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• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8,30 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E.J. C. Kamerling:
op afspraak.

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

Wethouder W. M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00 uur
volgens afspraak.

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

ERGADERINGEN
RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer ad-
vies aan burgemeester en wethouders
over aan de gemeenteraad aangebo-
den raadsvoorstellen tot het nemen
van een besluit. Zo nodig stellen bur-
gemeester en wethouders naar aanlei-
ding van een advies voorstellen nog bij
of houden deze aan. Ook kunnen
raadsvoorstellen ingetrokken worden,
de leden van de commissies zijn tevens
raadslid.
de commissie voor financiën en open-
bare werken vergadert op dinsdag 4 de-
cember 1990 om 19.30 uur in de verga-
derkamer van het gemeentehuis. Op
de agenda staan de volgende punten:
— vaststelling tariefverordening sport-

hal'tjebbinkl991;
— vaststelling verordening reinigings-

heffingen 1991;
— vaststelling legesverordening 1991;
— vaststelling verordening op de hef-

fing en invordering van rioolrech-
ten 1991;

— vaststelling verordening op de hef-
fing van onroerend goedbelastin-
gen;

— verkoop grond op het industrieter-
rein aan de heer H. van Olst;

— volumebesluit 1991 Wet op de
Stads— en dorpsvernieuwing;

— personeelsbezetting;
— subsidie-aanvraag Thuis Best voor

de bouw van 16 bejaardenwonin-
gen op het voormalig Gems-terrein;

— wijziging begroting 1990;
— verzoeken om schadevergoeding

ex. art. 49 Wet op de Ruimtelijke
Ordening;

— aankoop en inrichting voormalig
zuiveringsterrein;

— verslag vergadering HEK d.d. 26
november 1990.

De commissie voor algemeen bestuur
vergadert op dinsdag 4 december 1990
om 20.30 uur in het gemeentehuis. Op
de agenda staan de volgende punten:
— vaststelling beheersverordening op

de begraafplaatsen;
— verkoop grond op het industrieter-

rein aan de heer H. van Olst;
— volumebesluit 1991 Wet op de

Stads-en Dorpsvernieuwing;
— beroep tegen weigering bouwver-

gunning Oude Zutphenseweg4;
— subsidie-aanvraag Thuis Best voor

de bouw van 16 bejaardenwonin-
gen op het voormalig GEMS-ter-
rein;

— vaststelling bestemmingsplan Bea-
trixlaan!990;

— verzoeken om schadevergoeding ex
art. 49 Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning.

De commissie voor Welzijn en Milieu
\ergadert op donderdag 6 december
1990 om 19.30 uur in de vergaderzaal
van het gemeentehuis. Op de agenda
staan de volgende punten:
— vaststelling tariefsverordening

sporthal 'tjebbink;
— personeelsbezetting;
— subsidiering muziekschool.

Ook u kunt, indien u dat wenst, over de

onderwerpen die op de agenda staan,
uw mening kenbaar maken. De raads-
stukken, tevens commissiestukken, lig-
gen ter inzage in de bibliotheek te Vor-
den en in de Rabobank te Wichmond.
Als u wilt inspreken, moet u dit voordat
de behandeling van de agenda begint
aan de voorziter of de secretaris van de
commissie meedelen. De mogelijkheid
om in te spreken wordt geboden voor-
dat de behandeling van het betreffen-
de agendapunt begint. De mogelijk-
heid bestaat dat de commissieleden u
tijdens de behandeling van het agen-
dapunt vragen stellen. Tevens kan de
voorzitter een tweede inspraakronde
invoegen.

»•

^TARIEVEN SPORTHAL
'TJEBBINK OMHOOG

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om de tarieven
van de sporthal 'tjebbink met ingang
van l januari 1991 trendmatig te ver-
hogen met 2,5 procent. Het tarief voor
de huur van l zaaldeel gaat omhoog
van f 1 4, 30 naar 14, 70 per uur.
De commissie voor Welzijn zal hierover
een advies uitbrengen aan burgemees-
teren wethouders.

RECHTEN OMHOOG
De commissie voor financiën en open-
bare werken zal burgemeester en wet-
houders adviseren over het voorstel om
de reinigingsrechten voor het jaar
1991 met f 54,— te verhogen. Per per-
ceel komen de reinigingsrechten dan
op f 180,--. Voor deze kostenstijging
zijn een aantal oorzaken:
— stijging kosten voor het ophalen

van het huisvuil;
— kosten containers;
— kosten overslag Groenten Fruit en

Tuinafval: buiktransport naar de
VAM;

— verwerkingskosten;
— personeelskosten Gewest Midden

IJssel;
— voorlichting bij de omschakeling

van zakken naar een twee container-
systeem;

— kosten VAM contract.

De totale stijging van de kosten be-
draagtf 218.505,--.
Ook in 1992 en 1993 zullen de reini-
gingsrechten stijgen.

.• RIOOLBELASTING
IN VORDEN

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om een rioolbe-
lasting in te voeren. Dit is nodig om in
de toekomst de kosten van onderhoud
en vervanging te kunnen betalen. De
gebruiker van een rioolaansluiting zal
per jaar f 80,— rioolrecht moeten gaan
betalen. In totaal levert dit per jaar
f 200.000,-op.
De commissie voor financiën en open-
bare werken adviseert het college hier-

I» ONROERENDGOED-
BELASTING

10 PROCENT HOGER
De onroerendgoedbelasting zal in
1991 wederom met 10 procent stijgen.
Dit stellen burgemeester en wethou-
ders aan de gemeenteraad voor. De
werkelijke netto inkomsten voor 1991
bedragen dan f850.000,-. Dat de ver-
hoging noodzakelijk is blijkt uit de be-
groting voor 1991, die de gemeente-
raad in januari zal behandelen.
Ook hierover zal de commissie voor fi-
nanciën burgemeester en wethouders
eerst een advies geven voordat het
voorstel in de raadsvergadering van 18
december aanstaande zal worden be-
handeld.

!• VERDELING GELDEN
1991 VOOR STADDEN

DORPSVERNIEUWING
Van de provincie ontvangt de gemeen-
te jaarlijks een bedrag voor stads- en
dorpsvernieuwing. Burgemeester en
wethouders stellen de gemeenteraad
voor om dit bedrag van f 252.500,- als
volgt te verdelen:

— woningverbetering: f 65.000,—.
— monumenten en herstel rieten da-

ken: f 50.000,-.
— herinvulling terrein Van Snellen-

berg: f 60.000,-.
— omleidingsroute vrachtverkeer/re-

constructie rijksweg c.a. f 77.500,—.
Voor de bedragen die genoemd zijn
voor woningverbetering en monumen-
ten en rieten daken geldt dat deze, in-
dien een post volledig gebruikt is en de
andere nog niet, elkaar onderling kun-
nen aanvullen. In de loop van de jaren
is gebleken dat aanvragen voor wo-
ningverbetering minder zijn dan ver-
wacht werd. Het geld dat daarvan dus
overblijft kan dan toevloeien naar mo-
numenten en herstel rieten daken.

ANKOOP
ZUIVERINGS-

TERREIN
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om het voorma-
lig zuiveringsterrein aan Het Hoge aan
te kopen. De commissie voor financier,
en openbare werken behandelt dit
voorstel in de komende vergadering
van die commissie en zal het college
hierover adviseren.
Het Zuiveringsschap Oost-Gelderland
(ZOG) heeft na de ingebruikneming
van de rioolpersleiding naar Olburgen
de zuiveringsinstalatie buiten gebruik
gesteld. Burgemeester en wethouders
achten het uitgesloten dat een ander
het terrein met opstalen zal willen ko-
pen. Aangezien het ZOG geen onder-
houd meer hoeft te plegen aan de be-
staande bebouwing, zal het voor kun-
nen komen dat de zaak verpaupert. Er
is derhalve slechts een uitweg mogelijk:
aankoop door de gemeente. De kosten
van aankoop en sloop van de gebou-
wen bedragen ongeveer f 82.000,—. Na
sloop van de gebouwen zou het terrein
voor landschappelijke doeleinden ge-
bruikt kunen worden, wat betekent dat
het toegevoegd wordt aan het fraaie
Beekdal.
Burgemeester en wethouders vinden
dit echter te kostbaar en willen het ter-
rein gaan gebruiken voor de afdeling
gemeentewerken. Deze afdeling heeft
een tekort aan opslagruimte. Het colle-
ge wil dan ook vrijstelling verlenen van
het bestemmingsplan voor het meest
doelmatig gebruik van het terrein. Het
gaat dan om:
— opslagrioolsiib (in tank);
— bermgras en -grond;
— begroeiing en vegetatie uit berm-

sloten;
— snoeihout van bomen;
— straat-, veegvuile.d.;
— puinafval van wegen, zoals klinkers,

trottoirtegels en asfalt;
— gebruikt straatmateriaal;
— tuin- en bladafval van openbare be-

plantingen;
,— seizoengebonden materieel en ma-

teriaal (in voorbezinktank, die te-
vens wordt benut als (repara-
tie) werkruimte voor deze toerus-
ting).

•

BÏ« OLIEBOLLENAKTIE
MUZIEK-

VERENIGING CON-
CORDIA

Burgemeester en wethouders hebben
aan de muziekvereniging Concordia
vergunning verleend voor het houden
van een oliebollenaktie op 7 en 8 de-
cember 1990. Deze aktie wordt niet ge-
houden in Vierakker en Wichmond.

KPO Vierakker-
Wichmond
De leden van de KPO waren 20 nov.
bijeen voor een lezing over dyslexie
(woordblindheid). Mevr. Anneke Swie-
nink uit Ruurlo vertelde wat dit bete-
kend voor het kind maar ook voor de
ouders.
Dyslexie staat voor woordblindheid,
leesblindheid, lees- en schrijfstoomis-
sen. Kinderen maar ook volwassenen
die hier mee zitten hebben een norma-
le intelligentie, maar kunnen vaak niet
lezen of schrijven. Het begint vaak in
het 3e schooljaar, maar ook even zo
vaak nog op de middelbare school.
5 Tot 10% van de leerlingen hebben
leerproblemen en met name 4x zoveel
jongens als meisjes. Het is van belang
om dit vroegtijdig te onderkennen, zo-
dat er nog veel bijgestuurd kan wor-
den. Er zijn hiervoor instanties die daar
bij kunnen helpen:
De V.T.O.; De Vroegtijdige Onderken-
ning; De Schooladviesdienst; Maat-
schappelijk Werk; Balans, de ouderver-
eniging voor ontwikkelings- en ge-
dragsstoornissen.
Annette Swienink vertelde veel uit
eigen ervaring. Hierdoor was het erg
boeiend en begrijpbaar, een lezing om
veel van te leren. Het was zeer de moei-
te waard. De voorzitster bedankte haar
met een bloemetje en een enveloppe
die ten goede komt aan de belangenve-
reniging voor dyslexie.

Vrouwenclub
Medler
Op maandag 19 november had de club
een creatieve avond. Marijke Witteveen
uit Zutphen liet de dames kennisma-
ken met Origami (Japans vouwwerk).
Ze had een hele collectie uitgestald, zo-
dat men een indruk kreeg van hetgeen
er alzo te vouwen was.

Onder haar leiding werden er deze
avond kerstkaarten gevouwen, wat een
leuke bezigheid bleek te zijn. Tot slot
bedankte de voorzitster haar en bood
een attentie aan. De volgende club-
avond is op 3 december en wordt er
Sinterklaasavond gevierd.

Amnesty
International
Op maandagavond 3 dec. en dinsdag-
morgen 4 dec. is er gelegenheid van
'Schrijven voor gevangenen'.
Alirio de Jesus Pedraza Becerra uit Co-
lombia; deze 40-jarige advocaat en
mensenrechtenactivist deed onderzoek
naar schending van de mensenrechten
en trad ook op voor vakbondsleden die
in gevangenschap gemarteld werden.
Sinds 4 juli 1990 is hij 'verdwenen'.
Panayiolis, Daniel en Pavlos Xidis, deze
3 broers van 23, 20 en 19 jaar oud zit-
ten een straf uit van 4 jaar, omdat zij
hun militaire dienstplicht weigerden te
vervullen.

Het Europees Parlement heeft bij de
Griekse regering aanbevolen tot een al-
ternatieve burgerdienst voor alle 400
gevangenen die op godsdienstige
gronden de dienstplicht weigeren. Dit
is nu na 2 jaar nog steeds niet in het
Griekse Parlement besproken.
Ali Ardalan is een 73-jarige ambtenaar
uit Iran. Hij werd in 1981 en in 1988
voor enkele maanden gearresteerd en
nu in juni 1990, voor het schrijven van
een open brief aan de president met
kritiek op het niet handhaven van de
regering van rechten en vrijheden die
werden gegarandeerd door de grond-
wet van Iran. Er zijn berichten dat hij
wordt mishandeld; Ardalan heeft ee'n
hartkwaal.
Thuisschrijven is ook mogelijk, voor
info: tel. 3391.

De kerken in Vorden werken sa-
men in het Conciliair Proces,
waarin aandacht wordt gevraagd
voor de thema's Vrede, Gerech-
tigheid en Heelheid van de
Schepping. Elke week worden we
daaraan herinnerd door een kor-
te spreuk. Voor deze week is dat:

Een gelovig mens heeft ook
hart voor de natuur

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

D i.-/ p o t v a n N e d . P u h i i l
- w o o rd n u mm e r i 30 i 8

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde gemeente
Zondag 2 december, 1e Advent 10.00 uur ds.
P.W. Dekker, gezinsdienst. Kanselruil met ge-
ref. kerk; 19.00 uur ds. P.W. Dekker, Advents-
dienst gezamenlijke kerken in de Christus Ko-
ningkerk m.m.v. koor Excelsior.

Geref. kerk Vorden
Zondag 2 december 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens, kanselruil; 19.00 uur ds. P.W. Dek-
ker, dienst R.v.K. in Chr. Koningkerk.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 1 december 11.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 2 december 9.00 uur Eucharistievie-
ring, 1e Zogdag v.d. Advent.

RK kerk Vorden
Zaterdag 1 december 17.30 uur Woord- en
Communiedienst.
Zondag 2 december 10.30 uur Eucharistievie-
ring, 1e Zondag v.d. Advent; 19.00 uur Ad-
ventsdienst Raad van Kerken.
Weekend-Wacht-Pastores: 2-3 december pas-
tor E. Lammers, Hengelo (Gld.), tel.
05753-1275.

Hulsarts 1 en 2 december dr. Dagevos.
Alleen voor dringende gevallen is er op zater-
dag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen óf een dringende visi-
te aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren
kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen voor
overleg. Tel. 2432.
Adres: Het Vaarwerk 1.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Wit-
haar. Tel. 05754-1351.

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

Dierenartsen van zaterdag 1 december 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink,
tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts f en 2 december J.J. de Kruif, Vor-
den, tel. 05752-3372.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340

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

Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222

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

Woningbouwvereniging Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494. Spreekuren
maandag en woensdag 11.00-12.00 uur. Elke
morgen van 8.00-9.00 uur klachtenspreekuur.

Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.
Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden
SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Cor-
respondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Corres-
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastan-
jelaan 15, Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W..
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuis-
straat 6, 7251 AB Vorden.

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

Tafeltje Dekje december mevr. Gille, tel. 2151,
b.g.g. 1262. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

Begrafenlsdlenst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

Openbare bibliotheek geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag
13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

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

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

Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 2 december 10.00 uur ds. J. Veenen-
daal, em. pred. te Vorden.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 1 december 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 2 december 10.00 uur Eucharistie-
viering.
Weekend-Wacht-Pastores: 2-3 december
pastor Lammers, Hengelo (Gld.), tel.
05753-1275.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Po-
litie dag en nacht bereikbaar, tel.
05752-1230.

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

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

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

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

Bewegen voor
55-plussers
Zo'n 70 personen (55-plussers) heb-
ben vrijdag in het Dorpscentrum te
Vorden een bijeenkomst bezocht van
het Ouderenprojekt Meer Bewegen
Voor Ouderen. Jonie Wullink, sport-
leidster in Vorden begeleid wekelijks
de groepen in Vorden, Ruurlo en Zut-

phen. Voor deze gelegenheid had zij
de drie groepen bij elkaar gehaald om
nader kennis met elkaar te maken.
's Morgens lag het accent op het bewe-
gen en dan veelal op muziek. Ook werd
steeds van partner gewisseld. Voorts
was er een spel met ballonnen en een
parachutespel. Na een gezamenlijke
lunch werden in de middaguren een
aantal volksspelletjes afgewerkt zoals
sjoelen, topspel, vier-op-een-rij, knik-
keren en koersbal.



zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezet-
te regels: elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in re-
kening 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.

• Wat kan ik er zelf aan
doen?
Praatgroep 'Heelheid van de
Schepping' wil graag op
maandag 3 december van
19.00-20.00 uur in de koffie-
ruimte van het Dorpscentrum
met u van gedachten wisselen
over voeding.
Van harte welkom!

• Zwarte Piet komt bij u aan
huis. Bel: 05752-3142.

• GEVRAAGD:
baby-oppas aan huis (in Kra-
nenburg) voor 8 a 16 uur per
week. Onregelmatige dagen
en werktijden.
Tel. 05752-6538.

• TE HUUR GEVRAAGD in
Vorden: Huis voor gezin (2 kind.)
met grote schuur of i.d. Hoeft
niet op korte termijn. Tel. 05752-
3128.

• TE KOOP:
Kerstbomen alle maten en
soorten met en zonder kluit.
Peppelman, Kerkhoflaan 1a,
Vorden, tel. 2728.

• TE KOOP:
diepvriesklare Vierdels van
runderen. Vleesrassen. W.J.
Harmsen, tel. 6680.

Paardenpension
'Peppelenbosch'
Ben & Eefke Wagenvoort

Larenseweg 3
Vorden
Tel. 05752-2340

* Bosrijke omgeving

* Verlichte
buitenbakken

* Weidegang

* Grote stallen

* Prettige sfeer en
redelijke prijs

Nu ook paard- en ponyrijles.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Vereniging tot bevordering van het

marktwezen te Vorden

Ledenvergadering op
10 december a.s 20.00
uur in hotel Bakker
Agenda:

1. Opening

2. Notulen ledenvergadering

16 juli 1990

3. Bestuursverkiezing

4. Mededelingen

5. Rondvraag

Het bestuur

t Jansen & gal M
autoschadebedrijf

r\l<Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie
autoglasservice
leenouto gratis etc.

Rijksstraatweg 91 - WARNSVELD

tr 05750-22816

BOVAG

Öaf kan niét Hel

Ja, ik wil graag meer weten over het SpellbrinL

GOUDEN OOGSTPIAN.

Naam:

Adres:

Plaats:

Leeftijd: Tel:

Mijn inleg per week/maand zou zijn:

Stuur deze bon in of bel 05430 - 18585.
Wenzel Spellbrink GOUDEN OOGSTPLAN

Antwoordnummer 301, 7100 WB Winterswijk.

SALON >MARIANNJE><
Uw specialiste voor: HUIDVERZORGING - MAKE-UP -

1 MANICUREN - ELEKTRISCH ONTHAREN - SHIATSU enz.

Gezichtsbehandelingen zijn al mogelijk vanaf f 31,90.
Produkten van: Lady-Esther, Dr. Renaud, JvG-make-up

erkend Anbos-schoonheidsspecialiste

dinsdag t /m zaterdag: behandeling volgens afspraak, maandag's gesloten

DORPSSTRAAT 30a — VORDEN — TEL.: 05752-2033 of 3367

Amaryllisbol

in kadoverpakking3 Kaaps
Viooltjes 5,-

Vrijdag 30 november

GROTE SINT NICOLAAS-AKTIE OP DE MARKT

Bij aankoop van F 5,- een KRASLOT:

KANS OP 1000 LETTERS OF BANKETSTAVEN!

Ontdek waar Sint
z'n lekkers haalt

U weet waar Abraham de mosterd haalt.
Dan weet u ook waar Sinterklaas al dat lekkers vandaan

haalt. De echte Sinterklaas gaat natuurl i jk
naar de Echte Bakker.

OMTOKro: W HFF. BAKKER. töfT... JE PROEFT T

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

Wegens
St. Nicolaasavond,
5 december, zijn
wij om 18.00 uur

gesloten

Gert en Angelique Jacobs

Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752-3487

De bar is a.s. vrijdag 30 november

wegens grote partij tot 23.30 uur

GESLOTEN

bodeaa

1 ̂ nntoffrït je
Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

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

'/ Pantoffeltje, eigenlijk uniek in deze omgeving.

™V$%S££
Tel. 05750-26132

Voor het gezellige avondje
diverse soorten eigengemaakte

SALADES, PATE'S, DROGE
WORST, GRILLWORSTen

goedgevulde, lekkere
SAUCIJZEBROODJES.

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 KHO 7,95
Grove verse worst 1 KHO 9,90
Borst lapjes u i 12,90

MARKTAANBIEDING

Bij aankoop van een

ROOKWORST (4 soorten)

1 pond

ZUURKOOL

GRATIS

WOENSDAG GEHAKTDAG

Rundergehaktixiio11,50
H.o.H. Gehakt i küo 7,95

Riblapjesi küo 14,90
UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

SPECIALITEITEN

Schnitzels of
Hamburgers speciaal

4 betalen

Fijne Leverworst
250 gram 1,75

Zure Zult
per bakje 1,45

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram D,75

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

Magere
Priklapjes
1 KNO 17,90

Runderrollade
500 gram 9,90

Runder
Verse Worst

1 küo 10,90
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

OOK UW ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

groenten en fruit
kaas en noten GRVEN

Fam. J.Huitink

N

Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag: 29 - 30 november -1 december

UIT DE NOTENBAR:

Vordense
NOTENMIX

b e t e r c o m p l e t e r
250 GRAM 1,95

maandag 3, dinsdag 4
en woensdag 5 december: Panklare HUTSPOT 500 gram 0,95

De Sint is in het land!
Wij bakken voor U:

ROOMBOTER AMANDELLETTERS

GEVULD SPECULAAS

DIK SPECULAAS en POPPEN

CHOCOLADELETTERS, MARSEPEIN, enz. enz.

Wilt U wat bestellen? Even 1373 bellen!

AANBIEDING

Appelgebak 5 naien 4 betalen
Pensee en Gembertaart NU 4,50
Krente bollen enaien 5 betalen

Weekendtaartje vanysovoor 6,95
Zo vers haalt U het

alleen nog maar bij: TELEFOON 1373

WARME BAKKERv»/-iniviE: DMrvrvcin Ws^ *-* ^A

OPLAAT^
Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!

HONDERDEN ZIEN UW ETALA GE,
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE



CONTACT TWEEDE BLAD
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'Ode aan Staring'
expositie in de bibliotheek

Op 18 augustusj.l. was het 150 jaar geleden dat A.C.W. Staring op De Wildenborch overleed. Ter gelegenheid hiervan is er
ruim aandacht gegeven aan de/e dichter/landbouwer, die altijd nog landelijke bekendheid geniet.
Zo is er een gedenkboek samengesteld en heeft er zowel in Doetinchem als in Almen een tentoonstelling plaatsgevonden
onderde titel 'Ode aan Staring'.
Deze expositie /al gedurende de periode van 4 tot en met 29 december a.s. in de bibliotheek te zien zijn.

Intocht Sinterklaas
Al rijdend op zijn paard kwam Sinterklaas zaterdagmiddag door
de bossen bij kasteel Vorden te voorschijn.
Daar werd hij samen met zijn 5 pieten
welkom geheten door de voorzitter van
de plaatselijke ondernemers vereni-
ging de heer Polman. Onder begelei-
ding van Sursum Corda en de Vorden-
se jeugd reed hij naar het Dorpscen-
trum alwaar burgemeester Kamerling
hem toesprak.

Nadat hij z i ch een tijdje had onder-
houden met de Vordense jeugd trok de
Sint verder naar zaal Schoenaker om
daar de jeugd van de Kranenburg, Wil-
denborch en het Medler te ontmoeten.
Voor zijn vertrek bracht de Sint eerst
nog een bezoek aan het gezinsvervan-
gend tehuis De Zon.

Kleindierenkeuring

Woensdag 21 november was er 's middags in de school van Scho-
lengemeenschap 't Beeckland aan de Nieuwstad een gezellige
drukte. Er werd een kleindierenkeuring voor jeugd tussen 6 en 16
jaar met hun lievelingsdier gehouden, hierbij kwamen de jongens
en meisjes uit het gehele gebied rondom Vorden.
Door een deskundige jury, In-staande
ui t mevrouw Warringa, inej. C. Sanders
en de heren A. Dijkstra, J. Rouwen-
horst en H. Dijkstra werden de aanwe-
zige dieren vakkundig gekeurd.
Deze beoordeling was gericht op de al-
gemene conditie en op de verzorging
van het dier zelf. Hierbij weiden door

' de juryleden aan de inzenders regel-
matig adviezen gegeven, op de/e ma-
nier had dit geheel ook nog een klein
opvoedkundig aspect.
Rond kwart over v i j f kwam liet gehele
gezelschap bijeen voor de prijsuitrei-
king, maar voordat dit hoogtepunt aan
de beurt kwam werden de inzenders,

ouders, juryleden en schrijfsters en de
P.K.V. Vorden bedankt voor de inzen-
dingen en steun.
De winnaars van de verschillende groe-
pen waren: groep pluimvee — Dennis
Koers.Mman; groep kleine knaagdieren
— Bert J -u i Boss; groep konijnen - An-

nemarie Steenman; groep volièrevo-
gels — Ronald Meyers; groep honden
- l v l < • • • Post; groep katten —Job de

c msi.

Na atloop waren inzenders, juryleden
en organisatoren tevieden over de
middag, alhoewel er iets meer inzen-
dingen hadden kunnen zijn.

Openbare
Bibliotheek
Keuze uit de aanwinsten van
de Openbare Bibliotheek
A.C.W. Staring, Dichter en landman:
regionalist en nationalist - Beckers,
Theo, Vrije tijd tussen vorming en ver-
maak: een inleiding tot de studie van
de vrije tijd - Dollin, Stuart, Het com-
plete videohandboek - Graaf, Ben de -
Wereldkampioenschap voetbal: Italië
'90 - Groult, Benoite, Zout op mijn
huid - Bakker-Ringeling, C., Vergade-
ren en notuleren - Heffels, Annet,
Moeders over het moederschap - Hei-
nemann, Doris, De tocht naar morgen
- Jelsma, Fette, Ze is gek dat ze blijft -
Kersten, Holger, Jezus leefde in India-
LaCalle, Trula Micheals, Stemmen in
mijn hoofd - Leeman, Yvonne, Discri-
minatie: je kunt er niet omheen — Mar-
tens, A., Nieuwe gids voor school en
beroep '90-'91 - Meinkema, Hannes,
De naam van mijn moeder - Moravia,
Alberto, De reis naar Rome - Nicolson,
Nigel, Portret van een huwelijk - Ru-
dolph, Cornelia - Klassieke sieraden
van Fimo - Toonder, Maarten, Koning
Hollewijn 25: De miljoenen - Trach-
tenberg, Peter, Het Casanovacomplex:
de dwangmatige verleider - Vanackers,
Juliaan, De armoede van de welvaart -
Verhoorn, W. - Hardlopen - Weem-
oedt, Levi, Daar komt de bruid.

Fifi Engelhard
exposeert haar plant
en bloemcollages
In de zalen van Hotel Bakker wordt in
de maand december een tentoonstel-
ling gehouden van bloem en plantcol-
lages, die vanaf l december gedurende
een maand te bezichtigen zijn.
Fifi Engelhard maakt deze composities
achter glas van kruiden, bloemen en
planten uit de wilde flora. Na eerst het
materiaal geplukt te hebben, wordt al-
les zorgvuldig gedroogd.
Daarna maakt zij uit haar droogmate-
riaal haar eigen ontwerpen. Met zorg
worden dan de lijsten en passe-par-
touts gekozen en gemaakt. Het resul-
taat is dan ook zeer harmonieus en
smaakvol om te zien, omdat vormge-
ving en kleur goed op elkaar zijn afge-
stemd. Voor meer informatie kunt u bij
de leidingvan het bedrijf terecht.

Unicef
Voor Unicef zullen mevr. Ten Cate en
mevr. Haanstra weer proberen artike-
len aan de man/vrouw te brengen op
vrijdagmorgen 30 november en 14 de-
cember a.s. in de Rabo-bank aan de
Zutphenseweg.
Ook bij mevr. Haanstra, Mulderskamp
7, aan huis zijn Unicef artikelen te
koop, evenals bij mevr. A. van Burk,
Beatrixlaan 14.

P.C.O.B.
Op de 22 nov. j.l. gehouden bijeen-
komst van de P.C.O.B. was spreker Ds.
Klaassens, N.H. predikant. Het onder-
werp deze middag was 'Kerkgebouwen'
en dit gezien in 't licht van 2000 jaar
Christendom. De kerk is vanouds ge-
weest de ruimte waar de gelovigen hun
Heer en elkaar ontmoeten.
Zo was de kerk b.v. een toevluchtsoord
bij vervolgingen: er werd recht gespro-
ken en markt gehouden. Heel vaak was
de bouwstijl van een kerk een uiting
van het levensgevoel van de mens in
een bepaalde tijd. De boodschap die de
kerk uitdraagt is steeds dezelfde: 'Een
huis van gebed te zijn'.
Aan de hand van dia's wees de spreker
op de veranderingen die de bouw van
de kerk in de loop van jaren hebben
ondergaan. Na afloop dankte de voor-
zitster Ds. Klaassens voor de boeiende
middag, die hij de P.C.O.B. had be-
zorgd. Uit de discussie bleek, hoc geïn-
terresseerd er was geluisterd. Een at-
tentie werd aangeboden. De volgende
bijeenkomst (Advent) is op 13 decem-
ber 's middags in de W'ehme.

Opbrengst Diabetes
Fonds
De opbrengst van de kort geleden ge-
houden collecte 'Geef's voor Diabetes'
in Vorden heeft f 6.755,45 opgebracht.
Het geld is bestemd voor het weten-
schappelijk onderzoek naar oorzaken
van diabetes en de gevolgen die hieruit
kunnen ontstaan. Dank zij de op-
brengsten van de collectes van voor-
gaande jaren heeft al veel onderzoek
plaats kunnen vinden op het gebied
van behandeling van diabetes.
Heeft u de collectant gemist en wilt u
het onderzoek steunen maak dan uw
bijdrage over op giro 5766 of bank-
nummer 70.70.70.805 t.n.v. Diabetes
Fonds Nederland te Amersfoort.

Schoen zetten— schoen zetten— schoen zetten

Groot nieuws
voor de kinderen
tot en met 10 jaar!
Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten nodigen jullie uit om de schoen of klomp te
komen zetten en wel tussen donderdag 29 nov. en zat. l dec. bij de Groente-
vakman Fam. J. Huitink, Burg. Galleestraat 3.
Woensdag 5 december a.s. bestaat de Groentevakman nl. 5 jaar. 's Middags
mogen jullie de schoen of klomp gevuld op komen halen.
Schoen zetten — schoen zetten — schoen zetten.

'Concordia' promoveert
De Vordense muziekvereniging *Concordia' heeft na een afwezig-
heid van 11 jaar afgelopen zondag weer deelgenomen aan een
concours dat in Zelhem werd gehouden.
Concordia diende reglementair uit te
komen in de derde afdeling Harmonie.
Met toestemming van de organisatie
werd deelgenomen in de introduktieaf-
deling, waarbij gejureerd werd voor de
l e afdeling.
Het keuzenummer 'Musique a la carte'
werd met 144 punten beloond, een
eerste prijs waardig. Het verplichte
nummer 'Ensenade' leverde enkele
punten minder op, waardoor men met
een tweede prijs huiswaarts mocht ke-
ren.
Tevens was de jury van oordeel dat

Concordia in de eerste afdeling ge-
plaatst zal worden, hetgeen van pro-
motie van twee afdelingen betekent.
Voor het bestuur en dirigent Kraxner
een geweldige opsteker, alhoewel pro-
motie met een eerste prijs toch op het
verlanglijstje stond.
Deze uitslag betekent dat Concordia
weer geheel terug is in de muzikale are-
na, ondanks het feit dat het ruim 50
leden tellende harmonieorkest voor
een groot gedeelte uit jeugdige leden
bestaat voor wie dit concours een pre-
mière was.

combineerde dames en herengroep
sloeg goed aan.

De voorzitster bedankte na afloop de
gymnastiek docent Han Velthorst en
de aerobics docente Edda Brand voor
al hun uren arbeid van het afgelopen
jaar.

SPOWT-nieuws Bridgeclub

Gymnastiek
vereniging WIK
Zaterdagavond 24 nov. werd de jaar-
lijkse uitvoering gehouden. Na het
openingswoord van de voorzitster
Zwennie Langwerden begon de kleu-
tergroep enthousiast hun eerste oefe-
ning. Ook het muizennummer van de
aerobicsgroep was een groot succes.
De jongens- en meisjesgroepen maak-
ten van vele toestellen gebruik. Er wa-
ren brug- en springoefeningen voor de
dames en heren Groep junioren. De
grondgymnastiek van de nieuwe ge-

Uitslagen Vordense Rookvrije Bridge-
club woensdag 21 november 1990
l. echtp. Vreeman 197 pnt. 67,0%; 2/3
den Enting/Hendriks 173 pnt. 58,8% -
echtp. van Gastel.

Tentoonstelling
P.V. Vorden
De P.V. Vorden organiseert zaterdag l
december en zondag 2 december in
zaal café 't Zwaantje een clubtentoon-
stelling. De opening zal zaterdagavond
worden verricht door wethouder mevr.
Aartsen-den Harder.

Lamp ionoptocht met
Zwarte Pieten
Jonge Vordenaren,
Jullie doen toch allemaal mee met de lampionoptocht op dinsdag 4 decem-
ber. Verkleden als Zwarte Piet, misschien wel een prijs winnen en dan gezel-
lig met vader en moeder én een lampion achter de muziek aan! Wij hebben
wel 150 lampions.
Verzamelen 18.00 uur achter de O.L.S. aan de Kerkstraat. Daarna volgt de
jurering. Leeftijd tot 12 jaar. En voor elke Zwarte Piet een verrassing!!! Doe
mee!

Politievaria
Dinsdag 20 november vond er op de
Zutphenseweg een aanrijding plaats
tussen twee personenauto's. Een be-
stuurder van een personenauto reed
vanuit een uitrit de Zutphenseweg op
en raakte daarbij een op de Zutphense-
weg geparkeerd staande personenau-
to. Beide voertuigen raakten licht be-
schadigd.

Woensdag 21 november vond er op de
Broekweg te Wichmond een aanrijding
plaats. Een bestelauto die uit een uitrit
reed verleende geen voorrang aan een
over de Broekweg rijdende personen-
auto. De voertuigen raakten door de
aanrijding licht beschadigd.

Donderdag 22 november omstreeks
16.30 uur reed een bestuurder van een
personenauto door nadat hij een aan-
rijding had veroorzaakt. De aanrijding
vond plaats op de parkeerplaats voor
het postkantoor te Vorden. Getuigen
worden verzocht zich te melden bij de
politie Vorden.

Op maandag 26 november werd er
aangifte gedaan van vernieling van een
brievenbus. De brievenbus werd met
vuurwerk opgeblazen.

Eveneens op maandag 26 november
werd in een supermarkt te Vorden een
persoon op heterdaad betrapt bij het
plegen van een winkeldiefstal. Uit het
door de politie ingestelde onderzoek
bleek dat de man tevens bij een bakke-
rij en een cafetaria te Vorden reeds
diefstallen had gepleegd. De man werd
proces-verbaal aangezegd en werd na
verhoor weer op vrije voeten gesteld.

Maandag 26 november, omstreeks
22.00 uur rukte de brandweer uit i.v.m.
een brandje in een woning aan de
Hamveldsweg te Vorden. Het betrof
een brand in de hal van een woning.
De oorzaak van de brand kon niet ach-
terhaald worden. De bewoner van het
pand had dusdanige brandwonden
aan zijn handen opgelopen, bij een
poging de brand te doven, dat hij zich
onder doktersbehandeling moest stel-
len.

Dinsdag 27 november omstreeks 08.00
uur vond er een aanrijding plaats op
de Ruurloseweg te Vorden. De be-
stuurder van een personenauto had te
laat in de galen dat het voor hem rij-
dende voertuig stopte. Een kop-staart
aanrijding was het gevolg.

NOVEMBER:
28 ANBO, soos in het Dorpscentrum
28 HVGWichmond, dia-quiz
28 HVG Vorden-Linde, Sinterklaas
30 Open Tafel SWOV
30 CD A-avond in Dorpscentrum

DECEMBER:
3 ANBO, klootschieten op camping

'De Goldberg'
3 Vrouwenclub Medler,

Sinterklaasavond
4 Open Tafel, SWO
4 Soos Kranenburg, Sinterklaas
6 Bejaardenkring, Dorpscentrum
7 Open Tafel, SWO
9 Veldtoertocht VRTC De

Achtkastelenrijders
10 ANBO, klootschieten op camping

'De Goldberg'
11 Open Tafel, SWO
12 ANBO, soos in het Dorpscentrum
12 HVG Wichmond, Adventsmiddag

voor ouderen
13 Kerststukjes maken in

Dorpscentrum, Floralia
14 Open Tafel, SWO
17 Vrouwenclub Medler, Kerstavond
17 HVG dorp, Kerstviering
17 ANBO, klootschieten op camping

'De Goldberg'
18 HVG Linde, Kerstfeest
18 KPO Vierakker-Wichmond,

Kerstfeest
18 KPO Kranenburg-Vorden
18 NCVB, Kerstavond
18 Open Tafel, SWO
19 ANBO, soos in het Dorpscentrum
19 HVG Wichmond, adventsavond
19 NBvPlvr. Vorden, Kerstavond
19 Soos Kranenburg, Kerstviering
20 HVGVorden-Wildenborch,

Kerstfeest
20 Bejaardenkring, Dorpscentrum,

Kerstmiddag
21 Bejaardensoos Vierakker-

Wichmond, Kerstviering
21 Open Tafel, SWO
24 ANBO, klootschieten op camping

'De Goldberg'
27 -l- 28 WIK, oliebollenaktie
28 Open Tafel, SWO
29 Oudejaarscrossloop VRTC De

Achtkastelenrijders
31 ANBO, klootschieten op camping

'De Goldberg'

JANUARI:
7 Vrouwenclub Medler, dames

Wesseldijk
8 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen

Vorden, Nieuwjaarskoffiemiddag
9 NCVB, Nieuwjaarswensen
9 HVG Wichmond, Nieuwjaarsavond

10 Bejaardenkring, Dorpscentrum
15 KPO Vierakker-Wichmond,

jaarvergaderingen bingo
15 NCVB, dhr. Bekman, Lezing over

Vorden
15 KPO Kranenburg-Vorden
19 Pronkzitting'deDeurdreajers',

in de Herberg
21 Vrouwenclub Medler, Politie

inbraakpreventie
23 HVG Wichmond, Jaarvergadering
24 Bejaarden kring, Dorpscentrum
26 De Deurdreajers, lotenverkoop



de blauwe hand
05752 2223 vcrden
burg gai leest raat
36

101 ideeën voor een kado

i.v.m. SIOT NICOLAAS GE-
WIJZIGDE OPENINGSTIJDEN:
wo.28 nov. 13.00 - 18.00
do.29 nov. 13.00 - 18.00
vr.30 dec. 13.00 - 21.00
za. l dec. 10.00 - 16.00
ma. 3 dec. 13.00 - 21.00
di. 4 dec. 13.00 - 21.00
wo. 5 dec. 10.00 - 16.00

óf na tel.afspraak: 2223

Aqua-therapie
Sport-massage

Voetreflexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Jan ter Beek
05752-1807

KWALITEITS-
ONDERGOED

voor dames en heren
haalt u bij

OVERDAG BEWUST
AKTIEE

s N A C H T S B E W U S T O N T S P A N N E N .
)e bent aktief en vol energie en je leeft zeer bewust, je vraagt veel van je lichaam en geeft dat

dan ook voldoende rust. Ook hier kies je zeer bewust, dus net beste: een waterbed van
Aquadroom.

Een Aquadroom waterbed past zich altijd
volledig aan het lichaam aan. Het unieke stabili-
satiesysteem en het speciaal ontwikkelde
Topflex vinyl zorgen voor een haast onopge-
merkte ondersteuning. Wat resulteert in een
geheel ontspannen slaap.

Aquadroom is toonaangevend op het gebied van waterslapen. Top-kwaliteit en kompleetheid
staan borg voor een klasseprodukt, onderstreept door een perfekte service en garantie. Daarom
zijn Aquadroom waterbedden alleen verkrijgbaar bij de betere speciaalzaken.

INTERIEUR

WAARBORG

AQUADrm
waterbedden

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld.

JE GUNT JE LICHAAM TOCH 'T BI S I I .

D

telefoon 05753-1286

E

5«rf?^»%$^
\aX*-

£ *%&**

a/d Zutphenseweg

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Voor vakwerk in
— electrische

installaties
— beveiligingen
— telefooninstallaties

Technisch Installatiebedrijf

SLAGMAN b.v.
Het Hoge 35 - VORDEN - Telefoon 1511

Handgeduwde
VEEGMACHINE 1500

TOTAALREINIGING

RESC
v.o.f.

PRIJS
/A/CL. BTW:

Bleumkeskamp 12
7261 RP Ruurlo

Telefoon: 05735-3187
Fax: 05735-2306

Breedte: 55 cm
Gewicht: 9 kg

Voor particulier en
bedrijf. Veegt 5x zo

snel als een bezem.

Bijv.: straten, terras,
parkeerplaats en
in werkplaatsen

285.-

WlJ GEVEN HEM DE KANS OM HEERLIJK

WARM DE WINTER IN TE GAAN

WIJ GEVEN OP ALLE

DAMES - HEREN - KINDER

WINTERJACKS
20% KORTING

DEZE AKTIE LOOPT TOT EN MET 5 DECEMBER

Loop even binnen, want het loont de moeite!

Een rijbewijs?
En u wilt het snel halen ?

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

Uw pensioen ????

NORDE
FAIR zekeringen
kan u vrijblijvend adviseren

Burg. Galleestraat 10
Tel. 05752-1967

SINT GAAT NAAR OTTEN
,,Zie ginds komt 5 5

Zie ginds komt hij alweer aangevaren!

Al zijn er nog zulke hoge, woelige baren,

Sint heeft héél erg goed in de smiezen-
dat hij een OTTEN-fauteuil moet kiezen,
wil hij niet groen en geel, dus zeeziek,
maar boordevol goede zin en erg energiek
aankomen in de lage landen aan de zee.
Hoe dan ook, zijn OTTEN-stoel moet mee!
Liever op een klein bootje zonder mast
dan zonder OTTEN-stoel komt de hoge gast.
In de komende, drukke tijd vol ritten,
is het fijn daarna goed te kunnen zitten.
OTTEN-fauteuils: goede zit en beresterk,
mooi bekleed, eerlijk ambachtelijk werk!
Ook dit jaar weer zal hij vast gaan kijken '

welke prachtige meubels er nu prijken

in de Halse Dorpsstraat, in de verkoophal.
Dat hij ook nu zal slagen is zeker 't geval!

l

Dorpsstraat 20, Halle Gld., Tel. 08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v.

VOER ÉN VOORLICHTING
DE BASIS VOOR

EEN GEZOND PERSPEKTIEE
Voer. Huisvesting. Gezondheid. Management. Milieu.

Wie in de veehouderij werkt, weet dat goede resultaten
van veel zaken afhangen. Hendrix' voeders levert daarom
naast kwaliteitsvoeders ook voorlichting. Via
gespecialiseerde voorlichters. En service via een
uitgebreid net van zelfstandige verkopers. Vakmensen
waarop u kunt vertrouwen. En bouwen. Aan een toekomst
met een gezond perspektief.

Ook in uw buurt zit een Hendrix' verkoper. Hij stant
voor u klaar. Om u te helpen per
saldo meer over te houden.
Want dat is de kracht van
Hendrix. En van degene die van
Hendrix voert. Bel daarom snel
de Henorix' verkoper.
Bel 'm. Nu!

WIE VERDER KIJKT, KIEST
VOOR HENDRIX.

hendrix' voeders

Bel vrijblijvend.



Knop geknipt ?

J I M / H E E R S I N K
H A A R M O D E

i l l IHNSEWEG 21 . V '
TEL 0575? 1 2 15

Hou de kou en de
dokter van uw lijf!
Draag THERMOFIT

half wollen ondergoed,
verkrijgbaar bij

a/d Zutphenseweg

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Video-en
tv-reparatie

JEUGDSOOS FLOPHOUSE
TOLDIJK

ZATERDAG 1 DECEMBER
de legendarische blues rockformatie

15 DECEMBER:

26 DECEMBER

(2e Kerstmiddag):

Kaarten in voorverkoop bij:
• Jeugdsoos Flophouse
• Café Sesink, Baak
• Café 'De Engel', Steenderen
• Café "t Winkeltje', Zutphen
• Platenshop Sutterland,

Doetinchem

PERSONNEL

UNDERCOVER BAND

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
AlbertCuypstraat27

7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

Voor reparaties
van

alle
merken

^MV>JÜJI5WiaUD]
K J R U I T IN CEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

Heeft u hier
oren naar?
Ja, toch! Deze 14-karaats gouden oorknopjes zijn voor

ïdereen een verrassing. Om te geven. Of om te krijgen,
hebt de keus uit drie verschillende modellen,

oiük voor stuk schitterend geslepen. Tijdloos mooi.
Goed kado-idee, in die feestelijke verpakking! .~'

)oorsni'Jc <>i»-kin>f>/L"i * MTV\

06 juwelier _ f h• • l Zutphenseweg 5SKHTtënnk VORDEN. * « • «
OO OptlCien Telefoon 1505

Welke ONDERNEMER pikt dat?

AMSTERDAM-N-J^^ ^t£%"£*«
enorme *"**•*££*£ £££ uit^efend op ond«
geleden m de ̂ W ""̂ ^ nemers „m ( op grond

van de wet aAeidsonge-

zieken wordt minder be-
langrijk, wanneer daar

van de ziek* door de W-
^fsgeiondheidadienat

.,„.—jl, vooral al» het
om kleine bedreven gaat,
groepen van ondernemer»)
en werkneroert-vertegen-
woordigers »aroên. In geval
de ïiekte voorduurt zou na
nog een» zeg weken «en

Véél verzekeraars hebben de A.O.V. - premies
(arbeidsongeschiktheidsverzekering) met

3O tot 4O% verhoogd.
Natuurlijk hoeft u dat niet te pikken.

Wenzel Spellbrink Assurantiën werkt met maat-
schappijen die deze absurde verhogingen niet
doorvoeren. En dat scheelt honderden zo niet
duizenden guldens per jaar, terwijl u toch volle-
dig verzekerd beat.

Zelfs als u bij uw huidige verzekeraar een uitslui-
ting hebt, zullen wij alles in het werk stellen om
bij een andere maatschappij u toch volledig ver-
zekerd te krijgen (dit deden wij reeds vele malen
met succes).

Een offerte levert het keiharde bewijs.

Vul daarom vandaag nog de bon in.

Nee, 1 k pik dat niet. Stuur mij snel één
vrijblijvende offerte voor een arbeidsongeschikt*
héidsvërzekëring met volledige dekking.

Naam: . . . . . . ..... ....;.......;., ...... ..;,....,;.:.; ...... ........ ...... ...

Adres: .... ..... ... .......... ; ........ ................ .................. .........

Plaats:: .........................................................................

Leeftijd:. ........... Tel: ............. .................................

Verzekerd bedrag voor het eerste jaar: ...............

Verzekerd bedrag voor de jaren daarna .............

Stuur deze Bon op of bel 05430 - 1 8585.
Wenzel Spellbrink Assurantiën

Antwoordnummer 301 , 7100 WB Winterswijk

Wenzel Spellbrink
a s s u r a n t i ë n en b e m i d d e l i n g o. g .

Markt 25, Winterswijk. Tel. 05430-18585

'««* .«*,

Groot in spijkerbroeken! onze goedkoopste 29.- de duurste 79.-

American Stof h
DORPSSTRAAT 19 VORDEN TEL 05752-1943

minimaal 3 dagen
schilderwerk

BERT PARDIJS
Lankhorsterstraat 12. 7234 SR Wichmond. Tel. 05754-1842.

Voor al uw loodgieterswerk,
Lood- zink- en platdakbedekkingen,

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en waterinstallateur

Fa.Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

Fijne manieren
om december te vieren

BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART
TEL 1750

ALS U GESCHENKEN ZOEKT
VOOR St. NICOLAAS, STAP DAN
EENS BIJ „ATOMICA" BINNEN
voor o.a.:

BODYWARMERS _
WAXJASSEN
WAXBEENPIJPEN
WAX HOEDJES

VANAF 39,5Q

VANAF 1 35,00

VANAF 59,95

__ww/\F35,00
VANAF 30,00

VANAF 49,50

KLOMPEN MET DICHTE HAK

OVERHEMDEN
IN GROEN, KHAKI EN RUIT

OVERALL's_

VANAF 49,50

VANAF 40,00

VANAF 20,00

VANAF 30,00

Verder in voorraad: SOKKEN,
WANTEN, HOEDJES, PETJES,
MUTSEN enz., enz.

REGENPAKKEN _ VANAF35,00
ENKELE PARKA's
GEVOERD MET SPECIALE KORTINGEN

VOOR UW TUIN:

TUINVERLICHTING
_/Vl/ MET 10% KORTING

5,50 PER M2VIJVERFOLIE

ISOLATIE-FOLIE VERKRIJGBAAR IN 1.50 MTR.,

2.00 MTR. EN 2.40 MTR. BREED A 2,50 PER M*

Kom vrijblijvend
eens kijken bij: „Atomica"

Steenderenseweg 11 -Tel. 05753-2139



Goed jaar touwtrekvereniging
Voorzitter G. Barink konstateerde tijdens een goed bezochte le-
denvergadering dat de vereniging op een goed jaar kan terugzien.
In de klasse A-640 kg. behaalde het
Vordense team in het Gewest een der-
de plaat, hetgeen inhoudt dat de ploeg
volgend jaar mag meedingen naar het
kampioenschap van Nederland.
Dit kampioenschap wordt op vier zon-
dagen in gewestverband gespeeld t.w.
23 juni Gewest Noord in Zevenhuizen;
30 juni Gewest Zuid in Roosendaal; 7
juli Gewest Oost in Vorden en 14 juli
Gewest West in Maasland.
Verder werd de T.T. in de klasse 680 kg
het afgelopen seizoen 3e; in de klasse B
640 kg, een vierde plaats, terwijl de
jeugdteams als resp. tweede en vijfde
eindigden.

Het ligt in de bedoeling dat de Vorden-
se touwtrekkers aan de wintercompeti-
tie zullen deelnemen. De zomercom-
petitie wordt in 1991 op de volgende
data gehouden: 14 en 28 april;412 mei;
2 en 9 juni; 18 en 25 augustus en 8
september. Het bedrijfstouwtrektoer-
nooi in Vorden vindt volgend jaar
plaats op 3 juli.
Verder werd bekend gemaakt dat de
kontrakten met de trainers Harry Her-
mans (senioren) en Hendrik-Jan Dijk-
man (jeugd) zijn verlengd. Financieel
gaat het de vereniging eveneens goed.
Mede dank/ij de inzameling van oud-
papier door Anton Steenbreker.

SPORT- nieuws

Damesvoetbal
Loenermark 1-Ratti l
Na de afgelaste wedstrijd van vorige
week, begonnen de dames van Ratti
aan de wedstrijd tegen Loenermark.
Na ruim 30 minuten spelen kwam Loe-
nermark voor met 1-0. Ratti verslapte
wat en werd teruggedrongen op haar
eigen helft. Zo kwam Loenermark voor
rust nog met 2-0 voor.
De tweede helft ging Ratti er tegenaan
om de stand gelijk te maken. Ratti be-
gon daarmee goed, want na 3 minuten
komt Ratti op 2-1 door een doelpunt
van Gerrie Berendsen. De dames van
Ratti gingen goed door maar de gelijk-
maker bleef uit.
Het bleef 2-1 en zo loopt Ratti weer de
2 punten mis die ze op het moment
goed kan gebruiken. Volgende week
moeten de dames van Ratti uit tegen
Wilp.

RTV nieuws
De Gelderse Kampioenschappen veld-
rijden een kleine graadmeter voor de
mannen van de RTV, want het rijden
van de GOW crossen is in dit verband
niet maatgevend.
Dat ondervond ook de favoriet bij de
amateurs Jan Weevers, hij had buiten
de man uit Groenlo gerekend, eigen-
lijk een wegrenner.
Tristan Hofman, want om die man
ging het, was pas 2 dagen terug uit Me-
xico, waar hij op grote hoogte de zware
ronde van Mexico heeft gereden te sa-
men met de prof o.a. Alcala, Verhoe-
ven,Jacobs uit de PDM ploeg.

Direct vanuit het vertrek ging hij aan
de haal, bouwde een grote voorsprong
op en met de wetenschap dat Weevers
ook nog een startfoutje maakte kon de
man uit de Koga Myala ploeg als nieu-
we Gelderse kampioen worden gehul-
digd. Jan Weevers klopte Marcel Meyer
uit Eibergen die BVOM won. Weevers
werd 2e en kwalificeerde direct evenals
Hofman en Meyer voor het Ned. Kam-
pioenschap in Gieten.

Manno Lubbers en Peter Makkink re-
den zich ook nog bij de eerste 5 van dit
kampioenschap.
Bij de junioren vocht Eddy Heuvelink
een verbeten gevecht uit met een Ade-
laar junior voor de 7e en 8e plaats.
Eddy werd in zijn eerste seizoen keurig
8e.
In de categorie Liefhebbers greep de
huidige Nederlandse kampioen Dick
Ariesen uit Rhenen de titel. Rudy Pe-
ters werd 9e, zijn broer Bennie werd
14e.
Johan Pardijs moest bij de veteranen
lijdzaam toezien dat de specialisten
Bennie Meyer kwam vroeger voor Ne-
derland uit op WK. Het fietsen nog
niet verleerd, hij won met overmacht
voor Joop Ribbers en nog zo'n kanjer
uit de goeie oude tijd Gerrit Scheffer
uit Zelhem.
Pardijs kwam als 9e over de streep. Be-
tekend dat de Vordenaar zich niet
rechtstreeks heeft geplaatst in het NK
in Gieten.

S.V. Ratti
Uitslagen jeugd 24-11-'90
Spe. Eibergen D2 — Ratti Dl 0-8; Ratti
El — SVBV El 2-3; Ratti Fl - Lochem
Fl 6-3; Reunie F2 — Ratti F2 2-1; Ratti
F3 — KI. Dochteren Fl 0-4.

Programma zat. 1-12
Ratti Cl — Wilhelmina SSS C2; Hercu-
les BI—Ratti BI.

Rattir Klein Dochteren 0-0
Ratti begon de wedstrijd met enkele
omzettingen in de ploeg. Het werd een
aardige wedstrijd tussen twee aanval-
lende ploegen. De beide defensies kwa-
men echter niet in de problemen.
Vlak voor rust had Dinand Hartman
een doelrijpe kans, maar de keeper
stond in de weg. Na rust zocht Klein
Dochteren toch iets meer de aanval.
De vaak lange ballen richting het Ratti
strafschopgebied leverden echter geen
doelrijpe kansen op.
Herbert Rutgers redde in vele gevallen
Ratti van een achterstand. In de 75e
minuut kreeg Ruud Heuvelink een
enorme kans, maar hij verzuimde te
scoren. Na het laatste fluitsignaal wa-
ren beide ploegen blij met een punt.

Samenwerkingsverband
Achterhoekse campings
een feit
Dertig Achterhoekse campings werken met elkaar samen in een
aktie, die is opgezet en wordt gecoördineerd door de Streek-VW
Achterhoek. Eerdere pogingen in voorgaande jaren om een der-
gelijk samenwerkingsverband op te starten waren om diverse re-
denen telkens gestrand. Nu hebben dertig camping-eigenaren
een gedeelte van het promotiebudget gebundeld en wordt onder
de vlag van de Streek-VW gezamenlijk promotie gevoerd. Hier-^
mee is een van de grootste promotionele samenwerkingsverban-
den op het gebied van kamperen in Nederland gerealiseerd.

drijven zich profileren. De folder is ver-
schenen in een oplage van 20.000
exemplaren, 10.000 in het Nederlands
en 10.000 in de Duitse taal.
Er bestaat een grote variëteit in het
aanbod, van kleine natuurcampings
tot grote recreatiecentra met alle mo-
gelijke voorzieningen. De lezers kun-
nen zo 'op zoek naar de camping die
het best bij hun past'.
De folder wordt — gratis — op drie
toeristische beurzen verspreid onder
de consumenten. Voor de Nederlandse
markt zijn dat de Caravan en Camping
RAI te Amsterdam (van 23 tot en met
28 november) en de Vakantiebeurs te
Utrecht. De Duitse editie wordt ver-
spreid tijdens de Campingbeurs in Es-
sen. De Streek-VW Achterhoek zorgt
voor de bemanning van de stand.
In het NBT-Vakantiemagazine 'Lekker
weg in eigen land', dat in een oplage
van 1,1 miljoen in januari huis-aan-
huis wordr verspreid, onder gezinnen
met jonge kinderen is een advertentie
van een halve pagina geplaatst.
De lezers bunnen naar aanleiding hier-
van met behulp van een antwoordcou-
pon de campingfolder aanvragen. Ook
is de folder verkrijgbaar bij alle VW-
i-kantoren in heel Nederland.

Uit een onderzoek van een student van
de Nationale Hogeschool voor Toeris-
me en Verkeer afgelopen voorjaar is
gebleken, dat veel camping-eigenaren
behoefte hebben aan een promotio-
neel samenwerkingsverband met hun
collega's in de regio.
Door de krachten te bundelen kunnen
bedrijven voor hetzelfde bedrag een
grotere doelgroep bereiken. Ook
kwam er uit het onderzoek naar voren
dat veel recreatie-ondernemers wensen
hebben ten aanzien van promotie in
Duitsland.

De Streek-VW Achterhoek nam naar
aanleiding hiervan het voortouw en
het samenwerkingsverband kon wor-
den gerealiseerd. Naast de uitgifte van
een gezamenlijke folder in twee taaie-
dities, neemt het samenwerkingsver-
band ook deel aan diverse beurzen in
binnen- en buitenland. Tevens is een
advertentie geplaatst in het huis-aan-
huis magazine van het Nederlands Bu-
reau voor Toerisme.

Aktiviteiten
Vorige week is de campingfolder uitge-
bracht, waarin alle dertig kampeerbe-

Programma zat. 1-12-'90
Ratti-Oeken; Ratti 2-Sp. Haarlo 3.
Zon.2-12-'90
Ratti-Wezepe; Witkampers 4-Ratti 2;
Ratti 3-Zutphen 7; Ratti 4 - Erica '76 9.
Dames
Wilp-Ratti.

Voetbal
Vorden verliest met 4-1 van AD Aalten
Vanaf het beginsignaal trok AD mas-
saal ten aanval. In de tiende minuut
speelde Torn van Zeeburg de bal te
zacht op Wim Harms terug. Ronald
Saalmink profiteerde dankbaar 1-0. Na
een kwartier bracht Coen ter Hedde de
stand met een prachtige kopbal op 2-0.
Drie minuten later scoorde Saalmink
opnieuw 3-0. In de 20e minuut kopte
Coen ter Hedde zijn ploeg naar een
4-0 voorsprong.
Gelukkig voor Vorden nam de thuis-
club hierna gas terug en kreeg Vorden
zowaar een paar kansjes. Vijf minuten
voor rust miste Peter Hoevers een straf-
schop.

Na de rust speelde Vorden beduidend
feller. Frank Rouwenhorst had pech en
schoot tegen de lat. Mark v.d. Linden
zorgde uiteindelijk dat de eer gered
werd 4-1.

W Vorden
Uitslagen
Erica '76 Dl-Vorden Dl 1-4; Warnsv.
Boys D2-Vorden D2 3-2; Dierense Boys
El-Vorden El 0-7; Oeken E2-Vorden
E3 0-7; Vorden F2-SHE Fl 7-1; Vorden
F3-Warnsv. Boys F3 7-7.
Vorden Al-Grol Al 1-0; SVBV Al-Vor-
den A2 4-3; Lochem B l-Vorden BI
4-3; Longa Cl-Vorden Cl 8-1; Vorden
C2-SVBVC10-7.
AD '69 1-Vorden l 4-1; Vorden 2-Riet-
molen 2 5-0; Beekbergen 4-Vorden 3
0-0; Witkampers 6-Vorden 4 1-2; Vor-
den 5-Brummen 8 4-0; Vorden 6-AD
'69 5 1-3; Vorden 7-K1. Dochteren 5
2-3; Loenermark 9-Vorden 80-1.

Programma
Gazelle Nieuwland Dl-Vorden Dl;
Vorden D2-Warasveldse Boys D2; Vor-
den El-Erica '76 El; Wilhelmina SSS
E5-VordenE3.
Vorden Al-SSSE Al; Vorden Bl-
Neede BI; Ratum Cl-Vorden Cl; Vor-
den C2 - Sp. Lochem C2.
WWNA l-Vorden 1; Erix 2-Vorden 2;
Vorden 3-Steenderen 3; Oeken 2 -Vor-
den 5; Vorden 6-Markelo 7; Vorden
7-Erix 7; Anadoulu 1-Vorden 8.

Sociï
Uitslagen 24-11: Sociï Dl-Zutphen Dl
1-3; Steenderen b2-SociïBl 2-10.
Uitslagen 25-11: Sociï 1-Gorssel l 1-3;
Erica 5-Sociï 2 0-2; Sociï 3-Dierense
Boys 4 4-1; Be Quick 6-Sociï 4 2-4; EW
Anadoly '90 1-Sociï 5 2-0; Sociï 6-EW
Anadoly'9024-1.

Programma 1-12: Wilhelmina SSS El-
Sociï El; Sp. Eefde Dl-Sociï Dl; Baak-
se Boys B l -Soci ï B l.
Programma 2-12: Sociï-Baakse Boys;
De Hoven 3-Sociï 2; Sociï 3-Sp. Brum-
men 7; SHE 2-Sociï4; Sociï 6-SVBV4.

Concordia Wehl-
Ratti: 0-2
Na 2 weken geen competitievoetbal ge-
speeld te hebben, pikte Ratti de draad
weer op met een nuttige 2-0 overwin-
ning bij Concordia Wehl. De eerste
helft speelde Ratti snel en goed over de
vleugels waarbij legio kansen ontston-
den. Het enige euvel was dat de kansen
niet benut werden.

Achtereenvolgens wisten Piet Immink,
Mark Sueters, Harm Welleweerd en
Percey Lash de goede keeper van Con-
cordia niet te passeren. Toen vlak voor
rust Jeroen Tolkamp met een kopbal
toch voor 1-0 zorgde leek de ban ge-
broken.
Echter het goede spel was in de tweede
helft ver te zoeken. Onnodig liet Ratti
zich het initiatief uit handen halen en
werd het een open wedstrijd met aan
beide goede scoringsmogelijkheden
maar van een bedenkelijk nivo.
Het begon al slecht toen een glaszuiver
doelpunt van Piet Immink werd afge-
keurd door de matig en warrig leiden-
de scheidsrechter.
Het werd in de loop van de tweede helft
steeds harder en rommeliger en Ratti
haalde dan ook opgelucht adem toen
vlak voor tijd een tweede treffer van
Piet Immink wel toegekend werd en zo-
doende de eindstand bepaald werd.
Volgende week zal Ratti echter uit een
ander vaatje moeten tappen wil het een
serieuze kans hebben om van het
hooggeplaatste Oeken te winnen.

P.K.V. Nieuws
Mooie resultaten voor leden van de
Vordense Pluimvee en Konijnenvere-
niging op de Open Show te Silvolde.
Ons lid G J. ten Bokkel werd met een
witte Vlaamse Reus totaal winnaar bij
de konijnen. Verdere uitslagen:
Vlaamse Reus — GJ. ten Bokkel, IxF
2xZG; idem A. Dijkstra 2xF 2xZG.
Witte Nieuwzeeiander — A.H. Verste-
ge, 2xZG 2xG.
Grote Hoenders — Arnold Dijkstra,
Fries hoen citroenpel 2xG.
Sierduiven — Silezische kroppers, W.
Soeteman 3xF IxZG 2xG.
Nederlandse hoogvliegers — B. Bulten
3xZG 2xG.
De volgende show is het komende
weekeinde de Achterhoekshow in Doe-
tinchem. Daar zijn ruim 2600 dieren te
bewonderen hetgeen zeker de moeite
waard is.

Badminton Flash
Flash l blijft in de middenmoot staan.
In Borculo kwam Babo er totaal niet
aan te pas, hoewel in de beslissende
mix nog wel een derde set gespeeld
moest worden. Deze eindigde in het
voordeel van Flash, zodat het 5-3 werd.

Verdere uitslagen
Flash 2 — Grol 6-2; Flash 4 — Keppel
5-3.

Volleybal Dash
De heren van Dash hebben de smaak te
pakken. Na de overwinning van vorige
week op WIK 2 uit Steenderen werd nu
ook het eerste team van WIK verslagen.
Dash begon, in tegenstelling tot ande-
re wedstrijden, sterk en nam meteen
een 5-0 voorsprong, maar WIK gaf zich
niet gewonnen en knokte zich terug tot
13-12. Dash deed er nog een schepje
bij en won de set met 15-12.
De derde set ging op dezelfde voet ver-
der en Dash stond al snel met 7-3 voor.
Dit keer kwam WIK niet meer terug en
Dash boekte een regelmatige 15-10
setwinst.

De derde set toonde een erg onregel-
matig Dash. Wervelende aanvalsacties
werden afgewisseld met onnodige in-
zinkingen. Dash speelde WIK met vla-
gen volkomen weg, maar door domme
fouten kon WIK dan toch weer terug
komen. Tot 11-10 bleef de ploeg uit
Steenderen bij, maar daarna was de
weerstand gebroken en won Dash de
set met 15-11 en de wedstrijd met 3-0.
Door deze overwinning blijft Dash ko-
ploper samen met Harfsen. Zaterdag 8
december staat de lastige uitwedstrijd
tegen DVO 2 uit Hengelo, dat momen-
teel op de derde plaats staat, op het
programma.

Volleybalvereniging D3C Dash «0 ö l-Wik l 3-0;

'Dash'
0-3; Hl

H2A Dash 2-Devolco 5
1-2; MB1A Dash I-Wik l 2-1; IB1A
Dash l-ABS l 0-3.

't Geheim van 't veerkante wark:

Kiek uut, bezunder!
Onder deze titel is deze week het tweede stripalbum over de roe-
mruchte ridder Haolhaok verschenen. Geestvader van dit album
is de Ruurloër Willem Betting. Onder de naam BURP (= Betting
Uut Reurle Producties) tekent hij al jaren strips en cartoons voor
kranten en tijdschriften.
Omdat er voor de jeugd weinig of niets
te lezen viel in het dialect, maakte hij
het voirg jaar het stripboek "t geheim
van de tuugkiste'. Deze primeur in de
stripwereld haalde het jeugdjournaal
en ook ruimschoots de pers. Omroep
Gelderland bracht de strip in hoorspel-
vorm. Het album werd een groot suc-
ces. De combinatie dialecttekst-plaatje
bleek aan te slaan. En niet alleen bij de
jeugd, ook veel volwassenen beleefden
er plezier aan.
Voor zijn nieuwe strip "t geheim van 't
veerkante wark' (= bed) blijkt de be-
langstelling zelfs groter dan verwacht.
Niet alleen het oosten van Nederland,
maar ook het westen en zelfs België
raakt in de ban van de dialect spreken-
de ridder Haolhaok.
Geen wonder, want het boekwerkje ver-
haalt op zeer komische wijze de liefdes-

avonturen van deze Gelderse kasteel-
heer uit de Middeleeuwen, het vrijen
blijkt in die tijd heel wat ingewikkelder
dan tegenwoordig. Met een harnas aan
was het zelfs een heel gemartel!
Een cruciale rol in het verhaal is weg-
gelegd voor de vier populairste minne-
strelen van die tijd, de groep BEZUN-
DER.
Deze abnormale heren zorgen ervoor,
dat de liefdesperikelen van ridder
Haolhaok lang niet altijd over rozen
gaan!
Op de omslag van het felrose boek-
werkje staat dan ook de waarschuwing:
'Kiek uut, bezunder!' Dit blijkt maar al
te waar te zijn voor deze strip, die ook
weer als hoorspel te beluisteren is op
Omroep Gelderland,
't Geheim van 't veerkante wark is ver-
krijgbaar bij de boekhandel.

Uitslagen:
H2B Salvo l-Dash 3 1-2; H3B Wilh.
3-Dash 4 1-2; D3A Hansa 3-Dash 5 0-3;
D3B Wilp 4-Dash 6 0-3; D3C Devolco
10-Dash 7 3-0; DP Wilp l-Dash 2 ?;

Programma:

H3B Hansa 4-Dash 4; D recr.H Wik-
Dash; H recr. E ABS-Dash.

Het nieuwste Intercard album met geboortekaartjes is net uit!
Stap eens bij ons binnen.

Wij tonen U graag vrijblijvend de uitgebreide kollektie.
Ook de tekst kunnen wij met U samenstellen.
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Gespreksgroepen
nabestaanden van zelfdoding
De RIAGG Oost-Gelderiand en Maatschappelijke Dienstverle-
ning De Graafschap organiseren opnieuw gespreksgroepen voor
nabestaanden van zelfdoding. Het belangrijkste doel hiervan is
om nabestaanden van zelfdoding de gelegenheid te bieden her-
kenning en steun bij elkaar te vinden.
Ook zal er aandacht besteed worden
aan practische vragen als 'hoe vertel ik
het mijn kinderen en wanneer?' of'wat
moet ik doen met de verwijten van mijn
schoonfamilie?' Praten met anderen
die hetzelfde hebben meegemaakt kan
gemakkelijker zijn. Zij begrijpen im-
mers wat iemand na een zelfdoding
doormaakt.
De gespreksgroep wordt voor de twee-
de maal door de RIAGG georgani-
seerd. Gebleken is dat de deelnemers
aan de groepen van het vorige jaar er
veel aan gehad hebben.
Met iedereen die belangstelling heeft

voor deelname aan een gespreksgroep
houden de begeleiders een voorge-
sprek. Ook iemand die nog twijfelt of
een gespreksgroep wel geschikt is kan
een afspraak maken voor zo'n gesprek.
Een groep bestaat uit maximaal 8 tot
10 personen. De deelnemers komen
wekelijks bij elkaar, waarschijnlijk in
Doetinchem. In het totaal gaat het om
ongeveer 10-15 bijeenkomsten die 2
uur duren. De gespreksgroep start in
december.
Voor informatie en aanmelding kunt u
terecht bij Ben Dekkers van RIAGG
Oost-Gelderland 08360-32692.

In augustus van dit jaar was het precies 150 jaar geleden dat
Gelderlands meest bekende dichter Antoni Christiaan Winand
Staring op zijn geliefde familielandgoed De Wildenborch bij Vor-
den overleed.
Bleek uit de voorzichtige titel van Sta-
rings eerste bundel Mijne eerste proe-
ven in poëzij (1786) nog twijfel aan
zijn dichterschap, al spoedig zou het
publiek kennis maken met een veelzij-
dige schrijver, die vooral ook in zijn
poëzie geestigheid aan intelligentie
paarde. In de politieke beroeringen
van zijn tijd koos hij voor de patriotten,
in zijn gedichten waren maannachten,
dood en sterven, vriendschap, natuur,
verleden en liefde steeds terugkerende
thema's. Hij bemoeide zich met de po-
litiek van alledag, en moest hard wer-
ken om het familielandgoed in stand te
kunnen houden. Was de vurige separa-
tist rond 1800 nog beducht voor een
overheersende positie van het rijke ge-
west Holland, na 1813 belijdt Staring
even heftig zijn nationalisme. Hij stu-
deerde rechten, botanie en natuurwe-
tenschappen, bekleedde enkele open-
bare ambten, hield zich wetenschappe-
lijk met landbouwkunde bezig, maar
met geschiedenis, folklore en muziek.

Romanticus of realist? Regionalist of
nationalist? Wat was Staring nu eigen-
lijk? Ter gelegenheid van de 150-ste
sterfdag is in samenwerking tussen het
Staring Instituut, de Walburg Pers en
Stichting De Gelders Bloem een her-
denkingsbundel tot stand gekomen,
waarin deze verschillende facetten van
Staring worden belicht. Het boek
A.C.W. Staring, dichter en landman,
regionalist en nationalist is op don-
derdag 22 november gepresenteerd op
kasteel Hackfort. De voorzitter van de
Stichting De Gelderse Bloem, E.J.C.
Kamerling, burgemeester van Vorden
heeft de eerste exemplaren van het
boek overhandigd aan gedeputeerde
mevrouw N.H. van den Broek-Laman
Trip en aan de heer ir. D.M.W. Staring,
de huidige bewoner van De Wilden-
borch. Tijdens deze bijeenkomst hield
prof. dr. J.C. Boogman een herden-
kingsrede.
Het boek is verkrijgbaar via de boek-
handel.

Kerstnummer
14 december op de post ed. Hengelo en ed. Wamsveld
19 december op de post ed. Ruurlo en ed. Vorden
Mr Copy binnen 3 december

Week 51
17-21 december normale verspreiding Ruurlo, Vorden, Warns-
veld en Hengelo

Week 52
GEEN CONTACTEN

Week l (31-12/4-1)
Ed, Warnsveld 2 januari verschijnen, 28 december op de post
*r Copy binnen 21 december.
Ed. Ruurlo 3 januari verschijnen, 2 januari op de post
»r Copy binnen 27 december
Ed. Vorden 3 januari verschijnen, 2 januari op de post
wr Copy binnen 27 december
Ed. Hengelo verschijnt niet in week l

Week 2 (7/1-11/1)
Weer normale verschijning Ruurlo, Vorden, Warnsveld en Hen-
gelo

Voor zover niet vermeid verschijnen de edities Ruurlo, Vorden,
Warnsveld en Hengelo in niet-genoemde weken normaal.
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Na uitvoerige discussie:

Raad Vorden besloot tot
verhoging hondebelasting
Met 8 stemmen voor en 5 tegen (de frakties van de WD en
P.v.d.A.), besloot de raad van Vorden dinsdagavond om het tarief
voor de hondebelasting voor 1991 te verhogen met f 10,20 tot
f 60,— voor de eerste hond en voor elke volgende hond f 30,—
meer dan de voorafgaande hond verschuldigd is.
In de raad werd hefting gediscussieerd
over dit onderwerp. Het CDA kwam bij
monde van dhr. van Voskuilen tot de
konklusie dat het collegevoorstel ge-
steund diende te worden.
'De hondebelasting wordt nu daadwer-
kelijk gebruikt voor de overlast', zo
sprak Van Voskuilen. WD'er Branden-
berg vond het 'pakket' maatregelen dat
het college wil nemen maar niets.
Het invoeren van een hondepenning,
het beschikbaar stellen van ruimmid-
delen ('het schepje raakt zoek') het
aanschaffen van een hondetoilet,
Brandenbarg zag er het nut niet van in.
'Ik geloof gewoon niet in de maatrege-
len die U voorstaat', zo sprak hij tot het
college. 'Het geld dat U voor de te ne-
men maatregelen denkt nodig te heb-
ben, hebt u al lang binnen. De honde-
belasting is al een aantal jaren achter-
een verhoogd', aldus Brandenbarg.
Wethouder Voortman (P.v.d.A.) wees
erop dat hondebelasting altijd primair
een algemeen dekkingsmiddel is ge-
weest. 'De gelden hebben dan ook een
andere bestemming gekregen', zo
hield hij Brandenbarg voor.
Laatstgenoemde vond een hondepen-
ning alleen dan zinvol wanneer de po-
litie ook daadwerkelijk zou kontrole-
ren. 'Onze politie heeft echter wel wat
anders te doen dan achter een hond
aan te lopen'.
Burgemeester Kamerling ventileerde
duidelijk een andere mening: 'Ik denk
dat een hondepenning wel degelijk nut
heeft. Wanneer de poepende loslopen-
de honden door de politie worden aan-
gehouden kunnen ze heel snel de eige-
naar opsporen!' zo sprak Kamerling.
Brandenbarg begreep niet dat het
CDA zo maar voetstoots met de verho-
ging akkoord ging, waarop CDA frak-
tievoorzitter Boers uitriep dat hij in het
verleden nooit van de VVD heeft ge-
hoord welke maatregelen dan wel ge-
nomen moeten worden. 'Ik dacht altijd
dat een liberalistische leer een optimis-
tische leer is. Brandenbarg laat nu het
hoofd hangen. Het liberalisme dooft
uit tot een klein vlammetje', aldus
Boers.

Melkkoetje
P.v.d.A. fraktievoorzitter Hoogland
veegde het collegevoorstel eveneens
van de tafel. 'De hondebelasting is een
leuk melkkoetje voor de gemeente', zo

formuleerde hij. Hij zag meer heil in
het aanbrengen van een hondonvrien-
delijke beplanting c.q. wandelroutes
voorde honden.
Hoogland overwoog nog een amende-
ment in te dienen. Toen hij de indruk
kreeg dat dit gezien het CDA stand-
punt geen haalbare kaart zou zijn, stel-
de hij voor (speciaal met het oog op de
mensen met een kleine beurs) om de
verhoging in fases door te voeren en
dan te beginnen met tien procent.
Volgens wethouder Voortman zou dit
wel kunnen. Hij wees er tegelijkertijd
op dat dit een beperking van de te ne-
men maatregelen zou inhouden. 'Dan
zouden we wellicht met één onderdeel
kunnen starten', aldus Voortman. De
meerderheid van de raad volede hier
n iets voor.
Eveneens met het oog op de mensen
met een kleine beurs verzocht CDA'er
Boers het college ééns te onderzoeken
in hoeverre je hier het 'kwijtscheldings-
beleid' bij kunt betrekken.

Verhoging begrafenisrechten
De raad besloot dinsdagavond even-
eens om de tarieven van de begrafenis-
rechten met 25 procent te verhogen.
Daardoor kan een dekkingspercentage
worden bereikt van 85 procent. Dit
geldt alleen voor de begraafplaats in
Vorden. In Wichmond komt het dek-
kingspercentage op 28 procent.
WD'er Brandenbarg, die de verho-
ging toejuichte, kon zich gezien de
opstelling van vroeger van wethouder
Voortman, niet begrijpen dat deze nu
zomaar een groter dekkingspercentage
voorstaat. Voortman: 'Toen ik aan de
andere kant van de tafel zat (Voortman
was voorheen fraktievoorzitter van de
P.v.d.A.) heb ik altijd gezegd dat ik
voorstander ben van een 'aanvaard-
baar' dekkingspercentage', zo sprak
hij.

Goed onderhouden
Burgemeester Kamerling strooide ver-
volgens met komplimenten richting
degenen die de begraafplaats onder-
houden. 'Het ligt er keurig bij', zo kon-
stateerde hij. De raad trok f44.750,—
uit voor het aangaan van een milieu-
technische samenwerking binnen het
Gewest Midden-IJssel.

Voetbalvereniging 'Vorden'
zal kontributie drastisch
moeten verhogen

v
Tijdens de ledenvergadering van de voetbalvereniging 'Vorden'
maakte penningmeester Bert Beek bekend dat de huren van de
velden flink omhoog zullen gaan. Momenteel betaalt 'Vorden'
jaarlijks f4.500,—. De gemeente heeft de voetbalclub laten weten
dat de huur in de toekomst f 12.000,— gaat bedragen.
Voorzitter Jan Rouwenhorst hierover:
'De verhoging zal niet in één keer wor-
den doorgevoerd maar gefaseerd .te we-
ten f 6.000,— in 1991; f 9.000,— in
1992, waarna dan in 1993 het bedrag
van f 12.000,— per jaar op tafel gelegd
moet worden. Voor ons een boel geld.
We /.ijn overigens nog met de gemeen-
te in onderhandeling.
Moeten wij deze huursom inderdaad
opbrengen dan resteert een forse kon-
tributieverhoging. Wij /uilen de kon-
tributies dan mef ingang van het sei-
zoen 1991/1992 gemiddeld met 20
gulden per lid moeten verhogen. Wel
is het zo dat de gemeente Vorden het
onderhoud van de velden voor haar re-
kening gaat nemen'.
Rouwenhorst hoopt dat deze noodza-
kelijke kontributie verhoging geen da-
ling van het aantal leden te zien zal ge-

ven. Uit het jaarverslag van sekretares-
se Elsbeth Stokkink bleek dat 'Vorden'
275 leden heeft, vrijwel hetzelfde aan-
tal als vorig jaar. Het aantal seniorle-
den daalde terwijl de jeugd, met name
de pupillen, toenam.

Bij de bestuursverkiezing werden de af-
tredende ledenj. Golstein, C. Hofman
en E. Stokkink herkozen. In plaats van
Henk de Jonge (die tussentijds aftrad)
werd Jan Borgonje gekozen. Het be-
stuur zal overigens met twee man wor-
den uitgebreid nl. Rudi Kornegoor en
Ap Wentink.

Henk de Jonge blijft als manager/om-
budsman aan de vereniging verbon-
den. Hij blijft onder meer organisator
van de jaarlijkse nationale en interna-
tionale jeugdtoern ooien.

SPORT-niewus

Volleybal
Mimtomette-Dash/Sorbo 3-1
De Vordense dames leden zaterdag-
middag in Holten opnieuw een neder-
laag. Dit gebeurde in een uitermate be-
langrijke wedstrijd aangezien de thuis-

club juist boven het onderaan benge-
lende Dash/Sorbo stond geklasseerd.
In zijn totaliteit maakten de Vordense
dames zowel in aanvallend als verdedi-
gend opzicht teveel fouten.
Do »!rukvan het moeten winnen speelt
t-cii grote rol. Desondanks blijft de
groep positiefdenken. Een lichtpuntje
zaterdag; voor de tc-rste keer in dit sei-
zoen werd een set gewonnen. De sei>
tanden waren: 15-9, 14-16, 15-10 en
15-11.

Waardebonnen
Op de koopavonden: vrijdag 30 november

maandag 3 december
dinsdag 4 december
tussen 18.00 en 21.00 uur

Loopt u een grote kans een waardebon uit handen van een
Zwarte Piet te ontvangen, wanneer u in een winkel bent, ken-
baar aan de affiche 'Deelnemer St. Nicolaasaktie'. Wees er dus
bij en doe uw inkopen in Vorden.

Livin' Blues bij jeugdsoos
Flophouse
Op zaterdag l december komt de legendarische formatie Livin'
Blues naar de Toldijkse jeugdsoos Flophouse.
Deze fantastische blues rock band was vorig jaar al op bezoek bij
het roemruchte Lentefeest en de mensen van Flophouse zijn blij
dat de 5 heren ditmaal in de soosruimte gecontracteerd konden
worden.
Met een geheel eigen geluid maakte
Livin' Blues al in de 70-ger jaren 5 suc-
cesvolle LP's en 3 hitsingels. In 1975
viel de band in elkaar.
Na vele muzikale omzwervingen be-
sloot Niko Christiansen eind '86 de
draad weer op te pakken, samen met
Joop van Nimwegen (Finch, Q65 en
Heiderband).
Samen met John Lagrand, de mond-
harmonica-gigant en oprichter van Li-
vin' Blues in '67, was de band herbo-
ren! Met een ritme-sectie als Evert Wil-
lemstein (bas) en Bert Fonderie
(drums) staat het geheel weer als een
huis en kruipt het bloed waar het niet
gaan kan.

Eerst uit nieuwschierigheid van de za-
len, later door (h)erkenning van pure
kwaliteit, heroverden zij geleidelijk aan
het Nederlandse en inmiddels ook
Duitse en Belgische popcircuit.
Spectaculair was hun optreden voor
Count Down café waar ook Steve Lu-
kather (Toto, The Tubes) en Adje van
den Berg (Whitesnake) enthousiast
aan meewerkten.
Dat wordt de Ie december dus een bij-
zondere avond in Flophouse. Vanwege
de ruimte zijn kaarten in voorverkoop
verkrijgbaar bij: Jeugdsoos Flophouse,
Café 'de Engel' Steenderen, Café
"t Winkeltje' Zutphen en platenshop
Sutterland Doetinchem.

Sint
Nicolaas
aktie 1990
Trekking 27 november 1990

1. R. Bosch
2. E.H. Elkink
3. Pardijs
4. B. Voortman
5. G.J. Pardijs
6. Wempe
7. G. Vliem
S.J.W.Golstein
9. A. Lammers

10. Dimmendaal, H.
11. Grootbod
12. B. Lichtenberg
IS.AbVelhorst
H.J.deWeerd
15. H. Siemes

Insulindelaan 70, Vorden
Storm v. 's Gravesandestraat 3, Vorden
Wildenborchseweg 7, Vorden
Brinkerhof 86, Vorden
Beckenstraat l, Vierakker
Vaarwerk 17, Vorden
Het Kerspel 8, Vorden
Enkweg 8, Vorden
Burg. Galleestraat 26, Vorden
Dorpsstraat 14, Wichmond
Raadhuisstraat 11-13, Hengelo G.
De Bongerd 26, Vorden
HetWiemelink 11, Vorden
Brinkerhof 94, Vorden
Ruurloseweg 57, Vorden

40 Verrassingspakketten

1. J. Bleumink
2. H.A. Beeftink
3. Y. Lakerveld
4. A. v. Zeyst
5. A. Grotenhuys
6.J.H.Oonk
7. J. Pardijs
8. LJ. Bosch
9.H.deWeerd

10. Stapelbroek
ll.EJ.H.v.Ark-Gotink
12. T. Klein Brinke
13. Jacqueline Weulen

Kranenbarg
H.D.Bosch
15. H. Kamer
16. J. Bargeman
!7.Schaufeli
IS.Beerling
19. v. Zuilekom
20. R. Rossel
21.Korenblek
22. M.Wiekart
23. R.G. Mennink
24. H. Mombarg
25. Mevr. Rietman
26. R. Valster
27. Sikkens
28. H. Dostal
29. M.M. Klein Bramel
30. Mevr.J. Bosch
31.J.WJ. Bruggeman
32. Woltering
33. Fam. van Vleuten
34. W. Bloemkolk
35. M. Rouwenhorst
36. G.W. Wahl
37. Aernds
38. M. J. Sterringa-v.d. Veen
39.J.D. Koop
40. Oltvoort

Almenseweg 22, Vorden
Joostinkweg 12a, Vorden
Kerkstraat 19, Keyenborg
Het Kerspel 30, Vorden
Stationsweg 3, Vorden
Wilhelminalaan 3, Vorden
Mosselseweg 4, Vorden
't Hoge 50, Vorden
't Wiemelink 23, Vorden
Brinkerhof 6, Vorden
Wildenborchseweg 19, Vorden
Oude Ruurloseweg 3, Barchem

Ruurloseweg 45, Vorden
Hetjebbink 14, Vorden
't Heegken 3, Vorden
De Haar 2, Vorden
de Boonk 8, Vorden
Zutphenseweg 84, Vorden
't Vaarwerk 18, Vorden
Koekoekstraat 13, Vierakker
Zelstweg 2, Vorden
Weth. Spekkingstraat 6, Toldijk
Galgengoorweg 19, Vorden
Maalderinkweg 4, Vorden
Baakseweg 2, Vorden
Hoetinkhof 119, Vorden
Mispelkampdijk 48, Vorden
Industrieweg4, Vorden
Reeoordweg 2, Vorden
Christinalaan 7, Vorden
Molenweg 30, Vorden
't Vogelbosje 4, Vorden
Het Stroo 7, Vorden
Pastorieweg 4, Vorden
de Steege 47, Vorden
de Boonk 51, Vorden
Hoetinkhof 21, Vorden
Schoolstraat 9, Vorden
Lochemseweg 26, Warnsveld
Zutphenseweg 48, Vorden

Volleybalvereniging Sociï
in het nieuw

Kort geleden werd Heren l van Volleybalvereniging Sociï door
auto-tweewielers Wim Zeevalkink in nieuwe trainingspakken ge-
stoken. Auto-tweewielers Wim Zeevalkink is gevestigd in de
Dorpsstraat 20 te Wichmond.
Staand v.l.n.r. Hr. en Mevr. Zeevalkink, Arnold de Ruiter, Bert
Arntz, Frank Hilgers, Gerrit Hidding.
Zittend v.l.n.r. Henk Rietman, Derk Pardijs, Winand Weuste-
nenk, Richard Hulshof.

men en de heer A. Smallegoor in het
zonnetje, / i j waren al die tien jaren op
het toneel paraal. Als b l i j k van waarde-
ring werd een aandenken aangeboden.

KERKNIEUWS
Oecumenische
Adventsdienst
Op zondagavond 2 december ( Ie zon-
dag van de Advent) wordt er in de
Christus Koningkerk aan het Jebbink
een Oecumenische dienst gehouden.
Voorganger is ds. P.W. Dekker en het
koor Excelsior o.l.v. dhr. P. Rouwen
verleent muzikale medewerking.

Toneel
plattelandsvrouwen
De afdeling Warnsveld van de Ned.
Bond van Plattelandsvrouwen organi-
seerde voor het tiende achtereenvol-
gende jaar een toneelavond voor oude-
ren uit Warnsveld en direkte omge-
ving. Leden van de plaatselijke afdelin-
gen van de N.B.v.PL. en de GmvL
voerden met veel enthousiasme het
stuk 'Het is maar tijdelijk' op.
Door het vlotte spel en de tekstvastheid
van de medespelenden, kregen de aan-
wezigen een leuk stukje amusement
voorgeschoteld. Voorzitter G. Hissink
zette na afloop speciaal mevr. G. Da-

Oö juwelier
siemerjnk
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Kipschnitzels met paprikasaus
Schnitzels worden doorgaans gepaneerd gebakken. Van die regel wijken
we voor de schnitzels in paprikasaus af. In plaats van het paneren met
broodkruim of paneermeel bedekken we het vlees nu met een dun laagje
bloem voordat de schnitzels worden gebakken.
Reken voor 4 personen op 4 kipschnitzels van elk 125 gram. Verder heeft u
nodig 2 rode paprika's, l uitje, bloem, tomatenpuree, 1/4 liter crème
fraïche en enkele sprieten bieslook.
Maak het vlees droog met keukenpapier. Zeefin een diep bord 3 eetlepels
bloem, V2 theelepel zout en '/2 theelepel fijngemalen peper. Schep alles
goed door elkaar. Druk de schnitzels aan weerszijden vrij stevig in het
bloemmengsel. Schud daarna de overtollige bloem er voorzichtig af. Was
de paprika's, verwijder de steelaanzetten, halveer ze en neem het het zaad
en de zaadlijsten weg. Snijd het vruchtvlees daarna in kleine stukjes. Snip-
per het uitje. Snijd de bieslook ragfijn. Verhit 40 gram boter en fruit er
gedurende 4 minuten de stukjes paprika en de gesnipperde ui, onder voort-
durend omscheppen, in. Voeg er l dl. water (of bouillon) bij en roer er '/2

eetlepel tomatenpuree door. Breng alles aan de kook en laat het geheel
ongeveer 10 minuten zachtjes doorkoken. Stort de inhoud van het pannet-
je op een zeef. Wrijf alle vaste bestanddelen door de zeef. Roer er vervol-
gens de crème fraïche door en voeg wat zout en peper naar smaak toe.
Breng alles langzaam tot aan het kookpunt. Temperde warmtebron en laat
alles zolang zachtjes doorkoken tot een fijne gebonden saus is verkregen.
Verhit in een koekepan 75 gram boter. Wacht tot het schuim' voor een deel
is weggetrokken. Bak de schnitzels er snel aan weerszijden lichtbruin in.
Temper de warmtebron en laat ze daarna nog 2 tot 3 minuten zachtjes
bakken. Leg de schnitzels op een voorverwarmde schaal. Verwijder de
bakboter uit de koekepan. Blus de pan met l dl. kokend water (of bouillon)
en roer de aanzetsels van de bodem van de pan goed los. Laat alles even
flink doorkoken tot de helft van het vocht is overgebleven. Schenk het
vocht door een zeefje bij de saus. Schenk 1/3 deel van de saus over de
schnitzels. Strooi er wat bieslook over. Dien de rest van de saus in een
sauskom op.
Tip: geef er droog gekookte rijst met doperwtjes of een Italiaanse pasta
(bijvoorbeeld tagliatelle) bij.
Bereidingstijd: ± 25 minuten
Energie per portie: ± 1510 kJ (360 kcal)



KASTELENKALENDER

1991
is nu reeds verkrijgbaar!

Boekhandel Hoytink Ruurlo
Boekhandel Loga Vorden
Boekhandel Wolters Hengelo
Boekhandel Hulshof Warnsveld

12 Kastelen uit de omgeving zijn
afgebeeld en gedrukt in full-color
in een mooie lijst. Gedrukt door
drukkerij Weevers, Vorden pnjs f 24,95

GEEF VOOR
MEDISCHE HULP

IN
ONTWIKKELINGSLANDEN

SI M AVI

Sinttip

Simavi steunt vele gezondheidsprojecten in 35 ontwik-
kelingslanden. Zonder uw steun kunnen wij echter

niets doen. Help ons a.u.b.

giro 300100
Spruitenbosstraat 6, 2012 LK Haarlem

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

LD

o
LO

ADVERTEREN KOST GELD...

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

CONTACT
Denkt U aan

uw advertentie
voor de

KERSTKRANT
INLEVEREN VOOR 3 DECEMBER

DRUKKERIJ
WEEVERS

Is uw drukwerk vakwerk
geworden .... dan komt 't van

Weevers uit Vorden

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

Enkele wenken voor sportieve geschenken.

Echte jagerskijkers
met hard gecoate
lenzen

Bodywarmers, truien, vesten en spencers.
Mantels en jassen van echt loden

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

Kristal- en aardewerk
serviesgoed
metjachtmotieven

Wapen- en
sporthandel

Marte
iteedt doeltreffend!

Zutphenseweg 9 - Vorden - Tel. 05752-1272
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Ook de Sint weet het:
de Roomboter

Amandelletters
worden ook dit jaar weer warm

afgeleverd.

EEN WARE DELICATESSE!

Bestelt U s.v.p. bijtijds.

't winkeltje in vers brood en banket

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

NU verkrijgbaar:

De Achterhoekse
Almanak 1991

De Achterhoekse
Spreuken-
kalender 1991

f 5,90

woensdagmiddag ook open Raadhuisstraat 20 Vorden

Sinterklaasideetje

Eigentijdse __
geelgouden
oor knoppen voor
65,- p.p.

ILIWeliPr OO Zutphenseweg 5
VORDEN

siemerink opticien

Deze week:

ALLE

ROMIKA-muilen
van 89.95 voor 75.-

WULLINK Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342
's maandags gesloten

OPEL SERVICE

K€ w.j. KOOI
Opel/Isuzu-dealer: TVamstraat 13, Lochem. ÏS: 05730-5 25 55.

Barchemseweg 45, Ruurlo. fit: 05735-32 95.

W.J. v/d Kooi

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU Verkoop en Reparatie

^^^ •̂•̂ ^ •̂̂

R Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637



Langs deze weg willen wij
iedereen hartelijk bedanken
voor alle bloemen, felicitaties
en kado's die wij mochten ont-
vangen bij de geboorte van

Jorik

Willy en
Jacqueline Wolsing-

Lucassen

Ruurloseweg 72
7251 LVVorden

Hierbij willen wij iedereen be-
danken voor de felicitaties, ca-
deaus en bloemen die wij moch-
ten ontvangen bij ons 26-jarig
huwelijksfeest.

RinusenHermien
Groot Jebbink

November 1990
Het Hoge 57
7251XVVorden

Hiermede wil ik allen bedan-
ken voor de felicitaties en ca-
deaus bij gelegenheid van
mijn 80e verjaardag ontvan-
gen.

Fam. J. Krijt

Het Heegken 7
7251 PWVorden

Onze oprechte dank aan
iedereen, voor de bloemen,
kado's, vele kaarten en per-
soonlijke gelukwensen die wij
mochten ontvangen bij ons 55-
jarig huwelijk.

W. Bijenhof
G. Bijenhof-Nijhuis

Julianalaan13
7251 EP Vorden

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de vele felicita-
ties, kaarten, bloemen en ca-
deaus, die wij op ons 40-jarig
huwelijksfeest mochten ont-
vangen.

Jan en
Gerrie Wuestenenk

't Hoetink
Strodijk 19, Vorden

'Bloemschikken'
Kerst

Wilt u zelf een
kerstversiering maken?
Er is nog plaats (overdag)!
Kosten f 10,- voor 3 uur én

deskundig advies.

Inl. + opgave:
Willemien Steenblik

Dennendijk 13 - Warnsveld
Tel. 05752-2810

Vrijdag
30 november

geen koopavond

SCHOENREPARATIES

SCHOENORTHOPEDIE
Raadhuisstraat

Fysiotherapie
Haptotherapie

Voetenmassage
E. Wérlam, tel. 2701

Nu weet ik: nergens vind ik vree,
op aarde niet en niet op zee
pas aan die laatste smalle ree
van hout en zand.

J. J. Slauerhoff

Na een kortstondige ziekte is rustig en vredig ingesla-
pen

Gerrie Bosch-Peppelman
WEDUWE VAN JAN BOSCH

op de leeftijd van 62 jaar.

Doetinchem, 25 november 1990
Corr. adres: T. Regelink, ex. test.
Bosweg 10
7241 JH Lochem

De rouwdienst wordt gehouden op donderdag 29 no-
vember om 10.30 uur in het uitvaartcentrum 'Monuta',
Keppelseweg 40 te Doetinchem, waarna de begrafe-
nis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats
aan de Kerkhof laan te Zelhem.
Hierbij wordt u beleefd uitgenodigd.

MONUTA
UITVAART-
VERZORGING

UrTVAART-
VERZEKER1NG

zonder meer 'n zorg minder

Monuta regelt en verzorgt de uitvaart
ook in uw woonplaats

06-8 21 22 40
Uitvaartcentrum:

Het Jebbink 4 Vorden (05700-1 43 32)

Dag en nacht bereikbaar

a.s Vrijdag 20.00 uur
Tweede Kamerlid de heer

Ad Lansink in
't Dorpscentrum met als

thema:

"Den Haag niet ver
van Vorden"

ledereen is welkom

a.s. zondag half drie, de voetbalwedstrijd

W.W.N.A. - VORDEN

Supportersbus vertrekt 12.45 uur vanaf
't Pantoffeltje. Wie gaat er mee naar Apel-
doorn? Reserveer tel. 2444 want vol is vol

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galleestraat 67,7251 EA Vorden. Telefoon 05752-2532

FOCUffl
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

NEDAC SORBO GROEP B.V.
De werkmaatschappijen van de Nedac Sorbo Groep B.V.
houden zich via toonaangevende dynamische distributie-
vormen bezig met het distribueren van non-food produkten.

Op korte termijn zoeken wij

MAGAZIJNMEDEWERK(ST)ERS
Takenpakket:
— het kollekteren van artikelen;
— het inpakken van orders.

Functie-eisen:
- leeftijd 16 tot 28 jaar;
— zelfstandig kunnen werken.

Het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn in overeen-
stemming met het niveau van de funktie.

Kandidaten, die zich in bovenstaande omschrijving herkennen, verzoeken
wij binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad te solliciteren.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan mevr. M. Nijhof.

NEDAC-SORBO GROEP B.V.. Postbus 12,7250 AA Vorden. Tel. 05752-7222.

• NIEUW! Boek: A.C.W. Staring f 39,50

• Streekroman van f 29,90 NU f 14,90

• Zoet en hartig gebak f 5,95

• Nieuwste boek
van Leo Derksen f 15,00

Adventkalenders
Adventkaarsen
Adventsterren

• M. Bastin notitiekalender 1991 f 15,00

• 2-delige Parkerset f 45,00. GRATIS
graveren.

• Scheurkalender Kruimkens
van 's-Heerentafel 1991 f -j 4 95

fff

BOEKHANDEL

Periodieken

Drukkerij
WEEVERS

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand

Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.

Tel. 05430-18585.
Tel. 05735-2136.

Bijsluiters

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vcmlun
k'foon 05752 1010

Schoenreparatie
STEEDS VLUG KLAAR

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

Deze week

Alle
KINDERPANTOFFELS

maten 20 t/m 35

hoog en laag model

5.- korting

WULLINK Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342
's maandags gesloten

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat van-
af vrijdag 30 november 1990 voor eenieder ter ge-
meentesecretarie ter inzage ligt het door Gedeputeer-
de Staten van Gelderland bij hun besluit d.d. 19 no-
vember 1990, nr. RG90.55427-RWG/G5208 onher-
roepelijk goedgekeurde bestemmingsplan 'Kranen-
burg 1990, no. 1' (wijziging bestemming perceel
grond gelegen achter Eikenlaan 18 en 20).

Vorden, 29 november 1990,

De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

SPECIAAL
Heren overhemden
Diverse kleuren - diverse modellen

NORMAAL
79 - - 89,- en 98,-

ALLEEN
DIT WEEKEND

Uisscl
^r^***^mr m
burg. galleestraat 9 - 7251 ea vorden
tel. 05752-1381

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Appel Spijstaartjes
goed gevuld met appel en amandelspijs

DIT WEEKEND:

van 5.95 voor

4.95
GEWOON GEWELDIG LEKKER!

't winkeltje in vers brood en banket

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

KEURSIAGER

KIJK
DIT IS NOU

DE ZOETSTE
WENS

, VAN SINT.
f*

WANT ALS
DE GOEDHEILIGMAN EENMAAL THUIS IS:

Voor het weekendrecept:

Kipfilet
7,98500 GRAM

Tïp voor de boterham:

Hamworst
100GRAM 0,96

Zeeuws Spek
100 GRAM 1,39

Dit weekend extra voordelig:

Babi Pangang
500 GRAM 5,98

Maandag:

Speklappen
500 GRAM 3,98

Dinsdag:

Verse Worst
500 GRAM 4,98

Hamlappen
500GRAM 5,98

Woensdag:

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

Rundergehakt
500GRAM 5,98

SCHLEMMER
SCHNITZEL

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

Tel. 05752-1321

DeKeunlager
Verstand van

lekker vlees

Jonge lui !!!
Toekomstig eigen HUIS??
Spaar bij

SBB SPAARBANK

NORDE
FAIR zekeringen
Burg. Galleestraat 10
Tel. 05752-1967

In verband met
bedrijfsbeëindiging bedanken

wij

Dekker Electro b.v.
voor de sponsoring aan onze

vereniging

Voetbalvereniging Vorden



GEMEENTE
VORDEN

Hinderwet terinzagelegging beschikking
(art. 31, lid 2, Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
30 november 1990 op werkdagen van 09.00 tot 12.00
uur en van 14.00 tot 16.00 uur, behalve de vrijdagmid-
dag, alsmede op de maandagavonden in het Dorps-
centrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage
de beschikking op het verzoek van:

1. dhr. B. Wolbrink, Broekweg 1, 7234 SW Wichmond,
2. dhr. B. Wunderink, Ruurloseweg 85, 7251 LC Vor-
den, 3. dhr. H. van Kouswijk, Okhorstweg 6, 7234 SV
Wichmond, 4. dhr. G. van Zuilekom, Hackforterweg
27, 7234 SH Wichmond, 5. dhr. A. Maalderink, Pol-
weg 4, 7234 ST Wichmond, 6. Maatschap Rouwen-
horst, IJsselweg 27 Vierakker, 7. Stichting Oude en
Nieuwe Gasthuis, p/a Joostinkweg 1, 7251 HK Vor-
den, 8. dhr. M. Arfman, Wildenborchseweg 21, 7251
KE Vorden, 9. dhr. J.A. Norde, Kostedeweg 2, 7251
MZ Vorden, 10, 10. dhr. H.M.F. Fransen, Heerlerweg
15, 7233 SG Vierakker, 11. Maatschap Hartemink,
Heerlerweg 6, 7233 SG Vierakker, 12. dhr. H.J. Par-
dijs, Wildenborchseweg 7, 7251 KB Vorden, 13. dhr.
J. Groot Jebbink, Galgengoorweg 8, 7251 JH Vorden,
14. dhr. P.R.A. Zents, Ruurloseweg 107, 7251 LD
Vorden, 15. dhr. H.J. Klein Geltink, Wiersserbroekweg
18,7251 LG Vorden.

Alle aanvragen hebben betrekking op een (revi-
sie)vergunning voor een agrarisch bedrijf, met uitzon-
dering van de aanvraag genoemd achter punt 8, wel-
ke betrekking heeft op een wijzigingsvergunning ten
behoeve van een metaalbewerkingsbedrijf.
De strekking van de beschikkingen luidt: voor zover
thans rekening valt te houden met de in het gebied
waar de inrichting is gelegen te verwachten toekom-
stige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar, scha-
de of hinder buiten die inrichting, is de vergunning ver-
leend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelij-
ke voorschriften ter voorkoming of beperking van ge-
vaar, schade of hinder.

BEROEP tegen deze beschikking kan worden inge-
steld door: a. de aanvrager; b. de betrokken advi-
seurs; c. degenen die tegen de aanvraag tijdig bezwa-
ren hebben ingediend; d. enige andere belangheb-
bende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is
geweest eerder bezwaren in te brengen.
Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afde-
ling voor de Geschillen van bestuur van de Raad van
State en in tweevoud worden ingediend binnen een
maand vanaf de datum van tervisielegging van de be-
schikking, enwel bij deze Afdeling, postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kun-
nen overeenkomstig artikel 60a van de Wet op de
Raad van State een verzoek doen om schorsing van
de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlo-
pige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovenge-
noemde periode van een maand worden gericht aan
de voorzitter van genoemde afdeling. Een niet ter-
stond van kracht verklaarde beschikking wordt niet
van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Datum: 15 november 1990.

Burgemeester en wethouders van Vorden, -
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend voornemens te zijn om met toepassing van de
vrijstellingsmogelijkheid als bedoeld in artikel 18A van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening, juncto artikel 21
sub b van van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening
medewerking te verlenen aan het volgende bouwplan:
— het bouwen van een carport op het perceel Berend

van Hackfortweg 32 (verzoek van de heer C.G.W.
Hofman).

De op het bouwplan betrekking hebbende stukken lig-
gen tot en met 13 december 1990 voor eenieder ter
inzage ter gemeentesecretarie.
Eventuele bezwaren kunnen tot en met die datum
schriftelijk aan hun college worden kenbaar gemaakt.

Vorden, 29 november 1990.

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders maken bekend voorne-
mens te zijn om met toepassing van het bepaalde in
artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening,
juncto artikel 50, lid 8 van de Woningwet, medewer-
king te verlenen aan het bouwplan van de heer J.H.T.
ter Beek voor de bouw van een praktijkruimte aan de
Beatrixlaan 20 te Vorden

De op het bouwplan betrekking hebbende bouw— en
situatietekeningen liggen tot 14 december 1990 voor
eenieder ter gemeentesecretarie (koetshuis) ter inza-
ge, met de mogelijkheid voor eenieder om hiertegen
gedurende die periode schriftelijk bezwaren in te die-
nen bij hun college.

Vorden, 29 november 1990

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

SPAARBANK
voor de hoogste rente

NORDE
FAIR zekeringen
Burg.GalleestraatIO
Tel. 05752-1967

Alles op het gebied van
radio, TV, video, CP...

... maar ook uw adres voor
al umi installatiematerialen!
Een greep uit ons assortiment. Kijk en vergelijk...
Roodkoper buizen

Buis 12 mm 4.30

Buis 15 mm 5.36

Buis 22 mm 8.85

Roodkoper T-stuk

T-stuk 12 mm - 0.75

T-stuk 15 mm 0.80

T-stuk 22 mm 1.65

Roodkoper bocht

Bocht 12 mm 90° 0.55

Bocht 15 mm 90° 0.50

Bocht 22 mm 90= 1.10

PVC afvoerbuizen

Buis 32 mm

Buis 40 mm

Buis 50 mm

Buis 75 mm

Buis 110 mm

Buis 125 mm

2.40
3.05
4.OO
5.98
9.35

10.68

PVC T-stukken

T-stuk 32 mm 90° 1.70

T-stuk 40 mm 90° 1.95

T-stuk 50 mm 90° 3.15

T-stuk 75 mm 90° 4.65

T-stuk 110 mm 90° 7.20

T-stuk 125 mm 90° 8.50

PVC Bochten

Bocht 32 mm 90° 0.80

Bocht 40 mm 90° 1.05

Bocht 50 mm 90° 1.55

Bocht 75 mm 90° 3.15

Bocht! 10 mm 90° 5.15

Bocht 125 mm 90° 8.10

Alle prijzen buizen per meter.

Natuurlijk leveren wij nog
veel meer op gebied van in
stallatiewerk. Ook voor CV,
electra en sanitair kunt u bij
ons terecht. Vraag vrijblij-
vend een prijsopgave.

INSTALLATIEBEDRIJF

G.J.OLDEHHAVE
Baakseweg 11 Wichmond. Tel 05754-1755 • Laarstraat 61 Zutphen. Tel. 05750-18383

• Landlustweg 32 Steenderen. Tel. 05755-2071

tot 5 dec. B
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PULLYS met en zonder COLL
12 tal kleuren

mt. S t/m XL, Kind. 92 t/m 176

" 'H*
4% |/"'Q[ /

9*i£

ALLE
KOOPAYONDEN

GEOPEND 'Ik

UITZOEKEN

Groot in spijkerbroeken! onze goedkoopste 29.- de duurste 79.-

American Stock
DORPSSTRAAT 19 VORDEN TEL. 05752-1943

Nefit-Turbo.
met Schone Winst!

Nefit-Turbo.
De zuinigste HR cv-ketel en tevens

^'i de schoonste. Zo kunt u eindelijk
K : een milieu- maatregel nemen die u

l geld oplevert. Stap eens bij ons
*• ''binnen. We vertellen M F F l T

u er graag meer over!

6

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

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

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraateO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT

schildersbedrijf

""WALS
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon 05752-1208
Leo Westerhof: Telefoon 05752-2039 (Privé)
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

Tevens verzorgen wij voor U de aanvraag voor de winterschilder in de
periode van 19 november 1990 i/m 15 maart 1991.
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