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VOORLICHTINGSAVOND
BEMESTING IN DE LANDBOUW EN VEEHOUDERIJ

DONDERDAGAVOND 26 NOVEMBER zal er in Café Rest
"De Pauw van Warnsveld", Rijksstraatweg 11, 7231 AA Warnsveld
voorlichting worden gegeven over bemesting in de landbouw en veehouderij.
Alle geïnteresseerden worden uitgenodigd deze avond bij te wonen.

Het programma ziet er als volgt uit:

20.00 Ontvangst met koffie.
20.15 Inleiding door dhr. F. Ritsema.
20.30 Het nut van bemesting door Ing. J J. van Es.
20.45 Technische informatie over produkten van L.O.T.
21.15 Verslag van ervaringen opgedaan door

collega veehouders en landbouwers.
21.30 Vragenronde.
22.00 Afsluiting.

Deze avond wordt u aangeboden door:

L.O.T.
Kanaalweg 114
Sluiskil

C.R. van Neck
Vordenseweg 70
Hengelo (Gld.)

Fa. H. Jansen
Uselweg 13

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

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

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

1. Rijkssubsidie- regeling verhuizing
ouderen wordt ingetrokken
De subsidie voor ouderen die naar
een kleinere woning verhuizen, komt
per l januari 1988 te vervallen.
De regeling was bedoeld om door
middel van doorstroming te bevorde-
ren dat grotere, relatief goedkope
huurwoningen vrijkwamen. Bij nade-
re beschouwing bleek de regeling ech-
ter nauwelijks stimulerend te werken.
In veel gevallen zou ook verhuisd zijn,
als van overheidswege geen financiële
bijdrage zou zijn verstrekt.

Het ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieube-
heer moest in 1987 de ombuigings-
taakstelling die bij het opstellen van
het regeerakkoord was overeengeko-
men, invullen. Daarbij is onder meer
gekozen voor het afschaffen van de
subsidieregeling voor verhuizing van
ouderen. De maatregel levert structu-
reel 47,5 miljoen gulden op.

Declaraties voor verhuizingen, waar-
voor de gemeente vóór l januari 1988
toezeggingen heeft gedaan, zullen
nog worden afgehandeld. Voorwaar-
de is wel dat de verhuizing vóór l april
1988 plaatsvindt en dat de declaratie
voor l juli 1988 is ingediend.

2. Vergunning voor het houden van een
aktie
De Hernhutterzending heeft een ver-
gunning gekregen voor het houden
van een kaarsenaktie van 23 tot en
met 28 november.

3. Bouwvergunningen
Op 10 november hebben burgemees-
ter en wethouders een bouwvergun-
ning verleend aan:

- de heer T.B. Duistermaat, voor het
bouwen van een woning aan de Ei-
kenlaan;

- de Beheersstichting Urtica te
Warnsveld voor het bouwen van
een woning aan de Reeoordweg.

4. Raadsvergadering op 23 en 26 no-
vember 1987. ("Begrotings"-raad).
De raadsvergadering begint op 23 no-
vember om J 6.00 uuren vindt plaats in
het gemeentehuis.
Omdat op de agenda onder meer de
behandeling van de begroting voor
1988 staat, is het mogelijk dat de ver-
gadering wordt voortgezet op donder-
dag 26 november 1987. Die vergade-
ring begint dan om 19.30 uur.

Op de agenda staan onder meer de
volgende punten:
- vaststelling gemeentebegroting

1988;
- vaststelling begroting gemeentelijk

grondbedrijf 1988;
- vaststelling investeringsschema

1988;
- volumebesluit 1988 Wet op de

Stads— en Dorpsvernieuwing;
- vaststelling van de Verordening op

de heffing van de begraafrechten in
de gemeente Vorden 1988;

- vaststelling Verordening Afvalstof-
fenheffing;

- vaststelling Verordening op de hef-
fing van een belasting op honden in
de gemeente Vorden;

— vaststelling Leges-verordening;
- besteding stelpost Welzijn 1988;
- subsidiëring Stichting Welzijn Ou-

deren Vorden;
- wijziging verordeningen op de hef-

fing van onroerend goed belastin-
gen 1986 en 1988;

- voorstel tot vaststelling van een ge-
corrigeerd besluit betreffende het
raadsbesluit en de voorwaarden
waaronder gemeentegaranties
kunnen worden verleend;

- beschikbaar stellen krediet voor
vervanging meidontvangers van de
vrijwillige brandweer;

- taakopdracht taxivervoer;
- beschikbaar stellen krediet voor

het herstraten etc. in Addinkhof;
- opheffing van de gemeenschappe-

lijke regeling Woonwagencentra
Oostelijk Gelderland met ingang
van l januari 1988;

In twee edities van Contact zijn de be-
langrijkste onderwerpen uit de ge-
meentelijke begroting voor 1988
reeds toegelicht. Het is dan ook niet
noodzakelijk om hier nogmaals uitge-
breid bij stil te staan. Wel volgen nog
kort de belangrijkste investeringen die
het college van burgemeester en wet-
houders aan de gemeenteraad voor-
stelt.

a. Verharden van zandwegen
Voor het verharden van zandwegen
wordt een bedrag van f 107.000,00 op-
genomen. In totaal is een bedrag van
f214.000,00 nodig. Burgemeester en
wethouders gaan er echter vanuit dat
de aanwonenden de helft van de kos-
ten meebetalen.

b. Schoolsportveld
Voor het aanleggen van een school-
sportveld is een bedrag uitgetrokken
van f 15.000,00. Er zijn twee lokatie's

' mogelijk: het speelterrein aan het
Wiemelink of het terrein tegenover
de landbouwschool. Door de uitbrei-
ding van het tennispark is het school-
sportveld daar verloren gegaan.

c. Sociaal Cultureel Werk
Het subsidie dat de gemeente van het
ministerie van WVC krijgt voor het
Sociaal Cultureel Werk wordt gekort
met f 26.510,00. Daarom worden de
subsidies aan Sociaal Culturele Vere-
nigingen gekort met een bedrag van in
totaal f 8.500,00. Het restant (f
18.010,00) wordt uit de f30.000,00 ge-
haald die de gemeenteraad voor Wel-
zijn heeft opgenomen. Dit is althans
het voorstel van de meerderheid van
Burgemeester en Wethouders.
Ten behoeve van kunstaankopen
wordt een fonds ingesteld. De meer-
derheid van het college van burge-
meester en wethouders wil er éénma-
lig f 9000,00 instoppen. Wethouder
Geerken wil er ten behoeve van een
structureel beleid jaarlijks f 15.000,00
aan toevoegen. Er wordt een bedrag
van f3000,00 beschikbaar gesteld voor

exposities en culturele voorstellingen
voor scholen in Vorden.

d. Urnenmuur
Bij de plannen voor de uitbreiding van
de begraafplaats is rekening gehou-
den met de bouw van een urnenmuur.
De kosten hiervoor bedragen
f35.000,00.

e. Verbouw koetshuis
De te krappe huisvesting van het amb-
telijk apparaat noodzaakt een ver-
bouw van het koetshuis. Dit moet bin-
nen een bedrag van f 200.000,00 ge-
beuren. Hierbij zitten ook de kosten
van het interieur. Burgemeester en
Wethouders stellen commissie voor
om het koetshuis tegelijkertijd te on-
derkelderen. Dit moet gebeuren, om-
dat de huidige archiefruimte ontoerei-
kend is. De kosten hiervoor bedragen
eveneens f 200.000,00.

f. Omleiding doorgaand vrachtverkeer
Het college stelt de raad voor om in
1988 de volgende uitgaven te doen:
- reconstructie kruispunt Horster-

kamp - Rond weg f 180.000,00. De
provincie geeft hiervoor echter een
subsidie van 75%.

- aanbrengen van middengeleiders
en wegversmalling Horsterkamp:
f 15.000,00.

- ontwerpen van bestemmingsplan-
nen voor de omgeving van het
kruispunt Klumper en voor de be-
voorradingsweg: f 50.000,00.

g. Uitbreiding personeel secretarie
Hiervoor wil het college een bedrag
van f40.000,00 uittrekken. De huidige
personeelsbezetting is a«^de krappe
kant. Voor het uitbested^P'an werk is
een bedrag van f 20.000,00 opgeno-
men.

Tarieven
Het tarief van de Afvals^rffenheffing
kan verlaagd worden t^P 75,60 per
perceel. Het ophalen van het huisvuil
zal in 1988 goedkoper gebeuren dan
de jaren daarvoor. De begrafenisrech-
ten en de hondenbelasting gaan om-
hoog. Het hebben van één hond gaat
f40,00 kosten. De onroerendgoedbe-
lasting stijgt met 3%. De gemeente-
raad heeft hier reeds in juni van dit
jaar bij de behandeling van de meerja-
renbegroting over beslist. Eveneens
wordt een aantal tarieven uit de leges-
verordening verhoogd.

De gemeentebegroting voor 1988 is
sluitend. Er is een batig saldo van
f 133.000,00. Het totaal bedrag aan in-
vesteringen bedraagt f 2.000.000,00.
De reserves worden voor nagenoeg
een gelijk bedrag aangesproken.

5. Compostbakkenactie
De compostbakken actie van de ge-
meente gaat nog voor onbepaalde tijd
door. Tot nog toe zijn er 120 bakken
afgeleverd. Een bak kost f 120,00, u
krijgt echter van de gemeente f40,00
terug.
De hoeveelheid aangeboden afval is
in Vorden vergeleken met vorig jaar
met 10% vermeerderd. Door het com-
posteren van afval — ongeveer 50%
van het huishoudelijk afval leent zich
voor composteren - wordt een be-
langrijke bijdrage geleverd aan het
verminderen van de steeds toene-
mende afvalstoffenstroom. Dit is ui-
teraard van groot belang voor het mi-
lieu. Door het aanschaffen van een
compostbak kan op eenvoudige wijze
compost gemaakt worden.

IJsvereniging
"Vorden"
Tijdens de jaarvergadering van de IJs-
vereniging "Vorden" deelde voorzit-
ter M. Groen mede dat er in de week
van 29 november tot 4 december in de
Amrobank kaarten voor het aanstaan-
de ijsseizoen gekocht kunnen wor-
den. En wel tegen gereduceerde prijs.
Dat betekent voor het eerste lid van
een gezin f 7,50 en voor de overige
huisgenoten vanaf 16 jaar en ouder
f 2,50 voor het gehele seizoen. Een ge-
zinskaart kost f 15,00. "Een koopje",
volgens het bestuur van de ijsvereni-
ging. Maakt men van deze voorver-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

koop geen gebruik, dan weet men op
voorhand dat t.z.t. de prijzen aan de
kassa 100 procent hoger zullen uitval-
len. De vereniging heeft doordat er al-
lerhande voorzieningen zijn getroffen
het afgelopen jaar een tekort van 82
gulden opgelopen. De aftredende be-
stuursleden M.J. Bruggeman en G.
Beek werden herkozen.
De sekretaris van de ijsvereniging dhr.
J.F. Geerken ging in op de aktiviteiten
gedurende de afgelopen wintermaan-
den. Onder meer werd er een achtkas-
telenschaatstocht gehouden waaraan
137 rijders hebben deelgenomen. Ook
werden er wedstrijden gehouden door
de verschillende scholen alsmede
door de Rijkspolitie. Tot slot wees de
heer Geerken er in zijn jaarverslag op
dat het bestuur vanaf de oprichting in
1965 steeds heeft gedraaid zonder één
cent overheidssubsidie!

De gevolgen van
incest
Maandag 9 november heeft Mevr.
Nans de Bruijn, landelijk coördinator
van de V.S.K. (Ver. tegen Sex kinder-
mishandeling binnen het gezin) op
uitnodiging vn de Vrouwenraad van
Vorden vertelt over de ingrijpende ge-
volgen van incest.
Er werd een videoband vertoond,
waarin een 35-jarige vrouw openhar-
tig vertelde over haar vroegere'erva-
ringen met incest en het verwoesten-
de effekt hiervan op haar verder leven.
Na de film werd ingegaan op o.a. hulp-
verleningsmogelijkheden en thera-
pieën, voor kinderenen vrouwen, die
slachtoffer geweest zijn.
Uit onderzoek is gebleken dat l op de
10 meisjes met incest in aanraking
komt.
Het adres van de V.S.K. is Zaadmarkt
105, 7201 DD Zutphen. Tel. 05750-
41445 of 18125.

BURGERLIJKE STAND

Gehuwd:
G.B.M. Heuvelink en M. Kujacz.

WEEKENDDIENSTEN

K.k. Kerk Kranenburg
Zondag 10JO uur Eucharistieviering. Fa-
milieviering Afscheid dhr. G. Bekker.

R.K. Kerk Vorden
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

Hervormde Gemeente
Zondag 22 november 10.00 uur Laatste
zondag van het Kerkelijk Jaar, gedachtenis
der overledenen, ds. H. Westerink en ds.
K.H.W. Klaassens, dienst van Schrift en
Tafel.

Kapel de Wildenborch
Zondag 22 november Dienst in de Dorps-
kerk, laatste zondag kerkelijkjaar en Heilig
Avondmaal.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 22 november 10.00 uur ds. G. v.
Wilgenburg v. Doesburg, H. Avondmaal;
19.00 uur drs. H. Lanting v. Neede, H.A.

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 21 november 12.00 tot maan-
dagochtend 07.00 uur dr. Noordkamp, tel.
1566. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.

De Wegwijzer
Informatie over uitkeringen, regelingen,
e.d. ma.-vrijd. tussen 5 en 6 uur. Tel. 2254
of 2529.

Weekenddienst huisarts
21 en 22 november dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.

Dienstregeling apotheek
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uur en 17.45 tot 18.15 uur

Weekenddienst tandarts
21 en 22 november H.F. van Dam, Lo-
chem, tel. 05730-1684. Spreekuur alleen
voor spoedgevallen 11.30 uur.

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

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

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

Tafeltje Dekje
Contactpersoon mevr. Wolters, tel. 1262.
Graag bellen voor half 9.

Stichting voor maatschappelijke
dienstverlening "De Graafschap"

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

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

Taxidienst
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

Stankmeldingsnummer
N r. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

Politie
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

Openingstijden dierentehuis
"De Bronsbergen", Warnsveld ,

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



TIPS VOOR DE SINT
Ze zijn weer volop voorradig:

lakens effen en gebloemd

- flanellen slopen
- flanellen dekbedovertrekken
- flanellen hoeslakens

en gestikte dekens

HELMINK BV
Zutphenseweg 24 - Vorden - Tel. 1514

ECHT ...JE PROEFT'T!
VOLGENS ORIGINEEL RECEPT. DOOR UW "ECHTE BAKKER".

Berglander brot

Echte Bakker
VAN ASSELT

ï n StOffen gaat verhuizen

Opheffings uitverkoop
in Zelhem vanaf maandag 23 november

Grote opruiming

Geen veranderwerk meer.
Kleding op maat weer op ons nieuwe adres:

Germijn stoffen
Markt 11 - Zelhem

Profiteer nu
mee en laat
van uw mooiste
dia's foto's maken.

Nu verkrijgbaar
in mat of glanzend.

Formaat

9x13 cm

Prijs

0,95
10x15 cm

13x18 cm

1

1

,20

,50

VAKFOTOGRAFIE

Spalstraat 10,
7255 AC Hengelo Gld.
Telefoon 05753-2386

Vers c
Waar service en kwaliteit

zo gewoon is!

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 1 9, 20 en 21 november

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

1 5 voor

4,95

MAANDAG
23 november

500 gram

Andijvie
panklaar 1.50

DINSDAG
24 november

500 gram

Worteltjes
geschrapt 95

WOENSDAG
25 november

500 gram

Prei
panklaar 1.50

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

De Sint komt dit weekend
weer in Vorden.
Neem daarom alvast eens een
voorproefje op die feestdag.
Dit weekend
extra voordelige aanbieding

NNIND/V1OLEN BAKKERS

Roomboter Amandelstaaf nu 4,25

Gevuld Speculaas 25 et per ons voordeel

Speculaaspopjes vans.sovoor 3,—

Room Borstplaat ioogram nu 2,-

WARME BAKKER

l HET ADRES VOOR VERS
TELEFOON 1373
P.S. Voor de lekkerste Chocoladeletters uit eigen bakkerij moet U bij Oplaat zijn.

wegens enorm
succes deze week

nogmaals:

7 kippepoten
voor één tientje

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst
fijn 1 küo 6,95
grof 1 küo 9,90
runder i k , i o 11,50

Priklapjes
1 kilo 14,90

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram O, 2 5

WEEKEND SPECIALITEITEN

1000 gram 13,98

Kipsnitzels 1000 gram 14,98

VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

Balkenbrei 1 k,io 3,98
7 kippepoten voor 10,00

EIGEN WORSTMAKERIJ

Rauwe casselerrib
100 gram 1,69

Boerenleven/vorst
250 gram 2,00

MARKT AANBIEDING

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

WOENSDAG GEHAKTDAG

Bami + nasi 1 k,io 6,25

Erwtensoep 1 nter 3,25

H.O.H. gehakt
1 kilo 6,95

Runder gehakt
1 küo 9,90 *

Magere
varkenslapjes
1 kilo 6,95

Welkoop, een winkel vol verrassend
leuke kado's. .__--

Vraag in uw Wel
koopwinkel naar
het 60 pagina's
dikke rijmpjesboek
vol ideeën. Voor

bij aankoop van
fis,- kado-
artikelen.

Felo schroevedraaier
Als u een Felo bitboy met
6 bits geeft, krijgt de doe-
het-zelverwanr hi j echt
iets aan heeft, i A OJT
Van 22,W voor 14/ZO

K
l
l
l
V

Binnen- en
buitenthermometer
In eik jaargetijde wil men
graag weten hoeveel graden
er wordt gemeten.
Van 27,75
voor

Valma winterset
Dit kado voor als 't
gaat vrie/en kun je
/el f niet beter kiezen,
ruit-ontdooier
slotspray
ruitsproeier-antivries
Van 1.3,95 Q Qr
voor Z/Z^J

Varta oplader
Voor een beetje extra
spanning wist de Sint dit
handige ding. Met 4 batte-
Iijen
Kadoprijs

Prijzen /ijn inclusief
BTW en geldig /olang de

voorraad strekt.

Ruurlo, Stationsweg 12, tel. 2500; Hengelo (G), Spalstraat 37, tel. 1713; Vorden, Stationsweg 22, tel. 1583;
lol dij k, Zutphen - Emmerikseweg 35, tel. 1441

Mllllll
ll
llll

WC l |[O O |l



Op 1 7 november 1987 gebo-
ren

Anouk

dochter van
Monique Wilke en
Gerard Bijsterbosch.

Hoetinkhof 173,
7251 WH Vorden.

Zeer erkentelijk voor de vele
bewijzen van deelneming ont-
vangen na het overlijden van
onze lieve zuster, schoonzuster
en tante

WA. Wuestenenk-
Tjoonk

zeg ik U, mede namens de fa-
milie, hartelijk dank.

L Gotink
Hoekendaalseweg 1
Vorden.

Wij willen aan allen die ons tot
grote steun zijn geweest en
hartelijk medeleven hebben
getoond, zowel persoonlijk als
schriftelijk, na het overlijden
van mijn lieve vrouw, onze lie-
ve moeder, oma en overgroot-
moeder

Jenneke van Tuijl-
Westerlaken

onze welgemeende dank zeg-
gen.

J. vanTuijl
kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind.

Voor uw medeleven tijdens
haar langdurige tieke en uw
deelneming na het overlijden
van mijn dochter

Jeanette
Wilhelmina
Karreman

zeg ik U hartelijk dank.

J.G. Karreman-Beverloo

Kranenburg, november 1987.

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

• TE KOOP of TE HUUR
gevraagd: woning in Vorden.
Bellen na 18.00 uur tel.
05753-3251.

• TE KOOP:
Citroen Visa Club bj. '83.
APK '88. Tel. 05754-986 na
1 8.00 uur.

• St. Nicolaaskado's:
kunstnijverheid "De Blauwe
Hapd", sieraden en versierin-
gen voor in huis, curiosa.
Burg. Galleestraat 36 (t.o. ou-
de melkfabriek), Vorden. Geo-
pend vanaf 24 november.

• Vordenaren,
donderdag gaat het gebeuren.
Dan probeert Edwin met de
auto door het dorp te scheuren.

• TE KOOP
Schouwmodel gashaard +
gevelkachel. Tel. 05450-
3934.

• TE HUUR GEVRAAGD:
woonhuis in bebouwde kom
Vorden. Brieven onder nr. 31 -
2, Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA, Vorden.

alle soorten
batterijen voor uw

hoortoestel

oe> juwelier

<x> opticien
zutphenseweg 7 - vorden

LOGA
woensdag 2 dec.

hele dag geopend

Tot onze droefheid overleed geheel onverwacht mijn
beste schoonzuster en onze tante

Hentje Wolters
ECHTGENOTE VAN H.B. LUBBERS

Op de leeftijd van 85 jaar.

Uit aller naam:
Vorden: L. Wolters-Schuppers

Hengelo-G, 13 november 1987.

Na een kortstondige ziekte, is heden nog onverwacht
van ons heengegaan, onze zorgzame vader, mijn lieve
broer en zwager

Eduard Johan Eskes

op de leeftijd van 62 jaar.

Vorden: Han
Wim en Astrid
G.W. Eskes
W. Eskes-Lenselink

7251 BC Vorden, 12 november 1987.
Dorpsstraat 42.

De teraardebestelling heeft maandag 16 november
plaatsgehad op de Algemene Begraaf plaats te Vorden.

Tot onze diepe droefheid geven wij U kennis van het
plotselinge overlijden van onze beste schoonzoon, zwa-
ger en oom

Ernst Furtner
(ECHTGENOOT VAN H.M. HUIZINGA)

Uit aller naam,
A.H. Huizinga-Smit.

Rorschach (Zwitserland),
12 november 1987
7251 XN Vorden, Hoetinkhof 2.

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

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

Bouw en houtbond FNV
Kerstverzilvering

op dinsdag 24 november
van 19.00 tot 21.00 uur

op woensdag 25 november
van 19.00 tot 21.00 uur

Voor R.B.S. laatste tegoed staat en
voor de schilders V.T.U.-formulier
meebrengen.

De P.V., Het Hoge 16

Bëdrijfs Economisch Adviesburo
W. Groot Wassink B.V.

stelt zich ten doel het begeleiden van bedrijven op het
gebied van het Totaal Management. De Fiscale Aange-
legenheden vormen een belangrijk onderdeel in de be-
drijfsvoering.
Door de gestadige groei van onze klantenkring willen
wij gaarne in contact komen met een

Fiscaal
medewerker m/v

die geheel zelfstandig dit onderdeel voor zijn/haar re-
kening neemt en dit verder uitbouwt.

Voelt u zich tot deze funktie aangetrokken, dan kunt u
uw sollicitatie richten aan:

Bëdrijfs Economisch Adviesburo

W. G root Wassi n k b v
Christinalaan 1 a - Postbus 41 - 7260 AA Ruurlo

Dankbetuiging

Voor de overweldigende belangstelling en medeleven,
die wij hebben ontvangen tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn inniggeliefde man, onze zorgzame
vader, zoon en schoonzoon

Hendrik Jan Groot Roessink

betuigen wij onze oprechte dank.

Wij weten dat zijn heengaan niet alleen in onze familie
een lege plaats heeft achtergelaten.
Hoezeer hij echter geliefd was is ons gebleken door de
overstelpende hoeveelheid liefdevolle reacties.
Weet dat dit ons getroost, bemoedigd en gesterkt heeft
in de achterliggende tijd.
Voor ons is het een grote steun te weten, dat hij door zo-
velen gewaardeerd werd, en dit geeft ons vertrouwen
om verder te gaan in de toekomst.

Je hebt iemand nodig
stil en oprecht
die als het er op aan komt
voor je bidt of voor je vecht.
Pas als je iemand hebt
die met je lacht en met je grient
dan pas kun je zeggen
'k heb een vriend.

Fam. Groot Roessink

Hengelo Gld., november 1987.
„Vaeveldinck", Vaalverinkdijk 1.

BAZAR
In het souterrain van Villa Nuova, Zutphenseweg 73,
houden wij een verkoping op vrijdag 20 november a.s.

De opbrengst is een kado van onze bewoners voor "de
Wen me".

Wij hopen u allen te ontmoeten van

1 4.30 tOt 1 7.00 UUr of van

18.00 tot 21.00 uur

Er is van alles te koop, te raden en te winnen:

Rad van avontuur
Pop raden
De leeftijd van ons verplegend personeel
Lekker kopje koffie en thee met cake
Onze heerlijke erwtensoep
en dan natuurlijk onze handwerken
die de bewoners gemaakt hebben.

Tot ziens op de bazar.

De bewoners van
Villa Nuova

^̂ fiSHSSD^̂

GEMEENTE
VORDEN

RATTENBESTRIJDING
In de week van 30 november tot en met 4 december
aanstaande wordt de gebruikelijke aktie ter bestrijding
van ratten uitgevoerd. Het bestrijden van ratten ge-
beurt dan gratis.

Indien u hinder van ratten hebt, kunt u voor de bestrij-
ding ervan contact opnemen met het gemeentehuis
afd. gemeentewerken. Telefoon 2323. U moet zich
vóór 28 november aanstaande opgeven.

Burgemeester en wethouders
van Vorden.

KERSTREIZEN
WINKELEN IN DÜSSELDORF
5 t/m 23 december
vertrek:Marktplein Vorden 8.45 uur

Hotel Leemreis, Hengelo 8.55 uur
Doetinchem Oude GTW-station 9.10 uur
Zeddam Marktplein 9.25 uur
's-Heerenberg Rabobank 9.35 uur

prijs f 20,- p.p.

Boe/</ngen: J .L. Harren
tel. 05758-1334
H AVI voorheen GTW Reizen

Wij zijn gestart met de verkoop van

Mövenpick ijs
Us zonder kleur-, geur- of smaakstoffen,
uitsluitend natuurlijke grondstoffen.
Us van topkwaliteit

Banketbakkerij J. WJekart
Burg. Galleestraat 6 - Vorden - Tel. 05752-1750

't Is lekker van de Keurslager!

NEEM NOU ONZE
GELDERSE ROOK

WORST BIJVOORBEELD
Voor het weekend recept:

500 gram RlblapPBR 8,98

; ' tó 1

Dit weekend
extra

voordelig:

ham-
burgers

5 halen

4 betalen

fF> .^k

(&*&)
^^^^^^^^

Katen-
varkens-
haasjes

1 00 gram

2,55

Tip voor de boterham:

boterham-
worst

150 gram 1,49

fijne
leverworst
250 gram 1,85

MAANDAG:

Speklappen

per kilo O,%/ö

DINSDAG:

Verse Worst

500 gram 4,98

WOENSDAG:

Gehakt h.o.h. 1

500 gram 4,98

KEURSUGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN

TELEFOON 05752-1321

HET GEZICHT VAN DIT NAJAAR

IR FL 179.—

monee

mode
burg. galleestraat 3 - vorden



Ik heb voor u nog goeie harde

eiken bielzen
te koop. Uitzoeken maar.
Te gebruiken voor hoekpalen,
tuin, etc., etc.
Op de boter- en kaasboerderij

„'N IBINK",
Arfmanssteeg 1, Ruurlo.
Jan Zoeteman J r.

Voor uw rijopleiding naar

autorijschool
Horstman

De Eendracht 3
Vorden

tel. 05752-1012

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410
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Schoenreparatie
Steeds vlug klaar
WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219 '

met
Televisie

reparaties
. direc»

naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI IELLVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

AUTORIJLESSEN?

B.O.VAG. Rijschool, J.H. Hil-
ferink. De Boonk 39, Tel. 1619,
Vorden. B.M.W. en Mazda Au-
tomaat.

Die feestelijke jurk (dat donke-
re kostuum) staat straks veel
leuker als U nu even een paar
kilootjes afslankt met

Malsovit.
Exclusief bij bakkerij:

Echte Bakker
VAN ASSELT
/•UTPHINSI Wf i, IH VORDl-N III 1384

TE HUUR GEVRAAGD:
woning met tuin en
kantoormogelijkheid

omgeving Vorden/Lochem/
Zutphen/Ruurlo.

Huur max. f 900,- p/mnd.
Tel. 05752-6807

KADO
bij aankoop van een Zibro Kamin

20 liter olie kado.

Alles wat u weten
wilt over Zibro Kamin.

Zélf de nieuwste
modellen zien.

Voelen hoe behaaglijk
Zibro Kamin warmte is

-bij:-

fa. Jansen
Bleekstraat 1 Hengelo Gld.

Tel. 05753-1360

't winkeltje in brood en banket

ITROËN

AL DEZE OCCASIONS RUILEN WIJ
OVER EEN JAAR OF TWEE GRAAG WEER

1986 Axel 12 TRS
1986 Axel 11
1986 BX14RE
1986 BX
1986 OpelAsconaGT
1986 Renault 11 GTD
1985 CX 2500 Turbo GTI
1985 2CV6 Special
1985 2CV6Club
1985 BX
1985 BX14E
1985 BX14RE
1985 BX19TRD
1985 CX 2500 Pallasirrj.Break

1985 CX 2500 Turbo GTI
1985 VisaURD '
1985 Visa 11 RE
1985 Axel 11
1985 Axel 12 TRS
1985 FiatRitmoöOL
1985 BMW518J
1984 Nissan Cherry 1.5
1984 Hyundai Stellar 1.6 SL
1984 Ford Escort 1.1 L
1984 GSAPallas
1984 CXGTI
1984 BX 16TRS
1984 BX 16 TRS, LPG

1984 BX16RS
1984 BX 19 diesel
1984 Visa II RE
1984 2CV6Club
1984 SeatRondaGLX
1984 Honda Civic
1984 Austin Maestro
1983 Visa 11 RE
1983 BX14RE
1983 BX16RS
1983 BX14E
1983 Saab 900 G L
1983 Toyota stationwagon

IS DAT GEEN VEILIG GEVOEL?
Alle autobedrijven staan te dringen om u een occasion te verkopen. Maar

ook als u die na een paar jaar weer wilt inruilen?
Als u bij ons een occasion met Eurocasion garantie koopt, geven wij u op

voorhand de zekerheid dat u deze auto binnen twee jaar weer bij ons kunt inruilen.
Die zekerheid kunnen wij u gerust geven. Omdat onze occasions met Euro-

casion garantie uitstekende auto's zijn. Veelal nog jong en altijd volledig gecontroleerd door
onze technische dienst

Onze occasions behouden bij normaal gebruik een zekere waarde, waar-
door wij ze binnen twee jaar met plezier weer inruilen. Wij weten wat we verkopen, dus u
weet wat u koopt Dat is een sterke reden om eerst bij ons naar
een occasion te komen kijken. Eurocasion

Ruurlo, De Venterkamp 11, tel. 05735-2004.
Haaksbergen, Kruislandstraat46, te. 05427-13124.

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

Wij spelen 10 dagen lang écht voor Sinterklaas!
wegens tegenvallende verkopen en verbouwing
van ons magazijn knallen wij nu al onze
katoenen winterjacks eruit voor

49?

Dorpstraat 29

RUURLO



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 19 november 1987

49e jaargang n r. 33

Nieuwe Prins "de Deurdreajers"
heet Prins Henk n

De voorzitter van de Vordense volleybalvereniging Dash, Henk Groenendal, heeft er de komende maan-
den een druk bijbaantje bij.
Zaterdagavond werd hy n.l. geïntroduceerd als de nieuwe Prins van de Vordense Karnavalsvereniging
"de Deurdreajers". Dat gebeurde traditiegetrouw om elf minuten over elf, toen de Kopergarde (bestaande
uit oud-Prinsen) met een soort Dracula-kist de zaal van "de Herberg" binnenkwamen waaruit de nieuwe
Prins Henk II te voorschyn kwam.

Namens de Kopergarde kreeg de
nieuwbakken Prins van Harry Jansen
nog een aantal goede raadgevingen
mee.
Het accent van deze karnavalsavond
van "de Deurdreajers" lag ditmaal

op een dansavond met tussen de be-
drijven door optredens van de grote
en kleine dansmariekes.

Tijdens de Pronkzitting op zaterdaga-
vond 23 januari zal een avondvullend

programma, met uiteraard bal na, ge-
bracht worden.

Zater
'The
tje.

d zorgde het dansorkest
mps" voor een gezellig sfeer-

Blues-party te Vorden!!
Op zaterdag 28 november a.s. vindt in Vorden de "Blues-party"
plaats. Deze pure blues-avond wordt georganiseerd door de Stichting
HAM-Party. Grote namen uit de blueswereld zullen in Vorden op het
podium verschijnen: Louisiana Red en Rosa King met haar band
"Upside Down".
Het belooft een geweldig bluesfeest te worden.
De entree is zo laag mogelijk gehouden, nl. f 12,50. Voorverkoop-
kaarten zyn verkrijgbaar by café "de Herberg" te Vorden, café
"'t Slöfke" te Lichtenvoorde en bar "In den Olden Keyser" te
Lochem.

Dat

Rosa King & Upside Down
Tenor-saxofoniste Rosa King is af-
komstig uit New York. Elfjaargeleden
kwam ze naarNederland.Nu is ze niet
meer weg te denken van de Neder-
landse podia.
Rock, blues, jazz, soul, rythm & blues
en salsa worden in hun meest swin-

gende vorm door Rosa en haar band
"Upside Down" geïnterpreteerd.
Staan ze de ene dag de sterren van de
hemel te spelen op het North Sea
Jazzfestival, de volgende dag wordt
met evenveel inzet een jongeren-
centrum op zijn kop gezet.
Rosa speelt alles; overal en het swingt!

haar ook zo geliefd bij een

Haar loopbaan begon ze ooit als dan-
seres. Wat later begon ze te zingen in
allerlei bands. Op een gegeven mo-
ment hing ze voor de show een saxo-
foon om haar nek. Al gauw blies ze
daar ongecontroleerde tonen uit en
noemde zich dientengevolge claxofo-
niste. Inmiddels blaast ze een zeer ge-
renommeerde party sax.

Keer op keer zette Rosa King en "Up-
side Down" zalen aan tot hevig swin-
gen met hun pittige all-round mu-
ziek. Er verschenen reeds 4 elpees, al
even gevarieerd als de muziekstijlen
die de band beoefent.

Ook deed Rosa gastoptredens met we-
reldartiesten als Little Richard, Cab
Gallaway en Ben E. King.

Rosa wordt reeds jaren vakkundig bij-
gestaan door haar eigen band "Upside
Down". De bezetting van deze band is
vrij flexibel en wordt bij bepaalde ge-
legenheden uitgebreid tot desgewenst
een big-band.
De band bestaat doorgaans uit: Den-
nis Briedel, slagwerk - Reinier Holli-
day, basgitaar - Robbie Schoute,
electr. gitaar - Bobbie v.d. Berg, piano.

Louisiana Red
Er is geen muziek die zo met clichée's
en stereotypes beladen is als de Blues.
Er zijn verhalen over de beroemde
(beruchte) katoenvelden, over "chain-
gangs", over de zwarte getto's, de Mis-
sissippi. En welke blueszanger drinkt
geen whisky en welke blueszanger
zingt niet over z'n "baby" die hem ver-
laten heeft? Veel is verstard, voor de
zoveelste keer opgewarmd en in de
rond 90 jaar oude geschiedenis van de
bluesmuziek versmolten waarheid en
poëzie tot een enige mythe.
En toch zijn er nog enige blueszangers
die - eenmaal vereist door hun eigen
levensgeschiedenis onder andere
door aktuele betrekking tot de heden-
daagse levenssituatie in hun teksten
en volgens hun muzikale intensiteit -
de blues levend houden en zich niet in
versleten clichée's uitputten. Eén van
hen is Lousiana Red.

Wat speelwijze en inhoud van zijn
blues betreft, heeft Red z'n wortels in
het zuiden van de VS en in de traditie
van klassieke blues-artiesten. Zijn ode

aan de zangeres Victoria Spivey
("when my mama was living") is een
indrukwekkend dichterlijk-muzikaal
bewijs van zijn weg terug naar de
"roots", de verleden tijd en de eigen
identiteit. Behalve de blues in z'n lan-
delijke verschijningsvorm beheerst hij
ook het vonkende idioom van de be-
schaafde Chicago-Stils (Gasline
Blues). Hier en in andere kommenta-
ren op alledaagse situaties documen-
teert Louisiana Red de hedendaagse
blues in zijn kreatieve veelvoud.

Red is ook een meester van zijn instru-

ment, zowel op de akoestische als op
de elektrische gitaar, die hij beide met
ongelooflijke, meeslepende sleur en
identiteit bespeelt. Dan maakt hij in-
druk met z'n monsterachtige intensie-
ve uitdrukking van zijn blues-gezang,
dat door het brede palet van zijn ge-
luidsomvang - van de krachtvol diepe
bluesschreeuw tot het schrille Falset-
to-geluid - je het kippevel bezorgt.
Echter Louisiana Red is vooral één
van de grootste blues-dichters, wiens
teksten de zwarte Amerikanen wee-
spiegelen.
Uitstekend voorbeeld is de zong geti-

teld "Reakty Blues" waarin hij zijn er-
varing als parachutist verwerkt heeft.

Zachtere en intiemere teksten vertel-
len over zijn privéleven, zijn vrouw,
zijn jeugd, zijn hond. Het zingen
wordt onderstreept en treedt in dia-
loog met de gitaar, die dan eens tegen-
stribbelend, dan weer meelopend de
woorden versterken.
Zijn fascinatie, die hij ook op het jeug-
dige publiek uitstraalt, verklaart mis-
schien Eric Clapton's uitspraak: "De
beste en belangrijkste zwarte blues-
muzikant van de wereld."

In het kader van Job Creation

Ligeon's Constructie in
Vorden aan de slag
Ligeon's Constructie uit Vorden is één van de bedrijven die met hulp
van het Job Creation Project de mogelijkheid heeft aangegrepen om
voor zich zelf te beginnen. Zoals bekend is het Job Creation Project in
het Gewest Midden-IJssel in het leven geroepen.
Diverse gemeenten betalen hieraan mee. Ook de gemeente Vorden
verleent een financiële steun aan het twee jaar durende projekt van
starters van ondernemingen.

De Vordense wethouder J.F. Geerken
is lid van het dagelijks bestuur en
heeft zich met hart en ziel achter het
projekt geschaard.
Eric en Astrid Ligeon aan de Hoe-
tinkhof 41 te Vorden zijn dus via Job
Creation aan de slag gekomen. Het
jonge bedrijf heeft een werkplaats aan
de Industrieweg 5.
In feite is Ligeon's Constructie een
moderne smid die het oude vakman-
schap en liefde voor het werk combi-
neert met moderne technieken. Men
kan er terecht voor constructie, repa-
ratie- en montagew^^aamheden
van allerlei aard.
Van één of enkele stuks tot kleine se-
ries tot zo'n 1000 exemplaren. De
technieken die men beheerst zijn on-
der meer zagen, walsenyan platen,
pijpen buigen, snijden^»erse soor-
ten laswerk, e.d.

160 arbeidsplaatsen
Het Projekt Job Creation is in mei
1988 voorbij. Het beoogde doel om
dan 200 arbeidsplaatsen gekreëerd te
hebben wordt bij ongewijzigd beleid
niet gehaald. Wellicht zullen dat circa
160 arbeidsplaatsen zijn. Toch blijft
het algemeen bestuur ernaar streven,
zoals dhr. Geerken ons mededeelde,
om de 200 arbeidsplaatsen te halen.

Job Creation stelt dat de kwalitatieve
doelstellingen als het stimuleren en
ontwikkelen van nieuwe bedrijfsini-
tiatieven in de regio geslaagd kan wor-
den genoemd.
Zo /ijn tijdens de projectduur zo'n 300
oriënterende gesprekken gevoerd
met ondernemers in spe. Daarnaast is
voorlichting gegeven op beurzen en
op scholen. Verder het verbeteren van

ondernemerskwaliteiten door het or-
ganiseren van cursussen. Tevens zijn
er door Job Creation voorlichtingsa-
vonden belegd die in totaal door ruim
150 mensen werden bezocht.

Beleid aanpassen
Wil men in de periode tot mei 1988 de
200 arbeidsplaatsen realiseren dan zal,
zo zegt Job Creation, het beleid aan-
gepast moeten worden.

Hiervoor worden enkele mogelijkhe-
den aangedragen. Bijvoorbeeld door
omzetting van het meer algemeen ge-
richte wervingsbeleid naar een "op de
man" gericht zoeken naar initiatiefne-
mers(sters) voor nieuwe bedrijven.

Ook bestaat de mogelijkheid om de
reeds afgelegde zaken nogmaals kri-
tisch te doorlopen op mogelijk toch
realiseerbare aktiviteiten. Hierbij kan
ook gedacht worden aan het leggen
van onderlinge relaties.

De verwachting bij Job Creation is dat
de "markt" na mei 1988 een beeld te
zien zal geven van tussen de 30 en 40
aanmeldingen per halfjaar van vol-
doende niveau, waarbij begeleiding
vruchten afwerpt.

Wat betreft de aanmeldingen van ge-
ringer niveau is het volgens Job Crea-
tion weinig zinvol om na mei 1988 de-
ze mensen intensief te begeleiden ge-
richt op zelfstandig ondernemers-
schap.

Huldigingen tijdens feestavond
Vordens Mannenkoor

Tydens een feestavond, welke zaterdagavond in bar-bodega "'t PantoffeHJe" te Vorden werd gehouden,
werden een zestal leden van het koor gehuldigd.
De feestavond op zich was nog een voortvloeisel van het gouden jubileum van het koor dat eind vorig jaar
werd gevierd. De feestavond ging toen niet door aangezien een tweetal leden door een ongeneeslijke ziek-
te werden getroffen.
Voorzitter L3.M. Westerhof zei in zyn openingswoord dat het bestuur gemeend heeft deze avond tevens
de zes jubilarissen te moeten huldigen.

De eerste jubilaris die naar voren
werd geroepen was Henk Oonk. Voor-
zitter Westerhof schetste de kwalitei-
ten van dhr. Oonk. "Jij was niet alleen
zangtechnisch bezig maar je was ook
zestien jaar lang, van 1954 tot 1970, se-
kretaris van het Vordens Mannen-
koor. Wat mij vooral is opgevallen is
dat jij de jaarverslagen met een prach-
tig geschreven handschrift in een
boek hebt verwerkt. Een waardevol
bezit voor ons koor voor de toe-
komst", aldus voorzitter Westerhof.
Hij overhandigde dhr. Oonk namens
het koor een Makkums bord en na-
mens het Kon. Nederlands Zangers-
verbond een oorkonde met speld.

Vervolgens werden een zestal leden,
vanwege hun 25-jarig lidmaatschap
door voorzitter Westerhof in het zon-
netje gezet.

Tot Leo Eykelkamp: "Je bent niet al-
leen een goede steunpilaar bij de 2e
tenoren, je bent ook altijd op de repe-
tities."
Tot jubilaris Ludo Eykelkamp: "Ludo,
je bent solist van ons koor. Je hebt be-
slist een groot aandeel gehad in de
ontplooiing en de groei van het Vor-
dens Mannenkoor."
Tot Gerrit Eenink: "Wanneer wij een
beroep op je deden, jij was altijd daar
waar nodig bereid te helpen."

Jan Maalderink en Jan Schuppers,
beiden ook 25 jaar lid, werden samen
gehuldigd.
"Omdat", zo zei Leo Westerhof, "om-
dat jullie beiden achterin bij de 2e te-
noren zingen. Goede zangers, plezie-
rig om in hun buurt te zitten en te zin-
gen."

Ook voor de zilveren jubilarissen een
oorkonde en speld van het KNZV en
bloemen namens het koor voor de da-
mes.

Met medewerking van het dansorkest
"Weekend" volgde hierna een gezellig
bal.



INSTALLATIEBEDRIJF
FABRIEKS- EN MACHINE ONDERHOUD

GJ.OLDEMHAVE BV
BAAKSEWEG 11 7234 SJ WICHMOND TEL. 05754 755 NA WERKTIJD 05752 6439

LECTRA • OflDERHOUO

SERVICE

NAJAARS SHOW Donderdag 19 november
van 10.00 tot 22.00 uur

Vrijdag 20 november
van 10.00 tot 22.00 uur

Zaterdag 21 november
van 10.00 tot 17.00 uur

U bent van harte welkom

L.M .B. „HENGELO
Zelhemseweg 30 - Hengelo

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

....dat is het uitgangspunt
van waaruit wij werken.
Goed installatiewerk is
tenslotte de basis voor
een goed functioneren
van alle apparatuur, zowel
thuis als in het bedrijf.
Degelijk vakwerk is
daarom een eerste vereiste,
een eis die wij kunnen
en willen garanderen voor
al onze werkzaamheden.

Zowel voor onderhoud als
nieuwbouw zijn wij dag en
nacht bereikbaar, (ook in
het weekend).
Degelijk vakwerk tegen
concurrerende prijzen,
daar moet u voor bij
G.J. Oldenhave zijn.

Het absolute top hemd voor jacht,
hengelsport en vrije tijd
• Vormvaste kraag en manchetten
• 100% katoen
• Effen tinten en ruitdessins
• Nieuwe modellen met dubbele

borstzakken
• Meerekkende zijnaden, waardoor

extra veel beweging en altijd
lekker lang

• Al meer dan 75 jaar aan de top.
Nu ook
• thermo jacks
• thermo broeken
• thermo bodywarmers

WAPEN- EN SPORTHANDEL

steeds doeltreffend! Zutphenseweg - Vorden

Broeken
& rokken
alleen maat

38 & 40
normale prijs

129,-& 149,

Nu

Rokken
& broeken

o.a. 2e keus

diverse
Kinderjack's

o.a. Pointermaat 42-46
normale prijs

129,-& 159,-

Nu

normale prijs
189.-& 169,

Nu

59,- & 79, v.a. 59,- 149,- &
129,-

2e deel Woordenboek
Achterhoekse en

Liemerse Dialecten
is uit!

Te koop bij

Rabobank

Ga volleyballen!
Sportieve dames en heren
gezocht voor de volleybalteams
van de volleybalvereniging

Dash
Voor inlichtingen bellen naar:
(Dames) Marja tel. 3095/Elly tel. 3219
(Heren) Herman tel. 2959/Carla tel. 2345

Waag de Sprong!

U moet nog reserveren voor 't jaarlijkse
bedrijfsfeest?

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

Maar met behoud van die nostalgische sfeer.

Eigenlijk uniek in deze omgeving, eigen
parkeerplaats en airconditioned.

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

Bekend om /i.jn u i t s t ekende keuken.
'n Unieke gelegenheid voor uw fami l i ed ine r

Brand O il b. v., Zutphen

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

Bels.v.p.
05750-17957

en informeer naar
onze gunstige

condities

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

Uw was in 1 a 11/2
 uur strijkdroog

met een

Z.ANKER wasdroger

Een super droogautomaat
met links- en rechtsdraaiende
trommel en een inhoud
van 41/2 kg droog wasgoed.

Bij ons
voor slechts 799,-

Ordelman & Dijkman
installateurs: gas, water, elektra, cv.

b.g.g. 3580



brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

qp juwelier
siemerjnk
oo- opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

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

Zelf sleutelen
Verhuur van hefbrug
en gereedschap.

4 Itr motorolie
15W50nu 12,50

bij

de Vrije pomp
Enkweg 3 - Vorden

Tel. 05752-1811 of 1217.

J VOORDEEL j

3 speciale
manteldagen

19, 20 en 21 november
Met leuke aanbiedingen in mantels en jacks

Haal uw voordeel
SPECIALIST IN JAPONNEN EN GROTE MATEN

Spaarcertificaten
tijdelijk: l/2%rente extra.

VORDEN, Zutphenseweg 29 - Tel. 05752-1971
WINTERSWIJK, Misterstraat 78 - Tel. 05430-13980
PARKEREN VOOR DE DEUR

SUPERUCHTE
PROFESSIONELE
KETTINGZAAG

SACHS—DOLMAR 110
Cilinderinhoud 43 cm3.
2 kW (2.7 Pk).
Slechts 5 kg.

automatische kettingrem
startinrichting zonder pallen
dubbele luchtfiltering
elektronische ontsteking
geluiddemping tot onder 100 dB(A)
optimale trillingsdemping
zaagbereik 33 of 38 cm.

SACHS
DOLMAR

barendse/i
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

De nieuwe spaarcertificaten
van de bank met de S zijn een ideale
spaarvorm. Het zijn waardepapieren
op naam of niet op naam gesteld die
elk jaar vanzelf meer waard worden
en in het 5e en laatste jaar zelfs
9W% rente opleveren!

O

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 g îin uw portemonnee
kan worden

Burg. Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752-2637

De voordelen op een rijtje:
• elk jaar een hoge rente
• uw geld altijd vrij opneembaar,

zonder kosten
• op naam of niet op naam gesteld

(dus overdraagbaar)
• maximale looptijd 5 jaar
• gemiddelde rent e o ver 5 jaar 6'/2%
• er zijn certificaten van f 1.000,-,

f 5.000,-en f 10.000,-.

Zo werkt het Spaarcertificaat.

Looptijd

Ie jaar
2ejaai
3e jaar
4e jaar
Se jaar

Rente
percentage

3*4%
SK%
6H%
n%
9'/4%

f 1.000,-

f 1.037,50
[ 1.090.67
f 1.161,57
f 1.253,04
f 1.368,94

f 5.000,-

(5.187,80
(5.453,36
( 5.807,83
(6.265.19
(6.844,72

f 10. 000,-

( 10,375.00
( 10.906,72
(11.615.66
1 12.530.39
I 1M.K89 .4B

De nieuwe Spaarcertificaten
van de bank met de *

7251

fons jans^n " -
erkend gas- en watertechnisch

Centraal en OosteliiMlederland

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

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

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

Adverteren kost geld-
niet adverteren kost meer!

Benzine
Dieselolie

Petroleum
Huisbrandolie

De laagste prijzen bij de

Vrije Pomp
G. Weulen Kranenbarg en Zn. BV
Enkweg 3-Tel. 05752-1811 of 1217

Geluidsverhuurbedrijf

Fa. Wolsing
Julianalaan 20,
7251 ER Vorden
Telefoon 05752-1209

Tevens aan/eg van vaste geluidsinstallatie.

Zeer voordelig nieuwe en gebruikte
gas-, kolen-, oliehaarden

en kachels,
allesbranders, kookkachels,
bijzetkachels, Zibro Kam/n

Inruil mogelijk

Voorradig kachelpijpen, Mica glas,
kachelpoets.

Verder reparatie en schoonmaken.

Bel Fa. JANSEN
Hengelo (G) - Tel. 05753-1360

Monutaverzorgt de uitvaart
betrouwbaar en betrekken.

ïïMïmfm Bij een sterfgeval kunt u dag en nacht
rekenen op Monuta. Met respect voor
ieders levensovertuiging regelen en
verzorgen wij op stijlvolle wijze de uitvaart.

Ons Uitvaartcentrum staat daarbij
volledig tot uw beschikking. Voor het
opbaren, het houden van een
afscheidsdienst en het ontvangen van
condoleantie-

MONUTA
UITVAARTVERZORGING

Uitvaartcentrum: Vorden, Het Jebbink 4, 05752 - 2749.
Uitvaartverzorgers: G. van Manen, Zutphen,

05750 - 19980. J.H.C. Box, Lochem, 05730 - 4555.
GJ. Wissink, Lochem, 05730 - 4198.

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

Muziekschool
Hans Scheerder
Voor piano-, orgel- en keyboardles
is Hans Scheerder het beste adres.

inlichtingen: Hans Scheerder
De Heurne 45 - 7255 CK Hengelo (G)

Tel. 05753-2974

Bij inlevering van deze bon
250 gram

Roomboter speculaasjes
van 4,50 voor

't winkeltje in vers brood en banket

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



DEZE 24 PERFECTE INRUILAUTO'S ZOEKEN EEN NIEUWE EIGENAAR

CORSA 3-drs. 12S wit febr. 1987 2500 km
"Irmscher" uitv. v. 1e Eig. sportvelgen kuip-
stoelen enz., enz. nw. prijs t 27.300,-
NU f 22.900,-

CORSA 3-drs. 12S G.L wit v. 1e
41.000 km 6/'85 - spatlappen V + A.
nw. prijst 21.000,-
NU

ff 15.400,-

CORSA 2-drs. 12S G.L 3/'85 rood met.
"Luxe" uitv. v. 1e Eig. 20.000 km
nw. prijst 21.500,-
NU

f 16.000,-

KADETT 3-drs. bruin met. 11/'79
114.000 km trekh. + mistlampen.
NETJES ONDERHOUDEN

f 5.750,-

KADETT 5-drs. 13S "Berlina" 9/'80 bruin
met. 130.000 km. LPG install. APK-gekeurd
trekh. - R-spiegel - spatlappen - grote beurt

gehad f 8_25(),-

VW GOLF 5-drs. DIESEL wit
105.000 km - open dak - trekh. - enz.
v. Particulier.

5/'84

f 17.000,-

KADETT 3-drs. 12S CARAVAN 2/'82 geel
met ruilmotor40.000 km nw. banden - APK-ge-
keurd. Veel ruimte en goed onderhouden.

ff 10.250,-

KADETT 3-drs. 1600 DIESEL 6/'83 groen
met. 128.000 km "spec" uitv. sportvelgen - br.
banden - trekhaak - spoiler - breedstralers -
spatlappen - open dak
enz. enz. ff 12.500,-

KADETT 3-drs. 12S wit 3/'84
"spec" uitv. 56.000 km
trekhaak - APK - striping.

ff 14.000,-

KADETT 3-drs. 13S zilver met. 3/'84
"JUBILEUM" uitv. 76.000 km v. 1e Eig.
getint glas - APK-gekeurd - spatlappen

ff 14.000,-

ASCONA B 2-drs. 19N bruin met. 9/'81
91.000 km -trekh. - R. spiegel - schijnwerpers
- APK-gekeurd

f 8.000,-

ASCONA B 4-drs. 2.0 DIESEL 2/'81 bruin
met. 130.000 km - trekh. - R.-spiegel
BIJZONDER MOOI ONDERHOUDEN

f 6.750,-

ASCONA C 4-drs. 1600 DIESEL 8/'85
blauw met. 96.000 km - v. 1 e Eig. - orig. Opel
open dak - A-klepspoiler - trekh. - R. spiegel -
spatlappen. nw. prijs t 35.300,-

f 19.000,-

KADETT 3-drs. 13 "G.T." wit 1/'85
30.000 km - trekh. compl. - getint glas
sportint. - toerenteller

f21.250,-

KADETT 3-drs. 16S L.S. zilver met. 4/'85 v.
1 e Eig. - LPG-inst. - trekh. - R.-spiegel - stoot -
lijsten, enz., enz. nw. prijs t 28.000,-
NU

f 20.500,-

KADETT 5-drs. 13S LS. wit 1/'85
43.000 km v. 1e Eig. - A-klepspoiler - stoot-
lijsten - spatlappen - enz., nw. prijs t 25.650,-

NU f 18.750,-

KADETT 3-drs. 'VAN" rood 10/'85 74.000
km - LPG onderbouw v. 1e Eig. - trekh. - R.-
spiegel - m. grijs kenteken, nw. prijst 22.500,-

f 14.000," INCLBTW

KADETT 4-drs. 13S 5/'86 - blauw met. -
37.000 km - v. 1 e Eig. - G.L. "luxe uitv." - Trek-
haak compl. - R/Cassette. ALS NIEUW ZO MOOI!
nw. prijs t 29.265,- ooNU f 22.

REKORD 5-drs. "CARAVAN" 3/'85 blauw
met. 58.000 km - v. 1 e Eig. - LPG onderbouw -
trekh. - spatlappen enz. Ruim - zuinig -
economisch f 23 QQQ _

HONDA CIVIC 3-drs. SPORT 2/83
1 500 S motor - 63.000 km - rood - open dak -
sportinterieur, enz. - Voor de sportieve rijder

f 11.500,-

BMW 316 (1800 motor) groen 3/'83
NIEUW MODEL 105.000 km - 5-bak - br. ban-
den - breedstralers, enz. FANTASTISCH MOOI
ONDERHOUDEN! MAAR ^ _ c/\/\

f 19.5OO,—

MAZDA 323 DX 3-drs 6/'82 goud met.
58.000 km
NETJES ONDERHOUDEN

f 9.500,-

FORD FIÈSTA 1.1 S 3-drs. groen met.
1/'81 78.000 km-open dak-R.spiegel-APK
gekeurd - radio - toerenteller, enz.

ff 7.800,-

FORD ESCORT 3-drs. "LASER" io/'85
1600 DIESEL - 85.000 km - blauw - v. 1 e Eig.
5-versn. bak - spatlappen - schijnwerpers. LEUK

GE'"US° f 17.750,-

OPEL-
SERVICE W. J. SP KO
TRAMSTRAAT 13-31 LOCHEM TEL. 05730-2555
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Veel publiek bij slipjacht

i

De slipjacht die Koninklijke Nederlandse Jachtvereniging zaterdagmiddag in Vorden hield, bracht weer
heel wat kijkers op de been.
De publieke belangstelling spitste zich by de aanvang van de jacht toe rondom het kasteel "V orden". Hier
brachten de sonneurs enige jachtsignalen ten gehore, ten teken dat de jacht was aangeblazen.
Zoals te doen gebruikelijk wordt het gezelschap dan welkom geheten door de plaatselijke vereniging van
het VW (Vreemdelingen Verkeer Vorden). Traditiegetrouw worden er dan over en weer enkele vriende-
lijke woorden gesproken en traditiegetrouw verstaat het publiek en de jagers hier geen snars van!
Het is ons nog steeds niet duidelijk waarom er geen microfoon wordt opgesteld.

Hoe het ook zij, paard en jager lieten
één en ander geduldig over zich heen
gaan en lieten zich het welkomst-
drankje (stirrup cup) goed smaken.
Vervolgens vertrok het gezelschap
met master Jack Bakker en zijn 25
koppels foxhounds voorop richting
Hengeloseweg waar bij de Norde brug

de eerste run werd ingezet. De kill
werd gehouden op de weide van de
fam. Roeterdink aan de Lieferinkweg.

De tweede werd gehouden bij de fam.
Tjoonk ter hoogte van de brug achter
het gemeentehuis, terwijl de jacht

werd afgeblazen in de weide voor
Huize "'t Enzerinck".

Nadat de honden hun "maaltijd" had-
den veroverd vertrok het gezelschap
naar H^^'Bakker" om nog een poos
gezellig over deze slipjacht na tepra-
ten.

Burgemeester Vunderink:

Dhr. W. Voortman (PvdA) informeerde dinsdagavond in de openbare
commissievergadering Algemeen Bestuur bij Burgemeester Vunde-
rink hoe of het kwam dat het regenwater op het grote grasveld aan het
Wiemelink niet wil zakken.

"Dat komt", zo sprak Vordens eerste burger, "omdat het hier een
'delle' betreft dat wil zeggen een laag stuk land dat nauwelijks water
doorlaat."

De commissie hield zich in deze ver-
gadering onder meer bezig met het
volumebesluit ingevolge de bepalin-
gen van de gemeentelijke subsidiever-
ordening stads- en dorpsvernieuwing.

Het bedrag dat via de provincie be-
schikbaar komt is een stuk lager uitge-
vallen dan was verwacht. In plaats van
f214.500,- wordt het beschikbare be-
drag f 193.000,-. Het college stelt on-
der meer voor om voor de post "mo-
numenten" 30.000 gulden uit te trek-
ken.

Zowel mevr. Aartsen (CDA) als dhr.
Voortman (PvdA) zagen liever dat het
oorspronkelijke berag van 40.000 gul-
den gehandhaafd zou blijven.
Burgemeester Vunderink antwoord-
de hierop dat indien er bij de herin-
richting van het Marktplein middelen
"over" zullen blijven, deze gelden
weer aan monumenten toegevoegd
zullen worden. Er is ook nog een be-
hoorlijk reservefonds dat alleen voor
monumenten kan worden aange-
wend, zo liet Burgemeester Vunde-
rink weten.

Wethouder Mr. Slingenberg in commissie Financiën:

"College zal zich vrijdag aanstaande
nader beraden over subsidiëring aan
Stichting Welzijn Ouderen Vorden
Dhr. J.C. v.d. Laag, sekretaris van de Stichting Welzijn Ouderen te
Vorden haalde dinsdagavond als "inspreker" in de commissie Finan-
ciën/Openbare Werken fel uit naar het college van B&W. Hu stelde
onder meer dat "het beknibbelen van het college aan de marge van de
door de Stichting opgestelde begroting een belediging is en wantrou-
wen suggereert jegens het bestuur".

Dit naar aanleiding van het college-
voorstel hoe het bedrag van f 84.891,-
(het bedrag dat voor 1987 voor het to-
tale ouderenbeleid, gecoördineerd
bejaardenwerk en flankerend oude-
renbeleid beschikbaar is), "ingevuld"
moet worden. Genoemd bedrag is uit
diverse bijdragen en subsidies samen-
gesteld.

Het collegevoorstel houdt in dat aan
de Stichting Welzijn Ouderen Vorden
een éénmalige startsubsidie van
12.000 gulden verleend wordt; aan de
Stichting voor 1987 een subsidie voor
gecoördineerd ouderenwerk te verle-
nen van f 585,-; aan de Stichting voor
de periode l december 1987 tot l de-
cember 1988 een subsidie te verlenen

van 28.|̂  gulden voor o.m. het in
dienst nroben van een part-time be-
roepskracht; aan de Stichting voor
1987 een subsidie voor flankerend ou-
derenbeleid te verlenen van
f 19.206,70 en het nog resterende be-
drag van f 18.684,30 te reserveren voor
uitgaven in 1988, waarbij de exacte be-
stemming in overleg tussen de Stich-
ting Welzijn Ouderen Vorden en het
college zal worden bepaald.

Commissie verdeeld
Dhr. van der Laag stelde het met de
interpretatie van het college niet eens
te zijn. Hij vond, samenvattend, dat
het bedrag van f84.891,- voor 1987
beschikbaar gesteld moet worden.
"Het offer dat de gemeente Vorden
brengt voor haar ouderenbeleid in
1987 is maximaal 7000 gulden. Alle
verdere bedragen zijn afkomstig van
de rijks- en provinciale overheid, met
het doel gestalte te geven aan ge-
noemd ouderenbeleid.
De beschikbare middelen worden ge-
geven voor de uitgaven 1987 en niet
voor begrotingsdelen 1988, zoals het
college voorstelt met betrekking tot
personeelskosten. Voor die doelein-
den zullen in 1988 dezelfde bedragen
worden ontvangen van de minister
van WVC.
Het verkrijgen van 28.000 gulden voor
een steunfunktionaris is verleend on-
der voorwaarde dat 7000 gulden (zijn-
de 20% van 35.000 gulden) door de ge-
meente Vorden uit eigen middelen
beschikbaar wordt gesteld.
De door het college voorgestelde han-
delwijze om 7000 gulden terug te
brengen tot 1/12 (= 585 gulden) is hier-
mede in strijd. Deze handelwijze geeft
de minister het instrument in handen
om ook voor 1987 de 28.000 gulden tot
1/12 terug te brengen. Nu gekort - al-
tijd gekort", aldus sprak dhr. van der.
Laag.

Commissielid M. Groen (WD) zei
onder de indruk te zijn geraakt van
hetgeen door de afgevaardigde van de
Stichting Welzijn naar voren was ge-
bracht. "Ga nog eens met het bestuur
praten en zet alles nog eens op een
rij", zo adviseerde hij.

De PvdA commissieleden mevr. Hor-
sting en dhr. van Tilburg stelden
onomwonden: "de 85.000 gulden
voor 1987 aan de Stichting Welzijn Ou-

deren beschikbaar te stellen en de
7000 gulden struktureel te maken."

Het CDA wenste bij monde van dhr.
van Overbeeke op dit moment nog
geen standpunt te bepalen.
Wethouder Mr. Slingenberg: "Het
college zal zich vrijdag 20 november
nog eens over deze materie beraden."
De gemeenteraad van Vorden zal zich
volgende week over deze subsidië-
ringskwestie uitspreken.

NIEUWS v/d KERKEN

Zondag aanstaande
Op 22 november is het de laatste zon-
dag van het kerkelijk jaar; eenweek la-
ter begint de Advent. De beide predi-
kanten zullen dan voorgaan in een
dienst van de Hervormde Gemeente,
waarin ook het Heilig Avondmaal
wordt gevierd.
Op deze zondag denken wij aan hen
die ons door de dood zijn ontvallen in
het afgelopen jaar. Maar ook aan allen
die ons zijn voorgegaan in de eeuwen.
We beseffen dat we een volk op weg
zijn, op weg naar de nieuwe hemel en
aarde.

De schriftlezingen komen uit l Sa-
muël 25 en Mattheus 25:31-26:1.
Daarin gaat het over een vrouw die
David weerhoudt van een wraakple-
ging. Weerloos gaat zij het leger solda-
ten tegemoet, en zó breekt zij hun
macht.

Het evangelie roept ons op de minste
der mensen te kleden en te voeden,
want zo doen wij het aan de Heer zelf.
Het is deze manier van leven die toe-
komst heeft, als tegen hen die zo doen
gezegd wordt: "Komt in, gezegenden,
beërft het koninkrijk van de Vader."

CONTA
een goed

en graag g
blad

Vordense Ondernemers
Vereniging
Ie trekking StNicolaasaktie 1987
WINNAARS VLEESPAKKETTEN:

1. G. Bogchelman
2. W.M. Hissink
3. H.J. Wassink
4. B. Reintjes
5. H.Baank
6. J.C. v.d. Linden
7. G.J. Masselink
8. E. van Gijtenbeek
9. A.M.C, van Arragon

10. G.W.N ijenhuis
11. J.C. Luyendijk
12. H.Knoef
13.H. Schoenaker
14. B. Verkerk
15. Eddy Klein Brinke

Christinalaan 2, Vorden
Riegerweg 3, Vorden
Het Vaarwerk 8, Vorden
Mosselseweg 16, Vorden
Smidsstraat 15, Vorden
de Bongerd 34, Vorden
H.K. van G eire weg 40, Vorden
Lochemseweg 42, Warnsveld
Ruurloseweg 109, Vorden
Stationsweg 7, Vorden
Oude Borculoseweg 3, Vorden
Burg. Galleestraat 28, Vorden
H.K. van Gelreweg 22, Vorden
Overweg 17, Vorden
Zutphenseweg 85, Vorden

WINNAARS VERRASSINGSPAKKETTEN:

1. H. ten Pas
2. M.G. Rothman
3. Klijn
4. J. Bomer
5. G. Schuerink
6. Schipper
7. J. Korenblek
8. D.B. Harmsen-Gosselink
9.J.G.Hiddink

10. B. Rossel
11. Braam
12. A.C. Aalderink
13. M. Bosman-Jonker
14. Gerdien Kraassenberg
15. Wolbers
16. J. Sprukkelhorst
17. D.A.G. Pardijs
18. M. Regelink
19. G. Rossel
20. H. Beumer
21. E.J. Wenneker
22. A. Tragter
23. H.A. Heuvelink
24. A J. Smeenk
25. J. v.d. Veen
26. W.M. Wassink
27. A. Donken
28. G. Schuerink
29. Liesbeth Boot
30. Rianne Schmitz

Hoetinkhof 13, Vorden
Gr. Limb. v. H. str. 17, Vorden
Deldenseweg 4, Vorden
Julianalaan 9, Vorden
Enzerinkweg 10, Vorden
Pr. Bernhardweg 24, Vorden
Lankhorsterstraat 8, Wichmond
Hogenkampweg 30, Hengelo-G
Vordensebinnenweg 5, Lochem
Dennendijk 4, Warnsveld
Hellenraedsplein 27, Zutphen
Mispelkampdijk 32, Vorden
de Boonk 17, Vorden
Banninkstraat 18a, Hengelo-G
Komvonderlaan 2, Vorden
Het Stroo 21, Vorden
Okhorstweg 5, Vorden
Deldensebroekweg 2a, Vorden
P. v. Vollenhovenlaan 8, Vorden
Enkweg 14, Vorden
Wilmerinkweg 3, Vorden
Zutphenseweg 78a, Vorden
Hamsveldseweg l, Vorden
de Steege 37, Vorden
P. v. Vollenhovenlaan 3, Vorden
Almenseweg 56, Vorden
Het Hoge 74, Vorden
Enzerinkweg 10, Vorden
Brinkerhof 22, Vorden
Hoetinkhof 195, Vorden

Vogelshow "de Vogelvriend"

De vogelshow die de vogelvereniging "de Vogelvriend" dit weekend in één der zalen van het Dorpscen-
trum hield, trok een goede publieke belangstelling. In het verleden werd deze vogelshow telkenjare op de
Kranenburg gehouden. Dit keer voor het eerst in het dorp /elf.
"Niets ten nadele van Schoenaker op de Kranenburg, wij /ij n daar a It ijd prima ontvangen, maar de afstand
naar het dorp is gewoon te groot."

De uitslagen van de vogelshow waren
als volgt: stellen pigment: l en 2 B.
Horsting, 3. Th. Eykelkamp; stellen
vetstof: l.W. Berendsen, 2 en 3 B.
Dimmendaal; enkelingen pigment:
1. G. Groot Jebbink, 2 en 3 B. Hor-
sting; enkelingen vetstof: 1. W. Be-
rendsen, 2. Th. N ijenhuis; postuur
vorm A: l en 2 A. ten Have; postuur
vorm G: 3. G.H. Slagman; postuur kuif
en kuifbroed: 1. B. Horsting, 2 en 3 W.
Berendsen; bastaarden en kooivogels:
l, 2 en 3. B. Horsting; tropen: 1. G.
Groot Jebbink, 2. J. Berensen, 3. E.
Plijter; grasparkieten: 1. H.L. Harm-
sen, 2. C. Bink; agaporniden: 1. Harm
Harmsen, 2 en 3 H.L. Harmsen.

"Wij moeten het onder andere heb-
ben van ouders die met hun kinderen
een kijkje komen nemen. Zij kopen
dan meestal een lootje, zodat het fi-
nancieel voor ons ook aantrekkelijk is.

En wat deze belangstelling betreft, we
hadden op de eerste dag al meer pu-
bliek dan bijvoorbeeld vorig jaar gedu-
rendehet gehele weekend", aldus de
sekretaris van "de Vogelvriend", dhr.
B. Horsting.

In november volgend jaar zal er een
grote streekwedstrijd in het Dorps-
centrum gehouden worden.

"De Vogelvriend" organiseert dan een
vogelshow waaraan door een zestal
clubs uit Deventer, Eefde, Eibergen,
Goor, Ruurlo en de organiserende ve-
reniging "de Vogelvriend" zelf wordt
deelgenomen.

Voor de schooljeugd van de basis-
scholen in Vorden werd ter gelegen-
heid van deze show een kleurwed-
strijd georganiseerd. Deze week zul-
len deprijswinnaars bekend worden
gemaakt, waarna voorzitter Th. Ey-
kelkamp de prijswinnaars persoonlijk
de prijs zal komen brengen.



Sponsoring Dash

Dezer dagen zyn twee teams van de volleybalvereniging Dash door
"de Herberg" in de nieuwe tenues gestoken. Het zyn de teams van de
Heren II en Dames II.

SPORTNIEUWS

• Treffers winnen
eerste promotieronde

In de eerste promotieronde versloeg
het tafeltennisteam van "de Treffers"
uit Vorden het bezoekende Wehl I
met 7-3. Frans Hovenkamp won drie-
maal; Rolf Casper en Sjoerd Hoven-
kamp wonnen elk tweemaal. Het dub-
belspel ging verloren.
Treffers 2 verloor met 3-7 van Gentac
2. Jan Jansen, Erik Bergenhenegou-
wen en Gerard Krajenbrink wonnen
elk één partij.
De jeugd van Treffers won met 7-3 van
RTTV I. Ondanks deze forse zege
hebben de Vordenaren vrijwel geen
mogelijkheid meer om te promove-
ren. Voor de winstpartijen zorgden
Christiaan Wichers 3x, Ronald Rou-
wehorst 2x en ArjanSprukkelhorst lx,
terwijl het dubbel eveneens door Vor-
den werd gewonnen.

Vrijdag 20 november speelt Treffers I
thuis tegen Ubitas I. Het tweede team
speelt 24 november uit tegen Drops-
hot II, terwijl de jeugd 21 november
uit tegen ATAK I speelt.

• Velocitas wint met 4-0
van ZVL Zevenaar

Het eerste team van Velocitas (zaal-
voetbal) won thuis met 3-1 van ZVL 4
uit Zevenaar. Na 2 minuten stelde J.
Schröer zijn medespeler F. Barendsen
in staat de score te openen: 1-0. Nog
voor de rust brachten B. Wentink en
A. Wagenvoort de stand op 3-0, waar-
na de bezoekers trachtten de uitste-
kende Vordense doelman Bekker te
verschalken.
Dit gelukte ZVL halverwege de twee-
de helf t : 3-1. Bij Velocitas werden Ba-
rendsen en Wagenvoort voor twee mi-
nuten uit het veld gezonden. ZVL
wist echter van de numerieke meer-
derheid geen gebruik te maken. Het
bleef 3-1.

Een oefenwedstrijd welke Velocitas
tegen Pavanda speelde eindigde in
een 5-0 zege voor de Lochemers. Pa-
vanda speelt twee klassen hoger dan
Velocitas.

Voor 30 november staan er twee wed-

strijden op het programma: Verlocitas
I (dames)-AZC en DZC 2-Velocitas 2.

• Dash Heren kansloos tegen
VIOS uit Eefde

Dash moest het in de uitwedstrijd te-
gen Vios I uit Eefde nog steeds zonder
de geblesseerde spelverdeler Gerrit
Limpers stellen, waardoor de ploeg
onzeker opereerde.
In de eerste set moesten de Vordena-
ren behoorlijk wennen aan het snelle
spel van Vios. Dit kwam met 15-4 voor
Vios duidelijk in de score tot uitdruk-
king.
In de tweede set kwam Dash beter
voor de dag en fungeerde het blok bij
de Vordenaren een stuk beter dan in
de eerste set. De nederlaag bleef be-
perkt tot 15-11.
In de derde set bleef Dash tot 14-14
bij, maar moest uiteindeijk de zege
toch aan Vios laten: 16-14, waardoor
de 3-0 nederlaag een feit was.

Zaterdag speelt Dash thuis de belang-
rijke wedstrijd tegen hekkesluiter
Voorwaarts uit Twello.

• Badminton-uitslagen
"Flash-Vorden"

Jeugdteams: Team 1: thuiswedstrijd
op 7 nov. tegen Pluumke, Winterswijk
4-4; Team 2: uitwedstrijd tegen Phido
(Doetinchem) 8-0 gewonnen. Het re-
sultaat van een leuke/fanatieke sfeer
onderling bij de teamleden. De uit-
wedstrijd op 15 nov. tegen Wehl werd
4-4, een heel goede uitslag, gelet op
het feit dat Wehl tot de koplopers be-
hoort.

Senioren: Team I: thuiswedstrijd op 3
nov. tegen Seepaers 's-Heerenberg
verloren met 6-2; de uitwedstrijd op
vrijdag de 13e nov. is ondanks dit on-
gcluksgetal gewonnen met 5-3 van Ty-
phoon uit Doesburg. Team II: beide
wedstrijden op resp. 3 en 10 nov. zijn
dik gewonnen met 8-0. Team III: op 6
nov. de uitwedstrijd Shuttle-up (Aal-
ten) gelijk gespeeld met 4-4. Team IV:
de thuiswedstrijd op 3 nov. is verloren
met 8-0 en de uitwedstrijd op 13 nov.
tegen Lupah Lelah Eefde is verloren
met 5-3. Team V: de uitwedstrijd op 8
nov. tegen Doetinchem is verloren
met 5-3, terwijl de thuiswedstrijd op
10 nov. tegen Doesburg werd verloren
met 7-1.

• Dammen
DIOS Eibergen 2 - DCV Vorden 2:
8-12
Het Vordense reservetiental blijft
goed in de race in de distrikts eerste
klasse. Kombinatieve overwinningen
van Aart Walraven (nu al 8 punten uit
4 wedstrijden!) en Bernard Breuker
zorgden voor een 4-0 voorsprong in de
eerste wedstrijduren. Daarna zorgde
ook Theo Slutter nog voor een over-
winning door zijn tegenstander in de
korte vleugelopsluiting te nemen.
Henk Klein Kranenbarg had ook goe-
de winstpapieren, maar liet er een
damkombinatie inzitten, waardoor
DIOS-voorzitter Kerkdijk nog remise
kon maken. De enige nederlaag was
voor Gert Hulshof, die in een afwikke-
ling een meerslag overzag.
J. Helmink - S. Buist: 1-19; G. Korten
— J. Koerselman: 1-1 4; W. Bennink —
B. Nijenhuis: 1-13; D. Roosenboom—
M. Walraven: 0-2 l; J. Ziemerink — T.
Slutter: 0-2 6; G. Kerkdijk - H. Klein
Kranenbarg: 1-1 5; L. Ribbers — G.
Hulshof: 2-0 7; J Frissen - G. ter
Beest: 1-1 10; E. Smalen - G. Dim-
mendaal: 1-1 8; H. Harenberg — B.
Breuker: 0-2 2.

DCV 3 - DVD Doetinchem 3: 12-4
Het derde achttal trad aan tegen de
koploper in de distrikts tweede klasse.
Middels verrassend goed spel kwa-
men de Doetinchemmers er niet aan
te pas: de uitslag 12-4 kwam regelma-
tig tot stand.
Allereerst liet Henk Lenselink een
twee aantekenen door een bomzet uit
te voeren. Na remises van Berend
Rossel en Mike Voskamp kwam Jur-
gen Slutter tot winst na zijn tegenstan-
der in het eindspel verrast te hebben
met een geniepige plakker.
Michiel Boerkamp kwam op positio-
nele wijze een schijf voor. De tegen-
stander van Bertus Wentink vergiste
zich in een afwikkeling en kwam par-
does 2 schijven achter. Wentink had
daarna niet veel moeite meer om de
partij winnend af te ronden. Goede re-
mises waren er nog voor Martin
Boersbroek en Gerco Brummelman.
M. Boersbroek — J. Busser: 1-1 5; J.
Slutter - J. v.d. Vliet: 2-0 4; G. Brum-
melman—J. Heuvelink: 1-1 7; H. Len-
selink — D. Visser: 2-0 1; M. Voskamp
- H. Bus^ 3; M. Boerkamp - J. An-
neveldt: W6; B. Wentink - S. Drie-
ver: 2-0 8; B. Rossel- R. Jonker: 1-1 2.

Junioren viertal Ie n: DEZ Westerhaar—
DCV Vorden: 6-2
Het junioj^aviertal heeft ook de twee-
de wedst^Pverloren. Toch waren ze
niet kansloos. Martin Boersbroek
speelde een goede partij, maar de
winst was onbereikbaar. Michiel
Boerkamp offerde in een remisestand
de verkeerde schijf bij een doorbraak-
aktie, en verloor daardoor nog. Mike
Voskamp gaf remise in een stand waar
hij liefst 3 schijven voorstond. Jurgen
Slutter stond al vroeg naast het bord,
nadat hij in een openingszetje getui-
meld was.
W. Jansen — M. Boersbroek: 1-1; H.
Klos - M. Boerkamp: 2-0; E. Hilbe-
rink — M . Voskamp: l-l;E.Twiest—J.
Slutter: 2-0.

DES Lunteren - DCV Vorden: 8-12
Na een slechte start krabbelt DCV
zich weer een weg naar boven. In Lun-
teren werd het jeugdige team afge-
troeft, waarbij het fortuin af en toe wel
mee zat. DCV begon slecht: al vroeg
trapte Harry Vos in een direkt verlie-
zende damkombinatie. Na een snelle
remise van Henk Hoekman tegen
topskorer Klarenbeek trok Bennie
Hiddink de stand recht. Nadat pogin-
gen om op links door de verzwakte
vleugel van zijn tegenstander heen te
breken mislukt waren, hielp Hiddinks
tegenstander een beetje door in een
eenvoudige damkombinatie te lopen.

Henk Ruesink bleek enige klassen
sterker dan zijn tegenstander en
bracht DCV op voorsprong. Deze
werd vergroot doordat Gerrit Wassink
in een spannende partij zoveel rook-
gordijnen op het bord legde dat zijn
tegenstander door de vlag ging en op
de klok verloor. De nederlaag van Ber-
tus Nijenhuis (ingeleid door een fout
in een klassieke stelling) werd gekom-
penseerd door een overmachtswinst
van Jan Masselink. Harry Graaskamp,
Tonny Janssen en Simon Wiersma
hadden meer of minder moeite om
een remise binnen te halen.
DCV staat nu op de gedeelde derde
plaats, met l punt achter koploper
Brunssum en Lent.
H. Klarenbeek - H. Hoekman: 1-1 2;
G. de Groot - H. Ruesink: 0-2 4; J.
van Galen — H. Graaskamp: 1-1 7; A.
van Galen - G. Wassink: 0-2 5; W.
Voskuil - J. Masselink 0-2 9; J. Vaar-
kamp — S. Wiersma: 1-1 10; J. Heij —
T. Janssen: 1-1 8; R. Crum - B. Hid-
dink: 0-2 3; J. Crumsr.-H. Vos: 2-0 l;
A. Nap - B. Nijenhuis: 2-0 6.

Onderlinge kompetitie
H. Esselink - H. Wansink: 2-0; G.
Hulshof- H. Ordelman: 2-0; H. Klein
Kranenbarg — H. Hoekman: 0-2; H.
Graaskamp — J. Koerselman: 1-1; A.
Walraven - B. Nijenhuis: 2-0; B. Hid-
dink - W. Wesselink: 0-2; S. Wiersma
- T. Janssen: 1-1; T. Slutter - G. ter
Beest: 1-1; Y. Baakman -R. Slutter: 0-
2; S. Buist- B. Breuker: 0-2; M. Klein
Kranenbarg — J. Hoenink: 1-1.

• Biljarten
Woensdag 4 november: Kranenburg l

— Ons Genoegen 1: 37-34.
Dinsdag 3 november: Kranenburg 2 —
De Keu 5: 33-33;
Donderdag 5 november: Kranenburg 3
• De Keu 4: 36-33. Modern 4 - Kra-
nenburg 4: 36-28.

• Vorden door Diepenheim uit
de beker "geknikkerd"

Vorden l heeft zich zondagmiddag
flink geblameerd door in Diepenheim
met 2-0 van de plaatselijke club te ver-
liezen. En dan te bedenken dat de
Diepenheimers twee klassen lager
spelen! Het werd een uitermate slech-
te partij voetbal in Diepenheim. Vor-
den was vrijwel de gehele wedstrijd in
de meerderheid. De "muur" die door
de thuisclub met man en macht over-
eind werd gehouden bleek voor Vor-
den een onoverkomelijk struikelblok.
Kansen wisten de Vordenaren zich
dan ook nauwelijks te scheppen.
In de tweede helft (de rust was inge-
gaan met 0-0) opnieuw een sterker
Vorden dat bleef volharden in slecht
voetbal.
Na twintig minuten spelen werd het
drama voor Vorden kompleet toen
Reindjan Westerveld de bal "pan-
klaar" voor één der Diepenheim-spe-
lers legde 1-0.
Vlak voor tijd werd het 2-0 toen doel-
man Wim Harms een Diepenheim
speler bij de benen greep, hetgeen een
penalty en een doelpunt opleverde 2-
0. De scheidsrechter was het hierbij
ontgaan dat er eerst een overtreding
tegen Harms aan vooraf was gegaan.

• Uitslagen/programma V.V.
Vorden

Zondag 15 november: Diepenheim l —
Vorden l : 2-0 (beker); Voi^ 3 - Pax
6: 0-0; Vorden 7 - Be QuiST 7: 4-3.
Zondag 22 november: MEC l — Vor-
den 1; Warnsveldse Boys 2 — Vorden
3; Vorden 4 — Warnsveldse Boys 4; Be
Quick 8 — Vorden 6; Vorden 7 — Loe-
ncrmark 10.

Uitslagen junioren
zaterdag 14 november 1987:
Markelo Al-Vorden Al 1-1, Vorden
A2-MEC Al 1-3, Vorden BI was vrij,
Vorden B2-Keijenburgse Boys B l 1-5
(vriendschappelijk), Vorden Cl-Sp.
Eefde Cl 3-1 en Vorden C2 was ook
vrij.

Kompetitieprogramma junioren
zaterdag 21 november 1987:
AD '69 Al (Aalten)-Vorden Al, Vor-
den A2-Witkampers A2, AGOVV (B2
Apeldoorn)-Vorden BI, Vorden B2-
GSV '63 BI (Geesteren), Vorden Cl-
Sp. Te uge C l , Vorden C2-Be Quick C3
(Zutphen).

• s.v. Ratti dames
Rietmolen — Ratti 1. Rietmolen had
maar negen speelsters, doch het viel
niet mee om de score te openen. Toch
lukte het G. Berendsen om het eerste
doelpunt te maken. Later werd een
voorzet van M. Toebes ingetikt door
R. Spithoven. Uit een hoekschop
volgde hands van de tegenstander,
dus een strafschop. Deze werd be-
heerst ingeschoten door M. Schot-
man. Hierna volgde een doelpunt van
G. Berendsen. Het vijfde doelpunt
was een prachtige soloaktie van L. Spi-
thoven. Dit was tevens de ruststand.
Na de rust werd een voorzet van M.
Toebes door de keepster los gelaten
zodat L. Spithoven koelbloedig kon
scoren. 8-0 werd het door G. Berend-
sen. Na mooi aangeven van G. Bos
wist wederom L. Spithoven laag langs
de keepster te scoren en hierbij bleef
het.
A.s. zondag speelt Ratti l uit tegen
Meddo.

• Volleybal
Dash/Sorbo stuurt Sudosa Assen met
lege handen (3-0) huiswaarts
Het krachtsverschil tussen de dames
van Dash/Sorbo en Sudosa uit Assen,
was zaterdagmiddag geringer dan de
uitslag (3-0 voor Dash/Sorbo) doet
vermoeden.
Behalve in de tweede set die de Vor-
dense dames met 15-9 wonnen had-
den zowel de eerste als de derde set
even zo goed in een Assense overwin-
ning kunnen eindigen.

In de eerste set kwam de thuisclub ui-
termate moeilijk op gang. Niet agres-
sief genoeg en teveel in een afwach-
tende houding. De dames uit Assen
liepen al snel uit naar een 2-9 voor-
sprong. Het Vordense blok vertoonde
in die fase "gaten". Het Assense aan-
valsduo Marieke.Schiphof en Marieke
Frie stelden het Dash-team met goed
geplaatste smashes voor problemen.
Dat de thuisclub de achterstand wist
weg te werken was mede te danken
aan het feit dat Sudosa tot viermaal
toe de opslag zag mislukken. De strijd
bleef spannend. Het scorebord gaf
lange tijd 14-14 aan. Uiteindelijk won
Dash met 16-14.
Deze setoverwinning inspireerde
Dash/Sorbo in de tweede set aanvan-
kelijk niet tot grootse daden. Integen-
deel zelfs want Sudosa nam een 0-4
voorsprong. Dash kwam langszij 4-4.
Bij de stand 6-8 in het voordeel van
Sudosa begon het bij Dash zowel aan-
vallend als verdedigend beter "te lo-
pen", hetgeen resulteerde in een 15-9
zege.
De derde set opnieuw een spannende
aangelegenheid. De ploegen namen
beurtelings een voorsprong. Bij de
stand 10-12 leek Sudosa naar een seto-
verwinning af te stevenen. Gelukkig
voor Vorden begonnen de smashes
van Marieke Frie een nauwkeurigheid
te verliezen (het Assense meisje sloeg
de bal een paar maal keihard uit) waar-
door Dash/Sorbo steeds terug kon ko-
men.

Bij de stand 13-13 en Carla Jansen aan
de opslag moest Sudosa zich definitief
gewonnen geven. De laatste "klap"
van Carla waarna de bal keihard tus-
sen de verdedigsters van Sudosa door
"vloog" betekende 15-13. Een ver-
diende 3-0 zege voor de Vordense da-
mes, doch wel geflatteerd. Bij Dash
kregen Jolanda Wolters en Marieke
Smeerdijk gelegenheid om enige er-
varing op te doen. Zij werden door
coach Jaap Sanders een paar maal in-
gezet.

Uitslagen Volleybal: Dames: Dash 2 —
Terwolde: 1-3; Dash "3 - Harfsen 2: 0-
3; Isala 6 - Dash 5:1-2; Dash 6 - Vios
4: 0-3; Dash 7 - Wilhelmina 7: 2-1;
Dash 8 - Wik 3: 3-0. Meisjes: ABS Al
- Dash Al: 3-0; Colmschate BI -
Dash BI: 3-0. Heren:Vios l - Dash 1:
3-0; Dash 2 - Wilhelmina 1: 1-3. Jon-
gens: SVS Al - Dash Al: 0-3.

• IN VOGELVLUCHT!

• Jong Gelre
Vrijdag 20 november vindt de regio-
nale ledenvergadering van Jong Gelre
plaats. Deze wordt gehouden in zaal
"Nijhof" in H alle. Het yoga centrum
"Oki-Do" is voor deze bijeenkomst
ook uitgenodigd.

• Plattelandsvrouwen
De afdeling Vorden van de Ned. Bond
van Plattelandsvrouwen kreeg tijdens
haar bijeenkomst bezoek van mevr.
de Wolf-Ferdinandusse van de Stich-
ting "Fobie" uit Driebergen. Zij gaf
nader uitleg over ondermeer hyper-
ventilatie en fobieën.
Op 24 november belegt de afdeling
Vorden een koffiemiddag in "het Pan-
toffeltje", waar Karin Harmsen van de
firma "Sier U maar" uit Zutphen de
dames het één en ander zal vertellen
over hoe gouden en zilveren sieraden
met de hand worden gemaakt.

• Stedelijk Lyceum voerde
"Het Dievenbal" op

Traditiegetrouw voerden leerlingen
en leraren van het Stedelijk Lyceum
afgelopen woensdag-, donderdag- en
vrijdagavond een toneelstuk op in de
Hanze h of.
"Het Dievenbal" is het verhaal van de
rijke Lady Hurf en haar nichtjes. Zij
zien de aanwezigheid van een aantal
dieven als een welkome afwisseling.
Dit veroorzaakt soms lachwekkende
verwikkelingen, waarbij de avond van
het dievenbal de climax vormt.
De voorstelling, waar duidelijk veel
tijd in gestoken was, werd op profes-
sionele wijze ondersteund door mu-
ziek en dans. Deze vulden het stuk
daar aan waar het sommige momen-
ten, ondanks het wervelende spel van
de toneelspelers, wellicht wat langdra-
dig was.
De spelers gaven allen op een goede
manier vorm aan de zeer uiteenlopen-
de types, zoals bijvoorbeeld de echte
gentleman Lord Edgar en de jonge
dief Gustave. Het geheel stond onder
leiding van dhr. D. Gout.

Ook dit jaar was de voorstelling zeker
de moeite waard en had eigenlijk niet
gemist mogen worden.

Politievaria
Woensdag 11 november: Tijdens het rondbrengen van de kinderpostzegels door
een 11-jarige Nicole, inwoonster van Vorden. Omstreeks 18.30 uur stalde zij
haar fiets op de Ruurloseweg. Na gedane aflevering bij een aantal adressen zag
zij een 20/30 jarige man op haar fiets wegfietsen in de richting Ruurlo. Ook het
aanroepen hielp niets. De man verdween met haar fiets.
Op donderdag 12 november hield de Rijkspolitie Eibergen een door de Rijkspo-
litie Vorden op de telex gezette ontvluchte man uit het Groot Graffel te Warns-
veld aan. Deze man was in het bezit van de fiets van genoemde Nicole. Fiets en
verdachte zijn weer teruggebracht.

Donderdag 12 november: Poging tot woninginbraak op de Horsterkamp. Met
steekvoonverp heeft men getracht binnen te komen via de buitendeur v.d.
woonkamer.
Op de Horsterkamp had een woninginbraak plaatsgevonden. Via een balkon-
deur is men de woning binnen gekomen. Vervolgens sloot men alle gordijnen
en doorzocht alles en men liet een grote troep achter. Opgave van wat weggeno-
men is volgt nog. De familie is op vakantie in Spanje. Technische recherche en
Rijkspolitie Vorden onderzoeken.
Ook vond een woninginbraak plaats op de Galgengoorweg. Met breekvoorwerp
heeft men een slaapkamerraam geforceerd. Ontvreemd zijn diverse sieraden.
Aanwezige hond sloeg alarm waarna men vermoedelijk in paniek is gevlucht en
een raarn heeft stuk geslagen. Ook hier volgt een groot onderzoek.

Vrijdag 13 november: Vrijdag de dertiende. Voor veel Vordenaren een datum om
niet te vergeten. In de nacht van donderdag op vrijdag, vermoedelijk tussen 2 en
3.30 uur heeft men in gebroken. O.a. pogingen daartoe ondernomen in gepar-
keerde personenauto's. In totaal 11 autobezitters werden de dupe van deze
vorm van criminaliteit. Veelal brak men in door met een steekvoonverp en ge-
weld het slot te forceren. Er ontstond veel materiele schade. Ontvreemd werd
o.a. geldbedrag, 4 autoradio's, boxen, fototoestellen etc. Door getuigen is be-
kend dat het een en ander tussen 2 en 3.30 uur moet hebben plaatsgevonden.
Het spoor van inbraken loopt van Dorpsstraat, Burg. Galleestraat, Het Jebbink,
de Boonk en de Haar. De politie Vorden verzoekt een ieder die ook naar iets
heeft gezien dat hierop betrekking heeft, zich te melden.
Bij de Landbouwschool aan de Nieuwstad en bij de dependance aan het Wie-
melink waren ruiten ingegooid. Deze vorm van vandalisme dient bestreden te
worden door ons allen.
Dat was vrijdag de dertien. Help mee. Voorkoming is een zaak van ons allen.

Zaterdag 14 november: Op zaterdag vond 's middags een bromfietscontrole
plaats op de Rijksweg 841 tw. Zutphenseweg, Dorpsstraat, Ruurloseweg. 19
bromfietsen werden onderworpen aan een rollentest op geluid en vermogen. 10
bestuurders kregen een bekeuring. Hun vermogen was te hoog. Ook 2 bromfiet-
sers kregen een bekeuring voor niet werkende remmen. Men is gewaarschuwd.
Aktie vond plaats door de Verkeersgroep der Rijkspolitie te Apeldoorn in sa-
menwerking met de Rijkspolitie Vorden.

Zondag 15 november: Te 05.00 uur werd een bestuurder gecontroleerd op de/bij
de Rijksweg 841. Hij bleek onder invloed van alcohol te verkeren. Bloedproef af-
genomen.

Maandag 16 november: Te 11.00 uur vond de Rijkspolitie langs de spoorlijn tho.
Riegerweg een totaal uiteen gereten reebok, die onder de trein was gekomen.
Het kadaver voor destructie opgeruimd.



Bakkerij 't Stoepje

Jan van Aart van Jan de Bakker

Spakenburg

Uw warme bakker op de markt te Vorden

10 gevulde koeken van 6,50 V00r 4,50

soo gram Roomboter-amandel speculaas
van 7,50 voor

Grote zak pepernoten 2,50

Ar/e Mink uw warme bakker op de markt.

Tegen inlevering van deze bon
op vrijdag 20 november

100% Roomboter
100% Amandel

Nu ook mocassins
en moonboots

snoef
Voor de ontelbare liefhebbers van Snoopy is er mooi nieuws op schoenengebied.
Dit najaar wordt de Snoopy shoes-kollektie uitgebreid met mocassins en moonboots, zodat nu de komplete lijn van
Snoopy shoes in Nederland verkrijgbaar is.
Snoopy shoes zijn nu al in meer dan 10 Europese landen te koop.

De vraag naar Snoopy shoes is naast de kindermaten ook in damesmaten 36-41 groot. Vandaar dat vanaf nu alle Snoopy
shoes ook in damesmaten verkrijgbaar zijn.

De nieuwe moonboots zijn in sprankelende kleuren en dessins gemaakt. Nieuw is ook dat deze moonboots zeker niet al-
leen bedoeld zijn om tijdens koud weer te dragen.
Deze nieuwe modellen zijn een trend voor de straatmode "Winter 1987".

Snel en goedkoop naar
de Caravan en Camping
Bijna elke rechtgeaarde kampeerder of caravan tier maakt ieder jaar een
bedevaart naar het campingparadijs: de Caravan en Camping RAI in Am-
sterdam. Het groeiend leger vrijbuiters heeft daar volop voorpret, oriën-
teert zich op wat er intussen aan nieuws is zodat er in de komende vakantie
nog meer kan worden genoten. Dat kan gaan om het allernieuwste type
camper, om een extra hulpmiddel om het verblijf in de caravan nog com-
fortabeler te maken of om een nieuwe "ademende" stof die condensvor-
ming in de tent kan voorkomen. Dit jaar is de Caravan en Camping RAI ex-
tra vroeg: van 20 tot en met 25 november staan de grote hallen van de RAI
weer bol van het kampeerplezier.

meer een comfortabel meeneem-
huis voor alle seizoenen.
• de nieuwste ontwikkelingen op

het gebied van de kampeerwa-
gen die fclclyk terrein wint.

Er zijn wél een paar punten die
een bezoek aan deze tentoonstel-
ling voor steeds meer sportieve
vakantiegangers minder plezierig
maken. Dat zijn de elk jaar lange-
re files voor wie tijdens de exposi-
tiedagen Amsterdam wil berei-
ken. En het probleem om in de
omgeving van de RAI de auto
kwijt te raken.
Steeds meer mensen gaan daarom
met de trein naar de Caravan en
Camping RAI. Het betekent dat
ze ontspannen en zonder vertra-
ging bij de RAI aankomen. Wan-
neer ze bovendien een T+T biljet
nemen, reizen ze ook nog voorde-
liger, beschikken ze over een dag-
kaart voor de Amsterdamse tram,
bus en metro en hoeven ze bij de

ingang van de RAI niet te wachten
want het T+T biljet is tevens toe-
gangsbewijs.

Wat is er te zien?

Dit jaar biedt de Caravan en Cam-
ping RAI weer een overvloed aan
informatie en primeurs.
U vindt er:
• het lichtgewicht katoendoek

KS 001, waarbij een speciale
coating zorgt voor een 100%
waterdichte afsluiting die toch
kan "ademen",

• de "pyramide tent" die door
één stok wordt gedragen,

• steeds meer gestroomlijnde ca-
ravans waardoor het rijgemak
wordt verhoogd.

De caravan wordt ook steeds

Veel algemene informatie

Daarnaast geven allerlei organisa-
ties toeristische informatie voor
wie er in eigen land of in Europa
met tent of caravan op uit wil trek-
ken. Er zijn folkloristische activi-
teiten, waarbij Spanje als kam-
peervakantieland extra aandacht
krijgt en er is voorlichting over het
rijke aanbod aan campings in vele
mooie streken in ons land en
daarbuiten. En voor wie zich wil
verbazen over de grote vlucht die
vooral het gemotoriseerde kam-
peergenot de laatste halve eeuw
heeft doorgemaakt: in de Europa-
hal is een kleine expositie inge-
richt van old-timers.
Tips voor de treinreis

Zoals bekend is de RAI per trein
rechtstreeks bereikbaar voor wie
via Leiden en Schiphol reist (dus
voor reizigers uit Den Haag, Rot-
terdam en het Zuid-westen van
het land).
Wie via Utrecht in Amsterdam
aankomt, kan het best uitstappen
op het Amsterdam-Amstel sta-
tion en is dan met de buslijnen 8
of 15 in tien minuten bij de RAI.
Reizigers die op het Centraal Sta-,
tion aankomen, kunnen daar
tramlijn 4 of 25 nemen tot de in-
gang van de RAI.
Op alle stations waar de T+T bil-
jetten verkrijgbaar zijn is ook een
gratis folder beschikbaar. Daarin
worden alle gegevens vermeld
over de mogelijkheden en prijzen
voor deze voordelige T+T trein-
reis naar de Caravan en Camping
RAI, het voorproefje voor uw va-
kantieplezier 1988.

Heerlijk in de vrije natuur kampe-
ren of er op uit trekken met de cara-
van of kampeerauto..., wie daar
zijn/haar hart aan heeft verpand
bezoekt de Caravan en Camping
RA I in A msterdam. Deze wordt dit
jaar extra vroeg gehouden van 20
tot en met 25 november 1987.
Voorde reis per trein is het T+T bil-

jet een ideale mogelijkheid; het is
trein- en toegangsbiljet en tevens
dagkaart voor de Amsterdamse
tram-, bus- en metrolijnen.

"DE VA

Chrysanten 3,50 per bos

2 Cyclamen 9,75

Kerstster
B O S koppen rood en wit O,OU

Wild konijn kg 8,75

\^ 2 j Filet kip 6,75 per V2 kg

Vs/ Kalkoen! Het 1,50
per 100 gram

POELIER
HOFFMAN

Meer bewegen voor ouderen

Ruim 250 mannen en vrouwen kwamen in "de Aanleg" te Almen gedurende drie uren bijeen om gezamen-
lijk hun hobby te bedrijven, namelijk gymnastiek voor ouderen.
De enthousiaste leidster mevr. J. W u 11 in k uit Vorden vertelde dat de deelnemers zeer van deze happening
hebben genoten. Men hoopte op een spoedige herhaling van dit gebeuren.
De 17 groepen kwamen uit Zutphen, Vorden en Ruurlo. De groep van Zutphen staat onder leiding van
Bert Lourens. De bedoeling van deze bijeenkomst was niet alleen de sportieve kant maar bovenal het so-
ciale kontakt. Kortom om het samen bezig zijn te bevorderen.

Welkoop rijmpjesboek
onmisbare steun voor
aspirant-Sinterklazen
Voor personen die elk jaar weer rond
de vijfde december met het probleem
van Sinterklaasrijmpjes worden ge-
confronteerd, heeft Welkoop een uit-
stekende oplossing. Als minimaal een
bedrag van vijftien gulden wordt be-
steed in een Welkoopwinkel kan te-
gen betaling van een rijksdaalder "H et
slimme Welkoop rijmpjesboek" wor-
den gekocht. Hierin staan ruim zestig
Sinterklaasrijmpjes die van toepassing
zijn op de meest uiteenlopende ge-

schenken. Dat varieeert van een
droogstandaard tot een hamsterkooi.

Welkoop was al een ideale winkel om
te slagen voor een Sinterklaasge-
schenk, maar dank zij dit initiatief
hoeft ook het bijbehorende rijmpje
geen hoofdbrekens meer te kosten.

Vrouwenclub Medler
Maandag 2 november was de heer H.
Vrogten uit Hengelo Gld. uitgeno-
digd. Hij kwam vertellen over de
werkzaamheden bij de P.T.T.
Er werd uitgelegd hoe een dienst op
gezet werd, er werd verteld over sorte-
ren, stempelen en alles wat daar bij

komt kijken. Vele vragen werden ge-
steld en beantwoord. Kortom een
boeiende avond.
16 november was Mevr. van Til uit
Vorden te gast. Deze avond trad ze op
als Gerritje Brummelstruik met ver-
halen en gedichten zoals "de handen
van Moo" en de legende "Schaele
Guurte" wat zich vroeger afspeelde in
de Wildenborch bij Kamphuizen, de
Belten.
Verschillende mopjes werden er ver-
teld, waar de dames zeer van genoten.
Ook deze avond was een zeer geslaag-
de avond.
De volgende bijeenkomst is op 7 de-
cember. Dan wordt er Sinterklaasa-
vond gehouden, en op 21 december
wordt het jaarlijkse Kerstfeest gevierd.



van een
klompen-
maker
door
Japan

door Tonnie Hilge
uit Wichmond

In plaats van l september zijn we ver-
trokken op 11 september. Dit was om-
dat er nog enkele moeilijkheden wa-
ren met de visums van de verschillen-
de ambachtslieden. We zijn vanaf
Düsseldorf verlokken, omdat daar
nog plaats was voor ons vijven (Delft-
blauw-schilderes, kantklosser, kopes-
lager, glazenier en ikzelf klompenma-
ker). Na een vlucht van ruim 8 uur
maakten we een tussenlanding in An-
chorage (Alaska). Daarna in 8 uur
naar Narita (Tokio) en van daaruit een
binnenlandse vlucht naar Fukuoka.
tot slot komt er dan nog een busritje
van bijna 3 uur achteraan, zodat de ge-
hele reis ruim 27 uur heeft geduurd.

Na een lekker bad en een fijn bed
maakten we de volgende dag kennis
met het H ollandse dorp wat zich ca. 40
km van Nagasaki bevindt.
Dinsdag 15 september was voor ons
de eerste werkdag. De werktijden
voor ons waren van 9.30 tot 16.30 uur.
Dit zijn heilige tijden bij wat de Japan-
ners zelf maken, nl. van 8.00 tot 19.00
uur en dat zes dagen per week.

De eerste dag, zó tegen 12.00 uur,
staat plotseling een televisieploeg van
Fukuoka-Television voor m'n neus.
Ze gaan eventjes een paar opnames
van mij maken voor diverse reclame-
spotjes.

De weken daarna zijn nog enkele tele-
visie-opnamen van mij gemaakt, al-
sook verschillende foto's voor recla-
medoeleinden.
Foto's werden er echter zonder meer
veel gemaakt, want de bezoekers (tus-

sen 2.000 en 15.000 per dag) willen al-
lemaal met een Hollander op de foto
voor het familiealbum. Er waren da-
gen bij datje méér dan 500 keer op de
foto moest met één of meer Japan-
ners.

Ofschoon de eerste dagen moeilijk
waren, omdat je de taal niet beheerst,
went het vrij snel. Dit is ook mede te
danken aan het vriendelijke karakter
wat opvalt bij de mensen daar.
Toen ik de 20e oktober terugkwam
merkte ik gelijk wee de harde stugheid
van de mensen hier in West-Europa.
Die vriendelijkheid was voor ons bui-
tenlanders natuurlijk wel wat groter
dan voor de Japanners zelf, maar ook
onderling zijn ze nog echt behulp-
zaam. Eerlijkheid staat ook hoog in
het vaandel van de mensen uit het
land van de rijzende zon.
Je hotelkamer afsluiten is niet nodig
en zeker je koffer niet. De auto's wor-
den er ook maar zelden afgesloten.

In het begin hadden we een tempera-
tuur van ca. 30°C overdag en zo'n
20°C 's nachts.

Nadat de tyfoon over Tokio was ge-
trokken zakte de temperatuur naar
ongeveer 23°C voerdag en 15°C 's
nachts. Bij deze temperaturen en het
ongewone werk was je 's avonds echt
wel vermoeid.
Het eten was gedurende deze 5 weken
voortreffelijk. Het is niet zoals iede-
reen denkt rauwe vis met rijs (on-
danks dat dit wel lekker smaakte),
maar het wordt echt wel afgewisseld
met vlees, kip, aardappelen, groente
en fruit. Gedurende deze 5 weken
hebben wij het bestek nauwelijks
meer aangeraakt, maar gegeten met
ohasish (de zgn. "eetstokjes").

Gedurende de werkdag is er meestal
wel een van de studenten die in Lei-
den Japans studeren aanwezig om te
vertalen als dat mogelijk is. Doch na 2
weken kun je je met enkele woorden
Japans en een beetje Engels al be-
hoorlijk verstaanbaar maken.
Eén dag per week hadden we per toer-
beurt een dag vrij, die je dan meestal
benutte om te winkelen in Sasebo (ca.
30 min. varen) of in Nagasaki.

In Nagasaki hebben we o.a. het
A-bomb-material museum en het vre-
despark bezocht. Als je dat gezien
hebt wordt je écht wel een poosje stil.
Je ziet o.a. foto's van de stad vóór en
na de explosie, terwijl je de stad door
het raam ziet liggen. Het is dan onge-
looflijk te bedenken dat een stad van
450.000 inwoners in één klap voor
tweederde deel wordt weggevaagd.

Behalve dit hebben we ook zo geno-
ten van de prachtige panorama's, die
de omgeving biedt door z'n bergen
aan de baai. Dat het in dit jaargetijde
kurkdroog was (we hebben 2 dagen
regen gehad) hebben we gemerkt op
27 september. Rond 19.30 uur breekt
een bosbrand uit, waarbij we het vuur
zo langs de bergwanden zagen lopen,
ondanks dat het nog ruim 6 km bij ons
hotel vandaan was. De brand heeft de
gehele nacht geduurd, totdat het ge-

stopt kon worden op een afstand van
ca 25 meter van een houten tempel.

De streek waar wij ons bevonden leeft
voornamelijk van de visvangst uit de
baai, de mandarijnen plantages en
rijstvelden. Daarnaast hebben zo'n
500 mensen een baan in het Holland-
se dorp.

Al met al waren dit 5 drukke weken, die
ik beslist niet had willen missen en die

ik volgend jaar misschien nog een keer
mag meemaken.

t- 7 v
Handwerk houten schoenmaker l
Tonnie Hilge l Oranda (Nederland)
Beeklaan 14, 7234 SL Wichmond, tel.
05754-205.

/

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Gestoofde riblappen
De stooftijd voor riblappen hangt af van welk deel van het rund de lap-
pen gesneden zijn. Voor riblappen, volgens de liefhebbers een lekker
stukje stoofvlees van het rund moet u tenminste 2 a 2,5 uur rekenen. Het
voordeel van riblappen is dat deze gemakkelijk een dag van te voren
klaargemaakt kunnen worden. De volgende dag even opwarmen is dan
voldoende.

Reken voor 4 personen op 500 a 600 gram riblappen. Maak het vlees
droog met keukenpapier en wrijf ze in met wat zout en peper. Stuif er
door een zeefje een beetje bloem over. Verhit 100 gram boter (of half bo-
ter en half rundvet) en bak de lappen boven een niet al te hoog afgestelde
warmtebron aan weerszijden bruin.
Schuif het vlees naar een kant van de pan en fruit, gedurende l minuut,
in de bakboter l grote grof gesnipperde ui. Voeg vervolgens l uitgeperst
teentje knoflook toe en roer alles even door. Schuif het vlees weer op z'n
plaats en schenk zoveel kokend water in de pan tot het vlees net niet he-
lemaal onder staat.
Voeg l eetlepel (kruiden)azijn, l laurierblad, 2-3 kruidnagelen en even-
tueel l theelepeltje fijngewjèven tijm toe. Temper de warmtebron. Leg
de deksel op de pan en laat alles stoven tot het vlees gaar is. H oe langer de
stooftijd is des te smakelijker de jus wordt.

Tip: gestoofde riblappen smaken lekker bij alle koolsoorten en ook
bij peulvruchten zoals capucijners en bruine bonen. Geef er gekookte
aardappelen bij.
Bereidingstijd: 5-10 minuten. Stooftijd: 2-3 uur.

Schilderplannen?
Loop de winterpremie niet mis!
De wuH* is een uitstekend seizoen om binnenschilderwflruit te la-
ten voeren. Niet alleen omdat de lente dan fris en gekleurd begint,
maar ook omdat er een premie is te verdienen voor in de winter uitge-
voerd onderhoudsbinnenschilderwerk.
Het ga^y>m een bedrag van vyftig gulden per man per Hü^at parti-
culierJI^)drachtgevers kunnen besparen.

Het schilderwerk moet dan wel mini-
maal drie mandagen omvatten. De
premie is dus altijd minstens 3x f 50,-.
Per week kan zo een bedrag van 250
gulden per schilder worden terugver-
diend.

Naast de winterpremie van f50,- per
mandag voor particulieren, bestaat er
ook voor zakelijke opdrachtgevers
een premieregeling voor onderhouds-
binnenschilderwerk. Hierbij gaat het
om een bedrag van f 35,- per man per
dag.

De periode waarin de premieregeling
geldt, loopt van 23 november 1987 tot
en met 18 maart 1988, met uitzonde-
ring van de dagen tussen 19 december
en 4 januari. Al duurt het dus nog even
voor die periode ingaat, het is raad-
zaam nu reeds afspraken te maken
met de schilder. Wanneer kontakt
wordt gezocht met de schilder maakt
hij een prijsopgaaf vooraf en zorgt hij
ook voor de aanvraag van de premie.

Door tijdig afspraken te maken met de
schilder, verzekert een opdrachtgever

Vordenaren bedankt
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken
voor de belangstelling en bijdragen in het
feest, waarin de onthulling van Prins Karna-
val centraal stond.

Natuurlijk ben ik U de uitleg verschuldigd van het raadsel
waaruit U mijn naam kon afleiden.
Vraag l: Omdat ik tijdens mijn regeerperiode Vorden wil pro-
moten heb ik hierbij gebruik gemaakt van de historische her-
kenning en op blz. 18 staat o.a. de naamBloemendaal, waar-
bij het ging om de laatste lettergreep.
Vraag 2: Wanneer U op de aangegeven plaats op de kaart had
gekeken dan had U de plaatsen G reenvieuw en Valley gevon-
den, vertaald Groen en dal.
Vraag 3 had te maken met de leeftijd en had betrekking op
een Egyptische codering.
Tenslotte vraag 4: Tijdens mijn regeerperiode heet ik prins
Henk de IIe, vandaar de 2.

Moeilijk was het wel, dat geef ik toe.
Verder hoop ik U allen weer te zien bij de Pronkzitting, waar-
bij we U weer op speciale attracties zullen trakteren.

Alaaf!

Prins Henk II.

zich er dus van de premie niet mis te
lopen.

Schilders werken graag in de
winter
De winterpremie is ingesteld door het
Bedrijfschap Schildersbedrijf om het
aantrekkelijker te maken 's winters
binnenschilderwerk uit te laten voe-
ren. Daardoor wordt voor de schil-
dersbedrijven een gelijkmatige sprei-
ding van het werk bereikt en wordt de
bedrijfstak minder seizoensgevoelig.
De winterpremie is een succesvol
middel gebleken in de streid tegen de
"seizoenspieken": de afgelopen jaren
werd gemiddeld per jaar voor ruim
600.000 mandagen aan premie uitge-
keerd.

Andere regelingen
Ook voor afgeschermd onderhouds-
buitenschilderwerk is er een premiere-
geling. Elke schilder kan daar meer
over vertellen.

Voor nadere informatie kan ook kón-
takt worden opgenomen met het
Bedrijfschap Schildersbedrijf: 070-
999555.

AGENDA

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

ledere eerste maandag van de maand,
Schrijfavond Amnesty International.

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

OGZO INFOBUS
BEPERKT
WACHTTIJDEN

Steeds meer mensen gaan voor hun ziekenfondszaken naar de OGZO Infobus.'

Vervelende keerzijde van de nog steeds groeiende toeloop van verzekerden

vormen de lange wachttijden voor het publiek.

Belangrijke oorzaak daarvan is het nu al maandenlang durende conflict tussen

de medisch specialisten en de ziekenfondsen.

Om de wachttijden in de OGZO Infobus tot een minimum te beperken

kunnen de verzekerden hun nota's nu in een speciale postbus deponeren.

Bovendien krijgen de ziekenfondsmensen in de bus op die manier weer meer tijd

voor andere werkzaamheden.

De OGZO Infobus is een grote bus waarin een klein ziekenfondskantoor is

gevestigd. Het kantoor-op-wielen bezoekt wekelijks vrijwel elke plaats

in de OGZO-regio.

De route van de bus is opvraagbaar bij het ziekenfonds.

REGIONAAL ZIEKENFONDS OGZO
Grotestraat 92 - Postbus 19

7470 AA Goor

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

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

ledere dinsdagmiddag dansen voor oude-
ren Zaal de Herberg.

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

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

Elke dinsdagavond training dansmariekes
van k.v. „De Deurdreajers" bij "d'Olde
Smidse".

ledere dinsdagavond badminton-competi-
tiewedstrijden Flash en iedere donderda-
gavond badminton speelavond, sporthal.

Iedere dinsdagavond Vordens dameskoor
repetitie.

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

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het PantofTeltje.

Iedere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

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

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

Vrijdag's avonds re petitie Interchrist inde
Voorde.

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

NOVEMBER
18 HVG afd. Dorp Thema-avond in

de Voorde
20 Jong G eire Regionale leden-

vergadering Halle, Nijhof
24 KBO gym- en soos-middag
24 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen

Koffiemiddag
26 Bejaardenkring
27 Jong Gelre Alg. Najaarsleden-

vergadering Dorpscentrum
28 Bluesparty HAM-Party Dorps-

centrum

DECEMBER
l AJK Dorpscentrum
4 Jong Gelre Bowlen bij Ruighen-

rode
8 KBO gym- en soos-middag.

Sinterklaasviering
11 Jong Gelre Volleybal in het

Dorpscentrum
13 Fietsclub VRTC Veldtoertocht
13 VAMC de Graafschaprijders

Pannekoekenrit 't Pantoffeltje
15NCVB Kerstviering
16 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen

Kerstfeest
17 Bejaardenkring Kerstmiddag
18 Jong Gelre Jaarafsluiting

Dorpscentrum
20 Kerstconcert Gebr. Eijkelkamp in

café Eijkelkamp
21 HVG afd. Dorp Kerstavond
22 KBO gym- en Kerstviering
28 Hollands Glorie Dorpscentrum
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Welkom
Sint Nikolaas
Zaterdag 21 november om 14.30 uur mogen wij S int Nikolaas
met zijn Pieten weer begroeten in ons mooie dorp Vorden.
Evenals vorig jaar zal Sint Nikolaas met een helicopter
landen.
Een aankomst, waar iedereen vorig jaar van genoten heeft en
waarvan wij hopen, dat dit jaar nog meer mensen acte de
presence zullen geven.

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 feestelijk
versierde etalages met een geweldige keuze kado's op allerlei
gebied - voor ieders portemonnee - voor jong en oud.

En dan natuurlijk onze geweldige Sint Nikolaas aktie met dit
jaar weer de bekende verrassings- en vleespakketten. Een to-
taal waarde van f 10.000,- aan prijzen, tot en met zaterdag 5
december ontvangt U bij uw aankopen in de deelnemende
zaken (kenbaar aan hun raambiljet) de bekende Sint Niko-
laas zegels. 5 zegels op een kaart en U doet al mee. Misschien
behoort U dit jaar tot de gelukkige prijswinnaars.

Daarom heten wij u allemaal van harte welkom in onze Vor-
dense winkels. Ook U, die met velen van buiten Vorden ko-

^

men. Ruime parkeergelegenheden vindt U nog steeds in ons
dorp. En mocht U tijdens Uw SintNikolaasinkopen even wil-
len pauseren, dat kan, want onze Vordense horecabedrijven
willen graag uw gastheer zijn.

Wij wensen U allen een fijne en prettige SintNikolaastijd toe.

Voorzitter Vordense Ondernemersvereniging
Wim Polman

De Sint Nikolaasintocht
vol verrassingen
speciaal voor de
schoolgaande jeugd
Wanneer jullie de route van Sint Nikolaas (zie elders in dit
blad) mee willen lopen, dan ontvangen jullie op een aantal
plaatsen in de route een surprise.

Maar.,., om de surprises in ontvangst te nemen, moeten
jullie wel meelopen!

Laten we allen meelopen, ook gezellig voor Sint Nikolaas.

HORIZONTAAL: 1 groei; 4 afgelegen; 7
telwoord; 10 titel; 12 persoon; 15 kle-
dingstuk; 17 uitloper; 20 diploma voor
bedrijfsadministratie; 22 grondlegger;
24 beurtvaart; 26 een kleine schelvis; 28
geboomte; 30 verwarmingsrijtuig; 32
lokmiddel; 34 insect; 35 betreffende dit;
37 legerschaar; 38 eretitel; 39 muziek-
term; 40 laaghangend wolkendek; 43
vrucht; 44 stel; 46 Nederlandse compo-
nist; 48 lopen; 49 bijeenkomst; 52 reeds;
54 afschrapen van schepen; 57 bijbelse
naam; 59 scheikundig element; 60
stoomschip; 61 plaats in Noord-Hol-
land; 6$ water in Utrecht; 64 lengtemaat;
66 lager onderwijs; 68 tijdrekening; 70
jongensnaam; 72 naschrift; 73 europe-
se kampioenschappen; 75 naar; 77
soort schip; 79 Verona; 80 tribune van
het koor; 83 pijnstillend; 87 van grove
levensopvatting; 89 hok; 90 rekenkun-
dige opgave; 92 titel; 93 dierengeluid; 94
meisjesnaam; 96 ontkenning; 97 lof; 99
wapen; 101 makker; 103 standvastig;
105 Belgische Radio en TV; 107 Lan-
desverband; 109 verstand; 111 Oxford
University; 112 Utrechts Nieuwsblad;
113 v^fend; 115 soort onderwijs; 116
electrwR geladen deeltje; 117 bloem;
119 weinig; 121 vogel; 122 en omstre-
ken; 123 vangwerktuig; 124 uitroep; 126
persoonlijk voornaamwoord; 127 wa-
terplant; 133 slechter; 135 beker; 136
teer; I^Weven; 142 kever; 143 mop; 144
gewa^Bis soort schip; 147 klein paard;
148 familielid; 149 muzieknoot; 150 ach-
ter; 152 meelpijpjes; 155 voorzetsel; 157
telwoord; 158 spoedig; 160 staats-
spoorwegen; 163 insect; 165 roofdier;
167 de onbekende; 168 titel; 169 hiel;
170 uitroep; 172 watervogel; 174 Mid-
delbare Meisjes School; 176 snik; 177
zangstuk; 178 Nederlandse Spoorwe-
gen; 179 en dergelijke; 181 Alaska Airli-
nes; 183 rund; 184 opberg plaats; 185 te
koop; 187 ieder; 189 plaatsnaam in
Groningen; 196 tweetal; 199 deel van
het lichaam; 202 waarnemend; 203 bij-
belse naam; 204 vreemde munt; 205
Radio Luxemburg; 207 scheldwoord;
210 daar; 211 oosterlengte; 212 oude
Spaanse munt; 213 fris; 216 Grieks
eiland; 218 onder eigen naam; 219 deel
van de mast; 220 de dato; 221 werktuig;
222 Ierse Sociëteit; 223 verlichting; 224
stil; 225 dansgelegenheid; 226 Toeris-
tenbureau; 227 Technische Dienst; 229
lekkernij; 231 lengtemaat; 232 verlaag-
de toon; 235 landbouwwerktuig; 236
nummer; 237 Egyptische zonnegod;
238 militaire politie; 239 gebruiken; 243
Romeins ambtenaar; 247 plant; 252 per-
soonlijk voornaamwoord; 254 grammo-
foonplaat; 255 kleintje; 256 dat is; 257
als voren; 259 binnen; 260 plus; 262
Rijksuniversiteit; 264 deel van een blad;
267 lof; 269 op een keer; 271 ijzerhou-
dende grond; 273 bloeiwijze; 275 zang-
noot; 276 kunst; 278 levenslucht; 280
ooit; 282 voetvinger; 284 bloedvat; 285
voor; 286 soort gebak; 287 zacht; 288
gelijk; 289 lomp vrouwmens; 290 afwas.

VERTIKAAL: 2 Romeinse munt; 3 klein
ijzerdeeltje; 5 en verder; 6 knaagdier; 7
voordat; 8 eens; 10 watervlakte; 11 hier;
13 wintervoertuig; 14 dwaas; 15 tocht;
16 titel; 17 praalgraf; 18 verbrandings-
rest; 19 vrijkoopbedrag; 21 aanw. voor-
naamwoord; 23 levenloos; 24 waterdier;
25 paard; 27 donkere kamer; 28 explo-
sief wapen; 29 lekkernij; 31 bevel; 33
dom wezen; 35 omheining; 36 meisjes-
naam; 38 prof. in Oxford; 39 jongens-
naam; 41 soort; 42 sluis; 43 muziekterm;
45 open plek in het bos; 46 chem. neer-
slag; 47 ieder; 50 vochtig; 51 Duitse
Staats Mijnen; 52 ten bedrage van; 53
deel van een kast; 55 bloeiwijze; 56 een
weinig; 58 spoedig; 61 Electr. Syst. Divi-
sion; 62 maand; 65 voor; 67 eveneens;
68 meisjesnaam; 69 Germaanse god-
heid; 71 rund; 72 Italiaanse componist;
74 Indogermaan; 76 voorzetsel; 77 op-
pervlaktemaat; 78 scheldwoord; 79 van
grote afstand; 81 drinkbeker; 82 raam-
vormige opening; 83 Sticht. Ind. Univ.;
84 uitroep; 85 kindergroet; 86 meisjes-
naam; 87 kussen; 88 trek; 91 soort
onderwijs; 92 knor; 95 vergissing; 96
deel van een Franse ontkenning; 98
rest; 100 stoel; 102 strafwerktuig; 104

meisjesnaam; 105 klein ijzeren mond-
stuk; 106 sleutel; 108 beroep; 110 pluk;
14 vloeibaar; 115 verblijven; 118 ont-
vangsttoestel; 120 tegenwoordige tijd;
123 bovenste punt; 125 kunst; 12ffeven-
zo; 129 muziekinstrument; 130 nacht-
spiegel; 131 zangnoot; 132 kampeerge-
rei; 134 grote neus; 136 black out; 137 in
orde; 138 Mohammedaanse leefregels;
139 buitengewoon; 140 nieuwe spel-
ling; 141 nikkel; 144 zangnoot; 146 af-
standsmaat; 148 mobiele eenheid; 149
dierenverblijfplaats; 151 behoeftig; 153
Intelligentie Service; 154 gewichtige
gebeurtenis; 155 honderdduizend gul-
den; 156 soort onderwijs; 159 kist; 161

plaag; 162 medische term; 164 lering;
166 dreun; 169 hoofddeksel; 171 paard;
173 lidwoord; 175 stoomschip; 176
windrichting; 177 anonieme alcoholis-
ten; 180 part; 182 beschutting; 183
kreunt; 184 leeg; 186 Anno Domini; 188
laatst leden; 190 jongensnaam; 191 star
line; 192 deel van een boom; 193 na-
tuurvezel; 194 ondernemersraad; 195
op het laatst; 197 Union Latina; 198 bui-
ten dienst; 200 titel; 201 zacht wiegen;
202 rijkdom; 206 plaats aan de Vecht;
208 innemen; 209 Europees record; 212
jongensnaam; 214 oude testament; 215
lengtemaat; 217 vogel; 228 kindergroet;
230 South West; 232 voegwoord; 233

tour; 234 op die manier; 237 rijksgrens;
238 middelbare school; 240 in het jaar
der wereld; 241 rangtelwoord; 242
plaats in Gelderland; 243 paardekracht;
244 plaats in Gelderland; 245 metaal;
246 deel van de mast; 248 soort sub-
sidie; 249 naaigerei; 250 meisjesnaam;
251 bezinksel; 255 tijdsduur; 258 om-
roep; 261 lichaamsdeel; 263 grafvaas;
265 en anderen, 266 sprookjesfiguur;
268 vroeger; 269 east-south-east; 270
societé; 272 stek; 273 groet; 274 daar;
275 spoedig; 277 scheikundig element;
279 medische dienst; 281 Noord Enge-
land; 283 officieel record; 284 uitroep;
285 familielid.

U kunt de opgeloste puzzel inleveren
of insturen voor 3 december 1987 bij
de volgende adressen: Wim Polman,
Dorpsstraat 22; Fa. Siemerink, Zut-
phenseweg 7; Fa. Visser, Burg. Gal-
leestr. 3; Slagerij Vlogman, Zutphen-
seweg 16; Fa. Sueters, Dorpsstraat
1 5 en bakkerij Wiekart, Burg. Gal-
leestr. 6.

VEEL SUCCES.

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Oplossing Sinten-waarheid-puzzel:



Vorden heeft

4 KOOPAVONDEN
RUWIE

Voor: verkoop,
Onderhoud, Reparatie

van alle merken.

Voor: Verkoop
Onderhoud, Reparatie

Verhuur:
fietsen/tandem

Voor: Particulier
Ziekenfondsen

Verzekeraars-hulpdienst
Groepsvervoer

Taxi vergoeding GAK
Trouwerijen

Begravenissen

DINSDAG 1 DECEMBER
WOENSDAG 2 DECEMBER
DONDERDAG 3 DECEMBER
VRIJDAG 4 DECEMBER

DEALER:
GAZELLE
UNION
BATAVUS/FONGERS

Mobil tankstation
ZATERDAG 5 DECEMBER
Sluiting van de winkels 16.00 uurAuto-Rijwiel en Taxibedrijf

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

Bemiddeling bij:

AAN- EN VERKOOP
ONROEREND GOED

TAXATIES

HYPOTHEKEN

EN ALLE VERZEKERINGEN MET
DESKUNDIG ADVIES

Lid van de Nederlandse Bond van Makelaars.

ZUTPHENSEWEG 31 - VORDEN - TELEFOON 05752-1531

Uw vertrouwde adres in Vorden
n
lid NVM

SINT NIKOLAAS 1987

* VORDEN geeft

f 10.000,- aan prijzen

* VORDEN brengt uw

gewonnen prijs thuis

UJ
O
CCo

* VORDEN telt wel 50 zaken met een

breed assortiment
én voor ieders beurs

* VORDEN geeft U een

persoonlijke bediening

-^ VORDEN heeft nog ruime

parkeergelegenheden

Waarom dan niet uw
inkopen doen in Vorden

Sint

en

Piet

vergeten

ook

de

Vordense

onder-
nemers

niet!

SPORTIEVE
GESCHENKEN

sportkleding
sportschoenen
schaatsen etc.

vogelkooien

voederhuisjes

aquaria

hengelsport

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

ZUTPHENSEWEG 41WORDEN«Tel.05752-1318

Voor een fijn

Sint Nic. kado
naar

Dekker Electrobv
Zutphenseweg 8 - Vorden

Telefoon 05752-2122

Drogisterij - Parfumerie

J. TEN KATE
't Heerlijk avondje komt,
't avondje van St. Nicolaas.

Daarom: 'lH UW DA.

speciaalzaak vele
geschenken en leuk
verpakt

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

Zutphenseweg 2 - Vorden - Tel. 2219

Kom Kijk en Ziet
wat D ijker ma n U biedt
U zoekt een leuk kado
bij ons slaagt U zo!! .
voor Uw St.Nicolaasinkopen
hoeft U dus niet ver te lopen

Kado tips:
• Kwaliteit

messing 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

dijk
Zutphenseweg 5

rman
Vorden Tel. 05752-1334



letters,
chocoladeletters

grote
«

Amandel
staven, wat
pret
lekkers
banket!

Alles eigen
werk

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 1 8 - VORDEN - TEL. 1384

Voor praktische geschenken
dan aan Lammers denken

Dames mode en confectie,
dames en heren ondergoed,

dusters en nachtkleding

DAMESMODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

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-, rij-, schiet- en hondesport

Engelse wax-jassen
merken Barbour, Beaver, Keeperwear.

100% wind- en waterdicht

Kristal- en aardewerk
serviesgoed
met jacht- en
ruitersport-motieven.

Wapen- en
sporthandel

Matte
tttedt doeltrtfftndl

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

onder-
nemers

Makkelijk voor U!

Als hartige hap hebben wij natuurlijk weer

overheerlijke gehakt letter
of gehakt staaf

Uw keurslager

Vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 1321

Koopt De mooiste kadootjes
komen van de juwelier!

seme
opticienVordense

Zutphenseweg 7 - vorden

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.

HELMlINK
ZUTPHENSEWEG 24 VORDEN TEL. 05752-1514

LAAGTE 16 EIBERGEN

u kunt lang
zoeken...
naar mooie cadeaus voor mensen waar u om
geeft. Winkel in, winkel uit, zoeken, twijfelen,
iets of niets vinden en dan weer verder, al of niet
met zorgen hoe en waar u moet parkeren.

of metéén naar
Barendsen gaan!
Dat is de winkel met duizend en één cadeaus.
Voor de doe het zelver, want u kunt het niet zo
gek bedenken of u vindt zijn wensen bij ons in de
zaak. En voor huisvrouwen die u kunt verrassen
met iets handigs of iets moois voor het huishouden of het huis. Neem - zegt Sint Nico-
laas - het dit jaar nou eens echt gemakkelijk en ga gewoon naar de 1.001-ideènwinkel
van Barendsen in Vorden. /^~ ./—\

Zutphenseweg 1 5, Vorden
tel. 05752-1261

en ook bij het parkeren zult u geen
problemen hebben!

Uzerwaren, gereedschappen. Luxe- en huishoudelijke artikelen,
elektrische huishoudelijke artikelen.

Hoe werkt de
St Nikolaas aktie?
Vanaf vrijdag 13 november tot en met zaterdag 5 december ontvangt U
bij alle deelnemende winkeliers (herkenbaar aan de raambiljetten) voor
elke f5,- 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 of Schoenaker deponeert, loot U de vol-
gende trekking(en) mee naar één van de prijzen, die de Vordense Win-
keliersvereniging beschikbaar heeft gesteld.

Mocht U de eerste of volgende trekkingen geen prijs hebben, niet ge-
treurd, 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 winkeliers (zie de raambiljetten) doen mee en geven U graag
een gratis zegel.

wnnen
p z e n

Lw.v. f 50,-

175
verrassings-
pakketten

tw.v. f 40,-

TOTAAL
f 10.000,-



Met genoegen gekregen

Met voldoening gegeven

Met overleg gekocht... bij burg. galleestraal 3 - vorden

UW FIETS IS UW TOEVERLAAT NAAR
SCHOOL WERK EN WINKEL

VERZORG HEM GOED MET ONDERDELEN
EN ACCESSOIRES ZOALS:

Zadels
Snelbinders
Spatlappen
Fietstassen
Gereedschaptasjes
Kabelsloten
ANWB sloten

Banden rep. sets
Fietspompen

Km. tellers
Kaartrekken

Reflecterende banden
Rieten manden

Zadeldekjes

ALLES IS VOOR U IN VOORRAAD BIJ:

Tweewielerbedr. Kuypers
Vorden - Dorpsstraat 12 - Telefoon 05752-1393

De winterschilder is er weer:
ff 50.- per dag. da's mooi meegenomen

voor complete en accurate verzorging van alle
voorkomende schiMerwerkzaamheden, zowel

NIEUW - RENOVATIE - ONDERHOUD

schildersbedrijf
D

72SO AA Vonten - Pottbus 37 - Het Hoge 3
Tetofoon 06752 1208 - b.g.g. 2039
FüiMl: Zutphen - Telefoon 06750-19789

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

Archftektuur
en bouwadvisering
Bouwplannen in de premie-
en vrije sektor.
Restauratie en utiliteitsbouw

Bouwkundig adviesburo
G. H. VaagS Het Hoge26, Vorden.Telefoon05752-1787

Husqvarna en Anker
naaimachines

Kleinvakartikelen
o.a. losse knopen, alle soorten ritsen

en het mooie

een nieuw naaigaren voor alle stoffen.

Tijdens de St.Nicolaas 10% kOltlng

op naaimachines

Naaimachinehandel - Reparatieinrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 1 3 - Vorden
Telefoon 05752-1385

Aan alle eigenaren
van woningen of andere gebouwen

Wij konstateren maar al te vaak dat veel woningen of andere
gebouwen weer een winter ingaan met ernstige gebreken,
tocht en regendoorslag, houtrot bij o.a. dak- of kapover-
steek — windveren — getimmerde goten — ramen — kozijnen
— buitendeuren, etc.

U spaart geld voor de toekomst, als u het nu laat repareren of
vernieuwen door onze vakmensen.

Verder maken
deuren van o.a

M&

^ r̂

:herp in prijs hardhouten buiten-
uw of Meranti, model naar keus.

Heeft U een zolderkamer die U benauwd, wij plaatsen U de
bekende Velux daktuimelramen incl. dubbelglas verkrijg-
baar in 10 maten, of een dakkapel m elke gewenste grootte
voor nog meer ruimte op zolder, ramen in Drahkipp sy-
steem incl. dubbelglas, met aan de binnenzijde het beno-
digde aftimmerweiJMfi isolatie.

Laat U deskundig MÜpten op al Uw bouwwensen bij

A. BOSCH
TIMMER- en AANNEMERSBEDRIJF
Schuttestraat 11 - 7251 MP Vorden - Telefoon 6673

Staalkonstnikties
Sier*m««dw*rk
Koperen Zonnewijzers
Rozen poorten
Rookkappen : , - , , , , i , . - . . „ . . . ins taan
Gietijzeren onderdelen lassen
Stelen kappen
H andsmeedwerk (m ouderwets SM

SMEDERIJ

H.M£DLDENHAVE
SPIEKERWEG 6 - 7251 RA VORDEN TEL 05752-1428

Wilt U een ijzeren hekwerk rond uw huis of bedrijf, of een be-
staand hekwerk laten opkopen. Wij geven gaarne vrijblij-
vend prijsopgaaf. Of bren^ î bezoek aan ons bedrijf en onze
showroom.

Breedstraler
Met 500 Watt halo-
geenlamp.
Nu: 45r

Deelnemer Winkeliersaktie

WC l ICO OII & Grote Groene VaKwinKel

Als u nu bij 't Pantoffeltje uw bruiloft geeft dan is die
warme sfeer, dat tikje nostalgie van 't Pantoffeltje
gewoon meegenomen.
Evenals ook de voortreffelijke keuken, het Grolsche
bier, de airconditioning, de perfekte bediening.
Kortom de hele entourage.

En om het helemaal in stijl te houden:
krijgt u er nog een hele mooie

old-timer bij!

Voor 1 dag dus om in te trouwen op onze kosten,
of toch liever zo'n prachtig mooie en lekkere
bruidstaart?
En uiteraard hebben we voor de wat oudere
bruidsparen of wat voor feestvierders dan ook,
een heerlijke verrassing.

bodega

1 flatttoffeltir
Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770
Onder de/elfde direktie:
Restaurarx-Grill „De Rotonde",
Kerkstraat 3, Vorden. Tel. 05752-1519.

Bekend om /ijn uitstekende keuken.
'n Unieke gelegenheid voor uw familiedincr.

Autorijlessen
RIJSCHOOL

HILFERINK
B.M.W.

en Mazda-automaat

Tel. 1619 en 1098

Gezelligheid
kent geen tijd

Haal voor Sint Nicolaasavond eerste kwaliteit \
dranken in huis.

Ook uw adres voor
heerlijke
salade's

Café-Restaurant

Eykelkamp
Medler Tel. 6634

Tank merk benzine
tegen vrije prijzen!

Altijd voordelig
bij de vrije pomp
aan de Enkweg.

Ook uw adres voor:
autowassen, zelf sleutelen,
vaste en vloeibare brandstoffen,
bielzen, tegels en tuinhout

G. Weulen Kranenbarg en Zn. BV
Enkweg 3 - Ruurloseweg 47 - Vorden
Tel. 05752 -1217 of 1811

Reformladder
Uitgeschoven lengte
6.50 meter.
2 x 14 sporten.
Nu:

329,-
Deelnemer Winkeliersaktie

WC 11[0 OII ̂  Grote Groene VaKwinkel

CAFÉ UENK
Arnold en Ria Schut

TELEFOON 05752-1363

Het goede adres
voor een goede borrel

en een
hartige hap

CAFÉ UENK
twee prima

verzorgde biljarts

WIJ MAKEN MASSIEF EIKEN MEUBELEN
NAAR UW EIGEN ONTWERP

STANDAARDS VAN 10 TOT 130 CM.
VOOR LAMPEN - ASBAKKEN - KAARSEN

zie vrijblijvend
MEUBELSPECIAALZAAK

J.W. KLEIN KRANENBARG EN ZN.
Kerkstraat 9 Vorden. Tel. 05752-2425.

VERDER HEBBEN WIJ VOOR U MET DE HAND GESCHILDERDE
DELFTS BLAUWE KASTSTELLEN - BORDEN - VAZEN ENZ.

Wat een idee!
Een badhanddoek, badlaken, badjas uit onze

badtextielhoek van Move
Een aangenamer kado is nauwelijks denkbaar.

interieurverzorging

'raat 22
Vorden OT

signatuur van beter woonkomfort



SINT NICOLAASNUMMER Weekblad Contact

UITGAVE: DRUKKERIJ WEEVERS B.V. - NIEUWSTAD 12- VORDEN - POSTBUS 22- TELEFOON 05752-1404 DERDE BLAD

Route St Nikolaasoptocht
ZATERDAG 21 NOVEMBER AANKOMST HELIKOPTER 14.30 UUR OP HET
TERREIN BIJ DE OPRIT NAAR KASTEEL VORDEN (HORSTERKAMP)

ROUTE: DORPSSTRAAT - ZUTPHENSE WEG - DR. LULOFSWEG - HET HOGE
- SMIDSSTRAAT - ZUTPHENSE WEG - DECANIJEWEG - 'T JEBBINK - BURG.
GALLEESTRAAT - DORPSCENTRUM (ca. 15.30 uur)
MET MUZIKALE MEDEWERKING VAN MUZIEKVERENIGING "CONCORDIA".
Op het bordes van het Dorpscentrum zal SintNikolaas worden verwelkomd door hiet colle-
ge van Burgemeester en Wethouders. Na de toespraak onderhouden SintNikol#as en zijn
Pieten zich met de schoolgaande jeugd in de grote zaal van het Dorpscentrum.
De zaal blyft gesloten tot na de toespraak!! Voor de kinderen van de Kranenburg en Medler
vindt dat plaats in zaal Eykelkamp vanaf ca. 17.00 uur.

Voor de beste junior schilder t/m 12 jaar stelt de
Vordense Ondernemersver, leuke prijsjes be-
schikbaar. Maak er daarom iets moois van en le-
ver hem voor 3 december, voorzien van naam en
adres in, bij een van de volgende adressen:
Wim Polman, Dorpsstraat 22; Fa. Siemerink,
Zutphenseweg 7; Fa. Visser, Burg. Galleestraat 3;
Slagerij Vlogman,Zutphenseweg 16; Speelgoed+
huish. art. Sueters, Dorpsstraat 15; Bakkerij Wie-
kart, Burg. Galleestraat 6.

VEEL SUCCES.

Naam:

Adres: _

Plaats: _.

Leeftijd:

LEDENLIJST VORDENSE
ONDERNEMERS
VERENIGING 1987

'tm

Naam

van Asselt
Hotel Bakker
Aral
A.M.R.O. Bank
Arti-Fleur
Braam
Bondsspaarbank
Barendsen
Boerstoel
Bredeveld
Cornelis Su
Dekker
Dijkerman
Dolphijn
Eykelkamp QMé
Goethem var?
Groot Jebbink Garage
Heerslnk
Helmink
Herberg de Café
Heume Ter
Kate Ten
Boekh.-Sig.mag. Hassink
Huitink
Kluvers
Kuypers Rijwielen
Lammers DJ.
Lammers B.
Loga
Marlens
Oplaat
Polman
RA.B.O. Bank
Rodenburg
Schoenaker Café
Schurink
Sueters
Siemerink
Sietsma
Smit Vinotheek
Adm. Kantoor Vorden
Autobedr. 'Tragter" (KI
Tao-Sing
Tuunte de
Denk Café
Uiterweerd
Veenendaal Supermarkt
Visser mode
Vlogman
v.d. Wal schildersbedrijf
Wee vers
Welkoop
WiekartH.
WiekartJ.
Wullink

Adres

Zutphenseweg 18
Dorpsstraat 24
Zutphenseweg 30
Raadhuisstraat 1
Dorpsstraat 17
Burg. Galleestraat 10a
Oecanijeweg 3
Zutphenseweg 15
Dorpsstraat 9
Dorpsstraat 8
Smidstraat 2
Zutphenseweg 8
Zutphenseweg 5
Kerkstraat 1
Ruurloseweg 114
Kerkstraat 3
Rond weg 2
Zutphenseweg 21
Zutphenseweg 24
Dorpsstraat 10
Dorpsstraat 8
Zutphenseweg 2
Raadhuisstraat 24
Dorpsstraat 17
Zutphenseweg 41
Dorpsstraat 12
Zutphenseweg 29
Burg. Galleestraat 26
Raadhuisstraat 22
Zutphenseweg 9
Dorpsstraat 11
Dorpsstraat 22
Zutphenseweg 26
Dorpsstraat 32
Ruurloseweg 64
Burg. Galleestraat 22
Dorpsstraat 15
Zutphenseweg 7
Dorpsstraat 1
Burg. Galleestraat 12
Ruurloseweg 21
Zutphenseweg 85
Dorpsstraat 28
Raadhuisstraat 3
Nieuwstad 13
Ruurloseweg 35
Dorpsstraat 18
Burg. Galleestraat 3
Zutphenseweg 16
Het Hoge 3
Nieuwstad 12
Stationsweg 22
Dorpsstraat 30
Burg. Galleestraat 6
Dorpsstraat 4
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"Een aantrekkelijke surprise.?.

„.daar struikelt iedereen wel eens over,
bij loga natuurlijk!"

LOGA boek en kantoor
raadhuisstr . 22
vorden

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).

Trekkingsavonden

Administratie- en
Belastingadvieskantoor
KLEIN LEBBINK

Raadhuisstraat 22, 7250 AB Vorden
Tel. 05752-1455 b.g.g. 05753-3274

- Administraties
- Belastingaangiften
- Belastingzaken
- Deskundige adviezen

Eetcafé - Bar - Rest. - Zaal

!e Herberg

Gereedschapkist
5-delig. Voor het han-
dig en snel meenemen
van gereedschap.
Nu: 17,95

Deelnemer Winkeliersaktie

WClkOOII De Grote Groene VakwlHtol

DE REGT, BLOEMENDAAL & WIEGERINCK

Een fiscaal geschenk.

Een pijproker
is geen
onruststoker
Zoals'n wij n kenner met zorg
de godendrank van goede huize
kiest, zo selecteert de
pijproker zijn tabakssoorten
en pijpen.

Voor 'n goed advies:
Uw speciaalzaak

Braam
Burg. Galleestr. 10a, Vorden

De feestdagen staan voor de deur
iedereen komt langzaam in een goed humeur.

Inmiddels slaat de goede Sint U gade,
en U gaat meteen denken aan zo'n heerlijke salade.

Ga hem snel vertellen
dat hij daarvoor „De Herberg " moet bellen

zo zal de avond van 5 december in en buiten Vorden
met deze lekkernij extra „lekker"gezellig worden.

Dan nog even dit verhaal:
Zoekt U voor 1987 of 1988 een geschikte zaal?

Wij hebben een zaal die U waarschijnlijk al wel kent,
dus twijfel dan geen moment,

kom eens langs of draai heel gewoon
het nummer 2243 op uw telefoon.

DORPSSTRAAT 10 - VORDEN

700 m2 koopplezier

maandagmorgens gesloten
vrijdags koopavond tot 21.00 uur

Het Supercentrum
voor iedereen

Raadhuisstraat 2, Vorden
Telefoon 05752-2124

De Tuunte is er niet alleen voor Uf
maar ook voor Uw vereniging.

\
is aangekomen.

Velen hebben daarover liggen dromen.

Voor kadootjes groot en klein
Moetje bijArti-fleur zijn.

De prijzen zijn zoals je ziet
even vriendelijk als Zwarte Piet

Blo

7251 H
JW l

.' 1436

Dinsdag 17 november 20.00 uur 15 vleespakketten / 30 verrassingspakketten

Dinsdag 24 november 20.00 uur 15 vleespakketten / 40 verrassingspakketten

Dinsdag l december 21.15 uur 15 vleespakketten / 65 verrassingspakketten

Dinsdag 8 december 20.00 uur 1 5 vleespakketten / 40 verrassingspakketten

Alk- trekkingen vinden plaats in de ontmoetingsruimte van hef Dorpscentrum
en /i,jn openbaar, dus voor iedereen toegankelijk.

SUETERSOh Piet, kijk eens bij
Wat een ruimte om te winkelen!
Hier kan ik slagen voor jong en oud.

Uitgebreide sortering:

Zenuwslopende
computerspelletjes,

. wie haalt de
hoogste score?

Speelgoed
Kado's
Huishoudelijke artikelen
Badkameraccessoires
Teken en Schilderen
Enz., enz.

In onze riethoek:

Rieten wasmand
met deksel

nu slechts

OP = OP

Swing nu pp
je eigen minipiano

et ritme

Nog vele andere aanbiedingen.
Kijk zelf eens.

Bazar Sueters
Dorpsstraat 1 5 - Vorden - Tel. 05752-3566

T/m 5 december op alle Lego 10%

En toch... is Uiterweerd uw schilder
Ruurloseweg 35 - Vorden Tel. 05752-1523



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 Sint, geef haar iets extra's dit jaar
't Hoeft maar even in de oven en dan is het klaar.
Bestel voor haar een grillworst bij Slager Jan
zodat zij die avond óók lekker zitten blijven kan.
Wij hebben ook volop paté's en salades, saucijzen, etc.
Voorkom teleurstelling en bestel op tijd!!

erij jan rodenburg
PSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

Wist U dat we één kwaliteit in huis
hebben. De allerbeste!

D.w.z. zuivere echte boter en amandelspijs. Van die
kombinatie maken we de echte roomboter amandelletter.
Koop ze en proef ze!

Gevuld speculaas - poppen - marsepein

Zelfgemaakte chocoladeletters een klasse apart!

Wilt U bestellen? Even 1373 bellen!

Warme Bakker Oplaat
Bakt het voor U!

GR&EN
FAM. J. HUITINK, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617

Speciaal uw adres voor:

Exotische vruchten -
Fruitschalen en manden -
vers gesneden groenten en
losse peulvruchten

Autoshop Kuypers
voor alle wensen op autogebied

Hieronder een greep uit ons leveringsprogramma

Lakonderhoudsmiddelen
Tectyl voor onderzijde
Winterartikelen
Hulpstartkabels
Sleepkabels
Pechlampen
Mistlampen
Schijnwerpers
Zaklantaarns
Verbanddozen
Pech koffers

Autoradio's
Voor elke autokleur:

Lakspuitbussen
Akkuladers

Stoelhoezen
Zijspiegels

Zonfilters
Set automatten
Wielsierdoppen
Wegenkaarten

Dorpsstraat 12, Vorden. Tel. 1393

a

a

O)

S/nt vist bij Visser
niet achter het net

Koet
mode

hury. galleestraat 3 - vorden

Sint en Piet
vergeten ocfk de viskaart niet

Doppendoos
Prachtige 24-delige
doppendoos.
Nu:

49,50
Deelnemer Winkeliersaktie

De Grote Groene VafaiHte/

Extra prijzen voor de St Nicolaaspuzzel
De drukker van deze krant,
Drukkerij Weevers B.V.
stelt in samenwerking met
deVordense Ondernemers
vereniging enkele prijzen
beschikbaar voor de goede
oplossingen van de puzzel.

U kunt de opgellRe puzzel
inleveren of insturen voor
3 december 1987 bij de vol-
gende adressenj^im Pol-
man, DorpsstraW 22; Fa.
Siemerink, Zutphenseweg
7; Fa. Visser, Burg. Gallee-
straat 3; Slagerij Vlogman,
Zutphenseweg 16; Speel-
goed -f huish. art. Seuters,
Dorpsstraat 15; Bakkerij
Wiekart, Burg. Gallee-
straat 6.

Ie prtfs f 100,
2e prys f 50,-
3e pqjsf 25,-

(S

Toffe pantoffel in modekleuren met "bont"
rand. Bijna te geef! Kadoprijs.

15,-

Warm gevoerde ribmuil voor jongens en
mannen. Kadoprijs.

CGRANDIOSO
A«AN!V>«»NIN ^

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen Dorpsstraat 4 Telefoon 057521342



Klusjesbox
Fischer. 2-vaks kunst-
stof draagbak.
Kleur rood.
Nu voor: 8,95

Deelnemer Winkeliersaktie

WC l kOO |l & Grote Groene Vakwinkel

Hotel-Café-Restaurant
Bakker in Vorden

Ook voor het afhalen van diverse
schotels en schalen.

Dorpsstraat 24 - Tel. 05752-1312

Voor al uw

sanitair-artikelen
zoals:

badkameraccessoires

closetzittingen

mengkranen enz.
moet u zijn» bij

Loodgietersbedrijf

J.H.WILTINK
Vorden - Tel. 1656

St Nicolaas
D Boterletters
D St. Nicolaas figuren i
D Speculaas poppen en popjes
D Speculaas brokken
D Chocolade letters
D en volop strooigoed!

't winkeltje in vers brood en banket

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

Pbtkrik
Janson Populair.
Gietstalen hydraulische
krik, hefvermogen
12 ton.
Nu: ios>~

Deelnemer Winkeliersaktie

WC l KO OII ̂  Grote Groene Vakwinkel

Heeft u bouw-
of verbouwplannen?

Voor de aanleg van de

elektrische
installatie
naar

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

Slagman
Het Hoge 35 - Telefoon 1511

Ook voor Electrische apparaten

L.M.B. VORDEN BV
INDUSTRIEWEG 13 - 7251 JT VORDEN

TELEFOON 05752-3163

- VERKOOP VAN O A.

TREKKERS

bfU|biillu STROOIERS

GRIESSER
KRANEN

EberhardtS
ploegen

- EN DE NU AL REEDS VÉÉL GEPREZEN:

-mestsilo's
van Zweeds grenenhout.

HOUT! NIET DUUR - WEL DUURZAAM!

- VRAAG EENS OM EEN VRIJBLIJVEND BEZOEK
AAN REEDS GEPLAATSTE SILO'S

SHIBAURA
TREKKERS

S intprijS geen 69,- maar

Walkmans vanaf 49,-

Hoofdtelefoons vanaf 9,95

Microfoons vanaf 12,95
Portable radio's
CassetteVvideobanden scherp geprijsd

VHS videorecorder

2 band wekkerradio met
digitale aanduiding
• FM en MG ontvangst
• 24-uurs systeem met 9 V
reservebatterij: ook bij
stroomstoring worden klok
en radio niet onderbroken
• Sluimerschakeling en
wekrepeteersysteem
• Uitgangsvermogen 300 mW

één toets opnamefunctie.
4 prog. timer over 2 weken
automatische stop en terug spoel functie,
infrarode afstandsbediening met 29 functies,
electronische kanaal afstemming,
reserve voed ing voor de schakelklok. 1.048,

RADIO EN TELKVISIK SPKCIAALZAAK

BREDEVELD 7.1TPHEN Weg naar Laren 56 - Telefoon 0575'•

VORDEN Dorpsstraat'X - Telefoon 05752-1000

Sint TM i kol aas arriveert
opnfeuw per helikopter
Het had weinig gescheeld, of Sint N ikolaas was dit jaar niet met.de helikopter gekomen.
Maar op het laatste moment is het toch gelukt.
Evenals vorig jaar landt de helikopter om ongeveer 14.30 uur op hetzelfde terrein, direct
gelegen aan de oprit naar Kasteel Vorden.
In verband met de grote toeloop van belangstellenden, wordt een ieder verzocht tijdig
naar het landingsterrein te gaan.
De politie, EHBO en bestuursleden van de Vordense Ondernemersvereniging zetten hun
krachten in om alles in goede banen te leiden. Dit uiteraard in verband met de veiligheids-
eisen, die gesteld worden aan deze landing.

Een ieder wordt verzocht achter de afrastering te blijven tijdens de landing en daarna.

De Vordense Ondernemersvereniging spreekt de hoop uit, dat heel Vorden naar
de Horsterkamp komt om Sint N ikolaas te verwelkomen.

Sint komt keuze maken
in onze ruime
gesorteerde voorraad

lederwaren
- damestassen ook echt leder

- paraplUJeS de echte Knirps

- portefuilles
- portemonnaies
- rijbewijsetui's
- dokumentmappen
- en koffers
- polstassen
- broekriemen
- kindertassen

LEDERWAREN

B. Lammers
Burg. Galleestraat 26, Vorden - Telefoon 1421

dat is;

gezellig winkelen
enorme keus
prima prijzen

Laat Sint
en Piet
maar

komen

Wij gaan wel
even naar

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Burg. Galleestraat 6

Vorden
Tel. 1750

Ja, ja U leest het goed,
Uw kado-zorgen zijn voorbij,

er is een nieuwe Herman van Velzen
Achterhookse metwöskes 19,95

verder: G J. Meinen
Krelis en Willem 2 17,50

Dr. A.H.G. Schaars Woordenboek van de
Achterhoekse en Liemers Dialecten 17,50

Achterhoekse Almanak 1988 5,60

Enkhuizer Almanak 1988 5,25

Boekhandel
nJAN HASSINK
Raadhuisstraat 14 - Tel. 1332

ff
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