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Uit de raadscommissies
W Vorden slachtoffer van
'bungalowprojekt'
Mede door publicaties in de pers de afge-
lopen dagen, drong de heer E. Branden-
barg (VVD) er woensdagavond in de
Commissie Welzijn bij het college opaan
dat het de hoogste tijd wordt dat de voet-
balvereniging 'Vorden' inzake de voet-
balvelden en de akkommodatie wat
meer duidelijkheid krijgt.
Brandenbarg: "De afgelopen jaren zijn
we druk bezig geweest met het bunga-
lowprojekt waarvan de voetbalvereni-
ging 'Vorden' als 'derde' het slachtoffer
is geworden. 'Vorden' is er buiten haar
schuld bij betrokken geraakt. Ik vind ook
dat de club recht heeft tot klagen. De ge-
meente zal snel wat moeten doen", zo
drong Brandenbarg aan.
Wethouder J.F. Geerken (CDA) vond
dat de voetbalvereniging zich bij de be-
sprekingen over het bungalowplan altijd
loyaal heeft opgesteld. "Wanneer 'Vor-
den' dat wil kan ze nu een aanvraag voor
de bouw van een kantine indienen. 'Vor-
den' heeft ons echter ook laten weten
wel geporteerd te zijn voor een lokatie
dichter bij het dorp. In dat geval kan de
voetbalclub daarover meepraten. Via de
Vordense Sport Federatie (VSF) worden
binnenkort een aantal lokaties bespro-
ken", aldus wethouder Geerken die ver-
wacht binnenkort nadere mededelingen
te kunnen doen.

Commissies akkoord met
budgetfinanciering
Zowel in de Commissie Welzijn als Fi-

nanciën werd woensdagavond langdurig
gediscussieerd over de andere wijze van
subsidiëring die het college voorstaat.
Beide commissies gingen ermee ak-
koord dat deze methode van budgetsub-
sidiëring vanaf l januari 1990 zal worden
ingevoerd.
In het kort komt het erop neer dat de ge-
meente jaarlijks een budget beschikbaar
stelt waarbij de verenigingen van tevoren
weten, na het indienen van de begroting
voor l juni, welk bedrag aan subsidie ver-
wacht kan worden en wat de verenigin-
gen daarvoor moeten doen.
Komt de betreffende vereniging zijn af-
spraak met de gemeente na en men heeft
door b.v. aktiviteiten op touw te zetten
extra inkomsten dan mag men dit hou-
den.

Hand over het hart strijken
Naar aanleiding van de begroting 1988
van de Stichting Welzijn Ouderen stellen
B & W voor een subsidiebedrag te verle-
nen van f70.415,-.
De 'Stichting Welzijn Ouderen' deed
woensdagavond via een schrijven een
beroep op de commissies om voor 1988
een bedrag vast te stellen van 75.000 gul-
den. "Anders komen wij financieel in de
problemen", aldus de S.W.O.
De stichting erkent in het schrijven dat
ze in de veronderstelling heeft verkeerd
dat er voor de funktionaris van de stich-
ting geen pensioenpremie behoefde te
worden betaald.
Dit blijkt wel het geval te zijn. Kosten
werkgever S.W.O. derhalve 2.600 gulden.
Een post van 2.000 gulden (door het col-

lege 'afgetrokken') voor voorlichting is al
gedeeltelijk uitgegeven aan kosten voor
voorlichtingsavonden en sport- en spel-
demonstratiedag.
De heer H. van Woudenberg (ambtenaar
Welzijn) deelde de commissie mede dat
de S.W.O. het afgelopen jaar bestuurlijke
problemen heeft gekend. "In een tijdsbe-
stek van één jaar zijn er vlak na elkaar
twee penningmeesters overleden. Sinds
l oktober jl. heeft men weer een vaste
penningmeester. Het heeft allemaal te
maken met 'de wisseling van de wacht'",
aldus Van Woudenberg.

Voor CDA'er Lichtenberg een reden om
met de hand over het hart te strij ken en te
adviseren de gevraagde 75.000 gulden te
verlenen.

Liberaal Brandenbarg wilde nog een slag
om de arm houden en eerst nog overleg
met de fraktie plegen.

Kosten burgemeesterswoning
In de Commissie Financiën kwam
woensdagavond eveneens het voorstel
aan de orde inzake de 75.000 gulden die
nodig zijn om de burgemeesterswoning
op te knappen.
De WD ging met het bedrag akkoord,
indien de 75.000 gulden niet wordt over-
schreden.

Zowel de CDA- als de PvdA-commissie-
leden vonden de 75 mille erg hoog. Zij
kwamen n^feict tot een advies.
Eerst zal nöiroverleg met de frakties ge-
pleegd worden.

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

• Spreekuren:
burgemeester E. J. C. Kamerling
op afspraak.

Wethouder J.F. G eerken op af spraak.

Wethouder Mr. M.A. V. Slingenberg
donderdagmorgen op afspraak, (af-
spraken kunnen telefonisch worden
gemaakt bij de receptie van het ge-
meentehuis).

plaats. Particulieren hebben toestem-
ming verleend tot het betreden van hun
terreinen. Er zal gebruik gemaakt wor-
den van losse munitie.

ü
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VERHUIZINGEN
OP HET

GEMEENTEHUIS
Bureau Burgerzaken verhuist op vrijdag
25 november aanstaande tijdelij k naar de
kelder. De huidige afdeling wordt ver-
bouwd.
In verband hiermee is de afdeling Bur-
gerzaken op die dag van 8.00 tot 9.30 uur
geopend.
De afdeling ruimtelijke ordening gaat
verhuizen naar het gedeeltelijk ver-
bouwde koetshuis en de nieuwbouw aan
het koetshuis. De afdeling gemeente-
werken blijft in het koetshuis gehuisvest.
De afdeling ruimtelijke ordening ver-
huist op 24, 25 en 28 november aanstaan-
de. Op die dagen zijn de medewerkers
van die afdeling van 8.00 tot 10.00 uur be-
reikbaar.

•ï/lfILITAIRE
*** OEFENINGEN

Van 28 november tot l december aan-
staande vinden er onder andere in onze
gemeente enkele militaire oefeningen

ANTAL
STANDPLAATS-
VERGUNNINGEN

AAN MAXIMUM
VERBONDEN

De laatste jaren komen er bij gemeente-
besturen veelvuldig aanvragen binnen
om buiten een weekmarkt om, stand-
plaats te mogen innemen voor de ver-
koop van allerhande produkten. In Vor-
den is het aantal verzoeken nog niet zo
groot. Orn echter problemen in de toe-
komst te voorkomen hebben burge-
meester en wethouders besloten om het
aantal uit te geven standplaatsvergun-
ningen buiten de weekmarkt om aan een
maximum te koppelen. Met de Vordense
Ondernemers Vereniging en de Markt-
vereniging is hierover van gedachten ge-
wisseld.

Dit zogenaamde „maximumstelsel"
voor de standplaatsvergunningen ziet er
als volgt uil:
- 2 voor zuivelprodukten op alle werk-

dagen;
- l voor bloemen en planten, l dag per

week;
- 2 voor vis en visprodukten, l dag per

week;
- l voor banketbakkersprodukten, l

dag per week;
- l voor oud'Hollands gebak, 2 dagen

per week;
l voor groenten en fruit, l dag per
week;

- l voor ijs en aanverwante artikelen,
alle dagen van de week;
l voor fournituren e.d., l dag per
week;
l voor overige branches.

De te verlenen standplaatsvergunningen
kunnen op jaarbasis worden verleend.
De te verlenen vergunning voor ijs en ijs-
produkten geldt voor een halfjaar.

'ATERSCHAP VAN
DEBERKEL

Het dagelijks bestuur van het Water-
schap van de Berkel brengt ter openbare
kennis dat vanaf 21 november 1988 op de
secretarie van het Waterschap van de
Berkel te Lochem, Prins Bernhardweg 7,
gedurende veertien dagen voor eenieder
ter inzage ligt:
1. de rekening van het dienstjaar 1987,
2. de begroting voor het dienstjaar 1988.

NZAMELINGS-/
AFGIFTE-
MOGELIJK-
HEDEN AFVAL

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

Voorts kunt u meewerken aan een
schoner milieu door:

- chemisch afval in te leveren op
de eerste en derde maandag
van de maand tussen 16-17 uur
aan depot Zutphenseweg 50a;

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

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.

Verloting 'Concordia'
gaat gepaard met
veel muziek
De grote jubileumverloting die de Vor-
dense muziekvereniging ter gelegenheid
van het 120-jarig bestaan (augustus 1^89)
momenteel organiseert zal gepaard gaan
met veel muziek, althans op de trek-
kingsdagen. Teneinde instrumenten te
kunnen aanschaffen, alsmede nieuwe
uniformen heeft 'Concordia' vijf hon-
derd loten van 100 gulden per stuk in om-
loop gebracht. Momenteel zijn er 300
verkocht.

Zie pagina 3

Kerknieuws
Om even te noteren!
Op donderdagavond24 november a.s.
zal in het Achterhuus eenpr&ntatie-
avond worden gehouden ovt^w werk
van Johan -en Janny Lotterrrfiwn Pa-
pua Nieuw Guineau. Deze avond is
georganiseerd door de gezamenlijke
diakonieën (hervormd en gerefor-
meerd) en iedereen is van harte wel-
kom.

Oostduits-Nederlandse
Adventsdienst
Zondag begin i de Adventstijd van voor-
bereiding op het Kerstfeest. Steeds weer
hebben we het nodig heengeleid te wor-
den tot de grote God die in het kleine
Kind van Bethlehem naar de mensen toe
is gekomen.
Temidden van machten en geweldenarij
is Hij het, die de wereld regeert en stuwt
naar het Koninkrijk van vrede.
Dat geloven, en dat belijden - ondanks
alles. Daartoe komt de gemeente bijeen.

Aanstaande zondag zal het in de Dorps-
kerk en in de Wildenborchse Kapel een
bijzonder accent krijgen. De twee-talige
orde van dienst voert ons over menselij-
ke scheidslijnen naar de kleine Oostdui-
se gemeente in Garlipp.
Op hetzelfde tijdstip vieren we als chris-
tenen van Vorden en Garlipp dat ons bei-
der hoop en verwachting ligt in de God
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Er zal een kanselgroet worden gegeven
vanuit de pastorie in Garlipp, terwijl we
in onze gebeden en liederen elkaar ge-
denken en opdragen aan onze God.

In de Wildenborchse Kapel is er na de
dienst, onder het genot van een kopje
koffie, een kleine dia-serie te zien van de
inmiddels gelegde kontakten.

Oecumenische Adventsdienst
zondagavond
Als kerken van Vorden willen we de Ad-
vent ook in een gezamenlijke dienst be-
ginnen. Deze dienst wordt gehouden in
de Gereformeerde Kerk. Voorganger is
ds. K.H.W. Klaassens en medewerking
wordt verleend door de liturgische com-
missie van de Raad van Kerken.

Advent is nadenken, bereiden de weg
waarop de Heer kan gaan om in ons le-
ven te komen.
Aansluitend bij het wereldwijde conci-
liair proces lezen we teksten waarin de-
mensheid wordt veroordeeld omdat zij
God heeft verlaten. Reddeloos alleen
staan we, als God zich van ons afkeert.
In de rede over de „laatste dingen" kon-
digt Jezus aan dat een dag van Oordeel
komt. Een dag die komt als een dief,on-
verwacht.

Durven wij die dag tegemoet zien, om-
dat wij in ons hart een nieuw begin ma-
ken, en Christus tegemoet leven?

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
RK kerk Kranenburg zaterdag 19.00 uur
eucharistieviering, zondag 9.00 uur eucharis-
tieviering

RK kerk Vorden zondag 10.30 uur eucha-
ristieviering

Hervormde Gemeente zondag 27 novem-
ber Eerste Adventszondag, 10.00 uur ds. H.
Westerink, dienst van verbondenheid met
partnergemeente Garlipp, DDR, m.m.v. Can-
torij

Kapel de Wildenborch zondag 27 novem-
ber ds. K.H.W. Klaassens, dienst van verbon-
denheid met partnergemeente Garlipp, DDR

Gereformeerde kerk zondag 10.00 uur ds.
W.M. de Bakker, Deventer;' 19.00 uur ds.
K.H.W. Klaassens, Dienst R.v.K.

Huisarts 26 en 27 november dr. Dagevos,
alleen voor spoedgevallen. Dr. Dagevos woont
niet aan de praktijk. Belt u dus eerst op als u
wilt komen! Tel. 1420. Bellen s.v.p. zoveel mo-
gelijk tussen 9.30 en 10.00 uur

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

Dierenartsen van zaterdag 26 november 12
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Warin-
ga, tel. 1277. Tevens de hele week avond- en
nachtdienst van 19.0Q-7.00 uur

Tandarts 26 en 27 november H.F. van Dam,
Lochem, tel. 05730-51684. Spreekuur alleen
voor spoedgevallen van 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

maandag van de maand van 19.00-20.00 da-
gelijks

Tafeltje Dekje hele maand november mevr.
Wolters, tel. 1262. Graag bellen vóór 8.30 uur

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

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

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256

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

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jeb-
bink4a, tel. 05752-2749

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

Stankmeldingsr ummer voor heel Gel-
derland 085-452220

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

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

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

VIERAKKER - WICHMOND
RK Kerk Vierakker-Wichmond zaterdag
26 november 19.00 uur Eucharistieviering;
zondag 27 november 10.00 uur Gebeds-
dienst, Woord en Communie

Hervormde Kerk Wichmond zondag 27
november 10.00 uur ds. J. Veenendaal.

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

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

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

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-
spraakbureau tel. 92892 dagelijks van 15-
15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag voor
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur.
Hartbewaking en intensive care dagelijks
15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na over-
leg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere
avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, za-
terdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur

Kruisvereniging Vorden Dorpsstraat 40,
tel. 05752-1487. Spreekuur maandag t/m
vrijdag van 13.00-14.00 uur. Uitleen verpleeg-
artikelen tijdens het spreekuur. Wichmond/
Vierakker T. ten Dijk-de Haan, Beeklaan 7,
Wichmond, tel. 05754-282. Avond-lweek-
enddiensten tel. 05750-29666.

De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens tij-
dens kantooruren bereikbaar 05750-29666

Stichting Maatschappelijke Dienst-
verlening Zutphen/Warnsveld Lange
Hofstraat 16, Zutphen, tel. 18055. Op werkda-
gen van 8.30-18.00 uur. Maatschappelijk
werk Warnsveld, De Gaikhorst 93, tel. 18055
op werkdagen van 8.30-10.00 uuren volgens
afspraak.

Gezins-lbejaardenverzorging Warnsveld, De
Gaikhorst 93, tel. 18055 op werkdagen van
8.30-10.00 uur

Openingstijden PTT-kantoor Warns-
veld maandag t/m vrijdag 9.00-12.30 en
14.00-17.30 uur

Openbare bibliotheek Warnsveld Kie-
kenbelt 5, tel. 28424. Volwassenen maandag
14.00-17.30 en 18.30-20.30 uur, dinsdag,
woensdag, donderdag 14.00-17.30 uur, vrij-
dag 14.00-17.30 en 18.30-20.30 uur. Jeugd
maandag t/m vrijdag 14.00-17.30 uur

Burgerlijke stand
Geboren: geen.

Ondertrouwd: J. Nijhof en T.F. Lefebvre.

Gehuwd: H.J.G. Schut en J. Pascha;
J. Nijhof en T.F. Lefebvre.

Overleden: J.T.H. Heuvelink-Lichten-
berg, oud 89 jaar.



JA, U LEEST HET GOED:

TIJDELIJK 500,-

terug voor Uw oude naaimachine (ongeacht merk of staall
bij aankoop van de

PRISMA 980 normale prijs f2.999,-
inruil f 500,-

f 2.449,-

HUSQVARNA NAAIMACHINE SPECIAALZAAK

JUR EN WIL VAN DER GARDE
Nieuwstad 23, 7201 NK Zutphen

Tel. 05750-19222

Reparatie en onderhoud ALLE merken naaimachines!
Gratis thuisbezorgen Gratis lessen

Concordia 120 jaar
Jubileum verloting

Een nieuwe f i ets, TV,
radio, tuinset met
kussens en parasol
nodig of wilt U een
lang weekend naar
een huisje van Cen-
ter Parks?

Koop dan een lot van

Concordia!
Misschien wint U er wel
één ... of meerdere.

Te verkrijgen bij de AMRO
bank in Vorden.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onze

Café-Restaurant

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

'l

De juwelier heeft een
van goud

Fen hartje van goud*. Veelzeggend aan
.een collier, leuk aan een ringetje in 't oor,

250 opvallend aan armband of
^ horloge. Dit 14-karaats gouden

hartje laat /ich door iedereen op de juiste plaats dragen.

06 juwelier

oo opticien Zutphenseweg 7
Vorden

A.C. van Voskuilen
directeur veevoederbedrijf

• Streven naar uitvoering
omleiding vrachtverkeer

• Verkeersveiligheid fietsers
en voetgangers bevorderen door
parallelweg langs Ruurloseweg
en herinrichting dorp 1

W VORDEN
ORGANISEERT:
Bijeenkomst CDA-WD-PvdA
motto:

Wat is de toekomst
van de W Vorden?

Op maandag 28 november in
het clubgebouw, Oude Zut-
phenseweg. Aanvang 20.00
uur.

U bent er
van harte welkom!!

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

Autoschade

Theo Terwel
Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

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

LET OP

Vers c
Waar service en kwaliteit

zo gewoon is!

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 24, 25 en 26 november

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Spaanse
Clementines

1 5 voor

3,95

MAANDAG
28 november

500 gram

Hutspot
panklaar 1.50

DINSDAG
29 november

500 gram

Koolraap
panklaar 1.50

WOENSDAG
30 november

500 gram

Boerenkool
panklaar 1.50

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Warme Bakker Oplaat
bakt alles zelf, en dat proeft U!
Speculaas - Roomboter Amandel
Letters - Marsepein - Borstplaat -
Chocoladeletters - enz., enz.

AANBIEDING:

Roomboter Amandelstaaf van 5,25 V0or 4,50
250 gram Speculaas voor de prijs van 2 ons!

Zeeuwse Cake van 3,50 voor 3,-
Weekend taartje van 7,20 V00r 6,75

Debakkef
die zelf
elke dag
vers bakt

WARME BAKKER

BAKT HET VOOR U
TELEFOON 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Bief stuk
ongewoon lekker

250 gram

Bij aankoop van één bekroonde Rookworst
1 pond Zuurkool voor 1 cent!

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Gek. Runderlever
100 gram 0,79

Gebr. Varkens rollade
100 gram 1,4 f

MAANDAG + DINSDAG

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

Verse worst
fijne 1 kiio 6,95

grove 1 uio 9,90

Schouderkarbonades
1 kilo 6,95

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

Hamlappen
1 küo 10,45

Lendelappen
1 kiio 18,90

WOENSDAG GEHAKTDAG

MARKTAANBIEDINGEN

Erwtensoep 1 nter 3,25
Slavinken 5 haien 4 betalen

h.o.h. gehakt 1 k,i(, 6,95
Rundergehakt

L 1 küo 9,90

Speklapjes
zonder zwoerd ^ o c1 kilo o,yo

LET OP
15-30% KORTING
OP 25 EN 26 NOVEMBER

GROTE VERKOOP
van NIEUWE, OVERJARIGE, GEBRUIKTE en

DEMONSTRATIEMACHINES en WERKTUIGEN

o.a.
Kettingzagen, Motorzeisen,

Gazon-maaimachines,
Trekkers, Frezen, Hout- en Compostmachines,

Pompen en Motoren, Veegmachines,

EN VERDER

TE VEEL OM OP TE NOEMEN

JOWE te Keyenborg
Branderhorstweg 5
Tel. 05753-2026

LET OP LET OP

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

Wapen- en
sporthandel

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

Marte
iteedi doeltnffcndl

Zutphenseweg 9 - Vorden - Tel. 05752-1272



Wat 'n dag was mien dat!

Ons 25-jarig huwelijksfeest
op 29 oktober is voor ons een
onvergetelijke dag geworden.
Wij willen daarom iedereen
die op welke wijze dan ook
hieraan heeft bijgedragen har-
telijk danken.

Leo en Riet
Westerhof

P. v. Vollenhovenlaan 8,
7251 AR Vorden.

Voor het door U betoonde me-
deleven na het overlijden van
mijn lieve man, onze vader en
grootvader

Gerrit Willem
Luimes

zeg ik U, mede namens mijn
kinderen en kleinkinderen,
mijn hartelijke dank.

D.W.Luimes-Groot Enzerink

Vorden, november 1988.

M. Aartsen-den Harder
huisvrouw

• Werken aan goede integratie
van Vierakker/Wichmond binnen

de gemeente Vorden

Milieubewustwording van
bevolking en gemeentelijk
milieubeleid stimuleren

Bij LOGA
Een boek een

waardevol geschenk.

SCHOORSTEENVEEG-
BEDRIJF

B. HULSHOF
Windmolenveldweg 4
7261 LT Ruurlo
Telefoon 05735-3127

Stemmen bij
volmacht?
Vervoer naar het
stembureau?

Bel naar:

1427
M. Aartsen, Vorden

603
A. Bink, Wichmond

LEGO
SPEELGOED

HUISHOUD EN KADOSHOP

SUETERS
VORDEN

Onze expeditiechef

G. W. Bouwmeester

/s 25 jaar in dienst
van ons bedrijf.

Mede gezien de inzet die dhr. Bouwmeester
in die jaren heeft getoond, willen wij hem een

Receptie
aanbieden op:

vrijdag 2 december a.s.
van 15.30-17.30 uur

in ons bedrijf, Spoorstraat 28 te Ruurlo.

Direktie Holtslag Bouwmaterialen BV

Wegens familieomstandigheden
zijn wij

24 november

signatuur van beter woonkomfort

Vorden, Dorpsstraat 22, tel. 05752-1314

Op 21 november 1988 is op 94-jarige leeftijd rustig in-
geslapen onze lieve zorgzame vader en opa

Antonie Polman
WEDUWNAAR VAN MARTHA HEUVELINK

Velp: Tonny Bello-Polman
Ab Bello

Vorden: Wim Polman
Ali Polman-Klein Selle

Hengelo (O.): Bert Polman
Miep Polman-Lichtenberg

en kleinkinderen.

Vorden,
Bejaardencentrum „de Wehme"
Corr. adres: Insulindelaan 5, 7251 EJ Vorden.

De rouwdienst zal worden gehouden donderdag 24
november om 13.00 uur in het uitvaartcentrum „Monu-
ta", Het Jebbink 4a te Vorden.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden om 14.00
uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Voorafgaande aan de dienst is er vanaf 12.45 uur gele-
genheid om afscheid te nemen.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
genoemd uitvaartcentrum.

i Monuta verzorgt
betrouwbaar en betrokken.

Bij een sterfgeval kunt u dag en nacht
rekenen op Monuta. Met respect voor
ieders levensovertuiging regelen en ver-
/orgen wij op st i j lvolle wij/ede ui tvaar t .

MONUTA
Dag en nacht bereikbaar.

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

A.(J. Berenclsen, Strodijk 9. Vorden, 05752-1844

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend,
delen wij u vol droefheid mede, dat de Heere na een
langdurige ziekte toch nog vrij onverwacht uit ons mfd-
den heeft weggenomen, onze zorgzame moeder, oma
en vriendin

Sinem Blekman-Kromowidjojo
WEDUWE VAN EMIEL BERNARD BLEKMAN

op de leeftijd van 66 jaar.

Vorden: Yvonne Biekart-Blekman
Wim Biekart

Peggy en Henk
Paula

Zutphen: Henry Blekman

Vorden: M.C. Biekart-Erkenbosch

Vorden, 20 november 1988
Hertog Ka rel van Gelreweg 17
Corr. adres: van Heeckerenstraat 14, 7251 XJ Vorden

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen
woensdag 23 november van 19.00-19.30 uur in het
uitvaartcentrum „Monuta", Het Jebbink 4a te Vorden.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden donderdag
24 november om 11.00 uur in aula l van het cremato-
rium te Dieren.

Vertrek vanaf het uitvaartcentrum „Monuta" om 10.15
uur.

Van de Keurslager
natuurlijk!

U zult er van staan te kijken
hoeveel lekkere hapjes Uw
Keurslager in huis heeft voor
een hartige avond.

Moet het iets héél bizonders
zijn? Bestel dan een heerlijke
salade- of vleeswarenschotel. Uw sukses is gegarandeerd.

SPECIAL

Franse
Rundervink

100 g 1,85

(runderlapje, gevuld
met bleekselderij, ar-
dennerspek en bies-
look)

DIT WEEKEND

EXTRA VOORDELIG

Rollade-
schijven
S halen 4 BETALEN

VOOR HET

WEEKENDRECEPT

Runder-
gehakt

500 g 5,98

TIP VOOR DE

BOTERHAM

Aalrauch-
schinken

100 g 2,35

Zeeuws
spek

100 g 1,39

BEKROONDE
PRODUKJ

Gelderse
Rookworst
grof of fijn

100 g 1,25

MAANDAG:

Speklappen
p.kg. 6,98

DINSDAG:

Verse worst
500 g 4,98

Runderworst
500 g 5,98

WOENSDAG:

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

Rundergehakt
500 g 5,98

KEURSLACER VLOGMAN

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

Zutphenseweg 16
Vorden
Tel. 05752-1321

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

je lief is...
1. H. Tjoonk, Vorden Voorzitter VVD fraktie

"Leefbaarheid in Vorden stimule-
ren door het aantrekken van nieu-
we industrieën ter bevordering
van de werkgelegenheid en ter
voorkoming van vergrijzing.
Eerlijke verdeling van belastingop-
brengsten tussen dorp en buiten-
gebied."

4. Mevr. H. Klein Lebbink-
Vruggink, Wichmond

2. Mr. M.A.V. Slingenberg, Vorden VVD Wethouder 5. J.M. Pelgrum, Vorden
"Resultaten afgelopen jaren o.m.:
Renovatie Baakseweg, Schut-
testraat, Enkweg. Nieuwe Ge-
meentewerf. Verkoop openbaar
groen aan particulieren. Urnen-
veld en urnenmuur. Voor 1989 een
sluitende begroting. Plan tot ver-
betering van de Deldensebroek-
weg."

'M

Huisvrouw
"Naast haar taak als huisvrouw
stond "Miny", in Vorden geboren,
als zakenvrouw haar man gedu-
rende 25 jaar bij, in het installatie-
bedrijf te Wichmond. Had boven-
dien nog tijd voor het voorzitter-
schap van de gymnastiekvereni-
ging WIK; nam het initiatief voor
de peuterspeelzaal en was zeer
aktief bij de oprichting van de
overdekte sporthal "De Lank-
horst".

Agrariër

"Rinus is al jaren aktief bij het
VVD fraktie-beraad en zal o.m.
streven naar een juiste verdeling
van de Onroerend Goed Be-
lasting, zeker nu de boeren grote
investeringen moeten doen voor
de bouw van mestputten. Hij
dringt aan op een soepel maar
vooral snel vergunningen-beleid,
zowel voor de ondernemer als de
burger."

LIJST

3. E. Brandenbarg, Vorden Raadslid VVD
"Blij met het behoud van GEMS
en Weevers. Een gezond be-
drijfsleven levert grootste bijdrage
aan het welzijn van alle inwoners
en de middenstand van Vorden en
is een waarborg voor de werkgele-
genheid. T.a.v. de kabel T.V. zal
meer gebruik moeten worden ge-
maakt van de inspraak-mogelijk-
heid met betrekking tot de
programmakeuze."

6. Drs. G.T.M. Seesing, Vorden
Bedrijfsadviseur

7. Mevr. D.J. Mulderije-Meulenbroek, Vorden
Huisvrouw
Jurylid Koninklijke Nederlandse Federatie van Lan-
delijke Rijverenigingen. Sekretaresse Buurtvereni-
ging Delden. Sekretaresse VVD Vorden.

8. G.J. Rietman, Vierakker
Rundveehouder.

9. F. J. de Zee, Vorden
Algemeen sekretaris van de vereniging van Recrea-
tie Ondernemers Nederland "RECRON".

10. Mevr. Mr. C.D. de Kruif-Langeraar, Vorden
Advokaat.

11. Ing. G. Hoftijzer, Vorden
Adviseur wegen en rioleringswerken.

12. H. Bouwmeester, Vorden
Eigenaar modern agrarisch bedrijf, Bestuurslid Ne-
derlandse organisatie van Pluimveehouders N.O.P,
Sekretaris Gelderse Maatschappij van Landbouw,
Hoofdgeërfde IJsselland Baakse beek.

13. M. Groen, Vorden
Gepensioneerd Directeur Zuivelfabriek

Telefoon sekretariaat: 05752-3254



KUNSTSTOFKOZIJNEN
nu ook in Ruurlo

HFINSTRAL
laat uw oude kozijnen, deuren
en ramen vervangen door
onderhoudsvrije kunststof
kozijnen, ramen en
deuren. Deze worden
door ons onder
garantie geplaatst. i ̂ ^

V.
aannemingsbedrijf

Gebr. Lusink
ruurlo

tel. 05735-1408-1932

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

Burg. Galleestraat 60
7251 ECVorden
Telefoon 05752-2637

- . 7251

f ons Jansen **
erkend gas- en watertechnisch
installateur Installatie en

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

Benegas
butaan
propaan

Vloeibaar

zonnetje in flessen of tanks

De winter '88/'89 staat voor de deur. Voor
velen een tijd van hoge stookkosten.
Overweeg daarom nu over te schakelen
op Benegas propaan.
Want Benegas biedt haar verbruikers alle
mogelijkheden om te genieten van de
voordelen van zuinige gasgestookte ap-
paratuur.

B.V.

7227 DGTOLDIJK-STEENDEREN
Emmerikseweg 17

Telefoon (05755) 1321

Voor Uw sfeervol Kerstdiner
voelt U zich bij „de Boggelaar" thuis.

Garnalen cocktail

Consommé Henri IV

Varkenshaas champignonroomsaus
of Tournedos stroganoff
Diverse groenten
Diverse aardappeltjes

45,- P.P.

Kerstijs

Mokka

Om teleurstellingen te voorkomen, tijdig reserveren a. u. b.
/- *

""'I-r- -,' -'"• •"•• •-.

'X 'W
Café-restaurant Kegel- en zalencentrum

"de Boggelaar"
Vordenseweg 32
7231 PC Warnsveld
tel. 05752-1426 fam. Worte/boer.

(1

interieuradviseur
m ^L

Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517

^ N.

yj|V vrijetijdskleding
^S MAKKERS STAAKT

^® -̂ ti\M WILD GERAAS
WA NT FOCUS
SPEELT VOOR

SINTERKLAAS!

Vanaf donderdag 24 nov. t/m maandag 5 december ontvang je

BIJ ELKE AANKOOP EEN KANSNUMMER.

Uit deze kansnummers worden O W
die recht geven op een

nummers getrokken,

WAARDEBON
f25.

De winnende nummers worden na 5 december bekend gemaakt
in deze krant en bij ons filiaal in Ruurlo. RUURLO

LOCHEM
LICHTENVOORDE

EIBERGEN
ULFT

DORPSSTRAAT 13 - RUURLO AALTEN
TOT ZIENS BIJ FOCUS



NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 24 november 1988

50e jaargang nr. 34

Door Vordense Ondernemersvereniging:

Warm welkom voor de
Opgewacht door honderden kinderen met hun ouders arriveerde Sinter-
klaas zaterdag voor zijn jaarlijkse bezoek in Vorden.

Sint

Vorig jaar kwam hij per helicopter. Dit
jaar had de Vordense ondernemersvere-
niging gezorgd dat de Goedheiligman op
de ouderwetse manier per paard zijn
tocht kon maken. Dwars door de weilan-
den kwam hij vanaf de Schuttestraat via
de voorzijde van het kasteel de oprit naar
het kasteel afrijden.
Nabij de Horsterkamp werd hij onder
meer opgewacht door burgemeester Ka-
merling en het bestuur van de Vordense

ondernemersvereniging. Zowel Sint als
Vordens eerste burger hielden een toe-
spraak, die vanwege het niet goed funk-
tioneren van de geluidsinstallatie, voor
vrijwel niemand te verstaan waren.
De kinderschare zou het trouwens een
zorg zijn, want zij werden in die tussen-
tijd opperbest vermaakt door de malle
fratsen van de vijf Zwarte Pieten, die
deze dag in een kompleet nieuw kos-
tuum waren gestoken.

Sinterklaas nam vervolgens plaats in een
open koets. Voorafgegaan door de mu-
ziekvereniging 'Sursum Corda' maakte
hij een korte rijtoer door het dorp.
Onderweg stopte de kindervriend diver-
se keren om wat cadeautjes uit te delen.
In de grote zaal van het Dorpscentrum
en later op de middag in zaal Schoenaker
onderhield hij zich een poos met de
schoolgaande jeugd.

De Vordense ondernemersverenging
heeft ook dit jaar weer voor vele prijzen
en kado's gezorgd (zie ook de aanbiedin-
gen in de speciale St. Nicolaaskrant).

voetbal Europacup
voor landenteams
bij Ratti!

Het is de SV Ratti gelukt de door Oranje in Duitsland veroverde
Europacup naar Vorden te halen!
Op woensdag 7 en donderdag 8 december a.s. zal de Cup het mid-
delpunt zijn van de daaromheen door Ratti te organiseren festivi-
teiten.
Voor de Vordense jeugd zal op woensdagmiddag 7 dec. bij café-
rest. „de Herberg" de Cup te bewonderen zijn. Fotograaf Hans
Temmink heeft zijn medewerking toegezegd om op bepaalde uren
e.e.a. fotografisch vast te leggen.
Er zijn nog onderhandelingen gaande om een speler van Oranje
naar Vorden te halen. Voorts zijn er posters, t-shirts, etc. te
bestellen.

De fa. Oldenhave verzorgt de videobeelden van het EK in Duits-
land. Verdere informatie volgt eventueel nog via „Contact".

Op maandag 14 november kwamen de
dames van de Medler Vrouwenclub
weer bijeen. Deze avond kwam Ina Bos
voor ons verzorgen. Ze had gestudeerd
aan de Landbouwhogeschool in Wage-
ningen; daardoor kreeg ze de kans om te

gaan werken in Burkina Faso, het vroe-
gere Opper-Volta. Ze werkte daar aan
een projekt voor putten en pompen van
de Stichting Nederlandse Vrijwilligers.
Ina vertelde ons hoe de mensen daar
leefden en liet ons een mooie diaserie
zien. Ze beantwoordde dan ook vele vra-
gen, die daarbij gesteld werden. De voor-
zitster bedankte haar en bood een atten-
tie aan.
De volgende bijeenkomst is op 28 nov.
en wordt er Sinterklaasavond gevierd.

Een manier van lenen waar men geld mee
uitspaart:

De Spaar-Optimaal
hypotheek
Wie geld nodig heeft voor het kopen van een eigen huis wil alles weten
over hypotheken.
Met de Spaar-Optimaalhypotheek kan men veel geld uitsparen. Duide-
lijkheid, zekerheid, lage premies en lage netto hypotheeklasten zijn de
kenmerken van deze nieuwe hypotheekvorm.

De Spaar-Optimaalhypotheek bestaat
uit een lening gecombineerd met een Le-
vensverzekering. Gedurende de looptijd
wordt de lening niet afgelost. Er wordt
uitsluitend rente betaald over de lening.
Die rente is aftrekbaar voor de belastin-
gen.
In plaats van aflossing wordt maande-
lijks premie betaald. Met een deel van de
premie wordt het overlijdensrisico ge-
dekt. Het andere deel (veruit het groot-
ste deel) wordt op een speciale rekening
belegd. Die rekening groeit, samen met
de steeds bij te schrijven rente.
Zodoende ontstaat aan het eind van de
looptijd een spaartegoed dat geijk is aan
de hypotheekschuld. Hiermee wordt de
lening afgelost.

Voordelen
* Er is gegarandeerde zekerheid van

100% aflossing van de hypotheek-
schuld, zowel aan het eind van de
looptijd, als bij overlijden voor het
verstrijken van die looptijd.

* De hypotheeklasten, d.w.z. rekening
houdend met het belastingvoordeel,
/.i j n gedurende de gehele looptijd laag
en stabiel.
De te betalen hypotheekrente is ge-
durende de gehele looptijd fiscaal af-

trekbaar en de bij te schrijven rente (ren-
te op rente) op uw spaartegoed is be-
lastingvrij.

* Jaarlijks overzicht van het opgebouw-
de spaartegoed.

* Het rentepercentage over het opge-
bouwde spaartegoed is gelijk aan het
rentepercentage van de hypotheek.

Helft woningaankopen
De Rabobank - met een marktaandeel
van ruim 25% de grootste hypotheekver-
strekker in ons land - verwacht dat spaar-
hypotheken op korte termijn een belang-
rijke plaats zullen innemen in de hypo-
thekenmarkt.
Deze verwachting is mede gebaseerd op
de enthousiaste commentaren die con-
sumentenorganisaties eerder dit jaar ga-
ven over deze nieuwe hypotheekvorm.

De Rabobank houdt er rekening mee,
dat binnen enkele jaren de helft van de
woningaankopen in ons land met een
verbeterde levenshypotheek zal worden
gefinancierd.

Ook zullen naar verwachting op grote
schaal bestaande hypotheken, zeker als
het gaat om wat grotere bedragen, wor-
den omgezet in een spaarypotheek.

Politieke partijen
gaan praten met
voetbalclub 'Vorden'
Vorige week, tijdens de jaarvergadering,
deelde de voorzitter van de voetbalclub
'Vorden', Jan van Ark, mede dat hij de
drie plaatselijke politieke partijen zou
uitnodigen voor een bezoek, zodat poli-
tiek Vorden met eigen ogen kan aan-
schouwen in welke deplorabele toestand
de akkommodatie verkeert.
Zoals bekend wil 'Vorden' een nieuwe
akkommodatie realiseren (het geld is er)
maar heeft van de gemeente Vorden nog
steeds niet het sein op groen gekregen.
Mede door gesprekken die er momen-
teel plaatsvinden ten aanzien van een
eventueel nieuw sportpark dichter bij
het dorp. Afgelopen woensdag, tijdens
de openbare vergadering van de Com-
missie Welzijn, sprak WD'er E. Bran-
denbarg dat het nu toch wel de hoogste
tijd wordt dat de voetbalclub wordt ge-
holpen.
Wel de voetbalvereniging 'Vorden' heeft
inderdaadte uitnodiging verzonden en

dezer dagen nader bericht.

men. Alleen is op dit moment nog niet
bekend welk fraktielid het CDA zal ver-
tegenwoordigen. De bijeenkomst vindt
plaats op maandagavond 28 november in
de kantine van de W Vorden (zie de ad-
vertentie).

Muziekverenigingen
worden gelijk
behandeld
In de Commissie Welzijn kwam afgelo-
pen woensdagavond een brief van de
muziekvereniging 'Sursum Corda' aan
de orde. Deze vereniging vond dat de an-
dere Vordense muziekvereniging 'Con-
cordia' via de muziekschool Zutphen op
het gebied van subsidie bevoordeeld
wordt.

De heren E. Brandenbarg (WD) en
W. B.J. Lichtenberg (CDA) waren van
mening dat van bevoordeling geen spra-
ke is. "Zou blijken van wel dan moet dat
rechtgetrokken worden, maar nogmaals
de ene vereniging wordt beslist niet ten
opzichte van die andere voorgetrokken",
aldus Brandenbarg.

Oudheidkundige
vereniging
„Oud Vorden"
De vereniging „Oud Vorden" heeft dezer
dagen bezoek gehad van drs. A.G. Schul-
te uit Arnhem die een lezing hield over
kerken uit de omgeving.

Dhr. Schulte gaf eerst een inleiding over
het ontstaan van de diverse bouwvor-
men en de overeenkomst tussen de ver-
schillende kerken.
„Door de vele jaren die men nodig had
om een kerk geheel te voltooien is het
moeilijk te zeggen in welke periode een
kerk nu precies is ontstaan en gereed is
gekomen. Ook zijn vaak velschillende
bouwstijlen in één kerk vei^^d", aldus
dhr. Schulte.

Politievana
GROEP VORDEN

19 november 1988
Van een geparkeerd staande personen-
auto aan het Hoge te Vorden zijn tussen
maandag 14 en zaterdag 19 november 3
wieldoppen ontvreemd. De auto stond
geparkeerd naast een woning op het Ho-
ge te Vorden.

De drie partijen zullen inderdaad aan de
oproep van 'Vorden' gehoor gegeven zo
lieten zij ons telefonisch weten. Namens
de WD zal de heer E. Brandenbarg aan-
wezig ziig^waarschijnlijk de heer O.
Wempe nBnens de PvdA (of indien hij
verhinderd is eenandere fraktiegenoot).
Ook het CDA zal aan het gesprek deelne-

Aan de hand van dia's konden de aanwe-
zigen dit met het deskundig kommen-
taar van dhr. Schulte ook goed zien. Be-
sproken werden onder me^de kerk in
Xanten, Swelbroek, de DoVm Keulen,
de Dom in Utrecht en de Sint Walburg
kerk in Zutphen.

Nieuw onderkomen
voor kinderdagverblijf
„Marjet"
Het kinderdagverblijf „Marjet" dat in
september in Vorden is gestart heeft een-
nieuw onderkomen gevonden. Het dag-
verblijf gaat zich per 28 november vesti-
gen in een woning aan het Heijink 14
(straat achter „Villa Nuova").

Het dagverblijf is daarmee centraler ge-
legen dan in het huidige pand aan de
Almenseweg. Bovendien zijn er ten aan-
zien van de opvang van babies en peuters
betere voorzieningen.

De nieuwe ruimte is kleiner dan het ou-
de. Aan de andere kant kan men nu beter
aan de gestelde eisen voldoen. Leidsters
Jet Scholtz en Marijke Duistermaat zijn
erg blij met deze woning: „Op het ogen-
blik wordt er redelijk gebruik gemaakt
van het dagverblijf. De ervaring is wel dat
veel mensen niet goed weten wat het
dagverblijf inhoudt. Een lange wachtlijst
is er niet."

Het kinderdagverlijf (halve dagopvang)
heeft als doel het opvangen van kinderen
van 0-4 jaar van ouders die werken, stu-
deren of andere bezigheden hebben,
waardoor opvang noodzakelijk is. Deze
opvang is dus onder deskundige leiding.
Het is vooral gericht op het zelf ontdek-
ken en samenspelen van de kinderen in
combinatie met diverse materialen en
aktiviteiten", aldus Jet Scholtz en Marij-
ke Duistermaat. (Zie ook de advertentie
in dit nummer.)

Sportfederatie (VSF):

Beschouwt gemeente Vorden ons
nog wel als volwaardige
gesprekspartner?

„De sfeer is behoorlijk vertroebeld. Wanneer de gemeente zo door bluft gaan, dan zie ik het funktioneren van
de VSF naar de gemeente Vorden toe, behoorlijk somber in. Beschouwt zij ons nog wel als een volwaardige
gesprekspartner?", zo vroeg dhr. R.J. Jansen v.d. Berg, voorzitter van de VSF zich maandagavond in het
Dorpscentrum af.
Ook uit het verloop van de vergadering (vrijwel alle leden van de bij de VSF aangesloten verenigingen waren
aanwezig) bleek duidelijk dat de VSF op zijn zachtst gezegd teleurgesteld is in de houding van de gemeente Vor-
den.

Een van de belangrijkste agendapunten
vormde de „Nota sporthal" die de VSF
heeft opgesteld en die het college als „te-
leurstellend" aan de kant heeft gescho-
ven, en de kwestie van de reklamebor-
den in de sporthal.

Voorzitter Jansen v.d. Berg en zijn mede-
bestuursleden schetsten uitvoerig de
gang van zaken over deze materie. Toen
de gemeente Vorden in een schrijven
kenbaar maakte via een bureau reklame-
borden in de sporthal te willen laten
plaatsen kwam de VSF namens de bin-
nensportverenigingen in het geweer.
Eén en ander resulteerde erin dat de
VSF een voorstel bij de gemeente in-
diende waarin op een herstrukturering
van het beleid ten aanzien van de sport-
hal werd aangedrongen, waarbij er met
name op werd gewezen om ook de sport-
hal in de minder rendabele uren „aan-
trekkelij k" te maken. Dus om ook andere
aktiviteiten te laten plaatsvinden en de
sporthal in de zomermaanden langer
open te houden.

„Wij hebben in de sportnota het raam-
werk aangegeven. Het beleid moet de ge-
meente dan zelf invullen", aldus Jansen
v.d. Berg, die zei dat het bestuur van de
VSF bijna het kookpunt van 100 graden

had bereikt toen de gemeente Vorden
doodleuk aan de VSF meedeelde dat het
kontrakt met Brouwer en Partners is af-
gesloten. Een kontrakt dat de gemeente
gedurende vijf jaar jaarlijks een inkomen
garandeert van 10.250 gulden. De VSF
had aangegeven dat zij ook zelf best in
staat was dit bedrag jaarlijks op tafel te
leggen.

Fatsoensnormen
overschreden
De vergadering was het met het VSF-be-
stuur eens dat de gemeente Vorden de
fatsoensnormen duidelijk heeft over-
schreden. Men had de grootste moeite
met het feit dat de gemeente Vorden ner-
gens heeft aangegeven wat er met die
10.250 gulden zal worden gedaan!

Volgens de VSF dient dat terug te
vloeien in de kas van de sportverenigin-
gen die de sporthal huren.

De binnensportverenigingen zijn bang
dat het op deze wijze aanbrengen van re-
klameborden de gebruikers van de zaal
zal schaden. Ook heeft men angst dat de
belangen van de huidige verenigings-
sponsors in het gedrang komen en wel-

licht minder advertenties in de clubbla-
den.

Twee maten
Het VSF-bestuur is bovendien van me-
ning dat de gemeente met twee maten
meet. De opbrengst van de reklamebor-
den in de sporthal vloeit in de kas van de
gemeente, terwijl bijv. ten aanzien van
het gemeentelijk sportpark de opbreng-
sten van de daar door de voetbalclub aan-
gebrachte reklameborden ook in de kas
van deze vereniging vloeit. Dat laatste is
volgens de VSF ook juist.

Frakties ingeseind
Het kontrakt tussen de gemeente Vor-
den en Brouwers en Partners is gete-
kend. Daar valt niet meer aan te tornen.
„Toch hebben wij gemeend de frakties
van de plaatselijke politieke partijen te
moeten inlichten over de ontstane situa-
tie", aldus Jansen v.d. Berg.

Voorgesteld werd om de plaatselijke mid-
denstand en het bedrijfsleven te adviseren
dat, wanneer /jj door het bureau Brouwers
en Parterns worden benaderd, eerst kón-
takt op te nemen met de VSF. De vergade-
ring ging met het voorstel akkoord.

KPO avond
Na de opening en mededelingen zoals
het hoort / gaf de voorzitster Wil Kok het
woord. - Zij leerde ons heel erg fijn /
kerstkaarten te maken, die mogen er
zijn. - Wil Tolkamp wilde kaarsen schil-
deren gaan, / na iets geaarzel kwamen de
dames eraan. - Het werd een plak- en
schilderavond, heel goed / velen weten
nu prima hoe het moet! - Tot de volgen-
de keer maar weer, / Kerstavond vieren
we de volgende keer.

Kleding inzamelings
aktie van de
Stichting HCI
Dankzij de spontane medewerking van
de bewoners in Vorden is de aktie van de
Stichting K1CI (Kleding Inzameling
Charitatieve Instellingen) een succes ge-
worden. De opbrengst van deze aktie
wordt voor de helft aangewend om hulp-
behoevende gezinnen in Indonesië met
een maandelijkse ondersteuning te hel-
pen (1.370 gezinnen) en voor de andere
helft voor projecten in het Afrikaanse
Koninkrijk Lesotho, één van de armste
landen ter wereld.

Reeds gerealiseerde
projekten in Lesotho
- de bouw van een polikliniek;
- het beschikbaar stellen van medische

apparatuur;
- landbouw en veeteeltprojecten;
- de bouw van scholen;
- het beschikbaar stellen van de meest

noodzakelijke school behoeften;
- de installatie van waterpompen in

dorpen en het aanleggen van water-
pijpleidingen;

- voedselhulp;
- kleding voor bergbewoners, kleding

voor kinderen in het algemeen en
voor gehandicapte kinderen in het
bijzonder;

- steun aan de opbouw voor het eerste
museum in Lesotho.

Volgend jaar hoopt de Stichting KICI
weer in Vorden in te zamelen en wij /ijn
er zeker van dat ook dan de opbrengst zo
goed zal /ij n als die van de afgelopen week.
De Süchting KICI dankt U voor Uw steun,
namens de allerarmsten in Indonesië en
Lesotho.

Tijdens vergadering
Vordense Sport Federatie:

„Buitensport en binnensport
moeten dusdanig gaan funkt io-
neren dat het zwembad daar

voordelen mee kan doen"

Tijdens de vergadering van de aange-
sloten Vordense sportverenigingen
kwam maandagavond ook zoals
voorzitter Jansen v.d. Berg het aan-
duidde de „drieluik" aan de orde
(binnensport/buitensport/zwem-
bad).
„Na het stuklopen van het golfbaan-
projekt is er een soort 'patstelling'
ontstaan. Wij hebben toen een ver-
gadering belegd met als doel te trach-
ten dat alle neuzen weer dezelfde
kant op zouden gaan wijzen. Via de
Stichting Vordens Sportpark hebben
wij als VSF gevraagd lokaties te zoe-
ken waar een sportpark gerealiseerd
zal kunnen worden.
Deze lokaties worden momenteel
besproken; wij willen bewust de
plekken nog niet kenbaar maken", al-
dus voorzitter Jansen v.d. Berg.
De VSF-bestuurders vertelden de
vergadering dat de buiten- en bin-
nensport dusdanig moeten gaan
funktioneren dat daar het zwembad
zijn voordelen mee kan doen. Wordt
er een sportpark elders in de ge-
meente gerealiseerd, dan komt er op
het huidige gemeentelijke sportpark
„ruimte" vrij.
Op deze plek zouden dan kommer-
ciële aktiviteiten kunnen plaatsvin-
den die ten goede kunnen komen
aan het zwembad.

„Wy kiezen als VSF voor de 'stap-
voor-stap'-methode; wanneer we het
met z'n allen over de plannen eens
/.ij n, dan kan er verder overlegd wor-
den", zo meent Jansen v.d. Berg.

Eén afgevaardigde van een sportver-
eniging stak zijn vinger op en vroeg:
„We krijgen dan toch niet weer een
soort golfbaanprojekt?" Op deze
vraag moest het VSF-bestuur het
antwoord schuldig blijven!



KINDERDAGVERBLIJF

MARJET VERHUIST

vanaf 28 november
NAAR HET HEIJINK 14

te Vorden
(achter Villa Nuova).

Telefoon nog niet bekend.

U kunt ons thuis
tijdelijk bereiken na 13.00 uur

Tel. 3488 / 3456
Marjet.

Voor al uw ploeg-
en/of freeswerk
voor de tuin

Bert van de Vliert
Z.E. weg 10

Toldijk
Tel. 05755-1638

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.

• KOMT U OOK?
Zaterdag 26 november uit-
voering Krato „Hoekse en Ka-
beljauwse twisten". 20.00 uur
in zaal Schoenaker.

• GEVRAAGD:
Zelfstandige huishoudelijke
hulp voor 2 morgens in de
week bij gezin in Vierakker.
Brieven onder nummer 34-1,
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• TE KOOP:
2 pers. Slaapkamerameu-
blement 130x190. Bekman,
de Horsterkamp 13, Vorden.

• TE HUUR:
Zit slaapkamer met keuken.
Eigen ingang, gezamenlijk ge-
bruik van sanitair. Tel. 05752-
1964.

• Ook voor Sinterklaas en
Kerstmis een grote keuze
aan kado's voor jong en oud in
de winkel van het Wereld Na-
tuurfonds. Catalogus gratis
verkrijgbaar, mevr. Eil, Bea-
trixlaan 16, Hengelo-G, tel.
05753-2004.

• GEZOCHT:
3e jaars HBO-student zoekt
i.v.m. stage lift naar Hengelo
(Ov.) of Enschede. Tel.
05752-2458.

• H.H. LANDBOUWERS.
Wie heeft nog teveel oud
gras in de weide? Wij zoeken
voor onze pony's en paarde-
veulens nog enkele weken
weide-gelegenheid. Voor geld
en goede woorden. Stal
Nieuwmoed, Jurriès, Vorden,
tel. 6766.

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

• PC Aanschaffen? Neem
eerst een PC-CURSUS voor
beginners: 5 avondlessen 1.5
uur f 185,-.
Voor gevorderden: 3 lessen
TEKSTverwerking f115,-. 2e
cursist 50% korting. Kranen-
burg, 05752-6551.

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

• IK HEB NOG een partij zeer
goede harde Eiken spoor-
bielzen voor hoekpaal, tuin,
etc., etc. Jan Zoeteman v.d.
Kaasboerderij ,,'n Ibink", Arf-
manssteeg 1, Ruurlo, tel.
05735-1796.

• ZATERDAG 26 NOVEMBER
uitvoering Krato met „Hoek-
se en Kabeljauwse twisten" in
zaal Schoenaker, 20.00 uur.

• TE KOOP:
Eetaardappelen, Open
haardhout. H.W. Wesselink,
Eikenlaan 23, tel. 6774.

• TE HUUR GEVRAAGD:
Weidegrond, 1 a 1,5 ha voor
zoogkoeien. Tel. 05752-
2886.

BURO NORDE
GEEF OPEN HUIS

Om te vieren dat de verbouwing gereali-
seerd i£, stellen wij u in de gelegenheid een
kijkje te nemen op

ZATERDAG 3 DECEMBER
van 13.00-17.00 uur.

Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld.

ASSURANTIE - ADVIES - EN BEMIDDELINGSBURO

NORDE
BURG. GALLEPSTRAAT 10 - VORDEN
TEL. 05752-1967

Kranenburgers
opgelet!
Onze kandidaat voor de Gemeenteraad
mevr. Tol kamp staat bij het CDA op een
bijna onverkiesbare plaats.

Dus daarom, iedereen, die Kranenburg een
warm hart toedraagt, stem dan:

LijSt 1 - kandidaat 7

P.S.: U wilt toch ook een maximumsnelheid
van 50 km bij School? - Een fietspad naar
Vorden? - ga zo maar door.

Inlichtingen Tel.: 6463

WEEKENDAANBIEDING:

Om al in stemming te komen:

Roomboter-
Amandelstaaf

Zuivere roomboter met 100% Amandelspijs

Gewoon het allerbeste!

5,25DIT WEEKEND VAN 6,50 VOOR

't winkeltje in vers brood en banket

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

AKTIE
VAN DE MAAND
UW FILMROLLETJE VOOR 12 UUR 's MORGENS
GEBRACHT, 's MIDDAGS NA 17.00 UUR KLAAR!

Gratis een FLIP-ALBUM t.w.v. 6,95

Geldig tot 31/12-1988.

Ijsbaan Vorden
kunnen worden afgehaald

vanaf 28 november t/m vrijdag 3 december 1988
bij de Amro-bank tijdens kantooruren.

Vanaf 5 december worden de prijzen
van Ledenkaarten verdubbeld

Ledenkaarten
voor eerste lid gezin 7,50

voor meerdere leden
uit het gezin onder de 16 jaar 2,50

Gezinskaart 15,00

Houders van Leden kaart vorig seizoen 87/88
krijgen 50 % reductie op nieuwe L eden kaart.

Haal uw kaarten dus in de voorverkoop

BAZAR BAZAR
op

donderdag 24 november a.s.
houden wij van 14.00-18.00 uur een

BAZAR
in het sout3rrain van

„ Villa Nuova "
De bezigheidstherapie kan alleen worden
voortgezet als de zelfgemaakte artikelen

van onze bewoners worden verkocht.

We hopen op uw belangstelling.

Bewoners en directie.

POSTDUIVENVERENIGING

PV VORDEN

TENTOONSTELLING
26 en 27 november
in café „'t Zwaantje'
Hengeloseweg 14 - Vorden

Keurmeester J.B. Hendriks uit Twello.

GROTE BONNENVERKOOP
van prominenten
op zondagochtend 11.00 uur.

TEVENS GROTE VERLOTING
WAARONDER EEN BON VAN GROTE LIEFHEBBER,
die men zelf uit de catalogus mag uitzoeken!

Aanvang tentoonstelling zaterdagavond
om 19.00 uur.

GROTE KERSTMARKT
SPALSTRAAT

RK Kerkplein
Donderdag 15 december

vanaf 16.00 uur
PROGRAMMA:

16.00-17.00 uur Orgelmuzikant B. Gotink
17.00-17.30 uur Hengelo's Jongerenkoor

17.30-18.30 uur Muziekvereniging Concordia
18.30-19.00 uur De Keirakkers

19.00-19.30 uur Kerkkoor Willibrorduskerk
19.30-20.30 uur Muziekvereniging Crescendo

20.30 uur Achterhoeks Vocaal Kwartet

DEELNAME DIVERSE INSTANTIES
o.a. Brandweer, Rode Kruis
en de Horeca uit deze straat

met heerlijke hapjes en drankjes.

CDA l CTD A AT

Grote Vogelshow
georganiseerd door

De Vogelvriend
in de grote zaal van het

Dorpscentrum.
ca. 625 inzendingen komen uit Goor, Eibergen,

Ruurlo, Deventer, Eefde en Vorden.

Geopend. Zat 26 HOV. van 10.00-22.00 uur

Zon. 27 nOV. van 11.00-17.00 uur

Toegang gratis
Verkoop Klasse aanwezig!

Uw meubels
versleten?
Wij stofferen snel en voordelig

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

interieuradviseur

A.H. Boers
conrector
scholengemeenschap

• Duidelijk gemeentelijk
welzijnsbeleid voeren

• Ruimte voor deelname aan sport
en sociaal-culturele activiteiten
voor minder draagkrachtigen
door aangepast subsidiebeleid

• Werkgelegenheid blijven
stimuleren

1

WVORDEN
ORGANISEERT:
Bijeenkomst CDA-WD-PvdA
motto:

Wat i's de toekomst
van de W Vorden?

Op maandag 28 november in
het clubgebouw. Oude Zut-
phenseweg. Aanvang 20.00
uur.

U bent er van
harte we/kom//

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens
benodigdheden
en vloeistoffen

Oö juwelier
siemernk
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

W.A.J. Lichtenberg
agrariër

• Evenwicht tussen landbouw,
recreatie en landschap

• Voortbestaan agrarische
bedrijven waarborgen

Overleg agrariërs en
gemeentebestuur

1

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van de gemeente Vorden maakt ter
voldoening aan het bepaalde in artikel 31 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening bekend dat het besluit van
Gedeputeerde Staten van Gelderland van 7 september
1988, nr. RO88.14687-ROV/G5209 tot goedkeuring
van het bij raadsbesluit van 26 april 1988 vastgestelde
bestemmingsplan „Industrieterrein Vorden 1986" on-
herroepelijk is geworden.
Het plan ligt voor een ieder ter gemeente-secretarie,
afdeling Ruimtelijke Ordening ter inzage.

Vorden, 24 november 1988,
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

Dat dromerige
gevoel.
Natuurlijk
in Schièsser.

Uw Schiesser-specialist

MET DIVERSE AANBIEDINGEN.
JUIST NU IN DE KADOMAAND ZEER

AANTREKKELIJK OM TE KOMEN KIJKEN!

mode
Burg. Galleestraat 3 - Vorden - Tel. 05752-1381

Parkeren voor de deur.

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

LOGA TIPS
Voorkeurboek j. v. Manen

Pietersen 32,50 13,50

Dialect boeken

H. van Velzen

Volksrijmen H. Keuper

Kastelen deel 2 f 15,-

„Zij die geluk brengt"
fotoboek Beatrix

Toon Hermans Scheurkalender

10 kleurenballpoint 4,95

Schrijf mappen vanaf 16,95

Ka bouterverjaars kalender

dagboeken
agenda's 1989

M.Bastin -| adresboekjes
voorjaars boekjes

natuuragenda's

Boekhandel LOGA - Raadhuisstr. 22 - Vorden - tel.: 05752-3100



Mogen wij u eens vertellen wat de
dokter voorschrijft over slaapmiddelen zoals BODEMS

automatisch verstelbaar hoofd- en
voeteneinde zodat men met steun in de
rug in bed kan zitten

dekbedden
dekens
kussens

Dus voor een goed advies naar

interieuradviseur

19 teWichmond
Hackforterweg 19, Wichmond, Tel. 05754-517

Met de nieuwe
Spaar-Optimaalhypotheek

krijgt u grote zekerheid
en spaart u veel geld uit.

J.D. Bouwmeister
tegelzetter

• Zelfstandigheid ouderen
bevorderen door flankerend
beleid

• Bereikbaarheid en
toegankelijkheid van openbare
voorzieningen

1

Maak een afspraak.
Hoeveel v(X)rdeel de/e hypotheek u op-
levert, kan snel en duidelijk worden voor-
gerekend. Maak dus een afspraak met de
Rabobank vooreen gratis berekening van
de hypotheeklasten.

Rabobank
geld en goede raad

Concordia
120 jaar
Jubileumverloting

Koop eert Jubileumlot of
geef er één van de Sint!

Te verkrijgen bij de AMRO
bank in Vorden.

ROBBERTSEN
VOOR
POELIERS-
KWALITEIT
Deze week:

Wildzwijn
coteletten 100 g 4,50

Ree
coteletten 100 g 5,—

Paté's 100 g 2,80
FAZANT - HAAS - EEND t

t cLUSIEF IS ONZE
ildzwijn

Leverworst 100 g 1,50

Op aanvraag wordt u gratis
toegezonden de prijslijst

<3n ons gehele assortiment.

UW POELIER
LAARSTRAAT 82 - ZUTPHEN

TELEFOON 05750-17707

Moderne nostalgie

Een ideale kombinatie van nostalgische vormgeving en mo- voerd. De zithoek met pitriet stoelen passen prachtig bij de
derne kleurschakeringen, biedt deze zithoek met beuken zacht, transparant/wit gekleurde eiken wandkast, salontafel
romp, uitgevoerd in een moderne, blauw-groene gemêlleerde en wandtafel.
bloemstof. De effen fauteuils zijn in dezelfde tinten uitge-

STIOJC

HELIVlNK
ZUTPHENSEWEG 24 VORDEN TEL. 05752-1514

Palette Rustique is een totale

woonformule, waarbij alle ele-

menten zorgvuldig op elkaar zijn

afgestemd. Palette Rustique is

tijdloos en toch van deze tijd.

Daarom geven wij nu op alle
schoenen - laarzen - pantoffels

10%
Profiteer van dit voordeel
want de laatste mode /s er ook bij!

Let op: "
Onze klantenkaart blijft geldig t/m 31 december.

Wees zuinig.

Kom bij ons de kleuren TV
uit Finland zien. Gebruikt niet
meer dan 40-60 W energie.
Leeft ook daarom heel lang,
met een onwaarschijnlijk
helder beeld.

Liefst 3 jaar garantie op de onderdelen.

Hen nicuwr kijkoptr Irvisi?

RADIO EN TELEVISIE SPECIAALZAAK

BREDEVELD
Zutphen Vorden

Weg naar Laren 56 Dorpsstraat 8
Telefoon 05750-13813 Telefoon 05752-1000

Kom mee naar
LOGA

Woensdag 30 nov. hele dag geopend
Maandag 5 dec. hele dag geopend

Boekhandel LOGA - Raadhuisstr. 22 - Vorden

MESSEN in veel soorten

• Bowiemessen
• Rambo-overlevingsmessen
• Vlinder- of butterflymessen
• Zakmessen • Zwitserse messen
• Padvindersmessen • Opinel messen
• Werpmessen • Springmessen
• Jachtmessen • Snoeimessen
• Vissersmessen

Wapen- en sporthandel

Martei
tttedt dorltreffenJl

Zutphenseweg 9 — Vorden

Neem eens proef
met een van onze Broodspecialiteiten

o.a.: Brotavit - 6-granen - Sovital
Akker brood - Grof en fijn Volkoren

NIEUW is het Havermoutbrood
lekker mals en licht verteerbaar.

Vers van de Warme Bakker
dat proeft U!

't winkeltje in vers brood en banket

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



bekende

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

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

ilKMARKIl
Stofzuigerzakken (200 soorten) Stofzuiger-onderdelen

VHes~vaatdoekjes en Dweilen Centrifugematjes

IEDERE 4e VRI JDAGvAN DE MAAND OP DE MARKT IN VORDENBI J ANTOON EN MARIAN CLAESSEN

Dl VALEWEIDE"
x--v x">>.

AMARYLLIS . Q_
in kadoverpakking H1

 r «l O

CYCLAMEN 10,- CHRYSANTEN .BOS 7,75
_^^_^_^_^^^^^^^^^^^^^M^Bi^HIH^M^^HBMBi

J.W. Regelink
agrariër

• Kleine kernen leefbaar houden

• Overleg tussen buurtbelangen-
verenigingen en
gemeentebestuur

Afstemming
bestemmingsplannen oude
en nieuwe gebieden

1

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

ADVERTEREN
DOET

VERKOPEN

alle soorten
batterijen voor uw

hoort oestel

c& juwelier
siemerjnk
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Concordia 120 jaar
Jubileum verloting

Houdt U van
muziek?

Koop dan een lot van
Concordia!

(hoofdprijs
f12.500)

Dit geeft recht op 7 gra-
tis muziekavonden
en vele andere waardevolle
prijzen.

Zie bij de AMRO bank in
Vorden.

Ruige panlat p/m 1,-

Gesch. balkje 50/75 p/m 3,50
Gesch. balkje 32/50 P/m 1f95
Gesch. balkje 50/50 P/m 2,75

Balkhout en vloerdelen
Rabat en schroten betimmeringen

BOUWMARKT

Iemand bij wie je op schoot kunt kruipen.

Iemand die bij de tandarts stiekem je hand
vasthoudt.

Iemand die bij je blijft als er spoken
onder je bed zitten. ,

Iemand die niet aandringt als je geen
kusje wilt geven.

Iemand die weet datje heimwee hebt
naar je oude kamertje.

Iemand die begrijpt datje om je moeder
roept als je pijn hebt.

Iemand die voor jou wil zorgen.

Iemand die sterk genoeg is om je ook
weer los te laten.

Iemand die pleegouder wil zijn.

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

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

"8.oo>

03
t

l
T3

Pleegouder zijn is niet altijd makkel i jk . Het boekje mei de vei s c h i l l e n d e vormen van Pleegzorg helpt u te
beoordelen of het i e t s voor u is. U kun t het gratis boekje aanvragen met di ze coupon.

M/V Straat ..
Postcode Plaats Tel

l Opsturen naar Aktie Pleegzorg", Antwoordnummer 9 H H O , 3500 ZJ Utrecht (een postzegel is niet nodig).
l

Ailvrrli-nlir :i;iiij;rlii,il('ii door 'llt blad in .' ling Ideële Recla

TOLDIJK
TEL.
05755-1655

VOOR
INDUSTRIE

AANNEMERS
GROOT-

VERBRUIKERS

P R O F E S S I O N E

De Beer Professioneel B.V.
Groothandel. Industrieterrein „de Mars'
Postbus 25, 7200 AA Zutphen
Kleine Belt 3, 7202 CS Zutphen
Telefoon 05750-18411

STEM PvdA
voor een doelmatig, duidelijk en zorgvuldig

bestuur van een uitgebreide gemeente Vorden

Willem Voortman, 36 jaar

lijsttrekker

beleidsmedewerker

Nieuwstad l Vorden

Vindt het geen goede zaak dat de PvdA zo lang al geen

deel uitmaakt van het kollege van B&W. Is van mening

dat bij het besturen van de gemeente de partij-politieke

benadering van zaken geen doorslaggevende rol behoort te

spelen. Kiest daarbij als uitgangspunt voor 'modern

management' en het nemen van 'verstandige besluiten over

ingewikkelde zaken'.

Is voor de PvdA kandidaat voor het wethouderschap.

PvdA
LIJST 2

Obe Wempe, AS jaar

maatschappelijk werker

belangstelling voor sport, kuituur,

welzijn en jeugd

Het Vaarwerk 17 Vorden

De gemeente dient naar een samenhangend en doeltreffend

geheel van welzijnsvoorzieningen te streven en daaraan vorm

te geven. De organisaties op het welzi jnsterrein moeten

hieraan mede gestalte geven. Van het gemeentelijk beleid

mag verwacht worden dat het richting geeft aan terreinen en

groepen die extra aandacht nodig hebben, zoals ouderen en

jeugd- en jongeren.

Henny Horsting-Spee, 42 jaar

belangstelling voor financiën,

openbare werken en onderwijs

Het Gulik 8 Vorden

Op de uitkeringen uit het gemeentefonds worden de

gemeenten door het rijk nog steeds gekort. De financiën

van de gemeente staan derhalve onder grote druk. Er

zal dan ook meer naar doelmatigheid en vernieuwing.van

het bestaande beleid gestreefd moeten worden dan naar

uitbreiding om de gemeentelijke heffingen en belastingen

niet te veel te laten stijgen.

Peter Hoogland, 39 jaar

kok

belangstelling voor sociale zaken,

werkgelegenheid en bestuurlijke zaken

Kapelweg 6 Vierakker

Het beleid dient gericht te zijn op de instandhouding van de

bestaande werkgelegenheid en het stimuleren en bieden van

faciliteiten aan schone industrie en dienstverlenende bedrijven.

De gemeente dient meer te doen voor de laagste inkomensgroepen.

Dit moet gestalte krijgen in een minimabeleid.

Kandidatenlijst van de PARTIJ VAN DE ARBEID
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Raad Vorden toch akkoord
met 75.000 gulden voor

Na langdurige discussies is de gemeenteraad van Vorden dinsdagavond
akkoord gegaan om 75.000 gulden beschikbaar te stellen voor het aan-
passen van de ambtswoning van de burgemeester. De heren Voskuilen en
van Overbeke (CDA) stemden tegen. Zij wensten alleen akkoord te gaan
met het beschikbaar stellen van gelden voor het technisch onderhoud.

„Met de rest gaan we niet mee", zo licht-
te van Overbeke toe. Alvorens de raad
zijn fiat gaf werd akkoord gegaan met
een door de frakties van de PvdA en
CDA ingediende motie. Na wat aanpas-
singen in de tekst kon het college de mo-
tie onderschrijven.
De motie hield in dat de raad het betreur-
de dat ze niet tijdig op de hoogte was ge-
steld van de bouwkundige staat waarin
de burgemeesterswoning verkeert.
Verder werd betreurt dat ten.onrechte de
persoon van Burgemeester Kamerling in
het geding werd gebracht. Ook wil de
raad een overzicht over de bouwkundige
staat van alle gemeentewoningen in Vor-
den. Bovendien wenst de raad een noti-
tie van het college naar de wenselijkheid
om alle gemeentewoningen inkluis de
ambtswoning af te stoten.
Het college zegde bij monde van wet-
houder Geerken (CDA) toe dat de raad
het gevraagde overzicht en de notitie te-
gemoet kan zien.

Bij de toelichting op de motie verduide-
lijkte dhr. Voortman (PvdA) dat de indie-
ners met deze motie een afkeuring van
het door het college gevoerde beleid
voor ogen staat. Dit schoot de beide wet-
houders Geerken (CDA) en Slingenberg
(WD) duidelijk in het verkeerde keel-
gat. Mevr. Aartsen(CDA): „De woorden
van afkeuring laat ik voor rekening van
dhr. Voortman. Wij houden het op 'be-
treuren'." En die bev/oording werd in de
motie overeind gehouden. Overigens
liet dhr. Tjoonk (WD) de motie de mo-
tie. „Hoeft voor mij niet", zo sprak hij.

Voorafgaande aan de besluitvorming
over dit agendapunt was er een langduri-
ge discussie waarbij dhr. Voortman
(PvdA) er voortdurend op hamerde dat
het college heeft nagelaten de woning de
afgelopen jaren in goede staat te houden.
Het college bestreed bij monde van dhr.
Geerken deze opvatting. „De verwijten
van Voortman zijn niet terecht. Je kunt
aan een lege woning pas zien wat gereno-
veerd moet worden. En we behoren de
burgemeester een woning aan te bieden
die goed bewoonbaar moet zijn. Luxe
dingen worden er overigens niet aange-
bracht", aldus Geerken.
Mevr. Aartsen bleef zich afvragen of de
kosten wel in verhouding staan tot de
waarde van het huis. „Het is niet zo dat ik
de nieuwe burgemeester wil wegjagen,
maar kunnen we de woning t.z.t. niet
verkopen", zo vroeg zij voorafgaande aan
de motie. Zij kreeg desgevraagd van wet-
houder Geerken te horen dat het bedrag
van 75.000 gulden exclusief de riolering
is. Hiervoor was reeds een post gereser-
veerd van circa 9.000 gulden. Toen be-
kend werd dat burgemeester Vunderink
naar elders zou verirekken werd de riole-
ring 'opgeschoven'. Op het gereserveer-
de bedrag komt men nu nog circa 1.100
gulden tekort. De raad ging ermee ak-
koord dat dit bedrag uit de post Onvoor-
zien gehaald moet worden. Dhr. Tjoonk
(VVD) kon zich wel vinden in de 75 mil-
le. „In de advertentie is gesteld, woning
voor burgemeester aanwezig. De vorige
burgemeesters hebben geen eisen ge-
steld. Wat nu gevraagd wordt lijkt mij re-
delijk", aldus Tjoonk.

Stichting Welzijn Ouderen
krijgt gevraagde subsidie
De gemeenteraad van Vorden besloot dinsdagavond om de Stichting
Welzijn Ouderen over 1988 het gevraagde subsidiebedrag van 75.000
gulden te verlenen. Dhr. van Tilburg (PvdA) wees in dit verband op de
verdiensten van de SWO.

„De Stichting is bijzonder aktief en doet
veel werk. Zo wordt b.v. momenteel een
onderzoek gehouden naar de woonwen-
sen en woonbehoeften van ouderen", zo
sprak van Tilburg.
De raad ging er mee akkoord dat in 1990
de budgestubsidiëring ingevoerd zal
worden. Mevr. Aartsen (CDA) drong er
bij het college op aan om het totale wel-
zijnsbeleid op gang te zetten. Wethouder
Geerken deelde hierop mede dat er het
komende voorjaar een nota over deze
materie aan de raad zal worden voorge-
legd.

„Moetje ook niet in je eigen organisatie
budgetsubsidiëring gaan toepassen?", zo
vroeg dhr. Voortman aan het college.
„Een goeie vraag om over na te denken",
aldus reageerde wethouder Geerken.
Dhr. H. Tjoonk (WD) zou gaarne zien
dat in de hele subsidiëring het zwembad,

Dorpscentrum en bibliotheek eruit ge-
haald zou worden. „Dat maakt het oor-
delen over de rest wat gemakkelijker", zo
zei hij.

Dhr. M. Groen (WD) ging tijdens de
rondvraag in op de kritiek van de voetbal-
vereniging „Vorden" ten aanzien van het
uitblijven van de bouwvergunning. „De
vereniging heeft recht om te weten waar
ze aan toe is", aldus Groen, die vervol-
gens door burgemeester Kamerling de
mond werd gesnoerd. „Ik moet ingrij-
pen. Dit is geen punt voor de rondvraag",
aldus dhr. Kamerling.
Dhr. Voortman (PvdA) „Ik protesteer,
Groen speelt in op de verkiezingen die
volgende week worden gehouden", zo
zei Voortman.
Groen tenslotte: „Ik zal er eens op letten
wat anderen in de rondvraag aan de orde
stellen!"

Ambachtelijke
rookworst bekroond
met Goudkeur
Begin november heeft Keurslager Vlog-
man ter gelegenheid van een landelijke
bijeenkomst zijn zelf gemaakte Gel-
derse Rookworst onderworpen aan een
intensieve keuring. Het gaat hier om een
vaktechnische keuring van zwaar kali-
ber, waarbij, wanneer er voldoende pun-
ten worden behaald, het zogenaamde
Goudkeur als beloning gereed ligt.
Keurslagers die het felbegeerde Goud-
keur-certificaat aan hun klanten willen
presenteren zijn verplicht elk jaar op-
nieuw hun ambachtelijk gemaakte rook-
worst ter keuring aan te bieden. Het cer-
tificaat heeft een geldigheidsduur van
één seizoen.

Het binnen halen van het Goudkeur-
<«rtifïcaat is voor Keurslager Vlogman
aanleiding om zijn klanten in de feest-
vreugde te laten delen, met gratis proe-
verijen en speciale aanbiedingen.

Diabetes-collecte
in Vierakker-Wichmond
De opbrengst van de collecte Geef's voor
Diabetes bedroeg dit jaar in onze woon-
plaats f 1.500,50. Alle gevers hartelijk
dank!
Het geld is bestemd voor wetenschappe-
lijk onderzoek op het gebied van suiker-
ziekte. Diabestes is nog altijd een onge-
neeslijke ziekte, waaraan naar schatting
een kwart miljoen Nederlanders lijden.
De ziekte openbaart zich dikwijls op ou-
dere leeftijd, maar er lijden ook veel kin-
deren aan diabetes.
In Nederland is veel onderzoek gaande
naar de mogelijke oorzaken van suiker-
ziekte. Dankzij de opbrengsten van de
voorgaande collectes welke georgani-
seerd worden door het Diabetes Fonds
Nederland, zijn er de afgelopen jaren
veel nieuwe behandelingstechnieken
ontwikkeld.

Heeft u de collectant gemist en wilt u toch
dit belangrijke werk steunen, dan kunt u
een bijdrage overmaken op giro 5766 of
banknummer 70.70.70.805.

Openbare
bibliotheek
Expositie
Van 29 november tot en met 29 decem-
ber a.s. is in de expositieruimte van de
openbare bibliotheek werk te zien van
Nell Romer.
Zij exposeert olieverven, laat zich inspi-
reren door de trots en de kleur van het
Spaanse land. Eén bepaalde serie noemt
zij „Hommage aan Spanje". Toch blijft
zij ook gevoelig voor de zachte kleuren
van het palet, wat daardoor zeer geva-
rieerd is.
Te zien in tweeluik (abstracten) bergen
en dieren, vijfluik in groenen en negen
fantasieën op Bella.

Nieuwe aanwinsten
Deighton, Len, Spion van gisteren - Vei-
lig op leeftijd - Penninga, Fred, De aan-
pak van racisme en discriminatie in het
basisonderwijs - Marks, Ronald, Psoria-
sis - Achterhuis, Hans, Het rijk van de
schaarste - Stokvis, Willemijn, Cobra:
de internationale van experimentele
kunstenaars - Aquarelschildertechnie-
ken - Potloodtekentechnieken - White,

Edmund, De lege kamer - Ramati, Alex-
ander, En de violen zwegen - Groot,
Harry de, Rijn- en binnenvaart in kleur -
Kennes, C.,Werken in ... mode en kle-
ding - Broos, Ben, Mauritshuis 's-Gra-
venhage; gids - Wilson, David M., Het
tapijt van Bayeux - Musil, Robert, De
man zonder eigenschappen - Wodin,
Natascha, De glazen stad - Heim, Peter,
Kliniek in het Zwarte Woud - Arguedas,
José Maria, De wegen van het bloed -
Markstein, George, De eenzame wreker.

Jaarvergadering
Jong Gelre met
'Amsterdamned'
De afdeling Vorden van Jong Gelre be-
legt vrijdagavond 25 november in het
Dorpscentrum haar najaarsvergadering.
Bij de bestuursverkiezing zijn de aftre-
dende leden Marinus Bouwmeester en
Jan Eskes herkiesbaar. Voorts zal de be-
groting 1989 behandeld worden en zul-
len de diverse commissies verslag over
het afgelopen jaar uitbrengen.
Na afloop van het serieuze gedeelte is er
tijd voor ontspanning en zullen de leden
de film 'Amsterdamned' te zien krijgen.

Het Rode Kruis? dat is:
Mensen voor mensen
Het Nederlandse Rode Kruis is sinds zijn oprichting in 1867 uitgegroeid
tot de grootste hulporganisatie in ons land. Het is een organisatie die
hulp biedt zonder aanzien des persoons, onafhankelijk van politieke
overtuiging, religie, huidskleur of ras.
Het Rode Kruis helpt iedereen, altijd, waar ook ter wereld.

kan meWJgenslag te maken krijgen,
zoals een ongeluk, een kortstondige of
langdurige ziekte, een operatie, verple-
ging thuis, revalidatie, eenzaamheid, af-
hankelijkheid, isolement. Ook kunnen
we van het ene op het andere moment
terecht l^^cn in netelige situaties van
meer algemene aard, zoals rampen en
conflicten.
Noodsituaties eisen een oplossing. Vaak
moet de hulp van buitenaf komen! Het is
dan ook heel plezierig, wanneer men
daarvoor terecht kan bij anderen die ge-
wend zijn in te spelen op en in te sprin-
gen bij noodgevallen.
Het Rode Kruis is er als organisatie voor
hulp aan mensen in noodsituaties. Het is
'er voor U, voor Uw buurman of buur-
vrouw, voor Uw medemens in binnen-
en buitenland.

Voor het uitvoeren van deze hulp kan het
Nederlandse Rode Kruis terecht bij ca.
33.000 vrijwilligers, die bereid zijn een
gedeelte van hun vrije tijd beschikbaaar
te stellen. Het heeft een bestand van ca.
450.000 donoren, die regelmatig bloed
afstaan. Het krijgt de steun van honderd-
duizenden Nederlanders die bij de jaar-
lijkse inzamelingscampagne en andere
fondsenwervende activiteiten hun tijd of
geldelijke bijdrage leveren, hetzij als col-
lectant of organisator, hetzij als dona-
teur. En het kan rekenen op de geldelijke
en morele steun van ca. 900.000 leden.
Het Rode Kruis, dat is: mensen voor
mensen. Zonder de inzet van mensen

kan het Rode Kruis nieto»Hoe meer
mensen zich via het Rod^^uis willen
inzetten voor een ander, hoe meer hulp
het Rode Kruis kan bieden.

Als lid kunt U ervoor zorgen Hat het Rode
Kruis kan rekenen op eer^^gelmatige
stroom van inkomsten.

en iat

J^

Het Nederlandse Rode Kruis
heeft meer dan ooit nieuwe
leden nodig
Vrijwilligers zijn de ruggegraat van alles
waar het Rode Kruis dag in dag uit mee
bezig is. Daarnaast zijn de leden een spe-
ciale categorie vrijwilligers, waar het Ne-
derlandse Rode Kruis bijzonder op
steunt.
Zij zijn het immers die het Rode Kruis
niet alleen financieel, maar ook moreel
ondersteunen.
Zonder leden is het Rode Kruis nergens.
Zover zal het gelukkig wel nooit komen.

Toch is het tijd voor een dringende op-
roep: het aantal leden loopt namelijk te-
rug, o.a. als gevolg van de vergrijzing in
Nederland.
Het totale ledenbestand is nu 900.000.
Dat moet omhoog!

Help het Nederlandse Rode Kruis over de
grens van l miljoen leden te komen.

Wordt lid!

De Tuunte gaat groots reorganiseren

Jongerenkleding bij
'De Tuunte' meer in de
belangstelling
Bij de Tuunte is men voornemens om meer aandacht te gaan schenken
aan de kleding voor jongeren. Dat betekent dat de schoenenkollektie
voor deze Jongerenkleding plaats moet maken. Ook zal er in de winkel
meer aandacht aan de babyboek worden besteed. Het geheel zal op een
wat leukere manier gepresenteerd worden.

In eerste instantie was men voornemens
de bovenverdieping te verbouwen, maar
dit bleek te duur te worden, vandaar dat
men naar andere wegen zocht.

Nieuw beleid
Bovenstaande veranderingen vloeien
tevens voort uit nieuw te voeren beleid
bij de Tuunte-winkels. Men wil zich dui-
delijker manifesteren en ook op mode-
gebied in iedere winkel dezelfde lijn

voeren; dit houdt b.v. voor filiaal Vorden
in dat de schoenenafdeling wordt opge-
heven. Ook kan men dan naar de klant
toe efficiënter en voordeliger werken
omdat ieder filiaal dezelfde afdelingen
heeft.
Onlangs opende de Tuunte een nieuw fi-
liaal en voor de toekomst wordt aan ver-
dere filiaaluitbreiding gedacht.
Mocht in Vorden de winkel-herinricht-
ing gereed zijn, dan zal daar ongetwijfeld
de nodige aandacht aan worden besteed.

Weckend-
recept
slagerij
Vlogman

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

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

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

Vordense Ondernemers Vereniging

Tweede Trekking
Sint Nikolaasaktie

Vleespakketten
1. H. Siemes
2. H. Teeuwsen
3. fam. Willegers
4. B.M. Besselink
5. G. Walgemoet
6. H. Sarink
7. W. Dijkman
8. D.H. Jeeninga
9. S. Bonting
10. J.G.A. Tijssen
11. A.B.M. Overbeek
12. G.J. Garsen
13. H.J. Leunk
14. D. Smit
15. J. Bilderbeek

Dinsdag 22 november 1988

Ruurloseweg 57, Vorden
Molenweg 6, Halle
Hoetinkhof 97, Vorden
Hamminkweg 10, Vorden
Brandenborchweg 10, Vorden
Hamminkweg 2, Vorden
Riethuisweg 8, Vorden
De Eendracht 6, Vorden
Beatrixlaan 7, Vorden
Bar. v.d. Heijdenlaan 8, Wichmond
Ganzensteeg 2, Vorden
Leestenseweg 30, Warnsveld
Het Stroo 8, Vorden
Molenweg 43, Vorden
Lamstraat 16, Toldijk

Verrassingspakketten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

T. Roelvink
E. Coppiëns
Robet Zieverink
fam. Havekes
mevr. Brinkman
mevr. L. Wissink
H.J. Hulstijn
G. van Weij
J.L. Poelder
H.H. Dieters
G. Nijenhuis
G.H. Kruisselbrink
A.J.J. Peters
P. Speulman
A. Arends
J. Bosman
F. Rouwenhorst
H. Brummelman
mevr. Buiting
mevr. Grouwstra
fam. H.J. Breukink
mevr. Pijpers
H. Doornink
T.P. Schadd

Ruurloseweg 92, Vorden
Het Gulik l, Vorden
Het Wiemelink 19, Vorden
Lindeseweg 17, Vorden
Almenseweg 5, Vorden
Eikenlaan 10, Vorden
Geurkenweg l, Vorden
v.Duin Maasdamstraat 10, Vorden
Hoetinkhof 19, Vorden
de Bongerd 8, Vorden
Vordenseweg 27, Warnsveld
Dorpsstraat 48, Almen
Ruurloseweg 54, Vorden
de Doeschot 10, Vorden
Berkenlaan 361, Zutphen
Mispelkampdijk l, Vorden
het Stroo 13, Vorden
Alderkampweg 3, Vorden
het Kerspel 27, Vorden
Hoetinkhof 92, Vorden
Mispelkampdijk 28, Vorden
Stationsweg 10, Vorden
van Lennepweg 4, Vorden
Riegerweg 6, Warnsveld

mevr. Kettelerij-Visschers, Hoetinkhof 36, Vorden
Groot Jebbink-Groot Jebbink, Beunkstege 4, Vorden
B. Wagenvoort
G.W. Winkel
H.J. Angenenk
A. Waarle
G.J. Voorhorst
G. Bandell
H. Kornegoor
A. Dijkman
J. Haggeman

Molendijk 8, Eefde
Gazoorweg 4, Vorden
Hoetinkhof 259, Vorden
Insulindelaan 19, Vorden
B.v. Hackfortweg 8, Vorden
Middachten 4, de Steeg
Koekoekstraat 21, Vierakker
Hoetinkhof 39, Vorden
Broekweg 19, Wichmond



Agenda
NOVEMBER:
25-26-27 Vogelschow Vogelvriend in

Dorpscentrum
26 Oudpapier ophalen Jubal
26-27 Postduivententoonstelling 't

Zwaantje

DECEMBER:
l Bejaard e n kring Dorpscentrum
6 Soos Kranenburg, St. Nicolaas
15 Bejaardenkring, Dorpscentrum

Kerstmiddag
17 Kerstmarkt Vordense Ondernemers-

vereniging
19 HVG afd. Dorp, Adventsbijeen-

komst
20 Kerstavond KPO
20 Kersviering NCVB
20 Soos Kranenburg, Kerstmiddag
21 Kerstfeest Plattelandsvrouwen

JANUARI:
3 Bejaardensoos Kranenburg, gym,

kaarten en bingo
4 NCVB Vorden, Nieuwjaarskoffie-

morgen
4 Ver. Oud Vorden, Nieuwjaarsvisite
7 Nieuwjaarsparty Schoenaker Kra-

nenburg, HAM-party
14 Pronkzitting Deurdreajers in de Her-

berg, Vorden
17 NCVB Vorden, Jodendom
17 Jaarvergadering KPO Kranenburg,

Vorden
17 Bejaardensoos Kranenburg, Jaarver-

gadering
17 KPO Vierakker-Wichmond
31 Bejaardensoos Kranenburg, gym,

kaarten en bingo.

CONTACT
een goed

en graag gelezen
blad

RAW
Schietvereniging
De schietvereniging RAW organiseert
op dinsdagavond 22 november en
woensdagavond 23 november Buurt-
schietwedstrijden in het St. Ludgerusge-
bouw te Vierakker.

Rabobank nodigt
agrarische sector uit
Maandagavond 28 november a.s. zal in
Bodega „'t PantofTeltje" te Vorden een
informatiebijeenkomst plaatshebben
met als titel: De agrarische sector in be-
weging. Op deze avond, die georgani-
seerd wordt door de Rabobank te Vor-
cen, zullen de veranderende omstandig-
heden aan de orde komen, waar de land-
bouwer hedentendage mee te maken
heeft. Daartoe zal eerst ir. L. Aardema,
direkteur van de mengvoedercoöperatie
ABC te Lochem een inleiding houden
met als titel: Veranderingen in de markt-
en produktieomstandigheden binnen de
agrarische sector.

Vervolgens wordt een videofilm gepre-
senteerd, welke eveneens de veranderin-
gen in de Nederlandse land- en tuin-
bouw behandelt. Ing. H.G. Vrielink, re-
latiebeheerder agrarische bedrijven van
Rabobank Vorden, zal ingaan op de Fi-
nanciering van het agrarisch bedrijf onder
veranderende omstandigheden.
De avond zal onder leiding staan van ing.
J. Krooi, direkteur van de Rabobank. Zie
advertentie.

Succes cursus
„Pech langs
de weg"
Gedurende twee weken op telkens 3 avon-
den, werd de cursus „Pech langs de weg"
gegeven. Deze cursus was georganiseerd
door de Vrouwenraad Vorden in samen-
werking met Veilig Verkeer Nederland.
Op twee avonden werden, in samenwer-
king met het garagebedrijf Groot Jeb-
bink, in grote lijnen de technische aspec-
ten van het functioneren van de auto be-
handeld. Ook het zelf band verwisselen
en het zelf repareren van het voor- en
achterlicht kwamen aan de orde. Op de
derde avond werd, in samenwerking met
autorijschool Oortgiesen, de theoreti-
sche verkeerskennis van de deelneem-
sters op de proef gesteld.

Het bleek, dat na deze avond enige „na-
scholing" zeer op prijs werd gesteld. De-
ze mogelijkheid wordt nu bekeken en de
deelneemsters die er zich voor hebben
opgegeven, krijgen later nog bericht
waar, wanneer en hoe laat deze nascho-
ling zal plaatsvinden.

Andere belangstellenden voor deze na-
scholingvan de theoretische verkeersken-
nis zijn ook van harte welkom. Voor nade-
re inlichtingen kunnenzy telefonisch con-
tact opnemen met mevr. T. Brandenbarg,
tel. 2024 in Vorden.

De „Pech langs de weg"-cursus werd als
zeer nuttig ervaren en de deelneemsters
waren dan ook enthousiast over het ge-
heel.
Onze hartelijke dank voor hun mede-
werking geldt niet alleen voor het reeds
eerder genoemde garagebedrijf en de au-
torijschool, maar geldt zeer zeker ook
voor de heren Westra en Spies van de
Rijkspolitie, voor hun verhelderende uit-
leg en het geduld waarmee zij alle gestel-
de vragen hebben beantwoord. Fijn, dat
er goede politiemensen zijn!

PV de Blauwkras
1988
Klasse l oude doffers bevlogen tot 400 km:
1. H. Modderkolk 84-978665 92,5 pt.
2. M.J. Overkamp 87-1045894 92 pt.
3. G. Goedhart 84-2166945 92 pt.

Klasse 2 oude duivinnen bevl. tot 300 km:
1. A. Gossink 83-1768639 92 pt.
2. G. Arendsen 84-956043 92 pt.
3. R. Kok 86-1303419 92 pt.

Klasse 3 oude doffers bevl. boven 400 km:
1. C. Goedhart 86-343688 92,5 pt.
2. G. Wenneker 86-343348 92,5 pt.
3. M.J. Overkamp 85-692037 92 pt.

Klasse 4 oude duivinnen bevl. bov. 300 km:
1. A. Gossink 86-1090678 92,5 pt.
2. D.J. Swarthoff 86-344065 92 pt.

Klasse 5 jonge doffers bevl. tot 150 km:
1. B. v.Londen 88-1220193 92 pt.
2. G. Arendsen 88-1220717 92 pt.
3. A. Gossink 88-1310974 92 pt.

Klasse (tjonge duivinnen bevl. tot 150 km:
1. G. Wenneker 88-1220512 92 pt.
2. G. Arendsen 88-2043726 92 pt.
3. M.J. Overkamp 88-1220587 92 pt.

Klasse Tjonge doffers bevl. boven 150 km:
1. D.J. Swarthoff 88-1220629 92 pt.
2. H. ter Beek 88-1219861 92 pt.
3. C. Goedhart 88-2854080 92 pt.

Klasse & jonge duivinnen bevl. bov. 150 km:
1. G. Arendsen 88-1220224 92 pt.
2. C. Goedhart 88-1220337 92 pt.
3. G. v.Hunen 88-1220416 92 pt.

Klasse 9 late jongen met 3 oude pennen:
1. A. Sterkeboer 88-1220614 91,5 pt.
2. G. Arendsen 88-1324654 91,5 pt.

Klasse Jeugd 2 duiven in de punten:
1. Yvonne Hummelink 184 pt.
2. Ronny de Beus 183 pt.
3. Peter v.Hesse 182,5 pt.

HOFKAMPIOENSCHAP:
1. C. Goedhart 368 pt.
2. G. Arendsen 367,5 pt.
3. G. Wenneker 367,5 pt.

SCHOONHEID:
Schoonste oude doffer
Schoonste oude duivin
Schoonste jonge doffer
Schoonste jonge duivin

C. Goedhart
A. Gossink

D.J. Swarthoff
G. Arendsen

Schoonste gehele tentoonstelling:
C. Goedhart

Sport nieuws
Waterpolo
Monsterzege van heren Vorden
op Proteus 23-5
De heren van 'Vorden '64' hebben zater-
dagavond met liefst 23-5 gewonnen van
een wel bijzonder zwak spelend Proteus
uit Twello. In de eerste periode leidde
Vorden met 4-0. In de tweede periode
werd de stand opgevoerd tot 12-2; in de
derde periode tot 19-5, waarna in de vier-
de periode de eindstand 23-5 werd be-
reikt. De doelpunten werden gescoord
door Arjan Mengerink 8x; Mark Karmig-
gelt 4x; Freddy Dijkman lx; Andre Kar-
miggelt 4x; Frans Karmiggelt 3x; Jaap
Stertefeld en Riek Groot Roessink. Er
viel aan Proteus-kant één eigen doel-
punt.

Voetbal
Uitslagen zondag 20 november
Vorden2-Erix21-l;RKZVC4-Vorden
3 1-4; Pax 6 - Vorden 4 1-1; Vorden 5 -
Zutphania 5 4-0; Vorden 6 - Be Quick 7
0-0; Vorden 7 - Erica 7 0-4; AZC 7 - Vor-
den 8 4-3.

Programma zondag 27 november
Vorden l - Terborg l; Vorden 3 - Rietmo-
len 2; Erica 6 - Vorden 4; Vorden 5 -
SVGV 4; Eerbeekse Boys 7 - Vorden 6;
Vorden 7 - Socii 5; Pax 11 - Vorden 8.

Uitslagen zaterdag 19 november
junioren
Sp. Eibergen Al - Vorden Al 0-1; Zut-
phen BI - Vorden BI 0-5; KI. Dochteren

BI - Vorden B2 1-1; Vorden Cl - Apel-
doornse Boys Cl 2-1; Vorden C2 -
SKVW C2 8-2.

Programma zaterdag 26 november
Vorden Al - SDOUC Al; Vorden BI -
ABS BI; Vorden B2 - Wilh. SSS B2;
Voorwaarts C l - Vorden C l; Vorden C2 -
Witkampers C2.

Ratti jeugd
Zaterdag 19-11: Ratti Cl - Beekbergen
Cl 4-0.
Programma 26-11: Pr. Bernhard Cl -
Ratti Cl.

W Sociï
Vierakker-Wichmond
Zondag 20 nov. werden in de kantine van
de sportvereniging „Sociï", onder het ge-
not van een kop koffie, de 17 sponsors
van de W Sociï ontvangen; eerder deze
week waren nl. de borden langs het veld
al geplaatst.
De voorzitter, dhr. B. Krijt, dankte dan
ook deze massale sportmentaliteit en ge-
meenschapszin van deze plaatselijke on-
dernemers en wees er op dat ze hadden
bijgedragen om de begroting weer voor
het komend jaar sluitend te maken en de
inkomsten weer gewaarborgd waren.
De voorzitter memoreerde dat de subsi-
die van de gemeente Vorden nog niet be-
kend was en dus er nog een groot vraag-
teken overbleef.

De Sociï-gemeenschap was erg blij met
de plaatselijke ondernemers, die dit voor
hun vereniging hebben willen doen en
het werd dan ook erg gewaardeerd.
Als blijk van waardering kregen de spon-
sors een vaantje en de dames een bloe-
metje aangeboden.
Deze gezellige middag werd opKeluis-
terd met de vrolijke tonen van „Jubal",
die hiervoor naar de kantine van „Sociï"
was gekomen om e.e.a. luister bij te zet-
ten.

Biljarten
Uitslagen
woensdag 9 nov.: Kranenburg l-Excel-
sior l 33-36 - dinsdag 8 nov.: Heezen 2-
Kranenburg 2 31-36, Kranenburg 5-Ons
Genoegen 6 34-34 - donderdag 10 nov.:
Den El^p-Kranenburg 3 2640, Kra-
nenburg^KOT 3 36-27.

Pupillen
Uitslagen zaterdag 19 november: D l: Vor-
den-PA)^-2, D2: Vorden-Wilhelmina
SSS 3 IK1-11-tal: PAX 2-Vorden 0-8,
El-7-talWitphania 1-Vorden 18-0, Fl:
Voorst 1-Vorden 1-2, F2: Be Quick 1-Vor-
den 2 6-0.
Programma zaterdag 26 november: Dl:
Erica-Vorden, D2: SHE 1-Vorden, El-11-
tal: Vorden-SHE l, El-7-tal: Vorden-Eri-
ca 2, Fl: Vorden-Spc. Eefde, F2: Vorden-
PAX3.

Zaterdagvoetbal
Ratti heeft afgelopen zaterdag opnieuw
een nederlaag geleden. In Teuge toonde
Sp. Teuge zich de sterkste en won ver-
diend met 5-2.
Sp. Teuge begon de wedstrijd aanval-
lend en zette een nog steeds gehandi-
capte Ratti, dat geen beroep kan doen
op de spelers Marti Dijkman, Percey
Lash, Dick Smit en Piet Immink, onder
druk. Na een kwartier spelen werd de
score geopend toen een Teuge-aanval-
ler de bal na een lange rush langs doel-
man Robert Bos schoot. Enkele minu-
ten later was het alweer gelijk. Pascal
Klootwijk zette goed door en scoorde de
gelijkmaker. Na dit doelpunt verhoogde
Teuge de druk op het Ratti-doel.
Onachtzaamheden in de Ratti-ver-
dediging leverden enkele minuten voor
rust twee Teugse doelpunten op waar-
door de rust met een 3-1 stand inging.
Na de rust een aanvallend Ratti en een
gevaarlijk counterend Teuge. Uit één
van deze counters verhoogde Teuge de
score tot 4-1, waarna Harm Welleweerd
na een fraaie solo 4-2 liet aantekenen.
Enkele kansen om de achterstand te ver-
kleinen werden door Ratti niet benut.
Kort voor het einde scoorde Teuge nog-
maals waardoor de eindstand van 5-2
werd bereikt.

Door dit resultaat neemt Ratti nog steeds
de laatste plaats op de rangüjst in.
A.s. zaterdag speelt Ratti thuis tegen
D.Z.S.V. uit Dinxperlo.

Waterpolo
Nederlaag dames Vorden
tegen Flamingo 's
De dames van Vorden '64 hebben zon-
dagavond de competitiewedstrijd tegen
Flamingo's uit Rheden verdiend met 3-1
verloren. In de eerste twee speelperi-
odes werd er niet gescoord. Nadat Fla-
mingo in de derde periode met 1-0 de
leiding had genomen maakte Disere
Westerveld gelijk 1-1. In de laatste fase
van deze speelperiode scoorde de
thuisclub 2x achtereen, eindstand: 3-1.

Dames Dash/Sorbo
door blessures
geteisterd
"Ben benieuwd of Dash/Sorbo "juf-
frouw Saartje" heeft meegebracht", zo
schreef de redakteur van PZ. Dynamo
in zijn voorbeschouwing op de ontmoe-
ting tussen de dames II van de Apel-
doornse club en Dash/Sorbo in het
nieuwsbulletin. Wel Saartje was er niet
bij, die was volop aan het genieten van
de festiviteiten rondom haar 75e verjaar-
dag. Maar goed ook want het spel van de
Vordense dames was deze middag niet
van dien aard dat de toeschouwers daar
de handen voor op elkaar kregen.
Echter niet verwonderlijk. Als coach sta
je machteloos wanneer drie basisspeel-
sters het al een paar weken vanwege
blessures moeten laten afweten. (Carla
Jansen is tot dusver in dit seizoen ge-
noodzaakt het spel van de zijlijn te bekij-
ken). Verder ontbraken deze middag
Carla Veninga en Marijke Smeerdijk.
Dash/Sorbo werd in de ontmoeting te-
gen de reserves van P.Z. Dynamo bij vla-
gen weggespoeld. Het spel van de Apel-
doorase dames was vooral via de linker-
flank gevaarlijk. Uit de hoek werden de
meeste punten gescoord. Ook qua op-
slag faalde Dash/Sorbo. Mede doordat
de gehele wedstrijd tegen een achter-
stand werd aangekeken verslapte de
concentratie waardoor diverse keren de
opslag tegen het net werd geslagen. P.Z.-
Dynamo stelde daar een "vlijmscherpe"
serve tegenover waardoor Dash in de-
fensief opzicht in de grootste proble-
men geraakte.
In de eerste set konden de Vordense da-
mes het tot 5-5 bijbenen. Toen kwam de
betere passing van Dynamo ook in de
score tot uitdrukking 15-7.
Deze verdiende setoverwinning had tot
gevolg dat de thuisclub zodanig in haar
ritme kwam dat ze in de tweede set over
Dash "heenliep". Jaap Sanders pro-
beerde via diverse wissels zijn ploeg nog
op te peppen, dat mocht niet baten. Set-
stand 15-4 voor Dynamo.
De derde set leek aanvankelijk een for-
maliteit. Dynamo deed het wat kalmer
aan, waardoor Dash na een 7-1 achter-
stand in de slotfase nog wat kon "tegen-
sputteren" de eindstand was 15-9. Deze
nederlaag betekent voor Dash/Sorbo
dat het degradatiespook aan de horizon
komt opdagen. Zaterdag^iuis tegen
Abcoude dient Dash/SdJ^ dan ook
zeer zeker punten te behalen.

Heren Dash eervol ten onder
De heren van Dash hebben zaterdag
eindelijk weer eens goed v^eybal laten
zien. Zaterdag werd tege^ft koploper
Devolco welliswaar verloren, dat neemt
niet weg dat de thuisclub dankzij het pu-
bliek op een goed gespeelde wedstrijd
kan terug zien. In de eerste set viel
Herco Beekman met een ernstige enkel-
blessure uit. Dat heeft voor Dash verre-
gaande konsekwensies aangezien de
"blessuremand" al aardig gevuld is!
De eerste set ging met 15-6 verloren. In
de tweede en derde set speelde Dash ge-
concentreerd. Het publiek bleef voor
Dash een grote inspiratie. Uiteindelijk
gaf de klasse van Devolco met 15-10 en
15-11 toch de doorslag.

Dammen
Bondskompetitie
In de afgelopen week kwamen 2 DCV-
teams in aktie. Het derde team speelde
uit tegen DCV Zevenaar. Ondanks een
zeer vroege nederlaag van DCV-voorzit-
ter Theo Slutter hielden de overige spe-
lers het hoofd koel, waarbij de routiniers
Bernhard Breuker, Gerard Dimmen-
daal en captain Gerco Brummelman tot
winst kwamen.

Het vierde team speelde tegen de
Warnsveldse reserves. Hier werd een
duidelijke 9-3 overwinning geboekt, die
nog groter uit had kunnen vallen als
John Kuin zijn schijfwinst beter had ver-
dedigd. Bertus Wentink, Henk Esselink
en Mike Voskamp boekten hier een
overwinning.

DCZ Zevenaar 2-DCV
Vorden 3 6-10
H. Willemsen-T. Slutter 2-0, W. Ver-
heyen-J. Ebben 1-1, H. Haytink-J. Slut-
ter 1-1, C. Fontein-B. Breuker 0-2,
W. Jansen-G.Dimmendaal 0-2,
G.Stokman-G.Hulshof 1-1, E.Essink-
G.ter Beest 1-1, A, Brugman—G. Brum-
melman 0-2.

DCV Vorden 4-DZW
Warnsveld 2 9-3
M. Voskamp-W. Kral 2-0, J. Hoenink-
B. van Beek 1-1, B. Rossel-H. Jager 1-1,
H. Essink-W. Bosman 2-0, B. Wen-
tink-C.v.d. Heide 2-0, J. Kuin-
H. Handstede 1-1.

Gelders kampioenschap
In de eerste hoofdklasse hebben Henk
Reusink en Gerrit Wassink na een
bloedstollende en 5lh uur durende partij
remise gespeeld. Reusink kreeg overtui-
gend de beste kansen na een ietwat mis-

lukte aanvalsopzet van Wassink, maar
na een schijnoffer kwam een punten-
deling weer binnen bereik. Henk
Hoekman kwam wel tot winst na een so-
lide partij tegen Bertus Nijenhuis. In de
tweede klasse won Gerco Brummelman
van Henk Lenselink en kwam Jan Hoe-
nink remise overeen met Charl Boswijk
(Nijkerk). Eenzelfde resultaat boekte
Mike Voskamp bij de aspiranten tegen
Hendri Fidder (Harderwijk), wat wel tot
gevolg had dat hij zijn eerste plaats nu
moet delen met de Huissenaren Bob
Hebben (door een overwinning op
Frieda Meyerman) en Ferry Kemper-
man.

Meisjeskampioenschap
Anja Bouwman heeft zich in Lunteren
geplaatst voor het Nederlands
meisjeskampioenschap. Zij haalde in 6
partijen 11 punten en bleef daarmee de
konkurentie ruim voor. De nationale fi-
nale is op 10 december.

Jeugdappel
In Laren werd het eerste Jeugdappel van
het seizoen afgewerkt. Aangezien de be-
geleider wellicht dacht dat Ulft tussen
Vorden en Laren in lag, kwamen de 5
Vordense pupillen een uur te laat. Des-
ondanks paste de organisatie de spelers
alsnog in, wat voor Bastiaan Star een Ie
plaats opleverde met de daarbij beho-
rende beker in pupillengroep 4. Ruud
Booltink scoorde in groep 5 een 2e
plaats wat met een medaille beloond
werd. Sandra Bleumink, Jochem Schie-
ven en Mark Heuvelink eindigden resp.
op de 3e, 4e, en 5e plaats in hun groep.

Onderlinge kompetitie
Senioren: H. Graaskamp—H. Groten-
huis t.H. 1-1; J. Masselink—T. Janssen
2-0; H. Klein Kranenbarg—M. Boers-
broek 1-1; B. Hiddink-B. Breuker 2-0;
J. Slutter-G. Hulshof 1-1; S. Buist-
G. Wassink 0-2; H. Wansink-R. Slutter
1-1; A. Walraven-G. Beest 2-0;
Jeugd: M. Teunissen—M. Klein Kranen-
barg 0-2; F. Meyerman—A. van Hoog-
moed 1-1; D. van Dijk-M. Kuin 0-2;
Y. Baakman—A. Berenpas 2-0; M. Lub-
bers—J. Schieven 2-0; R. Bleumink—
K. Havenaar 2-0; M. Heuvelink—
S. Bleumink 0-2; W. Chu Chin-
A.J. Wullink 2-0; B. Star-B. Jongbloeds
2-0; J. Schieven- B: Vriend 2.0; M. Lub-
bers-K. Havenaar 1-1; W. Chu Chin-
J. Schievens 2-0; B. Jongbloeds—
S. Bleumink 2-0; K. Havenaar—
B. Vriend 2-0.

Landelijk
Tafeltennistoernooi
voor basisscholen
Onder auspiciën van de Nederlandse Ta-
feltennisbond zal in een nieuwe opzet in
de kerstvakantie op ca. 250 plaatsen ver-
spreid over heel Nederland het Basis-
scholieren-tafeltennistoernooi gehou-
den worden.
De uitvoering van dit groots opgezette
evenement wordt zowel financieel als
ook promotioneel ondersteund door de
Bossche uitgever Malmberg, uitgever
van onder meer de jeugdbladen 'Okkie'
en 'Taptoe'. De doelgroep bestaat uit
alle kinderen van groep 5 t/m 8 van de
basisschool.
Het toernooi zal de naam hebben van
'Taptoe-tafeltennistoernooi'. Met me-
dewerking van de uitgever krijgen ruim
800.000 kinderen in Nederland persoon-
lijk een uitnodiging en de verwachting is
dat minstens 20.000 jongens en meisjes
zullen meedoen. Er zal onderscheid ge-
maakt worden tussen kinderen die wel
en kinderen die geen lid zijn van een ta-
feltennisclub.
De opzet van het toernooi is dat alle
deelneemsters/deelnemers een dag ge-
zellig kunnen komen tafeltennissen en
op een ontspannen manier kennisma-
ken met deze sport. 'Meedoen is belang-
rijker dan winnen'.
De organisatie van dit evenement berust
bij de commissie schoolsport van NTTB
en in Vorden bij de TTV Treffers '80.
De speeldatum is op donderdag 29 de-
cember 1988.
Nadere informaties worden gaarne ver-
strekt door W. Jansen, tel. 2653.

Grote streekshow in
Dorpscentrum
Op 25,26 en 27 november organiseert de
vogelvereniging 'De Vogelvriend' in het
Dorpscentrum een grote vogelshow.
Hieraan werken mee de vogelverenigin-
gen Eibergen, Goor, Ruurlo, Deventer,
Eefde en 'De Vogelvriend' uit Vorden
zelf.
Op deze wedstrijd zijn 625 vogels aanwe-
zig die donderdag 24 november door
acht keurmeesters worden gekeurd.
De heer T. Eykelkamp, voorzitter van
'De Vogelvriend', zal vrijdagavond 25
november de tentoonstelling openen.
Tevens zullen die avond de prijswin-
naars bekend worden gemaakt.
Om het showelement wat te verhogen
heeft de 'Vogelvriend' een aantal men-
sen met een stand aangetrokken. Zo zal
onder andere het IVN en de kleindieren-

vereniging PKV aanwezig zijn. Staats-
bosbeheer zal het gehele podium tot een
fraai geheel omtoveren. Voor de men-
sen die een vogeltje willen kopen is er
ook een verkoopklasse aanwezig. De
tentoonstelling is zaterdag en zondag 27
november geopend. De toegang is gra-
tis.

Tentoonstelling
PV Vorden
De pas opgerichte Postduivenvereni-
ging Vorden organiseert zaterdag 26 en
zondag 27 november een tentoonstel-
ling in café 'Het Zwaantje' aan de Hen-
geloseweg. In totaal zijn er zo'n 180 in-
zendingen. Zaterdag is de tentoonstel-
ling 's avonds geopend en zondag 27 no-
vember de gehele dag.

Successen
Graafschaprijders
Tijdens een in Harfsen gehouden En-
duro kwamen de leden van de motor-
club 'De Graafschaprijders' tot de vol-
gende resultaten: senioren 250 cc, Carol
Mulder, 3e; senioren 500 cc, Walter
Arendsen, 3e; nationaal junioren 125 cc,
Erik van Ark, Ie, W. Zweverink, 4e; na-
tionalen 250 cc, Frank Arendsen, 3e en
Tonny Harmsen, 5e; nat ionalen 500 cc,
Marcel Bulten, Ie; nationalen viertakt,
Eric Mulder, 4e en S. Jansen, 5e.

Forse zege dames
Velocitas tegen AZC
De dames van Velocitas hebben de
thuiswedstrijd tegen AZC II op vrij ge-
makkelijke wijze met 9-0 gewonnen. In
deze eenzijdige wedstrijd was de rust-
stand 2-0 door goals van Gracia Rouwen
en Kitty Medze. In de tweede helft werd
de score tot 9-0 opgevoerd dankzij goals
van G. Rouwen 2x; K. Medze 2x; S. Bul-
ten, A. Pierik en H. Spithoven.

Olympic II -
Velocitas 1-1
In de uitwedstrijd tegen Olympic D
raakte Vorden speelster Roxanne ter
Huerne ernstig geblesseerd. Een sterker
Velocitas slaagde er pas in om 2 minuten
voor tijd te scoren middels Kitty Medze.
Met de gedachten al bij de overwinning
op het ongeslagen Olympic werd het in
de laatste seconde toch nog gelijk 1-1.

Nederlaag Treffers
tegen Unitas
De Treffen kreeg tegen koploper Unitas
geen schijn van kans. Via één overwin-
ning van S. Hovenkamp en winst bij het
dubbel betekende een 8-2 zege voor
Unitas. Het tweede team won met 8-2
van Dropshot 3. S. Hovenkamp en
R. Gasper wonnen ieder drie partijen en
samen het dubbel. T. Buitink won één
partij.
Het derde team verloor met 4-6 van H &
W. T. Buitink won 3x en J. Lamers lx.
De jeugd won met 8-2 van Litac Zeiler 3,
dankzij 3 zeges van Arjan Sprukkelhorst,
twee van Bart Notten en Joanne Wi-
chers. Ook het dubbel werd door Tref-
fers gewonnen.
Deze week speelt Treffers I tegen Lente-
morgen en gaat het tweede team op be-
zoek bij RTTV 2. De jeugd speelt thuis
tegen Atak 3.

'De Graafschaprijders'
met vier teams in
Endurocompetitie
De auto- en motorclub 'De Graafschap-
rijders' is de enige vereniging in Neder-
land die de nieuwe Endurocompetitie is
ingegaan met vier teams. Volgens mana-
ger Gerrit Arfman is dat te denken aan
het feit dat de club de rijders alüjd zo
voortreffelijk begeleidt. 'Dat geeft een
wisselwerking, zowel rijders als begelei-
ders hebben er veel lol aan. Bovendien
staat het bestuur van 'De Graafschapry-
ders' voor de volle honderd procent ach-
ter de rijders. Door dit alles krijg je team-
geest en is de animo om mee te rijden zo
groot', aldus Gerrit Arfman. 'De Graaf-
schaprijders' is in de klasse Senioren
met twee teams van de partij. In team I
rijden: C. Mulder; A. Sloefers, P. Bergs-
ma en Th. de Kinkelder; in team II ko-
men uit: W. Arendsen, J. Klein Brinke,
Joh. Braakhekke en M. Siers.

Bij de klasse nationalen ook twee
teams. In team I rijden M. Bulten, T.
Harmsen, E. van Ark en F. Arendsen.
In team II komen uit: B. Schuppers,
W. Zweverink, F. Mulder en H. Jan-
sen. De rijders zijn verplicht om alle
wedstrijden die in het seizoen 1988/
1989 plaats vinden te rijden.
De komende weken staan de vol-
gende Enduro-ritten op het pro-
gramma; 26 november Zelhem; 3 de-
cember Neede en 10 december in En-
ter.



G.J.G. Tolkamp
diëtiste

• Woningbouw met name voor
jongeren en ouderen

• Doorstroming bevorderen ten
behoeve van degenen die
aangewezen zijn op sociale
woningbouw

1

Sinterklaas

BLOEM-
SCHIKKEN

Voor de Kersttijd gaan we
weer leuke werkstukken
maken.
Zin om mee te doen?
Er zijn nog enkele plaatsen
vrij.

Ook kunt U zich nu reeds
aanmelden voor een

CURSUS.
bestaande uit 7 lessen,
om de 14 dgn., aanvang
eind januari.

INL. + OPGAVE:

Willemien
Steenblik
Dennendijk 13
7231 RD Warnsveld
Tel. 05752-2810

1 OLijst o
Bel voor vervoer
naar stembureau
of volmacht:

mevr. A.J. Mulderije, Vorden
tel. 05752-3254.

H.A. Bogchelman, Vorden
tel. 05752-2354.

G.J. Rietman, Vierakker
tel. 05754-302.

mei
Televisie

reparaties
_ direct

naar

-' uw vakman
- van vertrouwen
ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI IELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

NU ook

gevestigd in ZUTPHEN

aan de LAARSTRAAT 61

INSTALLATIEBEDRIJF
FABRIEKS- EN MACHINE ONDERHOUD

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

Met ingang van
1 september zijn
de werkplaats- en
winkelopenings-
tijden gewijzigd.

Zaterdagmiddag
gesloten
vanaf 12.30 uur.

Woensdag^
middag
geopend
tot 16.30 uur.

SERVICE

DAG

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.

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

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

MAAK GEBRUIK VAN DE

WINTERSCHILDER
en ontvang een

PREMIE
VAN F 250,-
per man per week

Minimaal 3 dagen binnenschilder- en behangwerk
in de periode van 21 nov. 1988 tl m 17 mrt. 1989.

SCHILDERSBEDRIJF

ROUWEN
Vierakkersestraatweg 28
Vierakker
Tel. 05754-361

St. NIKOLAAS AANBIEDING

Dames pluche
pantoffels
in bleu en beige

Heren corduroy
"M1'16" NU 19,

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 -tel. 1342

Zutphenseweg 21, Vorden, Tel. 05752-1215
Hogestraat 26, Dieren, Tel. 08330-22109

STRATEN VOETBAL
TOfRNOOI

Dames Velocitas organiseren:

STRATENVOETBAL
TOERNOOI
op 8 en 15 januari 1989

Opgave vóór 12-12-'88 bij:
R. ter Huerne
05752-1921

f
S

MAN DE WEEK

NOVILONS

«g* GARDENA
Geschenkideeën voor tuin en auto
Combisystem-teleskoopsteel
art. nr. 3711 (Verlengsteel voor b.v. nr.305)
Van hoogwaardig aluminium, dus licht en
stabiel. Lengte: 160 tot 290 cm
Adviesprijs: / 59,50

Bloemenschepje
art. nr. 3570

Van hoog-
'aardig kwali-

teitsstaal. Voor
het aan- en overplanten
Adviesprijs: / 8.25

Handzaam mode1

sterke kwaliteit vooi
schone en
scherpe
snede
Adviespnis
l 31,50

Combisystem-voegenkrabber
art. nr. 3555
Geslepen mes
van roestvni-
st

Aktieprijs
f 22,50

voor verwijderen
an onkruid uit

tegelvoegen.
Adviespnis: l 17,95 Aktieprijs:

f 14,95

Multifunktionele broes
art. nr. 1940
Traploos instel-
bare straal-
vorm: spits-,
sproei-, broes-
• •n riakkc
straal.
Adviesprijs:
f 37.75

Autoset art. nr. 1034
Complete startset voor iedere autobezitter
Adviesprijs: l 56,45

Combisystem-snoeizaag

Voor zuiver en makkelijk zagen van
takken Verlengbaar tot 5 meter met
combisystem-teleskoopsteel.
Adviesprijs: / 31.50
Aktieprijs: r 23,95

Tuinhandschoenen
art. nr. 527. Maat L, blauw
grijs art nr 524 Maat S,
róód-blauw Van hoog-
waardig katoen Slijtvaste
handpalm, goede pasvorm
Adviesprijs: f 14,95
Aktieprijs: l 12,95

Slangewagen
art. nr. 2610
Roest en
corrosievrij
materiaal
Licht hanteer-
baar. Voor
max. 60 meter
(13 mm) slang.
Adviesprijs:
l 1 19,50
Aktieprijs
(excl. slang):
f 89,5O

beharing
Adviesprijs.
/ 20.95

GARDENA
Deze en vele andere Gardena geschenkideeën zijn nu verkrijgbaar bij:

btoéndseti
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

uit voorraad - 200 breed
normaal 75,-

DEZE WEEK:

- .̂uu ureei

59-*j&, iPER METER

BOUW- OF
RENOVATIEPLANNEN?
Wij geven u geheel vrijblijvend advies.
Opmeten en leggen van uw tapijt is gratis.
* eigen binnenhuis architectuur
* 5 jaar garantie op ons tapijt
* ruim 60 rollen 400 en 500 breed

uit voorraad leverbaar

Onze prijs valt u beslist mee!

HELMINK
meubelen

Zutphenseweg 24

Vorden/Eibergen

Tel. 05752-1514

Voor al uw Sint-ideën
staan wij voor U klaar.

Wij hebben alleen op
Vrijdag-avond Koopavond.

Er worden geen St. Nicolaaszegels verstrekt,
doch wij geven

10% korting
op alle artikelen bij contante betaling
van 28 nov. t/m maandag 5 december.

Bloemist-Hoveniersbedrijf

Zutphenseweg 64, Vorden, Tel. 1508
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Nieuwjaarsconcert
De eerste trekking vindt plaats op 8 ja-
nuari a.s. Dan zal er tegelijkertijd samen
met de muziekvereniging 'Jubal' uit
Wichmond een Nieuwjaarsconcert wor-
den gegeven. Op 19 februari treedt de
boerenkapel 'De Achtkastelendarpers'
op. De derde trekking vindt plaats op 18
maart tijdens de jaarlijkse uitvoering. De
'Kranenburgse Muzik Verein' uit Duits-
land zet luister bij de trekking op 22 april
1989. Bij de trekking op 26 mei treedt de
Tiroler kapel 'Loarn's Plezier' op.
De laatste trekking op 15 september valt
samen met een folkloristische Achter-
hoekse Avond.
Dan wordt bekend wie met de hoofdprijs
van 12.500 gulden zal gaan strijken.
16 september wordt er een groots opge-
zet KNF-concours gehouden met
's avonds een feestavond met medewer-
king van de 'Dinkellanders'. Voor 17 sep-
tember is er een gezellig samenzijn voor
alle medewerkers en belangstellenden
m.m.v. 'FreeTimeMusik'. De lotenhou-
ders hebben bij alle avonden gratis en-
tree. Loten kunnen vanaf heden ook bij
de AMRO-bank gekocht worden.

i

U wilt toch ook dat uw kaarsje zo
lang mogelijk blijft branden...?
Nuttige voorlichting over de gevaren van een (door RO„ van der Most, medisch journalist)
verhoogd cholesterolgehalte.

Een verhoogd choleste-
rolgehalte is één van de
meest belangrijke risico-
factoren voor het ont-
staan van hart- en vaat-
ziekten.
Onderzoek heeft uitge-
wezen dat wanneer het
cholesterolgehalte met
bijvoorbeeld 20% wordt
verlaagd, de kans op een
hartinfarct met het
dubbele - dat is 40% -
vermindert. Hieruit
moge blijken hoe belang-
rijk het is het cholesterol-
gehalte in de gaten te
houden en bij een te
hoog gehalte de juiste
maatregelen te treffen.
Om de Nederlander meer
'cholesterolbewust' te maken
heeft Bristol Myers, de
producent van het medica-
ment Questran, het boekje
'U wilt toch ook dat uw
kaarsje zo lang mogelijk blijft
branden...?' doen verschij-
nen, dat onlangs via ruim
3.5(X) huisartsen werd ver-
spreid.

Dit boekje gaat niet alleen^
op de gevaren van een
verhoogd cholesterol, maar
geeft ook aan hoe, door een
bewuster leven, het choleste-
rolgehalte binnen de perken
kan worden gehouden.

10 tot 20% lager
Bij dat bewuster en dus
gezonder leven hoort uiter-
aard goede voeding. Over het
algemeen kan men stellen dat
wij Nederlanders 'te vet'
eten, met name te veel
verzadigde vetzuren. Het
cholesterolgehalte bij mensen
die weinig vlees en vet, maar
veel vis eten, ligt gemiddeld
genomen 10 tot 20% lager
dan bij hen die nauwelijks vis
eten maar echte vleeseters
zijn en van vette jus houden.
In een land als Japan waar
vlees schaars is en vis het

nationale gerecht is, komen
dan ook duidelijk minder
hart- en vaatziekten voor dan
hier in het Westen.

Nu wordt er al gauw gezegd
dat een 'cholesterolbewust'
eetpatroon niet smakelijk zou
zijn. Het tegendeel is waar,
want het komt maar op twee
dingen neer:

1 eet niet te veel
2 eet minder verza-

digde vetzuren.

risicofactoren
Naast verkeerde voeding,
vormen roken en een ver-
hoogde bloeddruk in combi-
natie met een verhoogd
cholesterol een ernstig risico.
Dat zijn overigens bekende
gegevens.
Maar gebrek aan beweging
en stress zijn evenzeer facto-
ren die in combinatie met een
verhoogd cholesterolgehalte
tot hart- en vaatziekten
kunnen leiden.
Nu is het probleem dat zaken
als roken en inaktiviteit heel
tastbaar zijn, terwijl een
verhoogd cholesterolgehalte
ongemerkt blijft. Van een
verhoogd cholesterol merk je
in feite niets. Daarom is het
zo belangrijk dat men, zeker
wanneer andere risicofacto-
ren aanwezig zijn, weet of het
cholesterolgehalte goed is.
Daarom is het zo belangrijk
dat u van tijd tot tijd uw
cholesterolgehalte laat bepa-
len. Het kan gemakkelijk:
een simpele bloedprik en de
uitslag is een kwestie van
dagen. Vraag wanneer u
denkt dat het nodig is, uw
huisarts om zo'n cholesterol-
bepaling... is het gehalte te
hoog dan kunnen er maatre-
gelen worden getroffen.

Om een indruk te geven:

'Vet' zijn:
boter, margarine, mayonaise,
gebak, chimauoten, jonge
kaas, volle BRkprodukten,
koffieroom, alle worst-soort -
ne, paté, rauwe ham, ma-
kreel, paling, snacks, eier-
dooiers, orgaanvlees.
'Vetarm' ZIÜB^
halvarine, f^rsaus, Japanse
mix, waterijs, 20+ kaas,
magere kwark, cottagechee-
se, karnemelk, tartaar,
rookvlees, rosbief, kabeljauw,
tong en zalm.

'Verzadigde vetzuren' o.a. in:
gewone margarine, rundvet,
spek, roomboter, koekjes,
chocolade.
'Onverzadigde vetzuren' o.a.
in:
sla-olie, zonnebloemolie,
dieetmargarine, linolzuurrij-
ke koffiemelk, linolzuurrijk
bak- en braadvet.
Er bestaat niet echt een reden
tot klagen. Een gepocheerde
tong is niet te versmaden en
rosbief met knoflooktenen
evenmin.

Specifieke informatie over
'stoppen met roken', sporten,
of voeding kunt u aanvragen
bij onderstaande organisaties.

Stichting Volksgezondheid en
Roken
Frederik Hendrikln. 34a,
2582 BC VGravenhage

Nederlandse Sport Federatie
Postbus 80555,
2508 GN VGravenhage

Voorlichtingsburo voor de
Voeding, postbus 85700,
2508 CK VGravenhage

tnvntnp. (030) 33.15.49

Dak- en thuislozen: zwerfjongeren, ex-psychiatrische patiënten, (gescheiden) vrouwen,
langdurig werklozen, verslaafden, alcoholici, vluchtelingen, enz.

"Tja, maar wat ik me afvraag ...

zijn dat ook MENSEN ZOALS WIJ?"
Echtscheiding, vervolgens geen werk?

Geen kennissen, wel te veel alcohol? Het ene pro-
bleem lokt het andere uit: Nederland
kent meer dan 200.000 dak- en thuis-
lozen. Ook in uw omgeving kan het

spelen. Tijdig begrip kan veel ellende voorkomen.
Voor iedereen ligt dus informatie klaar.

litfói-rnatre; VPC Antwoord-
nr. 9089, 3500 ZA Utrecht

Dak- en thuislozen?
ZONDER OPVANG BlUYEN ZE NERGENS

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE,
DUIZENDEN LEZEN

UW ADVERTENTIE!

EHBO
afdeling Vorden

"JETTING", VOLUME
A LA CARTE !

Donderdag 17 november jl. behaalden 13
gediplomeerde EHBO-ers de aanteke-
ning „Reanimatie", gebaseerd op het
eenheidsdiploma EHBO van „Het Oran-
je Kruis". Het waren de dames: C. van
Woudenberg-Jansen, J.H. Bijen-Wasse-
veld, H.W.A. Eijkelkamp, T.F. Berenpas,
J.H. Wesselink en de heren: G.J. Kam-
perman, G.H. Eggink, R. Bulten, H. Teu-
nissen, A. Gotink, L.J.H. Eijkelkamp,
F.J. Burger, A. Hoftijzer (uit Borculo).

KPO

Gedurende haar
bijna zeventigjarig
bestaan heeft L'Oréal
herhaaldelijk bewe-
zen het voortouw te
kunnen nemen op
het gebied van pro-
duktontwikkeling en
vernieuwing.

"Jetting" is zo'n
eigentijdse ontdek-
king van L'Oréal, een
revolutie op het
gebied van coifieer-
technologie. Dankzij
deze formule is een
vol, stevig kapsel dat
meteen goed valt en
waar geen ingewik-

kelde modelleer-
technieken aan te
pas komen, voor
iedere man, vrouw
maar ook jongere
weggelegd. Jetting is
speciaal bestemd
voor mensen die een
afwisselend, actief
leven leiden met
veel sport en uit-
gaan. Het effekt van
Jetting is volkomen
natuurlijk.

Het kapsel krijgt
precies op de
gewenste plaatsen
volume zonder dat
er slagen, golven of

krullen ontstaan,
zoals dat bij perma-
nenttechnieken wel
het geval is. De ver-
andering is subtiel,
modem en doeltref-
fend.

Het produkt heeft
de vorm van een gel.
De substantie wordt
door de kapper aan-
gebracht op de aan-
zet van het haar, bij
de hoofdhuid. De
haarlengten en -pun-
ten worden ge-
spaard. De samen-
stelling en eigen-
schappen van deze

Vierakker-Wichmond
Op 15 november hebben de KPO-leden
zich creatief bezig gehouden met het ma-
ken van kerstversiering. Mevr. C.Lep-
pink uit Baak vertelde hoe men leuke
kerst- of wenskaarten kan maken, ook
andere kerstversiering kwam aan de or-
de.
Ze had allerlei voorbeelden en materia-
len bij elkaar, waar het leuk mee werken
was. Elk lid maakte een servetring in
kerstsfeer die tijdens de Kerstviering op
20 dec. wordt gebruikt.

Zutphenseweg 21, Vorden, Tel. 05752-1215
Hogestraat 26, Dieren, Tel. 08330-22109

gel staan garant voor
een uiterst gecon-
troleerde toepas-
sing. De kapper
bep;uilt, in samen-
spraak met de klant
of Jetting plaatselijk
dan wel het hele
kapsel van volume
en stevigheid moet
voorzien.

De toepassings-
mogelijkheden zijn
velerlei: de eigen
inventiviteit van kap-
per en klant, de haar-
mode, controle van
weerbarstige lokken
en kruinen of van fijn
en slap haar bepalen
welke dimensie Jet-
ting kan toevoegen
aan het kapsel. Een
Jetting-behandeling

is snel, v(X)rdelig,
persoonlijk en kan
elke zes weken wor-
den herhaald en
gevarieerd.

De behandeling
kan vóór en na het
knippen worden uit-
gevoerd bij zeer
kort, kort, en half-
lang haar, over het
hele hoofd of alleen
maar bovenop, aan
de zijkanten, op een
kruin of op springe-
rige lokken. Jetting is
voor iedereen en
voor elk haartype !

De formule van
het produkt is origi-
neel. De gel is vol-
doende vloeibaar
om door te dringen

tot de kern van de
haren, maar stevig
genoeg om niet uit
te vloeien naar de
lengten en punten
van het haar.
De samenstelling is
gepatenteerd. Katio-
nische polymeren
zorgen voor gemak-
kelijke doorkam-
baarhcid, zachtheid
en glans van het
haar.

Anionische poly-
meren geven het
haar spankracht,
volume en stevig-
heid. Jetting is er in
twee sterktes: één
voor normaal haar
en één voor gevoelig
haar. De gel wordt
met een speciaal
geconstrueerde
penseel aangebracht
op de aanzet v-on het
haar.

De zeskantige "Jet
Rolls" van buig-
zaam schuimrubber
accentueren het
"aanzetvolume" nog
extra. De totaal
nieuwe behandeling
in de salon geeft
de kapper de moge-
lijkheid een volle-
dig nieuwe service
aan zijn klanten te
bieden, namelijk
"zes weken aanzet -
volume zonder krul-
len".

Geachte Abonnee's.

Geen Contact gehad! Onderstaand vermelden wij het overzicht
wie waar Contact bezorgd. Mocht u nog op- of aanmerkingen over
de bezorging hebben, dan kunt u altijd kontakt opnemen met druk-
kerij Weevers bv, tel. 1010 of rechtstreeks met de bezorgers.

De redaktie

Fam. Groenendaal, tel. 1931
Raadhuisstraat, Nieuwstad, Pastorieweg, Beatrixlaan, Prins Clauslaan,
W. Alexanderlaan, De Horsterkamp, Deldenseweg, Komvonderlaan, De
Delle, Dr. Staringstraat, P. van Vollenhovenlaan, Margrietlaan, Christina-
laan, Vordensebosweg, Rondweg

Fam. Schaafsma, tel. 3352
De Doeschot, Het Stroo, Het Eelmerink, Brinkerhof, S. van 's-Gravensande-
straat, H. van Bramerenstraat, H.K. van Gelreweg, Schoolstraat, Addinkhof,
Het Heyink, Hoetinkhof, B. van Hackfortweg, Gr. van Limburgstirumstraat,
van Heeckerenstraat, Dr. C. Lulofsweg

Fam. Althusius, tel. 2621
Burg. Galleestraat, Prins Bernhardweg, Stationsweg, Julianalaan, Enkweg,
De Eendracht, Smidsstraat, Molenweg, Insulindelaan, Wilhelminalaan,
Emmaplein, Mulderskamp, Almenseweg (Dorp), Het Hoge

Fam. Besseling, tel. 2638
De Horsterkamp, Kerkstraat, Het Wiemelink (l t/m 13 en 4 t/m 38), Ruurlo-
seweg (Dorp), Dorpsstraat, Decanijeweg, Zutphenseweg (Dorp), Groeneweg

Fam. Wentink, tel. 2492
Het Jebbink, De Boonk, Het Elshof, De Haar, De Steege, Het Gulik, Het
Wiemelink (15 t/m 73), Het Vaarwerk, Het Molenblick, Het Vogelbosje, De
Bongerd, De Hanekamp, De Stroet, Het Kerspel, Mispelkampdijk
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