkingsavonden
Dinsdag 14 november 20.00 uur 15 vleespakketten/30 verrassingspakketten

Dinsdag 21 november 20.00 uur 15 vleespakketten/40 verrassingspakketten

Dinsdag 28 november 20.00 uur 15 vleespakketten/65 verrassingspakketten

Woensdag 6 december 20.00 uur 15 vleespakketten/40 verrassingspakketten

Alle trekkingen vinden plaats in de ontmoetingsruimte van het
Dorpscentrum en zijn openbaar, dus voor iedereen toegankelijk.

Bemiddeling bij:

AAN- EN VERKOOP
ONROEREND GOED

TAXATIES

HYPOTHEKEN

EN ALLE VERZEKERINGEN MET
DESKUNDIG ADVIES

Lid van de Nederlandse Bond van Makelaars.

ZUTPHENSËWEG31 - VORDEN - TELEFOON 05752-1531

Uw vertrouwde adres in Vorden
H
Lid NVM

De zaak voor iedere doe-het-zelver
Gereedschappen/ijzerwaren/hout/verf/behang/

tuinmeubelen/kachels

BARENDSEN
Zutphenseweg 15 -Vorden -Telefoon 05752 -1261

Luxe-huishoudelijke artikelen
Speciale serviezenafdeling

BARENDSEN
G E S C H E N K E N

Kado's voor mannen,
zegt Piet, zijn te vinden
bij de hobby-winkel van
Barendsen in Vorden.
Daar zijn wel 1.001
artikelen om mannen
mee te verrassen...
gereedschap...
knutselspul etc.

En als u iets zoekt voor
dames:
ook maar liefst 1.001
ideeën om 't huis mooier
of het huishouden
praktischer te maken.
Een wandeling door
beide zaken is een bron
van ideeën voor
geschenken.

Goed idee:
ga gewoon naar

BARENDSEN
de winkels met de
2.002 kado-ideeën

Kerkstraat 1 -Vorden -Telefoon 05752 -1742

GOEDE RAAD VAN ZWARTE
• PIET:

(n o~* co

AUTO
Voor: verkoop,

Onderhoud, Reparatie
van alle merken.

DEALER:
PEUGEOT
TALBOT

Mobil tankstation

RIJWIEL
Voor: Verkoop

Onderhoud, Reparatie
Verhuur:

fietsen/tandem

DEALER:
GAZELLE
UNION
BATAVUS/FONGERS

TAXI
Voor: Particulier
Ziekenfondsen

Verzekeraars-hulpdienst
Groepsvervoer

Taxi vergoeding GAK
Trouwerijen

Begravenissen

Auto-Rijwiel en Taxibedrijf

v/h TRAGTER
Eig. A. Klein Brinke. Zutphenseweg 85. Telefoon 05752-1256 of 3572.

SPORTIEVE
GESCHENKEN

sportkleding

sportschoenen

schaatsen etc.

vogelkooien

voederhuisjes

aquaria

hengelsport

KLUVERS
SPORT-TOTAAL /•
.VOOR ELKE TAK VAN SPORT

ZUTPHENSEWEG 41«VORDEN«Tel.05752-1318

Voor een fijn

Sint Nic. kado
naar

Dekker Electrobv
Zutphenseweg 8 - Vorden

Telefoon 05752-2122

Drogisterij - Parfumerie

J.TENKATE
't Heerlijk avondje komt,
't avondje van St. Nicolaas.

Daarom: 'iP! UW DA.

speciaalzaak vele
geschenken en leuk
verpakt

Zie ook voor gezellige surprises en buitenkansjes
onze D.A. speciale Sint Nicolaaskrant.

Zutphenseweg 2 - Vorden - Tel. 2219

Kom Kijk en Ziet
wat Dijkerman U biedt
L) zoekt een leuk kado
bij ons slaagt U 20!!
voor Uw St.Nieolaasinkopen
hoeft U dus niet ver te lopen

Kado tips:
• Mooie houten

artikelen

• Pracht sortering
aardewerk

• Bloembollen
voor de kamer
(Amaryllis Hyacinten Crocus Paperwhite)

• Originele
naamdocumenten
(graag tijdig bestellen)

• Fleuropservice
een verrassing voor verre familie,
vrienden en kennissen

BLOEMENSPECIAALZAAK

^t*at$&

rman
Zutphenseweg 5 Vorden Tel. 05752-1334



De Sint liep door Vorden rond
en stopte bij HELMINK terstond.
Hij zei:
Hier is keuze voor elk gezin

en kocht leuke presentjes in!

HANDDOEKEN
LAKENSETS

SPREIEN
TAFELKLEDEN
SIERKUSSENS
DEKBEDDEN

OVERTREKKEN
FLANELLEN LAKENS

SPIEGELS
POEFS

MIMISETS
SCHILDERIJEN

LECTUURBAKKEN
SCHEMERLAMPEN
LAKENS EN SLOPEN

DEKENS
ETC. ETC.

eU
HELIVJINK

ZUTPHENSEWEG 24 VORDEN TEL 05752-1514
LAAGTE 16 EIBERGEN

Winterwarme
MANTELS en JAPONNEN

WARM AANBEVOLEN ALS
SINT NICOLAASGESCHENK

En de Sint koopt die
natuurlijk bij:

DAMESMODE

DOETINCHEM — Dr. Huber Noodtstraat 14
VORDEN — Zutphenseweg 29
WINTERSWIJK — Misterstraat 78

Parkeren voor de deur.

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.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

Wij bakken alles in eigen bakkerij...
écht, je proeft't

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL1384 ZEJ

Enkele wenken voor sportieve geschenken.

Echte jagerskijkers
met hard gecoate
lenzen

Bodywarmers, truien, vesten en spencers^
Mantels en jassen van echt loden ™

Ruime keus in boeken
voor de jacht-, schiet-^i hondesport.

Kristal- en aardewerk
serviesgoed
metjachtmotieven

Wapen- en
sporthandel

Marte
iteeda doeltreffend I

Zutphenseweg 9 - Vorden - Tel. 05752-1272

Voor uw gezellige avond
verzorgen wij graag
uw gourmet- of
fondue-schotel.

Ook kunt U bij ons terecht voor de

eigengemaakte
vleessalade
Makkelijk yoor U f

Als hartige hap hebben wij natuurlijk weer

overheerlijke gehakt letter
of gehakt staaf

Uw keurslager

Vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 1321

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

De mooiste kadootjes
komen van de juwelier!

juwelier
siemerink

opticien
tphenseweg 7 - vorden

Hoe werkt de
Sint Nikolaas-aktie?
Vanaf vrijdag 10 november tot en met dinsdag 5 december ontvangt
U bij alle deelnemende winkeliers (herkenbaar aan de raambiljetten)
voor elke f 5,- die U besteedt een Sint Nikolaas-zegel.

Vijf van deze zegels dient U op een deelnemerskaart te plakken en
deze van Uw naam en adres te voorzien. Als U de kaart daarna in de
daarvoor bestemde bus bij de fa. Wullink, Schoenaker of ia. Kr i j t
(Dorpsstraat 10, Wichmond) deponeert, loot U de volgende trek-
king(en) mee naar één van de prij/en, die de Vordense Winkeliers-
vereniging beschikbaar heeft gesteld.

Mocht U de eerste of volgende trekkingen geen prijs hebben, niet
getreurd, want Uw kaart doet ook de volgende trekking(en) weer
mee. Vroeg kopen is in dit geval belangrijk, want dan hebt U viermaal
kans op een prijs en vooral in het begin zijn er natuurlijk veel minder
kaarten, waardoor U meer kans hebt om te winnen.

Vraag om de zegels want ze kunnen U verrassen. Alle leden winke-
liers (zie de raambiljetten) doen mee en geven U graag een gratis
zegel.

De te
winnen
prijzen

60 vleespakketten
t.w.v. f 50,-

175
verrassings-
pakketten

Lw.v. f 40,-

TOTAAL
F 10.000,-



Ook voor
Sint
Nikolaas!

Nieuwstad 14
Vorden

Tel. 2426

Warme Winterkleuren met
Winterpremie bij uw

Winterschilder:

u schildersbedrijf en spuitinrichting

uiterweerd b.v.
ruurloseweg 3 5, vorden, tel. 057 52-1523

MASSIEF EIKEN MEUBELEN
VAN EUROPEES EIKEN

Stijlmeubelen in massief eiken desgewenst naar eigen ontwerp
en afmetingen

Kasten, wandmeubels, eethoeken, ronde rechthoekige
en ovale tafels, bureaus, dekenkisten, hoek-, boeken- en

ladenkasten, slaapkamer en bankstellen
MEUBELMAKERSBEDRIJF

J.W. KLEIN KRANENBARG EN ZN
Hackforterweg 31 WICHMOND (Gld). Tel.: 05754-269
Toonkamer: Kerkstraat 9 VORDEN. Tel. 05752-2425

Toonkamer: Hackforterweg 31 WICHMOND (Gld).

UW FIETS IS UW TOEVERLAAT NAAR
SCHOOL, WERK EN WINKEL

VERZORG HEM GOED MET ONDERDELEN
EN ACCESSOIRES

ZOALS:

Zadels
Snelbinders
Spatlappen
Fietstassen
Gereedschaptasjes
Kabelsloten
Veiligheidssloten
Fietscomputers

Banden rep. sets
Fietspompen

Km. tellers
Kaartrekken

Reflecterende
banden

Rieten manden
Zadeldekjes

ALLES IS VOOR U IN VOORRAAD
BIJ:

Tweewielerbedrijf
KUYPERS

Vorden - Dorpsstraat 12 - Telefoon 05752-1393

In onze shop alles voor uw auto!

Wilt u iemand
echt verrassen ?

Geef don een kodc uit
die mooie collectie
van Wim Polman

VE-ART
Italiaans glas

ARABIA
Finse serviezen en glaskunst

KOSTA BODA
Scandinavische huidhoudelijke artikelen

BODA NOVA
Scandinavisch glas

MOSER
glas uit Bohemen

ISLE OF WIGHT
mondgeblazen glas van het eiland Wight

STONE ART
kunst uit steen

MOVE
badhanddoeken

KUSSENTJES van zijde

interieurverzorging

i iur van beter woonkomfort

dat is;

gezellig winkelen

enorme keus

prima prijzen

Gezelligheid
kent geen tijd

Haal voor Sint Nicolaasavond eerste kwaliteit
dranken in huis.

Ook uw adres voor
heerlijke
sa lade's

Café-Restaurant

Eykelkamp
Medler Tel. 6634

Administratie- en
Belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK
Raadhuisstraat 22, 7250 AB Vorden

Tel. 05752-1455 b.g.g. 05753-3274

- Administraties
- Belastingaangiften
- Belastingzaken
- Deskundige adviezen

Het gezellige avondje staat weer voor de deur
Dat brengt voor moeder de vrouw vaak veel gezeur.
Een hapje van dit en een hapje van dat
zó mist ze van die gezelligheid heel wat.
Dus S/nt, geef haar iets extra's d/'t jaar
't Hoeft maar even in de oven en dan /s het klaar.
Bestel voor haar een gr///worst bij Slager Jan
zodat zij die avond óók lekker zitten blijven kan.

Wij hebben ook volop
paté's en salades,
saucijzen, etc.

slagerij jan rodenburg
DORPSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

b' ©Ibe
Dorpsstraat 8 - Vorden - Tel. 05752-3487

Voor snacks en salades

VOOR DE FEESTDAGEN:
Bij aankoop van een

SALADE
minimaal 20 gulden

gratis een fles huiswijn

Een volledig verzorgde
zomer- of wintervakantie, boekt U
bij Uw eigen Rabobank

Rabobank S
Meer bank voor je geld.

5 DEC. SINT 5 DEC. SINT 5 DEC. SINT 5 DEC. SINT 5 DEC. SINT 5 DEC. SINT

Kado's gevraagd?
Bij ons gevonden/

Advies gevraagd?
Bij ons gekregen/

Kadotips?
W/j hebben er talloze!

BIJ ONS ZULT U ZEKER SLAGEN
VOOR UW

SINTERKLAASINKOPEN

SPEELGOED
HUISHOUDEN
KADOSHOP SUETERS
DORPSSTRAAT 1 5 - 7251 BA VORDEN - TEL. 3566

250 m2 KOOPPLEZIER
met vele speciale Sinterklaasaanbiedingen
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