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BEGROTINGSBEHANDELING

Begrafenisrechten
met 25 procent omhoog
De gemeenteraad van Vorden heeft donderdagavond de draad van de begrotingsbehande-
ling, die maandagavond wegens tijdgebrek was afgebroken, weer opgepakt. Opnieuw een
langdurige beraadslaging waar onderwerpen zoals korting op sociaal kultureel werk, verho-
ging begrafenisrechten, Stichting Welzijn Ouderen, weer uitvoerig aan de orde kwamen.

Te uitvoerig want voor sommige pun-
ten verleende burgemeester Vunde-
rink de raadsleden tot in de /esde of
zevende "ronde" het woord. Het werd
soms dan ook een oeverloze discussie.
Toen de "kruitdampen woord- en we-
derwoord" waren opgetrokken kwa-
men er uiteindelijk, alvorens de be-
groting werd vastgesteld, vier voor-
stellen aan de orde.
Zo stelde VVD'er M. Groen voor om
de begrafenisrechten voor 1987 met
25 procent te verhogen (het college
had t ien procent voorgesteld). De
heer Groen baseerde zijn voorstel op

het fei t dat de raad destijds heeft be-
sloten te streven naar een dekkings-
percentage van 75 procent. "Met een
verhoging van 10 procent komt men
daar in de verste verte niet aan".
Volgens wethouder Slingenberg
(VVD) is het zelfs zo dat de gemeen-
te Vorden eigenlijk vier jaar lang een
verhoging van 25 proent moet toepa-
sen, wil men het dekkingspercentage
van 75 procent halen. Zover wenste de
raad donderdagavond niet te gaan.
Met acht stemmen voor (VVD en Pv-
dA) en vijf tegen (volledige fraktie
CDA inklusief wethouder Geerken)

werd besloten met 25 procent verho-
ging voor 1987 akkoord te gaan.

Stichting Welzyn Ouderen
De voltallige raad ging akkoord met
een namens alle frakties door socialist
B. van Tilburg ingediend voorstel om
een startsubsidie te verstrekken van
f 1200,- voor de „Stichting Welzijn
Ouderen".
Het voorstel van de PvdA en CDA om
de post van 26.000 gulden die op de
begroting 1987 voor een slijtlaag aan
de Horsterkampweg is opgenomen te

Gemeentenieuws
I c l e t o n n gemeen tehu i s 05752-2323. Teleioon gemeentewerken: 05752-2323. Opens te l l ing gemeentehuis : maandag t/m vrijdagmorgen van
X.00 tot 12.30 uur en vr i jdagvan 13.3(1 tot 17.00 u u r . S p r e e k u u r hu rge meeste r Mr. M. Vunder ink : volgens afspraak. Sp reekuur wethouder J.F.
Geerken en wethouder Mr. M. A.V. Slingenberg: donderdagmorgen volgens a f s p r a a k . ( A l spraken te lefonisch te maken bij receptie gcmeente-

1. Vuilniszakken
De gemeenteraad van Vorden heeft
besloten de huisvui lzakken met op-
druk "gemeente Vorden" af te schaf-
fen. Voortaan zal het huisvui l aarige-
hoden moeten worden in grijze huis-
vuilzakken, voorzien van 't KOMO-
Keur. De/.e /akken zijn o.a. in alle win-
kels verkrijgbaar waar voordien ook
de zakken met opdruk "gemeente
Vorden" verkrijgbaar waren.
De opslag, die wordt berekend bij de
verkoop via plaatselijke winkeliers
van de zakken met opdruk "gemeente
Vorden" en nu komt te vervallen, /al
ingaande l januari 1987 verrekend
worden door een verhoging van de
aanslag Afvalstoffenheffing. Omdat u
wellicht ook na l januari 1987 nog zak-
ken met opdruk gemeente Vorden in
huis heeft, zal ter compensatie van de
in de verkoopprijs van die zakken
door berekende heffing de verhoging
van de aanslag Afvalstoffenheffing
1986 niet doorgaan. U mag ook na l ja-
nuari 1987 nog gebruik maken van de
/akken met opdruk, die u nog in
voorraad heeft. Mocht u reeds nu aan
de aanschaf van vui ln iszakken toe
zijn, dan mag u vanaf heden uw huis-
vui l meegeven in zakken zonder op-
druk .
Dit reeds vooruitlopend op de rege-
ling per l jauari a.s. Wij wij/en u er
met nadruk op dat het niet toegestaan
is om uw hu isvu i l aan te bieden in zgn.
kunstmest /akken, papierzakken e.d.
Voorts zal ingaande l januar i 1987 het
huisvui l ook worden opgehaald aan
de openbare zandwegen. De bewo-
ners van percelen aan deze openbare
/andwcgen mogen het huisvuil dus
aanbieden op de dichtsbijzijnde plaats
aan de openbare zandweg.
Voor verdere informat ie k u n t u zich
wenden tot de afdeling financiën toe-
stel 16.

2. Publikaties ingevolge de Wet Arob
Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Hieronder val-
len ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een
overzicht van de verleende bouwver-
gunningen t r e f t u onderstaand aan.
Het indienen van bezwaar is aan een
aantal regels gebonden. Voor nadere
inlichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaar-
schrift in p i inc ipc BINNEN 30 DA-
GEN na de datum van verlening moet
\\orden ingediend, de onderstaande
bouwvergunningen zijn verleend op
25 november 1986.

Verleende bouwvergunningen
1. Aan de heer H.J. Groot Roessink,
Deldenseweg 13, voor het vergroten
en vernieuwen van een garage/ber-
ging;
2. Aan de heer P. Gombert, de Stroet
15, voor het bouwen van een fietsen-
berging;
3. Aan de heer H.J. Rouwenhorst,
Mispclkampdijk 9, voor het bouwen
van een garage.
4. Aan de woningbouwvereniging
'Thuis Best", voor het bouwen van
acht ééngezinswoningen aan de Ad-
dinkhof 3 tot en met 17.
5. Aan de heer H.G. Wagenvoort,
Kruisdijk l, voor het vernieuwen en
vergroten van een wagenloods en het
bouwen van een jongveestal.

3. Sluiting gemeentesecretarie om
16.00 uur op 5 december a.s.

In verband met de Sinterklaasviering
zal het gemeentehuis op vrijdag 5 de-
cember a.s. om 16.00 uur gesloten
zijn.

4. Militaire oefeningen
Van 9 tot en met 11 december /al er
onder meer in deze gemeente een mi-
litaire oefening plaatsvinden. Het be-
treft hier een geneeskundige oefening
(afvoer van gewonden). Particulieren
hebben toestemming verleend tot hel
betreden van hun terreinen. Er zal
geen gebruik worden gemaakt van
losse munit ie.

5. Vergaderingen raadscommissies
De commissie voor finananciën c.a.
vergadert op dinsdag 9 december a.s.
om 20.00 uur in het koetshuis bureau
gemeentewerken. Aan de orde ko-
men onder meerde volgende punten:

- beschikbaarstellen van een krediet
voor doorbetaling van door de provin-
cie verleende subsidies voor projekten
flakerend ouderenbeleid;
- wijziging vergoedingsregeling vrij-
willige brandweer,
- beschikbaarstellen krediet voor het
aant rekken van tijdelijke krachten we-
gens ziekteverlof;
- benoeming leden gemeente l i jke
monumentcncoininissie en regeling
geldelijke voorziening van externe le-
den;
- vaststel l ing max imumkred ic t in re-
kening-courant bij de N.V. Bank voor
Neder landse Gemeenten voor het
jaar 1987;
- vaststel l ing maximum-bedrag voor
aan te gane kasgeldleningen en verle-
ning machtiging tot het u i tze t ten van
kasgelden voor het jaar 1987.
- verlenen van medewerking inge-
volge art. 74 Wet op het Basisonder-
wijs voor vervanging van dakgoten bij-
zondere basisschool Wildenborch;

— wijziging financiële verhouding
met de P.G.E.M. inzake de openbare
straatverljtfhng;
- uitbestOTCTi onderhoud openbaar
groen;
— Centrale antenne-installatie/kabel-
televisie.

^ voor algemeen bestuur
c.a. v e r g a R op dinsdag 9 december
a.s. om 19.30uurinhetgemeentehuis.
Aan de orde komen onder meer de
volgende punten:
- beroepschrift gymnastiekver.
"Sparta" tegen korting op subsidie
1986;
- benoeming leden gemeentelijke

monumentencommissie en regeling
geldelijke voorzieningen voor externe
leden;
- Centrale antenneinstallatie/kabel-
televisie.

De commissie voor Welzijn c.a. verga-
dert op woensdag 10 december a.s.
om 19.30 uur in het koetshuis bureau
gemeentewerken. Aan de orde ko-
men onder meer de volgende punten;
— beschikbaarstellen van een krediet
voor doorbetaling van door de provin-
cie verleende subsidies voor projekten
flakerend ouderenbeleid;
- beroepschrift gymnastiekvereni-
ging "Sparta" tegen korting op subsi-
die 1986.

Voor deze commissievergaderingen
gelden de volgende regels:
— het publiek kan zich tot tien minu-
ten onmiddellijk voorafgaande aan de
opening van de vergadering, bij de
voorzitter of de secretaris van de com-
missie opgeven als spreker, onder op-
gave van het agendapunt waarover
men het woord wil voeren. De gele-
genheid te spreken wordt geboden
voordat de behandeling van de eigen-
lijke agenda begint;
- de voorzitter kan elke spreker, in-
dien dat naar zijn oordeel voor een
goed verloop van de vergadering
noodzakelijk is, beperking van de
spreektijd opleggen;
— de stukken liggen voor eenieder ter
inzage in het gemeentehuis en de bi-
bliotheek aan de Dorpsstraat.

6. Centrale antenne-installatie/
Kabeltelevisie

Zoals uit het bovenstaande blijkt zal
in de commissievergaderingen van fi-
nanciën c.a. en algemeen bestuur c.a.
gesproken worden over de centrale-
antenne-instal lat ie . In de commissie-
vergaderingen van januar i a.s. en in de
raadsvergadering van die maand zal
dit punt opnieuw aan de orde komen.
Alsdan hopen wij u uitvoerig te kun-
nen informeren over de stand van za-
ken over de kabeltelevisie in Vorden.

schrappen werd met acht s temmen
voor en vijf tegen aangenomen. Tegen
stemden de beide wethouders en de
fraktie van de VVD.

Uit deze vrij komende middelen zal
f8100,- worden aangewend voor het
Sociaal Kul tu ree l Werk. De meerder-
heid van de raad wil namelijk voor
1987 de korting van de rijksbijdrage
voor het sociaal kultureel werk niet
aan de verenigingen doorberekenen.
Een voorstel van het college om de
vier welzijnsfondsen samen te voegen
mondde uit in een tegenvoorstel van
de heer M. Groen (VVD) om te be-
sluiten tot een fonds Subsidieverle-
ning en een fonds Welzijn. Dit werd
met tien tegen en drie voor (VVD
fraktie) verworpen.
De raad besloot vervolgens de begro-
ting voor 1987 vast te stellen met de
aantekening van de PvdA dat deze
fraktie tegen de tien procent verho-
ging van de hondebelasting is.

Krediet voor
haalbaarheidsonderzoek
De gemeenteraad besloot donderdag-
avond om f 20.900,- beschikbaar te
stellen zodat er een haalbaarheidson-
derzoek naar de economische verster-
king van het zwembad en de omge-
ving op gang gezet kan worden.
Het CDA zei bij monde van mevr.
Aartsen dat haar fraktie alleen fiat aan
dit voostel geeft omdat één gegadigde
voor 50 procent in de kosten wil parti-
ciperen.
Het voorstel van het college inzake
het te voeren beleid voor het afgeven
van vergunningen aan sJ^dplaats-
houders en venters werd dWrhet col-
lege teruggenomen. Er zal nl. nog een
gesprek plaats vinden tussen het ge-
meentebestuur en de Vordense On-
dernemersvereniging. Er blijken nog
een paar zaken nader u^^licht te
moeten worden, zo werd Sraelijk.
T.z.t. zal het voorstel opnieuw in de
raad gebracht worden.

Verkeersmaatregelen
De raad ging akkoord met het voorstel
van het college om een voorberei-
dingsbesluit van f8100,- beschikbaar
te stellen voor het opstellen van een
plan ten behoeve van de rekonstruktie
kruispunt Ruurloseweg-Horster-
kamp.
Verder werd een bedrag van f 15.000
gevoteerd voor het aanbrengen van
snelheidsremmende maatregelen in
de Dorpsstraat en de Zutphenseweg.
De kosten zullen geput worden uit het
fonds stads- en dorpsvernieuwing.
De raad besloot tevens om door mid-
del van het aanbrengen van een plant-
scherm en het maken van een ge-
scheiden opstelplaats voor fietsers
door middel van een verhoogd pla-
teau, het kruispunt het Hoge-Rond-
weg beter te beveiligen. De heer M.
Groen (VVD) was het roerend met
het college eens dat dit kruispunt be-
ter beveiligd moet worden. "Het aan-
brengen van een plantscherm wijs ik
af1, aldus de heer Groen die van me-
ning was dat dit averechts zou kunnen
ui tpakken.
De raad besloot tevens om de route
Het Hoge-Schoolstraat in beide rich-
tingen voor het doorgaand vrachtver-
keer af te sluiten.

Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre
wil hel jaar 1986 op een gezellige wijze
a f s lu i t en . Dit zal gebeuren op vrijdag-
avond 19 december in het Dorpscen-
trum. Het bestuur wil over de inhoud
van deze avond niets verklappen al-
leen dat het erg gezellig belooft te
worden.

Brandstichting
In de openbare lagere school is in de
nacht van zaterdag op zondag brand
gesticht. Doordat oplettende voorbij-
gangers merken dat er iets aan de
hand was, bleef de brand beperkt tot
de lerarenkamer.
De brand is gesticht in de lerarenka-
mer. De brandweer was snel terplek-
ken zodat de brandschade beperkt
bleef tot gordijnen en een kast.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Wijziging
avondopenstelling
postkantoor
I.v.m. Sint Nicolaasavond, zal de
avondopenstelling van vrijdag 5 de-
cember a.s. worden verschoven naar
donderdag 4 december.

Dienst met jongeren
Zondagmorgen 7 december a.s. orga-
niseren we een dienst met jongeren in
de N.H. Kerk.
In deze 2e adventsdienst welke geleid
wordt door ds. K.H.W. Klaassens zal
de geschiedenis van de priester Za-
charias centraal staan.
Hij reageert bevreesd en ongelovig
wanneer een engel hem meedeelt dat
zijn hoogbejaarde vrouw, die on-
vruchtbaar is, toch en kind zal baren.
Zijn wij ook niet gauw geneigd te rea-
geren als Zacharias? Nu het advents-
tijd is bereiden we ons voor op het
Kerstfeest (de komst van Jezus). Van
belang is dat we daarvoor goed toege-
rust zijn; dus niet bevreesd maar ont-
vankelijk zijn voor de goede dingen.
"De antennes moeten uit zijn".
Na afloop is er weer koffiedrinken in
de Voorde. De jeugddienstcommissie
heet iedereen hartelijk welkom.

Kerstgroeten naar
Oost Europa
Na afloop van de dienst is er gelegen-
heid tot het zetten van uw handteke-
ning op een kerstkaart. Die zal ge-
stuurd worden naar de gemeente van
Subotica (Joegoslavië) en Ganlib
(Oost-Duitsland), om onze verbon-
denheid uit te drukken en geloofsge-
noten daar te bemoedigen.
Neemt u tijd bij het uitgaan van de
kerk om uw naam te zetten als u dat
wilt?

GEBOREN: Henrike Willemijn van
Ark.
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: H.J. Teunisscn en G.H.
Ruiterkamp.
OVERLEDEN: J.R. Schoenaker, oud
81 jaar.

R.K. K F R K KRANENBURG
Zondag 9.00 uur H u c h a r i s t i e v i e r i n y .

R.K. KERK VORDI N
/atcrdag 17.30 uur Euchar i s t i ev ie r ing ,
/ondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE ( i l M I J N T !
Zondag 7 december 10.00 u u r ds. K.IEW.
Klaassens, dienst met jongeren.

GEREF. KERK VORDI N
Zondag 7 december 10.00 uur ds. Q. Hui-
/er van Hardcnbcrg. 19.00 uur drs. K. Dijk
van Vel p.

W E E K E N D D I E N S T HUISARTS
6 en 7 december dr. S te r r ingu , tel . 1255.
Boodschappen s.v.p. op /ondag /oveel
moge l i jk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dr ingende
konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENART S
Van /aterdag 6 december 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Warringa.
Tel. 1277. Tevens de gehele week avond-
en nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
6 en 7 december P. Waart, Barchem. Tel.
05734-744. Spreekuur al leen voor spoedge-
vallen 11.30 uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: /uterdag
van 9.15 tot 10.00 uuren 17.45 tot 18.15 uur
en op zondag van 9.30-10.00 uur.

WONINGBOUWVERENIGING
Woningbouwvereniging "Thuis Bost",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.

Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijziging houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

TAFELTJE DEKJI
December, mevr. Gille. Tel. 2151.
Graag bellen voor 9.00 uur.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 0834044192.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

"DE GRAAFSCHAP"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr.
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
KA. Altena. Tel. 05752-3246. Spreekuren:
di en do, 8.30-10.00 uur.

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat !7, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebt>üw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29 -cS(r De hoofdwijk-
verpleegkundige is eveneens bereikbaar
tijdens kantooruren op tel. no. 05750-
29666.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS
.Spreekuur iedere dinsdag van 12.45-13.45
uur in de Ziekenfondsbus bij N.H. kerk.

MONUTA STICHTING
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

BEGRAFENISDIENST
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. Hr. Box, telefoon 05730-4555.

STANKMEEDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

BRAND MELDING
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.

POLITIE
Tel. 1230. r.)ag en nacht bereikbaar.

OPENINGSTIJDEN DIERENTEHUIS
"DE BRONSBERGEN" WARNSVELD

Maandag, dinsdag, donderdag, vr i jdag:
10.30-12.30 uur ; 16.00-18.00 uur; woensdag
en /aterdag: 10.30-12.30 uur.
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3-delige parkerset
39,50

Van Marjolein Bastin:
ex-libris kalenders

agenda's
postpapier

Kalenders + agenda's '87

Advent kalenders

Nieuwe van Toon Kortooms

In dialect:
Werken zolang het licht was

Eenvoudig haakwerk 9,90

Fijn haakwerk in kleur 9,90

Postzegelkatalogus '87

Kroniek v.d. mensheid 99,50

Wilde flora v.d. 8 kastelen

Achterhoekse Almanak 5,60

interieuradviseur

Hét
adres

Voordelig?
Nou en of!

Reken maar...
of laat het
ons eens
voorrekenen.

Eén telefoontje
en wij komen echt
vrijblijvend bij U langs.

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

VOORALUWMEUBELEN
(ook via toonzaal)

VOOR AL UW TAPIJTEN
(vakkundig gelegd)

VOOR AL UW
GORDIJNSTOFFEN
(vakkundig geplaatst)

VOOR AL UW VITRAGES
(o.a. Ado met de gouden draad)

VOOR HET STOFFEREN
VAN

MEUBELEN
(ze worden weer als nieuw)

VOOR UW GEHELE

INTERfEURSERVICE

RESTAURANT&CAFE

Arie Maalderink
Lochemseweg 16-7231 PDWarnsveld Tel.05751-336

'86
Geachte gast.

Bij deze presenteren wij U onze plannen
voor de komende Kerst.

Voor deze speciale dagen hebben wij het
volgende menu samengesteld, waaruit U
een keuze kunt maken.

•

De prijzen van het hoofdgerecht zijn inclu-
sief de voor- en nagerechten (dus all-in).

Voorgerechten

Ook dit jaar is weer gekozen voor een voor-
gerechtenbuffet. Deze bestaat uit diverse
koude en warme hapjes, waarvan U zichzelf
na smaak en behoefte mag bedienen.

Nagerechten

keuze uit:

Crème Caramel;
Tropische Fruitsalade;
Us met geflambeerde kersen;
Coupe Timmerieë;
Mocca Sorbet.

H oof dgerechten

Hiervoor kunt U een keuze maken uit:

Supreme de Dindonneau

"Sandeman"

Een mals kalkoenhaasje in ee
saus met whisky en sherry

Gigue de chevreuil a gueuze

Een heerlijk stuk reebout in
een saus met het befaamde -. „. /\f\
Gueuze bier O l r\J\J

Tournedos a la n oei

Een zachte biefstuk van de haas
waarbij onze chef een perfecte
champignon-garnering
creëerde 55,00
Saumon "Limbourgouise"

Een zachte zalmmooit met de
heerlijke Limburgse champignons,
geserveerd met een
nantua saus 51,00
Filet de Porc a l'arlonaise

Een zachte zalmmoot met de
saus met groenten in
rode wijn 44,00

Evenals vorige jaren garanderen wij U een kerstmenu met sfeer.

RESERVEERD U TIJDIG!

Dan hpeven wij U niet teleur te stellen.

PRETTIGE FEESTDA GEN.

ttaat Vers c
Waar service en kwaliteit

zo gewoon is!

't Heerlijk avondje is er bijna
Voor iets lekkers bij de koffie
moet U bij de warme bakker zijn.

ELKE DAG VERS:

Roomboter amandelletters
Gevuld speculaas
Speculaaspoppen enz.enz.
BESTELT U S.V.P. TIJDIG

NNIND/MOLENB/IKKERS

Warme Bakker ©PLAAT
BAKT HET VOOR U - TELEFOON 1373

Speciaal voor uw

gezellige avond div.

soorten paté, grillwost

leverworst, salades,

kookworst, stroganoff

broodje, saucijzen

broodjes, dit alles vers

door uw slager gemaakt

SPECIALITEIT

Hacheevlees
panklaar

500 gram

3,95

zonder uien
500 gram

5,95

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

Bief stuk
Ongewoon lekker, 250 gram 6.25
VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

Krabbetjes 1 k,io
Hamschijf 1 k,io

5,95
7,90

Hamburgers 5 haien 4 betalen

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Boterhaftt-
worst
1 50 gram

1,250
Gebraden

gehakt
1 50 gram

1.25

Bij aankoop van
een rookworst
1 pond zuurkool

GRATIS

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst
Fijn, 1 kilo

6,95
Verse worst

Grove, 1 kilo

9,90
Speklapjes

1 kilo

7.25

WOENSDAG
GEHAKTDAG

H.o.h. gehakt
1 kilo

6,95
Runder gehakt

1 kilo

9,90
Gekruid gehakt

1 kilo

7,95

GRENT FAM.J.HUITINK
Dorpsstraat 17, Vorden.
Telefoon 1617

5 december a.s. is het één jaar geleden, dat de Groentevakman in de Dorpsstraat zijn bedrijf opende.

De groentevakman is al een begrip in Vorden. Een assortiment in kwaliteits groente en fruit. De meest

gesorteerde winkel in exotische vruchten, losse noten, peul en zuidvruchten.

In onze gekoelde toonbank o.a. schepjam, salades, rauwkosten en panklare groente. -

Ons éénjarig bestaan willen wij op grootse wijze met u vieren.

Speciale feestaanbiedingen geldig do, vrij, zat. 4, 5 en 6 december

VRIJDAG

MARKT-

AANBIEDING

2 kilo

Hollandse
Golden Delicious

1,50

Elke groente-
of fruitklant
kilo

Chiquita
bananen

Zie voor sper -ie aanbiedin
gen het bo J .jp de stoep



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter en
zusje.

Wij noemen haar

KIM
GEERTEN ANJA
BIJENHOF
Janneke
Lizzie

27-11-'86
De Stroet 26,
7251 CR Vorden.

Blij en dankbaar zijn we met
deze zoon door de H ere ons
toevertrouwd.

We noemen hem

BARTPIETER
WIM EN ANNEKE
PENNINGS-WOLTJER

7251 MB Vorden,
28 november 1986
Rommelderdijk 2.

Te koop: kinderledikantje
met commode (groen manou).
Hoetinkhof118
Telefoon 3582.

Met wie kan ik meerijden van
Vorden naar Schalkhaar/
Deventer.
Maandag t/m vrijdag. Tegen
vergoeding.
Tel. 3219.

Te koop: wegens verhuizing 2
zits bank + stoel 1 jaar oud, 1
koelkast en gascomfort 4
pits, 1 jaar oud.
Tel. 05229-1979
b.g.g. 05229-1791

Te koop: schuur 10x7 m. van
uitneembare betonplaten met
asbest golfplaten.
WAGEN VOORT,
Kruisdijk 1, Vorden.
Tel. 05752-2387.

Te koop: mooie verse kerst-
bomen. Alle maten.
J. PEPPELMAN,
Kerkhoflaan 3, Vorden.

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advise-
ren. Bel voor een afspraak
<an wij komen vrijblijvend
b «l U aan huis met onze uit-
gebreide kollektie meu-
belstoffen.

interieuradviseur

Hackforterweg 19,
Wichmond.

Tel. 05754-517

Tip Sinterklaasavond:
ECHT FRANS STOK-
BROOD nu extra voorde-
lig

't winkeltje m vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor
gezond, vers brood.

Burgemeester Galleestraat 22

Grove rib corduroy broe-
ken in 4 kleuren zwart, blauw,
grijs, donker blauw.
Prijs 39,-. Prima kwaliteit.
Boddy warmers alle maten.
Heerlijk warm 35,- p.st.
Hackfortselaan 2, Vorden.
Tel. 05752-1717.
's Middags vanaf 13.00 uur.

KERSTBOMEN
te koop:
H.HEUVELINK,
Oude Borculoseweg 16,
Warnveld. Tel. 05751-335.

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

LEGO
BAZAR SUETERS

Griepvaccinaties
De 3 plaatselijke huisartsen geven
wederom gelegenheid tot (dit jaardubbele)
inenting tegen griep op:

donderdagavond 4 december
en maandagavond 8 december

Beide avonden van 17.30-19.00 uur.
Kosten f 40,- per (dubbele) injectie
per persoon.
Ziekenfondsleden met chronische hart- of
longziekten, alsmede suikerzieken kunnen
op vertoon van hun stempelkaart voor
1 x f 2,50 eigen bijdrage gevaccineerd
worden.

Leuke
gezelschaps-

spellen
Extra

voorkeur-
boek .

van 32,50
voor 14,90

3 delige Par-
kerset 39,50
Advent
kalenders,
gouden huwe-
lijk van Juliana
en Bernard.
Nieuwe Toon
Hermans.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders brengen ter kennis van
belangstellenden, dat van 5 december 1 986 tot 19 de-
cember 1 986 ter gemeentesecretarie, afdeling Alge-
men Zaken, terinzage ligt een voorstel aan de gemeen-
teraadtot onttrekking aan het openbaar verkeer van een
gedeelte zandweg, gelegen tussen de kapellebultweg
en de Lindeseweg, ter lengte van ca. 100 meter.
Bezwaarschriften tegen dit voorstel kunnen binnen de
genoemde termijn bij de gemeenteraad worden inge-
diend.

Vorden, 4 december 1 986
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris. Mr. A.H.B, van Vleuten.
De burgemeester, Mr. M. Vunderink.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend, dat met in-
gang van 5 december 1 986 gedurende één maand voor
een ieder ter visie ligt het besluit van de raad van deze
gemeente d.d. 26 augustus 1986 tot ongewijzigde vast-
stelling van een zone als bedoeld in artikel 53 van de
Wet geluidhinder rondom het bedrijf G ems Metaalwer-
ken B.V., Zutphenseweg 3 te Vorden.
Aangezien niemand bezwaren heeft ingebracht tegen
het ontwerp-besluit, is derhalve niemand bevoegd om
bezwaren in te brengen bij het College van Gedeputeer-
de Staten van Gelderland.

Vorden, 25 november 1986
De burgemeester voornoemd,
Mr. M. Vunderink

VERKOOP
van, in eigen pottenbakkerij, handgevormd en
gedraaid keramiek, grote en kleine kandelaars,
vazen, potten, figuren enz.
(Zie kleine etalage drogisterij Marianne).

'tWEMELTJEii
ti
Barbara Siedsma (Keramiste)
Kieftendorp2, Hengelo Gld. Tel. 05753-2415.

Open: woensdag en donderdag van 1 J. 00-16.00 uur
zaterdag en zondag van 13.00 tot 16.00 uur.

Van 1 Hm 6 december, remember.
Wat is er dan aan de hand?
10% korting op alle artikelen a contant
En wel bij

b.v.

Ook de Sint ging er niet aan voorbij.
Scheelde dat even met de poen,
nu adviseert hij al z'n pieten 't zelfde te doen.
Hij trof er een uitgebreide collectie kado's, kaar-
sen etc. aan.
En kon ook aan de Kerstsfeer al niet meer voorbij
gaan.
Nu is 't zondag ook al weer de 2e advent,
wat een tempo, maci alles went.
Hij kocht nog gauw wat bloembollen v/d tuin
ook dat scheelde hem een fortuin.
Zelfs praat hij over de gezellige planten kas,
waar hij bijna de tijd vergeten was.
Kortom een goede zet van de Sint,
misschien voor U ook een hint.

CHR. SCHOOL VOOR L.H.N.O.
Het Hoge 41, 7251 XV Vorden, Telefoon 05752-1512

OPEN AVOND
op donderdag 11 december 1986
vanaf half acht

Ouders van eventueel toekomstige
leerlingen kunnen zich op deze avond
op de hoogte stellen van het
onderwijs op onze school.
Leerlingen, die niet met de groep van
hun basisschool overdag onze school
hebben bezocht, kunnen 's avonds
met hun ouders meekomen.
Ook andere belangstellenden zijn van
harte welkom.

NIEUW AARDAPPEL-
GROENTE- EN
FRUITHANDEL

FRED
ZELDENTHUIS

iHNLAAN 18 DIEREN
>ON 08330-2722 J

KERSVERS BIJ U THUIS OOK BIJ U
IN DE STRAAT

LET OP DE BEL!

AAN DE INWONERS VAN VORDEN!!!!!
WIJ KOMEN ELKE MAANDAG BIJ U IN DE STRAAT!!!!

SPECIALE AANBIEDING:

Vers gesneden hutspot
1 pond

Zeeuwse kleibintjes
25 kg

Rode of witte kool
kg.

7,95

0,49

Voor gymnastiek
en volksdans

/N7E?< Sterk turnschoentje.
Veel kwaliteit voor 'n
gunstige prijs.
Maten 27/42

15,95

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Telefoon 05752-1342

Uitslag van de
O.W.M, kinder-kleur-wedstrijd,
uitgeschreven in verband met het
50-jarig jubileum van de O.W.M.

1 e prijs:
Een tegemoetkoming van f 1 50,- in de kosten van een
gezinsabonnement op een zwembad naar keuze voor
het zomerseizoen 1987, pluseenfijnkleurboekvoorde
winnaar:
Eddy Hoebink, Kervelseweg 32, Hengelo

2e prijs:
f 50,- bijvoorbeeld goed voor 4 entreekaartjes van het
Avonturenpark Hellendoorn. Plus een doos viltstiften
voor de winnaar:
Katalinka Groot Obbink, Brinkerhof 39, Vorden

3e prijs:
Een mooi kleurboek en viltstiften ter waarde van f25,-
voor de winnaar:
Rex Takkenkamp, St. Jansstraat 11, Keijenborg.

Aanmoedigingsprijzen: 10x een mooi kleurboek ge-
wonnen door:
Afke Pelgrum, Bakkersteeg 3, Almen
Kim Seisveld, Leestensepad 6, Warnsveld
Roelien Pardijs, Dennendijk 2a, Warnsveld
Suzanne Neijenhuis, Vogelzang 2, Wichmond
Martine Pardijs, Bieshorstlaan 47, Warnsveld
Dorothé Smale, Berkenlaan 1 8, Warnsveld
Mare Kempers, St. Bernardusstraat 9, Keijenborg
llse Bibo, Klooster 1 1, Warnsveld
Evelyn Bruil, Toverstraat 3, Baak
Jolien Valkenborg, Klooster 27, Warnsveld

Onderlinge Waarborgmaatschappij Vorden
Rijksstraatweg 32-36, 7231 AG Warnsveld
Telefoon 05750-26222.

De lekkerste gourmetschotel, de meest gevarieer-
de gourmetschotel. De gourmetschotel zoals u dat
wenst komt van kleurslagerij Vlogman. Als voorbeeld
voor uw gourmetschotel kan zijn: mini biefstukjes;
tartaartjes; gevuld kalkoenrolletje; mini-kipsate;
schnitzeltje.

DIT WEEKEND IN DE AANBIEDING

Limousine
bieflappen
500 gram 9,98

WAARDEBON
Bij inlevering van deze bon

ontvangt u

2,50 korting
op uw gourmetschotel
(geldig t/m 7 december 1986)

BOEREN
GOULASH

100 gram

1,65

Om U met deze
gezellige vorm van
tafelen eens kennis

te laten maken
geven wij U ons

voordeel.

Tip voor de boterham: uit eigen worstkeuken gekookte achterham 100 gr. f 2.25; boerenmetworst 100 gram f 1,95

KEURSLACER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

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

Psssst.. Sint en Piet
Kinderkleding (vanaf maat 92)
Nu extp voordelig

10 - 50% korting

mode
burg. galleestraat 3 - vorden

Wij maken onze cliënten
erop attent,
dat onze kantoren op

Vrijdag 5 december (St. Nicolaas)
's middags om 16.00 uur zijn

GESLOTEN
De avondopenstelling wordt verplaatst
naar

DONDERDAG 4 DECEMBER
De gezamenlijke banken van Vorden.



DE VALEWEIDE
1 BosFreesia's
Grote kerstster
Grote kerstster 2 stuks voor

in kadoverpakking

3.75
6,50

11,50
4,95

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

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

Café-Restaurant

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

BIJ ELIESEN BENT U BETER AF
Sony video 8
huisrecorder

Een recorder met onverwachte
mogelijkheden!

Compact Center CC-150

Type EV-A200

EIGEN
SERVICE WERKPLAATS

REEDS MEER DAN
50 JAAR

EIGEN ANTENNE BOUW

30 voorkeuzestations. 6 programma s binnen Vier-in-één-combinatie, 2x22 Watt, dubbel
1 week programmeerbaar, een cassettedeck compleet met 2 boxen CT-

geluidskwaliteit zoals het hoort bij video 8. 150 Kleur zwart.
30-15 000 Hz., IR-afstandbediening.

1595. 399. iBAAK
ELEKTRONIK/

TWCEWIELER5

Wij kunnen u weer voldoende

VRIESRUIMTE
aanbieden, zowel grote als kleinere cellen. Deze cellen
zijn te huur voor kortere of langere tijd. Tevens kunnen
wij voor U partijen vlees/of groente invriezen.

Vrieshuis v.d. Berg
Groenloseweg 20, Ruurlo. Tel. 05735-1418

Voor een gezellige
Sinterklaasavond:

Roomboter-amandel letters
Roomboter-amandel staven
Dik en gevuld speculaas
Grote sortering
gevulde hartige broodjes

Alles vers van de warme bakker

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

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

G

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

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden

Telefoon 05752 2637
7251

fons Jansen °e-
erkend gas- en watertechnisch
installateur Installatie en

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

BE BIE5EHSHGP
••̂ •̂̂ ^^^M

Sint kado tip
Gratis 1 kg vogelzaad
bij aankoop van vogelkoói.

Viskoffer
1 ladig nu

Viskoffer
2 ladig nu

Leef net + stok
1.50 m lang

9,50

12,50

23,00
Spalstraat 12 - Hengelo G ld.

Te koop: partij stalen H-bal-
ken 22x11 cm. Lengtes van 8
en 4 meter.
Partij elektromotoren.
Tel. 05730-6189.

HEEFT U IETS TE KOOP?
HETTY KOOPT BIJNA
ALLES
Hetty's wol, antiek, curiosa en
inboedelwinkel. Baak.
Tel. 05754-980.

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

Laat Henk uw
haardhout
verzorgen!

Tel. (05735) 1249

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

U zou graag in zo'n mooie

old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis
op onze kosten dus, als

u uw bruiloft geeft in
't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol
Uniek in deze omgeving.

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

Verbouw adviezen
Schoolstr. 17

Vorden

tel 05752 2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

NS AT l ON
VERKOOP!

Wij kochten de gehele voorraad

RIBBROEKEN
11/2 rib van een zéér bekend merk

Am.mt. 29-38
dus alle maten

band plooi, loose fit
en recht model

zwart, grijs, marine
en antraciet

winkelprijs: fl.69,50

Kerkplein 12

Gerrit Sprokkereefstraat 36.
7261 GM Ruurlo.
Tel. 05735-2560

Uw adres voor:

Sierbestrating
klinker- of tegelwerk

Wij hebben weer de nieuwe
oogst peulvruchten voor u.
Boter- en kaasboerderij
'nlBINK
Arfmanssteeg 1, Ruurlo.

Voorkeur voor
elektrisch bediende

rolluiken
Rolluiken zijn in de landen
om ons heen de gewoonste
zaak van de wereld. Duits-

zeer veel woningen en ge-
bouwen worden 's avonds
en bij felle zon overdag de
rolluiken neergelaten.
Ook Nederland begint het
comfort van moderne rol-
luiken te ontdeCken.
Steeds meer woningen, en
vooral bedrijfspanden,
worden ermee uitgerust.
Niet verwonderlijk, want
rolluiken kennen een aantal
duidelijke voordelen:
- een uitstekende isoleren-
de werking;
- een prima geluidsisola-
tie;
- een optimale verduiste-
ring;
- een effectieve bescher-
ming tegen weersinvloe-
den;
- een doeltreffende pre-
ventie tegen inbraak en
vandalisme;
- bovendien... de heden-
daagse rolluiken zijn mooi
om te zien en verfraaien de
gevelpartij.

interieuradviseur

Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.30/13.30-18.00 uur; vrijdags koppavond; zaterdags 9.00-12.30-13.30-16.00 uur

'*Wackforterweg 19,
Wichmond.

Tel. 05754-517
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Prijsuitreiking kleurwedstrijd OWM

Onlangs werd door de heer Abbink de prijzen uitgereikt van de kleurwedstryd welke de OWM had uitge-
schreven. De jury had de moeilijke taak uit de vele inzendingen de prijswinnaars aan te wijzen. Voor de
uitslag zie de advertentie in dit nummer.

Plan fotograaf Cor Dinius
voor 'Bruid Info Centrum'
De Zutphense (bruids) fotograaf CorDinius wil in Zutphen een voor Nederland nieuw Bruid
Info Centrum vestigen. In het centrum wil hy alle informatie bundelen voor verloofden en
bruidsparen uit de stedendriehoek Apeldoorn, Deventer, Zutphen waarbij ook Vorden,
Ruurlo, Warnsveld, Hengelo en alle omliggende plaatsen worden gerekend. In totaal worden
in het gebied per jaar zo' n 2000 huwelijke gesloten.

buurbedrijven, catering, horeca, ho- clame" verfden: „Er moet een neu-
tels, uitzetspeciaalzaken, reisbu- trale gastvrouw komen die de bruids-
reau's, foto- film en videozaken, druk- paren niet beïnvloedt in hun keuze
kerijen, verlichtingszaken, entertai- maar ze wel wegwijs maakt in alle

Dinius: Je krijgt als fotograaf vaak de
gekste vragen van aanstaande bruids-
paren: „Hoe komen we aan oldtimers,
waar huu r je bruidskoetsjes, exclusie-
ve taxi 's , wat zijn de goede restaurants
voor gezelschappen van 20 tot 200
mensen, wat zijn goede bloemisten?"
Nergens is die informatie gebundeld.
Dat kan prima gebeuren in het Bruid
Info Centrum".
Dinius is bezig zijn studio aan de Zut-
phense Uselkade geschikt te maken
tot Bruid-Info-Centrum. Bedrijven uit
de hele regio zouden er hun diensten
en producten moeten uitstallen. Di-
nius denkt daarbij niet alleen aan res-
taurants en bloemisten, maar ook aan
banken, verzekeringsmaatschappijen,
aannemers, gemeentes, (bruids)kle-
ding/aken, kap- en beautysalons,
(trouw)-auto, koets en oldtimerver-

ners, schoenenzaken, juweliers en
edelsmeden.
Dinius over zijn idee: „Ik weet zeker
dat zo'n Bruid InfoCentrum in de Ste-
dendriehoek in een behoefte zou
voorzien. Het kan diensten bewijzen
niet alleen aan jonge bruidsparen,
maar ook aan mensen die twaalf en
een halfjaar, 25, 40, 50 of meerjaren
getrouwd zijn. Als zo'n centrum hier
aanslaat kan het ook overslaan naar
andere delen van ons land".

Reclame
Dinius wil in het Bruids Informatie
Centrum de schijn van „goedkope re-

diensten die al die bedrijven met fol-
ders en ai^fcc materiaal in het cen-
trum aanboren.

De bruidsparen moeten uiteindelijk
zélf kiezen welke bloemist, welke fo-

. tograaf of welke drukkerij zij willen
hebben. Maar op deze manier hebben
ze wel alle informatie in één klap bij de
hand. Je zou ook nog kunnen denken
aan de organisatie van kleine mode-
shows, demonstraties over make-up
enzovoort. Vele bedrijven hebben al
gereageerd", aldus de heer Dinius.
Men hoopt het Bruid-Info-Centrum
zo spoedig mogelijk te openen in
1987.

Inbraak - doe er wat tegen
Dagelijks komt u in uw dagblad berichten tegen over inbraak. Lang
niet alles wordt gepubliceerd wat er op dat gebied gebeurt. Vast staat
in elk geval dat zo langzamerhand honderduizend Nederlanders wei-
eens het slachtoffer zijn geweest van grijpgrage inbrekers en dat gaat
nog steeds maar door. De politie komt handen tekort om overal ach-
teraan te gaan en vraagt zich soms verbasterd af hoe mensen zo zorge-
loos kunnen zijn om die dieven zo gemakkelijk te maken om hun mis-
dadige praktijken te kunen uitoefenen. Velen hebben zich achteraf -
na een inbraak - pijnlijk afgevraagd hoe ze zo zorgeloos de deur achter
zich dicht trekken zonder ook maar de minste maatregel te nemen om
inbraak te voorkomen.

"Dure" wijken
Inbraakpreventie. Er wordt dag in dag
uit op gehamerd om er iets aan te
doen. Geen zinnig mens ontkent dat
het nodig is. Verzekeringsmaatschap-
pijen zijn zeer kr i t i sch geworden als
het om inbraakverzekering gaat. Dat
is al jaren geleden begonnen met gro-
te schadeposten bij a l le r le i bedrijven
en met name in radio- en TV-zaken en
er zijn natuurl i jk legio andere voor-
beelden.

Noodgedwongen heeft het bedrijfsle-
ven zich steeds beter beveiligd en in
de loop der jaren heeft het inbrekers-
gilde zijn werkterrein verlegd - voor
een deel - naar de al te vaak gemakke-
lijk binnen te dringen par t icu l ie re wo-
ningen. Nie t alleen in de zogenaamde
"dure" wijken. Want overal, waar
kleuren-TV\ video- en stereo-appa-
ratuur te halen is, zijn de "heren" pa-
raat. In de eigen woning, maar even
graag in buurhuizen, in laagbouw en
flats.

Generaties lang
Uiteindel i jk is een ieder verantwoor-
delijk voor zijn eigen spullen. Geluk-
kig is de mogelijkheid om huis en
haard beter te beschermen binnen ie-
ders bereik gekomen. Het is lang niet
altijd een zaak van een beter l i jkend
slot of grendeltje aanbrengen, of-
schoon simpele oplossingen dikwij ls
de beste zijn.
Er zijn vakmensen die daar alles van
weten. Adviseurs inde IJzerwaren-en
gereedschapsvakzaken zijn betrouw-
bare raadgevers. Zij s teunen daarbij
mede op het vanouds bekende LIPS-
slot, dat al generat ies lang waardevolle
bezi t t ingen beveiligt en beschermt.

Lips-artikelen voor
inbraakpreventie nu in
overzichtelijk rek
bij de vakhandel
Het vertrouwde LIPS-assorliment
van hang-en s lu i twerk voor gebruik in

en om het huis is nu overzichtelijk bij-
eengebracht in een nieuw rek.
Een afbeelding op dit rek maakt dui-
delijk welk produkt voor welke toe-
passing geschikt is.
De consument kan zo snel zijn of haar
keuze maken voor de bouwkundige
beveiliging van huis en haard. Alle ar-
tikelen aan het rek zijn in blister ver-
pakt, compleet met bevestigingsmate-
riaal. Op de achterkant van de verpak-
king staan duidelijke instrukties voor
de juiste montage.
De doe-het-zelver kan voor het nieu-
we Lips-rek vanaf eind november te-
recht bij de LIPS-dealers door het hele
land, ook bij gereedschap-en ijzerhan-
del De Beer bv te Zutphen.
(Zie advertentie).

Jaarvergadering
Imkers Vereniging
De Macht van het Kleine hield op 24
november in de Olde Smidse haar
jaarvergadering. Als om 8 uur de voor-
zit ter de vergadering opent kan hij een
behoorlijk aantal leden welkom heten
en worden de notulen der jaarverga-
dering 1985 zonder meer goedge-
keurd, evenals het jaarverslag van de
secretaris. Ook die van de penning-
meester werd nadat de kascommissie
haar bevindingen had medegedeeld
goedgekeurd.
Bij de bestuursverkiezing werden de
aftredende leden bij aclamatie herko-
zen en werden afgevaardigden voor
de landelijke jaarvergadering 1987 be-
noemd, het volgende punt contributie
1987 werd ingevolge het advies der
la meli jke bond om de contributie
met f5,- te verhogen voor het onder-

zoek bestrijding varao mijt opgevolgd.
Vervolgens werd besloten dat in ver-
band met boomplantdag 1987 plant-
soenen beplantingen en berm- en
trot toirbespuit ingcn hier over t.z.t.
contact op te nemen met de dienst ge-
meentewerken.
Het volgende punt bestrijding varao
mijt werd uitvoerig onder de loupe ge-
nomen, nu eindelijk door het ministe-
rie van landbouw het middel perizine
voor gebruik was vrijgegeven en daar
uit proefnemingen het afgelopen jaar
was gebleken dat dit tot op heden nog
de beste resultaten te zien had gege-
ven al zal ook hiermede een totale uit-
roeing niet mogelijk zijn (85 tot 95%)
is wel gebleken dat niet gebruiken
hiervan het einde van de bijenhoude-
rij zou betekenen wat zowel voor
land- en tuinbouw als voor behoud
van de natuur katastrofale gevolgen
zou hebben.
Daar de rondvraag geen vragen ople-
verde kon de voorzitter deze belang-
rijk gebleken vergadering sluiten met
de wens dat 1987 een goed en veel ho-
ning leverend jaar zou worden.

Verloren en gevonden
voorwerpen
GEVONDEN: sleuteletui (zwart)'
met lipssleutel "VSB"; linker zwart le-
deren handschoen; kluissleutel; zwar-
te tankdop; sleutel met hanger; rood-
kleurig Zwitsers zakmes; ca. 30 meter
electriciteitskabel; huissleutel, Nemef
nr. 22.
VERLOREN: Duitse Staander, kort-
harig bruin, teef; lederen damesporte-
monnee, grijs dubbelgevouwen; Rij-
bewijs A/B/C/D/E t.n.v. Wiggers;
fietstas met schooltas; gouden arm-
bandje met 24 pareltjes tussen de
schakels, met gouden slotje; Rijbewijs
B/E t.n.v. Barnes; papagaaiachtige
(rood/blauw); klep van aanhangwa-
gen (ca. r. m. bij 1,5 m); j^ksleutel
voordeur; fototoestel merl^BlleiXF
35; sleutel met rood label; goudkleu-
rig metalen ceintuur in vorm van
slang; giro en bankpas; zilveren horlo-
ge met zilveren band; r
baby/kinderschoentje;
kleur geel, breed model.

Feestavonden, uitvoeringen enz.
De heer Bos beheerder van het Dorpscentrum stuurde ons een over-
zicht wat nu al is gereserveerd voor 1987. „Wij wil len niet nalaten dit te
publiceren, wij hebben al vaak voorgesteld om dit centraal te regelen, dit
zou toch de oplossing zijn, dan lopen de verenigingen geen risico dat
meerdere verenigingen op de/elfde avond een uitvoering geven.
Wij hebben een gemeente-ambtenaar hierovergebeld, ook deze wil wel
zijn medewerking verlenen als dit mogelijk is. Als u als vereniging er
voor voelt om samen tot een oplossing te komen geef ons dan ook uw da-
tum van ui tvoering enz. door of als u andere suggesties hebt belt u dan
even met Weevers, tel. 1404.
FEESTAVONDEN O V K R / K ï I T "DORI 'SCï-NTRUM 1987"
11 januari
24 januari
31 januari
14 februar i
20 februari
21 februar i
21 maa i t
28 maart
2 april
3 apr i l
4 april
• >
25 apr i l
30 april
9 mei
? jun i
? juni

2, 3 en 4 okt.
6 november
7 november

koffie concert
toneelavond, bal na
contactdag
muziek/toneel
muziek/toneel
muziek/toneel
uitvoering
Toneelavond
musical
musical
s lo tba i
Warnsveldse operette
achterhoekse avond
kindervoorstel l ing
vlooienmarkt

mu/iekver. "Concordia"
Vordense toneelver.
muziekver. "Concordia"
"Sursum Corda"
"Sursum Corda"
"Sursum Corda"
mu/ iekver . "Concordia"
"Touwtrekver."
"openbare basisschool"
"openbare basisschool"
"dansschool Veelers"

"oranje-vereniging"
"oranjevereniging"
"Concordia"

feestelijke ouderavond "chr. basisschool"
openbare les

bloemententoonst.
toneelavond bal na
toneelavond bal na

"nuts blokllui t en
melodicaclub"
"Floralia"
GMVL/Plattclandsvr.
Jong Gelre

Jong Gelre boert goed
Tijdens de najaarsvergadering van
Jong Gelre welke vrijdagavond in het
dorpscentrum te Vorden werd gehou-
den kon de voorzitster Els Abbink een
flink aantal leden begroeten.
Uit het jaarverslag van sekretaresse
I na Broekgaarden bleek dat de vereni-
ging thans 110 leden telt. Tevens gaf
zij een opsomming van de vele aktivi-
teiten die in het afgelopen jaar hebben
plaatsgevonden.
Uit het financiële plaatje dat door Els
Abbink uit de doeken werd gedaan,
bleek dat de vereniging in alle opzich-
ten goed "boert". De vergadering had
dan ook geen enkele moeite met de
begroting voor 1987 goed te keuren.
Antwan Havekes berichtte uitvoerig
over de A.J.K.; Reinier Hendriksen

deed verslag namens de sportcom-
missie; Wim Voskamp over "De
Woordvoerder", terwijl Han Tjoonk
het één en ander vertelde over het re-
gionale agrarische werk. Bij de be-
stuursverkiezing werden Els Abbink
en Jan Borgman herkozen. Reinier
Hendriksen stelde zich niet herkies-
baar. H ij zal in het bestuur worden op-
gevolgd door Karin Boers.

CONTACT
een goed

en graag gelezen
blad

In Polen
ook prettige Kerstdagen... ?
"Het is weer enige tijd geleden dat wij van ons hebben laten horen. Maar ik kan u zeggen dat wij
nog steeds doorgaan met hulp voor Polen. Via regionale inzamelingen wordt het nog steeds mo-
gelijk gemaakt hulptransporten naar Polen te verzorgen. Vele vrijwilligers uit de regio hebben be-
langeloos veel werk verzet en geld geofferd om het volk van onze medebevrijders op onze beurt te
helpen in hun grote nood. Nu willen wij in samenwerking met de Stichting "Duim Omhoog Voor
Polen" (uit Lichtenvoorde, Vragender en Harreveld) een aktie op touw zetten voor Kerstmis weer
een transport te laten vertrekken.

In het Jongereninternaat Harreveld, dat een grote ruimte kosteloos beschikbaar heeft gesteld, is
thans een permanente inzamelings-, opslag- en verwerkingscentrum ontstaan. Van hiei ..it /uilen
nieuwe transporten worden voorbereid en ook hulp worden geboden aan akties zoals onder an-
dere "Mensen in Nood".

De toestand in Polen is na het ongeluk in Tsjernobyl erg achteruit gegaan. Het is nog steeds verbo-
den melk te drinken, terwijl melkpoeder alleen op bonnen verkrijgbaar is.

Wij willen daarom veel melkpoeder meenemen, maar daar is uiteraard veel geld voor nodig. U

kunt ons helpen door een bijdrage te storten op de Bondsspaarbank Ruurlo, nr. 92.36.30.600
t.n.v. Hulp-Polen, Giro v.d. Bank 10.14.797. Tehuizen voorgehandicapte kinderen, honderden zie-
ken en bejaarden die in erbarmelijke omstandigheden leven, rekenen weer op onze steun. Het
transport uit onze regio, dat half december 1986 en januari 1987 zal vertrekken, gaat gelijk met de
convooien uit Doetinchem en Arnhem naar Polen. De reis blijft beperkt tot de steden Krakow en
Tarnow, omdat financiële middelen voor 'n meer uitgebreide hulp helaas ontbreken.

Van harte hopen wij met uw medewerking de Polen "gast" te kunnen laten zijn aan onze - geluk-
kig nog weivoorziene - Kersttafels. In Polen is er op dit moment dringend behoefte aan levens-
middelen, kleding, MEDICAMENTEN, hoorapparaten en rolstoelen, brillen, maar vooral
ook schoenen en laarzen.'

Voor uw medewerking zeggen wij bij voorbaat welgemeend dank.

Stichting Duim Omhoog voor Polen,
H.J. Bussink (secr.) en W. Wilbrink (voorz.)
Bluisterplein 16, telefoon 05735-2454, 7261 CM Ruurlo

Inleveradres voor Ruurlo en omstreken: W. Wilbrink, Bluisterplein 16, Ruin io.
Voor Vorden en omstreken inleveradres: L.G. Weevers, Nieuwstad 12, Vorder. U kunt de goede-
ren afgeven aan de drukkerij, grote partijen eerst bellen s.v.p. 05752-1404 dan kunnen wij deze di-
rect bezorgen in Harreveld bij 't Internaat, daar wij weinig ruimte hebben. Bij voorbaat dank.



Ondanks ruimtegebrek en
bouwproblemen toch voor de
derde keer gecertif iceert
Drukkerij Weevers bv ontving het bericht van de Verenig ing Productbewaking Gra-
fische Industrie dat zij haar proef met goed gevolg heeft afgelegd. Drukkerij Wee-
vers bv te Vorden was in 1982 één der eerste die via een toenmalige productbewa-
king saan pak voor kleinere drukkerijen het VPG l -certificaat veroverde, l n 1984 luk-
te het weer om 't certificaat te bemachtigen. Nu, twee jaar later moest Drukkerij
Weevers weer bij de VPGI-beoordelingscommissie aantonen dat het bedrijf goed
functioneert, teneinde het certificaat opnieuw te verwerven. Dat is gelukt echter
wel met de aantekening dat door ruimtegebrek de routing in het bedrijf niet opti-
maal is.
In 1969 besloot het Grafisch Export Cen-
trum (GEC) — een vereniging van uitge-
vers en grafische produktiebedrijven —
tot het instellen van een 'Quality Certifi-
cate' naar Zwitsers en Japans voorbeeld.
De bedoeling van dit certificaat was het
bieden van een zekere garantie omtrent
Nederlandse grafische leveranciers en
het, hierdoor, versterken van de export-
positie van de Nederlandse grafische in-
dustrie. Bij de ontwikkeling van het sy-
steem van certificatie waren in aanvang
de grote grafische produktiebedrijven
met belangrijke exportbelangen betrok-
ken. Al werkende werd duidelijk dat het
verbeteren van de bedrijfsvoering, nood-
zakelijk voor het behalen van het certifi-
caat, van even groot belang is voor niet
exporterende bedrijven. Het is ook duide-
lijk dat kleinere bedrijven evenzeer be-
lang hebben bij een bedrijfsvoering die
hun konkurrentiekracht vergroot.
Daarom heeft de Kwaliteitsdienst Indu-
strie (KDI) en de Vereniging Produktbe-
waking Grafische Industrie (VPGI) onder
auspiciën van het ministerie van Econo-
mische Zaken (EZ) certificering ook open
gesteld voor kleinere grafische bedrijven.
Wat houdt dat kwaliteitscertificaat in?
Het VPG l-certificaat wordt toegekend
door een onafhankelijke kommissie van
het VPG l. D ie beoordeelt volgens strenge
normen niet alleen de kwaliteit van het

eindprodukt, maar ook de organisatie van
het bedrijf, de verdere uitvoering van de
opdrachten zoals toezeggingen op het
punt van de prijs en levertijden en andere
afspraken. Wie als drukkeij dit certificaat
wil verkrijgen, moet dus voldoen aan een
groot aantal eisen.

Moderne apparatuur
Dat Drukkerij Weevers bv voor de derde
maal het certificaat heeft weten te beha-
len is een bewijs dat het mee is gegaan
met de snelle ontwikkelingen in de grafi-
sche industrie. De nieuwste en modern-
ste apparatuur is aanwezig in dit bedrijf.
Vele kollega's komen dan ook samen met
de importeurs het machinepark bewon-
deren. 'Wij hebben beslist geen gehei-
men voor de kollega's', aldus de direktie.
Dat de machinehandel een hobby is van
de heer Weevers is dan ook niet vreemd.
De ontwikkeling kan mede hierdoor goed
in het oog worden gehouden.

Het vakkundig personeel zorgt mede
voor het maken van een goed stuk druk-
werk. Het bedrijf is enorm flexibel. Al
wordt vaak het onmogelijke gevraagd,
men weet het toch altijd weer op tijd te le-
veren. Een bijkomende moeilijkheid is
hierbij de arbeidstijdverkorting.
Het grafische vak is erg specialistisch ge-

worden volgens de heer Weevers, men
kan niet zo makkelijk iemand ergens an-
ders inzetten.

Filiaal Wevo-druk
In Zutphen heeft men een filiaal speciaal
voor het kleinere drukwerkpakket en als
verkooppunt voor grotere orders uit die
regio.

Personeelsbestand
De Holding heeft een personeelsbestand
van 27 personen. De Holding bestaat uit:
L.G. Weevers Beheer Vorden bv,
Drukkerij Weevers bv,
Wevo-druk bv,
L.G.W. Handelsonderneming bv en
Weevers Onroerend Goed bv.

Ruimtegebrek
Men kampt nog steeds met ruimtege-
brek, anderhalfjaar is men nu al bezig om
een bouwvergunning te verkrijgen, me-
nigeen zou al lang gezegd hebben 't hoeft
niet meer, doch de heer Weevers heeft
toch het vertrouwen dat de bouwplannen
in Vorden door zullen gaan. De enor-
me druk vanuit vakbonden en werkge-
versbonden om toch door te gaan en niet
te gaan inkrimpen met dit toch zeer ge-
zonde bedrijf heeft de heer Weevers

doen besluiten toch door te blijven
vechten tegen zijn inziens onredelijke ar-
gumenten van de fam. v. Houten, de fam.
Ubbink. De vereniging natuurmonumen-
ten willen wel dat er gebouwd wordt als't
gebouw gedraaid kan worden.

De fam. Meulenbrugge is inmiddels afge-
vallen omdat deze niet ontvankelijk is
verklaard door afdeling rechtspraak
(AROB). Dus de hoop dat de bouw toch
eindelijk door zal gaan is niet geheel on-
gegrond.

51-jaar drukkerij
In 1986 zou drukkerij Weevers't 50-jarig
bestaan vieren gelijk met de opening van
't nieuwe pand, doch zoals reeds eerder
vermeld, is 't nog steeds wachten.
Daarom is er nu geen reden om feest te
vieren aldus de heer Weevers.
In 1935 werd het door de familie Wolters
opgericht en in maart 1965 door de fami-
lie Wee vers voortgezet,
l n 1984 werd reeds herdacht dat de eigen
uitgave Contact 50 jaar bestond. Dit vindt
zijn oorzaak dat het blad eerst in Hengelo
werd gedrukt. Het bedrijf in Vorden is in
1935 gestart in de oude Empo-fabriek
aan de Insulindelaan (Lange Pad). Nadien
verhuisde men naar de Nieuwstad, waar
in 1973 een nieuw pand werd betrokken,
wat inmiddels alweer veel te klein is.

gaan de dames naar Hattum om daar
het programma "Op Volle Toeren" bij
te wonen. Men kan :^^hiervoor nog
opgeven bij mevr. Pe^^im, tel. 1267.

VEEL VOORLICHTING OVER NIEUWE STUDIEFINANCIERING

Herdruk Jongerenwijzer Rabobank
De Jongerenwyzer is een soort mini-catalogus van voorlichtingsmaterialen die jongeren kunnen raadple- Pandawinkel
gen als ze meer willen weten over geldzaken. In de zojuist verschenen herdn^an deze Rabobankbrochu- • TT i
re is extra plaats ingeruimd voor publicaties over de nieuwe studiefinanciMngsregeling.

In de loop der jaren hebben over-
heids- en andere instellingen tal van
folders en brochures uitgegeven over
financiële aangelegenheden.
In feite is zoveel materiaal beschik-
baar dat het soms moeilijk is om in de
veelheid van publicaties de uitgave te
vinden die antwoord geeft op een con-
crete vraag. De Jongerenwijzer verge-
makkelijkt het zoeken door een om-
slagafbeelding en een korte omschrij-

ving te geven aan de inhoud van een
zestigtal publicaties. Ook wordt ver-
meld waar en eventueel tegen welke
prijs de betreffende uitgave verkrijg-
baar is.
De folders en brochures zijn inge-
deeld naar thema's als omgaan met
geld, werk (zoeken), werkeloosheid,
studiefinanciering, sociale zekerheid
en huisvesting.
De laatste tijd is gebleken dat de nieu-

we Wet op de Studiefinanciering vol-
op in de belangstelling staat. Er is veel
behoefte aan informatie over dit on-
derwerp. In de geactualiseerde versie
van de Jongerenwijzer wordt dan ook
extra aandacht besteed aan de voor-
lichtingsuitgave over studiekostenre-
gelingen.
De nieuwe editie van de Jongerenwij-
zer is gratis verkrijgbaar bij de Rabo-
bank.

De decembermaand staat voor de deur: Sinterklaasavond, de kerst-
dagen en oudejaarsavond. Vaak worden deze dagen met familie,
vrienden en bekenden doorgebracht. En wat is er dan gezelliger dan
samen lekker eten? Het bereiden van een feestelyke maaltijd kost
vaak veel tijd en aandacht. Inkopen doen, het eten klaarmaken en
tenslotte ervoor zorgen dat alles op tijd en warm wordt opgediend.

Een nieuwe vorm van samen aan tafel
is de zogenaamde "gourmetparty".
Hen gourmetparty heeft een groot
voordeel: er hoeft door gastvrouw en
gastheer alleen voorbereidend werk
gedaan worden: het echte bakken en
braden doen de gasten zelf aan tafel.
Bij de gourmetparty worden de ver-
schillende soorten vlees (zoals rund-
vlees, varkensvlees, kip en kalkoen)
op een schaal gerangschikt en de gar-
nituren zoals fruit , groenten en kaas
op een andere schaal. De overige be-
nodigdheden zoals sauzen (kant en
klaar of zelf bereid) kunnen eik in
kommetjes of potjes op tafel gezet
worden.
Een ding dient bij al die gezellige
etentjes voorop te staan/ een uitste-

kende kwaliteit vlees. Juist bij 't zelf
bereiden van vlees is de kwaliteit erg
belangrijk. Kies daarom mals vlees dat
snel gaar is. Uw slager kan u op dit ge-
bied goed adviseren. Hij weet precies
welke vleessoorten hieraan voldoen.
Als voorbeeld noemen we kip en kal-
koen. Kipfilet en kalkoenfilet zijn erg
mager en snel klaar. Ook kan uw sla-
ger u specialiteiten aanbieden op dit
gebied, zoals bijvoorbeeld een mini-
schnitzel, een mini-kipsaté en een ge-
vuld kalkoenrolletje.

U bepaalt zelf uiteindelijk welke en
hoeveel soorten vlees u per persoon
wenst. Uw slager zal u daarbij kunnen
adviseren.
Verkrijgbaar bij Slagerij Vlogman.

• Het 100e lid van de
varkenshouderykern
Eibergen - Groenlo e.o.

De varkenskern Eibergen - Groenlo
e.o. werd op 10 juni 1980 opgericht in
het Dorpshuis de Wanne te Beltrum.
Het was de 14e varkenskern in Gel-
derland. Er werd gestart met 40 leden.
Nu kan het 100e lid verwelkomd wor-
den.
De varkenskern probeert d.m.v. ob-
jektieve voorlichting de varkenshou-

ders te helpen met het verbeteren van
hun bedrijfsvoering. De leden krijgen
ongeveer vier keer per jaar een be-
drijfsbezoek, waarbij de lopende za-
ken doorgepraat worden. Dit gebeurt
meestal aan de hand van een tech-
nisch-economische boekhouding of
een managementsysteem. Wanneer
er problemen op het bedrijf zijn, komt
de voorlichter vaker langs. In deze
moeilijke tijden is het belangrijk om
technisch goed te draaien en de kos-
tenkant zo laag mogelijk te houden.

De varkenskern houdt regelmatig
voorlichtingsavonden over vaak zeer
praktische onderwerpen (b.v. doodlig-
gen van biggen, voersystemen in de
mesterij). Ook worden er excursies en
cursussen georganiseerd. Er draaien
vier studieclubs, twee voor de meste-
rij, twee voor de fokkerij en de var-
kenskern. Het blijkt, dat men van el-
kaars evaringen veel kan leren.
Het 100e lid is de heer J.J. Hoitink uit
Beltrum. De heer Hoitink heeft een
fok-mestbedrijf. Als belangrijkste re-
den om lid te worden van de varkens-
kern noemde hij de technisch-econo-
mische boekhouding. De varkenhou-
derijkern Eibergen - Groenlo e.o.
hoopt, dat de heer Hoitink nog vele ja-
ren zal kunnen profiteren van deze
vereniging!

K.P.O.
Veel dames waren bijeen gekomen
om tesamen surprises te maken, te
verpakken. Mevr. Roorda uit Steende-
ren wist vele suggesties te geven en
tips aan te dragen.
De dames hadden alle plezier in deze
bezigheid. Op 16 december a.s. houdt
de K.P.O. haar kerstavond in zaal
Schoenaker. Men geve zich tijdig bij
de bestuursleden op.

Plattelandsvrouwen
De dames van de afdeling Vorden van
de Ned. Bond van Plattelandsvrou-
wen hebben tijdens een gezellige kof-
fiemorgen- en middag bezoek gehad
van Leonieke Kruit uit Vorden. Deze
hielp de dames bij het maken van
kerstversieringen uit kunstknipwerk.
Het Kerstfeest vindt plaats op 17 de-
cember waarbij een aantal eigen leden
dit feest zal verzorgen. Op 7 januari

In de Achterhoek is sinds kort de der-
de Pandawinkel in gebruik genomen.
Na Doetinchem en Winterswijk is nu
ook in Hengelo Gld. een dergelijke
vestiging geopend. Deze is onderge-
bracht in de wachtkamer van dieren-
arts H. Eil aan de Beatrixlaan/hoek
Koepelberg.
De Pandawinkels, waar een groot as-
sortiment cadeau-artikelen te koop
zijn, geven het Wereld Natuur Fonds
steeds meer bekendheid. Met het oog
op de komende feestdagen is een
groot aantal nieuwe artikelen in een
brede prijsklasse in de collectie opge-
nomen.
U kunt dagelijks terecht voor uw aan-
kopen of bestellingen bij mevr. J.J. Eil-
van Oest. De gehele opbrengst komt
ten goede aan het Wereld Natuur
Fonds, dat dit jaar haar 25-jarig be-
staan viert en zich in een steeds toene-
mende belangstelling kan verheugen.

Dash dames winnen
met 1-3 van Kangeroe
Door zaterdag de uitwedstrijd tegen
Kangeroe uit Hardenberg met 1-3 te
winnen zijn de dames van Dash naar
de tweede plaats op de ranglijst opge-
klommen. In de eerste set speelde
Dash zeer overtuigend. Ondanks het
feit dat het team moest aantreden
zonder Carla Jansen, Edith van Houte
enGerrie Kooren werd deze eerste sot
met 1-15 afgesloten.
De tweede set kende een rommelig
verloop. Doordat één der Kangeroe
spelers een ernstige voetblessure
opliep werd de strijd 20 minuten on-
derbroken. Dash won evenwel met
11-15. In de derde set was Dash volko-
men uit haa doen. Niets lukte. In te-
genstelling tot Kangeroe dat met niet
minder dan 15-3 won.

Na wat instrukties door coach Jaap
Sanders verliep de vierde set voor de
Vordense dames heel wat beter. Het
werd een spannende set waarbij de
ploegen beurtelings de leiding na-
men. Dash won de set uiteindelijk
met 12-15, waarmee de eindstand 1-3
was bereikt.
Zaterdag 13 december speelt Dash de
belangrijke uitwedstrijd tegen Flash
uit Nijverdal.

Uitslag 3e trekking
St Nicolaasaktie
Vordense Ondernemersvereniging
op 2 december 1986
VERRASSINGSPAKKETTEN

1. H. van Beek
2. H. Wassink
3. Berenpas
4. Oorthuijs
5. H.G. Groot Roessink
6. Das
7. R. I l b r ink
8. DJ. Brummelman
9. H. Wenncker

10. Visschers
l l . R . G r . J e b b i n k
12. A.Ottens
B.G.PIij ter
14. P. Taekema
15. B. Braakhekkc
16. P. Vaneker
17. B. Wagen voort
18. H.J. Bouwmeester
IQ. J. Klaver
20. Fam. Kuhlemeijer
21. G. Zeevalkink-Jansen
22. G. Bijenhof
23. Dick Boerstoel
24. H. Groenwold
25. Mevr. Huetink
26. F. Oostenenk
27. Kistemaker
28. D. Kapper
29. H.J. Wenneker
30. A. Wesselink
31. J. Lens
32. Suzanne Koers
33. A.J.W. Haverkamp
34. B. Bargeman
35. KlemBrinke
36. J.A. Kolkma
37. H.J. Rouwenhorst
38. H.Mölders
39. JJ.v.d. Stroom
40. DJ. Wesselink
41. F. Hummelink
42. G. Woltering
43. D. Pardijs
44. J.H. ter Horst
45. R J. Bootsma
46. G. Mengerink
47. G. Kuenen
48. A J. Assink
49. Langwerden
50. W. Verstoep

VLEESPAKKETTEN
1. DJ. Bijenhof
2. H J. Bargeman
3. H. Zuil
4. Fam. Wesselink
5. J. Sprukkelhorst
6. W. Bakker
7. H. Loman
8. J.W. Kornegoor
9.J.K1. Geltink-Memelink

10. Mevr. Huurneman
11. Klein Leunk
12. G.W. Buis-v.d. Wal
13. M.M. Meade Taylor
14. CJ. Taal
15. L. Hummelink

Het Vaarwerk 24, Vorden
Het Hoge 5, Vorden
Pr. Bernhardweg 13, Vorden
de Veersweg 3, Baak
Het Hoge 62, Vorden
Het Jebbink 63, Vorden
Dr. C. Lulofsweg 14, Vorden
Ruurloseweg 108, Vorden
Hackforterlaan 25b, Wichmond
Almenseweg 61, Vorden
Kerkhofwcg l l ,Warnsveld
De Hanekamp 29, Vorden
Pr. Bernardweg 5, Vorden
Het Vaarwerk 23, Vorden
Hengeloseweg 10, Vorden
Zutphenseweg 62, Vorden
Het Jebbink 43, Vorden
W. Alexanderlaan 18, Vorden
Vordensebosweg l, Vorden
De Horsterkamp l, Vorden
Christinalaan 15, Vorden
Wildenborchseweg 29, Vorden
Dorpsstraat 9, Vorden
de Steege 41, Vorden
HctElshof 14, Vorden
Het Jebbink 35, Vorden
Mispelkampdijk 10, Vorden
Wilmerinkweg 3, Vorden
De Steege 11, Vorden
De Eldersmaat 5, Vorden
Het Jebbink 9, Vorden
Il.v.Br.straat 17, Vorden
HetKerspel 18, Vorden
Raadhuisstraat 21, Vorden
Kruisdijk 7, Vorden
de Haar 9, Vorden
Mispelkampdijk 9, Vorden
Weg naar Voorst 13a, Zutphen
Dennendijk 5, Warnsveld
de Stroet l, Vorden
van Hceckerenstraat 7, Vorden
Het Hoge 28, Vorden
Okhorstweg 5, Vorden
De Brink 10, Zutphen
Galgengoorweg 18, Vorden
Hofmaat 6, Neede
Galgengoorweg 5, Vorden
Hoetinkhof 24, Vorden
Nijlandweg 3, Vorden
Lankhorsterstraat 4a, Hengelo Gld

Hoetinkhof 79, Vorden
Wilmerinkweg 4, Vorden
Hoetinkhof 141, Vorden
Het Gulik 9, Vorden
H2tStroo21,Vorden
Insulindelaan 2, Vorden
Overweg 12, Vorden
Kostedeweg 10, Vorden
Nieuwstad 53, Vorden
Hoetinkhof 129, Vorden
Vennemansweg 3, Barchem
Insulindelaan 26, Vorden
Brinkerhof 39, Vorden
Mispelkampdijk 14, Vorden
Z. Emmerikseweg 79, Baak.

Prijswinnaars
Sinten-waarheidspuzzel 1986
f 100,- W. Elferink, Willem Alexanderlaan 3, Vorden
f 50,- M. Lebbink-Snelder, Pipeluurseweg 7, Olburgen
f 25,- R. Ilbrink, Dr. C. Lulofsweg 14, Vorden

Prijzen af te halen bij Slagerij Vlogman, Zutphenseweg 16.
Aantal inzendingen 479.

Prij s\v iimaars( essen)
Kleurplaatwedstrijd 1986
Leeftijd 3/4 jaar: Carolien Glasbergen, Galgengoorweg 9, Vorden; Na-
taschja Groot Obbink, Brinkerhof 39, Vorden; Susan Annevelink, Het
Kerspel 42, Vorden.
5/6 jaar: Jeroen Borninkhof, Maanstraat 10, Hengelo Gld.; Herbert
Willink, ?, Vorden; Yvette Hartman, Frederikse Plein 46, Warnsveld;
Katja Pietersen, Molenstraat 12, Dieren; Iris Vreeman, Ruurloseweg
3, Hengelo Gld.; W. Klaassen, Z.E.-weg 58, Baak; Roelien Pardijs,
Dennendijk 2a, Warnsveld; Jessica Grievink, Brinkerhof 29, Vorden.
7/8 jaar: Blijke van Laake, B. Galleestraat l , Vorden; Lodewijk Klaas-
sen, Z.E.-weg 58, Baak; Joost Bloemendaal, Hengeloseweg 4, Vorden;
Ruth Brinkhorst, Brinkerhof 31, Vorden; Eddy Hoebink, Kervelse-
weg 32, Hengelo Gld.; Mare Waarle, Snethlageweg 27, Hengelo Gld.;
Mariska Wormgoor, Lankhorsterstraat 2, Wichmond; Ilse Winkel, Ga-
zoorweg 4a, Vorden; Martijn Bos, Het Vaarwerk 16, Vorden; Gerwin
Letink, De Hanekamp 10, Vorden.
9/10 jaar: Martine Hartman, Wildenborchseweg 4, Vorden; Derko
Pardijs, Dennendijk 2a, Warnsveld; Bernedet Grootbod, Brinkerhof
88, Vorden; Erna Wormgoor, Lankhorsterstraat 2, Wichmond; Barba-
ra Huitink, Ruurloseweg 60, Vorden; Inge Langwerden, Haarweg 2,
Hengelo Gld.
11/12 jaar: Simone Wuestenenk, Hackfortselaan l, Vorden; Ronald
Visschers, de Boonk 43, Vorden; Cindy Haggeman, Hengelosestraat
59, Keijenborg.

Aantal inzendingen 119, aantal prijzen 30.
Prijzen af te halen vanaf donderdag 4 decembe r a.s. bij Slagrerij Vlogman
Zutphenseweg 16.



Noteert u even:
zaterdag 20 december a.s.

aanvang 2 1.00 uur
dansavond voor gezellige mensen

met het bekende orkest

„De Grollico's"
Entree f 10,— p.p.

incl. koffie en
uitgebreid bittergarnituur.

Personeelsverenigingen, clubs,
verenigingen: u kunt nog

reserveren.
bodeqa

Dorpsstraat 34, VORDEN, tel. 05752-1770

Onder dezelfde directie:

Restaurant Grill
„de Rotonde"

Kerkstraat 3, VORDEN, tel. 05752-1519

Al gereserveerd voor de kerst?
Bekend om z' n uitstekende keuken

'n Unieke gelegenheid voor uw familiediners

VUURWERK-LUST
vanaf 10 december

kunt u deze lijst bij ons afhalen

DE BEER B.V
Spittaalstraat 22
Zutphen.
Tel. 05750-18411ZUTPHEN td 18411

Ze zijn er nog steeds
voor lekkere
warme voeten

Wullink Vorden
Voorde allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Telefoon 05752-1342

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

00 juwelier
siemerink

opticien
zutphenseweg 7 - vorden
's maandags de gehele dag gesloten

Woensdagsmiddag geopend.

Niet mis - Pak mee
Als U ons deze winter laat komen, zorgen
wij voor een premievoordeel.

PARTICULIEREN:
f 50,- per man per dag.

BEDRIJVEN, INSTELLINGEN
f 35,- per man per dag.

PERIODE:
24 november t/m 19 december 1986
5 januari t/m 20 maart 1987.

Wij kennen de voorwaarden en regelen de
aanvraag voor U. Wilt u meer weten? Bel
ons geheel vrijblijvend 05752-1523 en wij
informeren U geheel vrijblijvend.

SCHILDERSBEDRIJF/SPUITINRICHTING

UiïERWEERD B.V.
RUURLOSEWEG 35 - VORDEN

GRATIS GEIN
GROOT EN KLEIN!

R. GOÉËNNTJW A. ODERZO

10 AVONTUREN VAN ASTERIXKADO BIJ
HET ONTWIKKEIEN VAN UW KLEURENFILM.
Als u nu nog even gauw een kleurenfilmpje volschiet dan
hebben wij een heel aardige surprise voor u.
Want als u uw kleurenfilm bij ons laat ontwikkelen, dan
krijgt u van ons een kompleet album met 10 spannende
avonturen van Asterix en Obelix kado. Leuk om zelf te
houden of om weg te geven, na m eerst lekker zelf gelezen
te hebben natuurlijk... Dat is dus dubbel plezier met Asterix
en Obelix. Niet mis, bij Toutatis!
Deze aanbieding* is geldig van
1 december tot en met 17 januari n^-^^^ »^~*

R-estomnt
Ongelooflijk goed in kleur'Zolang de voorraad strekt

FOTO

Kerkstraat 1, Vorden. Tel. 05752-1313.

HOORT ME PROEFT
KIND'REN...

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

(op n K-1011 K- \ ; I M "Hoo i t w ie k l o p t di.it k n u l '

Sint en Piot proeven eerst hij de Lehte M a k k e r .
Dan we ten /e /oker dat hot hoste wordt gegeven.

De knappengste speeulaas. De lekkerste roomhoter-
-., amaiKle l l e t t e r .v De l euks te marsepeinfiguurtjes,
^'en/. Sint on u / i jn ver/ekerd van de hoste k w a l i t e i t ,

't Is ech t '

U kunt met ons door de kou

SPECIALE PRIJZEN
IVIciriTGlS met step-uitknoopbare voering of im. bontvoering v. a.

Wollen mantels . ,
3/4 COatS gestept of met borg v.a.

Jacks v.a. 89,-

10*7,

359,

Kinderjacks + mantels nu

20 + 30% korting
Modecentrum

H eren jacks 98,-

Heden koopavond tot 9 uur
Vrijdag 5 december om 6 uur gesloten.

Ruurlo

0

Pfî '

EEN VOORDELIGE
SINT EN KERST

IS MOOI MEEGENOMEN
Wij hebben al veel kleding sterk afgeprijsd.

Profiteer van

10-50%
ECHTE KORTING

Te koop: een datapoint computer voor de echte liefhebber compleet met printer.
Koopavonden: 2, 3, 4 december tot 21.00 uur, vrijdag 5 december geen koopavond.

Speciaal voor de Sint: deze week op alle
DAMES-, HEREN- en KINDER PANTOFFELS

10% KORTING

i !!'
ƒ/ /

'.*.:"•'••••• »/.•.•••*>''

Aanbiedingen geldig van donderdag tl m woensdag.

ATTENTIE

Chinees - Indisch Restaurant

m.i.v. 5 december a.s.

ATTENTIE ATTENTIE

MANDAR l N

opnieuw geopend
Ter gelegenheid hiervan geven wij op onze prijzen

25% korting
tot en met 19 december, zowel voor restaurant als meenemen. Dorpsstraat 19,
Ruurlo. Tel. 05735-2645. Openingstijden: de gehele week van 11.00 tot 22.00 uur.
Wij stellen uw komst zeer op prijs.



Geen geluk voor
v.v. Vorden
Vorden l heeft zondagmiddag geen
greintje geluk gehad in de thuiswed-
strijd tegen DVV uit Duiven. De wed-
strijd eindigde zoals ze begon nl. met
0-0. Voor de Vordenaren toch een bit-
tere pil want gezien het aantal kansen
en het veldoverwicht had er beslist
een overwinning ingezeten.
Gedurende de gehele wedstrijd kre-
gen de geelzwarten legio corners te
nemen, die echter niets opleverden.
Chris Hissink had pech toen een kop-
bal van hem juist voor het DVV doel
langs scheerde.
In de tweede helft bleef Vorden de
aanvallende ploeg. Peter Hoevers
knalde de bal op de lat en dan op gege-
ven moment ook nog een arbitrale
blunder. Mark v.d. Linden werd bin-
nen de beruchte lijnen vastgehouden.
Toen de scheidsrechter terecht floot,
dacht iedereen aan een penalty. Deze
film ging niet op want de beste man
legde de bal buiten het strafschopge-
bied. De vrije schop leverde vervol-
gens niets op. Het bleef zodoende 0-0
en kreeg DVV duidelijk teveel.

Ratti l - WWNA l 6-0
Het eerste elftal van de zaterdagafde-
ling van de s.v. Ratti heeft afgelopen
zaterdag opnieuw toegeslagen. Dit-
maal was het Apeldoornse WWNA
het slachtoffer. Na een 2-0 ruststand,
wonnen de Kranenburgers uiteinde-
lijk met 6-0.
Ratti hield de gasten gedurende de Ie
helft voortdurend op hun helft, ook al
moest Ratti-doelman Herbert Rut-
gers nog enkele malen ingrijpen.
Jan Leegstra bracht Ratti op een 1-0
voorsprong, terwijl de 2-0 tot stand
kwam op aandringen van Gerard
Waarle die een WWNA-verdediger
dwong de bal in eigen doel te schieten.
De legio kansen die voor rust door de
•Kranenburgers werden gekreëerd,
werden om zeep geholpen, mede
dankzij goed optreden van de Apel-
doornse doelman.
Na rust kwamen de Rattianen qua
score iets beter uit de verf, maar ont-
stonden in verdedigend opzicht enke-
le problemen. Peter Immink was het
die Ratti op 3-0 bracht. Even later
kreeg Ratti dankzij een goede solo van
wederom Peter Immink een penalty
toegewezen. Hij zelf verzilverde deze
tot 4-0.
De 6-0 eindstand Werd bereikt via
doelpunten van respektievelijk Harm
Welleweerd en Jan Nijenhuis. Zater-
dag a.s. speelt Ratti in Gelselaar tegen
EG W 1.

Dames Ratti l - Erica
Ratti had gelijk de Ie helft de over-
hand, 't was M. Toebes die 1-0 scoorde
uit een mooie voorzet van Y. Spitho-
ven. E. Overbeek kwam vanuit de ach-
terhoede opzetten en scoorde 2-0 uit
een voorzet van M. Toebes.
De 2e helft was 't Erica die kwam op-
zetten en scoorde dan ook 2-1. De
wedstrijd werd beslist met 3-1 door L.
Spithoven uit een mooi afstandschot.

Kei jenborg - Ratti l
Keijenborg is voor de Ratti-dames al-
tijd een moeilijke tegenstander. He-
laas dit mocht (in het begin) niet blij-
ken, na ca. 7 minuten al een tegengoal.
Vijf minuten later maakte C. Addink
gelijk. Na 25 minuten spelen werd er
hands gemaakt in het strafschopge-
bied, de penalty werd keurig in ge-
schoten door G. Bos.
Voor de rust scoorden nog H. Spitho-
ven en C. Addink. De goals na rust
werden gescoord door: C. Addink
(3x); Y. Spithoven; M. Toebes en een
eigen doelpunt. De Keijenborg maak-
te ook nog drie doelpunten, waarvan
een penalty. Eindstand 4-10.

B.V. Kranenburg
Evenals vorige week smaakten weder-
om alle teams het zoet van de over-
winning. Het eerste team versloeg
thuis De Boggelaar l met 35-30. Het
tweede team won gedecideerd van
KOT 2 met 38-30. Kranenburg 3
kwam van VOP 3 terug met 'n 36-37
overwinning. Het vierde tenslotte
versloeg IJsselstrand 4 tenslotte met
de wat magere cijfers 30-31.
Donderdag 11 december volgt de
"big" match Kranenburg 3 tegen Kra-
nenburg 2.
Damesbujarten: De biljartvereniging
Kranenburg propageert het dames-
biljarten. Elke vrijdagavond is er gele-
genheid te oefenen. Dat enige dames
de nobele sport al aardig onder de
duim hebben bewezen o.m. Gerrie
Berendsen en Emmy Bekman afgelo-
pen vrijdag. Series van 4, 5 ja zelfs ze-
ven vinden de dames al heel gewoon.

PJK.V. nieuws
Op de landelijke tentoonstelling van
Pluimvee- en konijnen te Doetin-
chem werden door leden van de PKV
alhier de volgende predikaten be-
haald.
Grote hoenders: Fries hoen goudpel
H.J. Rietman IxG; Barnevelder Hen-
ry Rietman IxG; leghornpatrijs Hen-
ry Rietman IxF, IxZG, 2xG; wyan-
dotte gestreept H. Berenpas IxZG,
2xG.
Dwerghoenders: Hollandse kriel pa-
trijs L. Meijer 4xG; Faverolle zalm
mej. G. Sanders 2xF; sussex buff. co-
lumbia H.J. Rietman IxG; idem J.
Groot Jebbink IxZG; leghorn witH.J.
Rietman IxG; idem Henry Rietman
3xG; minoreazwartG.W.Tragter2xF,
IxZG; wyandotte goud. bl. gez. M.
Klein Bramel 2xG.
Sierduiven: Duitse modema schietti
mej. G. Sanders IxF, IxG, idem geel
IxF, 2xZG; afr. blauwbont mej. G.
Sanders 2xZG, oost duitse meeuw
mej. G. Sanders 3xG.
Konijnen groot: vl. reus kon. grijs W.H.
Arends IxF, 3xZG; idem haaskleur
André Hietbrink IxZG, idem Jan Be-
renpas IxG; vl. reus ijzergrauw G. v.
Zeeburg IxZG, IxG; idem W.H.
Arends IxZG; idem geel Agnes Wijn-
bergen IxG; idem wit A. Dijkstra IxF,
IxZG, IxG; idem G. v. Zeeburg 2xG;
iem J.L. Klein Brinke IxZG, 4xG.
Middenrassen: Witte nieuw zeelander
H.J. Rietman IxF, 2xG; idem H. Ver-
stege 3xF, 3xZG; idem Marco Besse-
ling IxF, 3xZG, IxG; idem W.H.
Arends IxF, IxZG; groot zilver mid-
den kon. grijs H. van Heerde IxZG;
idem midden zwart H. van Heerde
IxG; idem licht zwart IxZG, IxG; we-
ner blauw André Snellink 2xG; idem
wit Agnes Wijnbergen IxF, IxZG,
IxG; idem W. Boersma IxF, IxZG,
2xG; belg. haas mej. G. Sanders
IxZG; rode nieuw zeelander Herman
Gosselink 3xG; idem G. Lenselink
2xF, 2xZG; alaska H.GJ. Horstman
IxF, IxZG, IxG; rex castor M.J. Lijf-
togt IxZG, IxG.
Kleine rassen: hollander kon. grijs H.J.
Rietman 2xZG, IxG; idem zwart Jan.
G. Derksen IxF, 2xZG, 2xG; klein zil-
ver G. Agelink 3xG.
Kleurdwerg: blauw grijs mej. G. San-
des 3xZG, 2xG; idem sepia marter F.
de Wit 2xZG, 2xG; idem H.G. San-
derman 5xZG, 3xG.
Mangoolse gerbil: rnej. G. Sanders
IxZG, IxG.

Velocitas
Het zaalvoetbalteam van Velocitas
heeft de competitiewedstrijd tegen
VVT 2 met 3-5 gewonnen. Dit gebeur-
de in een spannende wedstrijd waarbij
de Vordenaren bij rust een 2-1 voor-
sprong hadden door doelpunten van
Frans Hovenkamp en Freddy Bos.
Nadat VVG de gelijkmaker had ge-
produceerd kwam Velocitas opnieuw
via een doelpunt van Hovenkamp aan
de leiding. WG kwam nog éénmaal
terug waarna het Vordense team door
goals van Rouwenhorst en Hoven-
kamp de eindstand op 5-3 bepaalde.
De uitslagen waren verder: Gezalle -
Velocitas 2 7-3; Meipoort 2 - Velocitas
5 6-3; AZC 4 - Velocitas 4 5-3.
Programma: maandag 8 december
Velocitas l - Flash 1; Velocitas 4 - Oe-
ken 1; AZC 5 - Velocitas 2. Dinsdag 9
december Zavodo 8 - Velocitas 3;
woensdag 10 december Ratering l -
Velocitas l (dames).

Volleybal Dash
De uitslagen van de Dash teams zijn
als volgt:
Dames: Boemerang l - Dash l 3-1;
Dash 3 - Wilp 4 2-1; Bruvoc 3 - Dash 4
1-2; Dash 5 - Colmschate 4 3-0; Voor-
waarts 5 - Dash 61 -2; Dash 6 - ABS 3 2-
1; Teuge 2 - Dash 7 3-0; Dash 7 - DVO
5 B-3; Colmschate 5 - Dash 8 3-0.
Meisjes: Dash A l - Hansa 2 3-1; Voor-
waarts l - Dash A2 0-3; Boemerang l -
Dash B l 1-2.
Heren: Dash 3 - Isala 7 3-0.
Jongens: Vios l - Dash l 0-3.

DAMMEN
DCV 2 - VAD AC 14-6
Het tweede tiental heeft zich met een
forse overwinning uit de degradatie-
zone getild. De zege kwam solide naar
voren. Topskorer Tonny Janssen haal-
de met een lichte kombinatie weer 2
punten binnen, evenals Gerard Dim-
mendaal, die een hekstelling be-
kwaam afwerkte. Ab Wassink en Ber-
nard Breuker kwamen eveneens tot
winst, de laatste weer vanuit een span-
nende tijdnoodfase.
J. Koerselman - H. Seinhorst 1-1; H.
Klein Kranenbarg-J.W. Seinhorst 1-1;
J. Sluttcr - A. Saman 1-1; T. Janssen -
G.J. Seinhorst 2-0; A. Wassink - B.
Rougoor 2-0; G. ter Beest - H. Klein
Wassink 1-1; G. Hulshof-H. Vrieze 1-

1; B. Breuker - J. Wisselink 2-0; G.
Dimmendaal - W. Seinhorst 2-0; M.
Boerkamp - H. Bruggink 1-1.

Gelders kampioenschap
In de derde ronde van het Gelders
kampioenschap speelden de Vorden-
se afgevaardigden voornamelijk remi-
se. Harry Graaskamp kreeg tegen
Gerrit Wassink wel kansen, maar on-
derkende die niet zo en liet het remise
lopen. Bennie Hiddink kwam wel tot
winst: Piet Davidse verrekende zich
en nam een kombinatie die hem een
schijf kostte. Simon Wiersma remi-
seerde met Hasselaar. Henk Hoek-
man had zich een gunstige positie met
schijf meer verkregen, maar kon deze
niet in winst omzetten.
In de 2e klasse hield Jan Hoenink de
aanvallende Ebben van het lijf,Gerco
Brummelman gaf een vroege remise
tegen Els van Hoof.

Onderlinge competitie
H. Wansink - H. Lenselink afg; J. Hoe-
nink - B. Rossel 0-2; B. Wentink - S.
Buist 1-1; J. Masselink - H. Esselink 2-
0.

WATERPOLO
Nipte zegen dames Vorden
De dames van Vorden hebben zater-
dagavond in Eefde een benauwde 3-2
zege behaald op Brummen II. Het was
een uitermate spannende strijd die
uiteindelijk door de gelukkigste ploeg
werd gewonnen.
In de eerste periode nam Brummen
een 0-1 voorsprong. In de tweede pe-
riode kreeg Vorden enkele goede sco-
ringsmogelijkheden waarvan er twee
werden benut. Hermien Tiessink pro-
duceerde de gelijkmaker, waarna Ja-
queline ter Huerne Vorden op voor-
sprong zette 2-1.
In de derde periode profiteerde Brum-
men van een misverstand in de Vor-
dense achterhoede 2-2.
In de laatste periode een strijd met
wisselende kansen. Het was uiteinde-
lik Jaqueline ter Huerne die Vorden in
de laatste minuut aan de 3-2 zege
hielp.

Nederlaag heren Vorden
De heren l van Vorden '64 hebben de
thuiswe^^ijd tegen Livo III met 3-7
verlorei^Bet gelukte Vorden om in
de eerst?twee periodes vrijwel over-
eind te blijven. Zelfs nam Vorden
door Frans Karmiggelt een 1-0 voor-
sprong. Livo bepaalde in deze eerste
periode^^^ stand op 1-2. Nadat de
mannen^m Lichtenvoorde in de der-
de periode 1-3 hadden gescoord, ver-
kleinde Arjan Mengerink tot 2-3.
In de derde periode gelukte het Vor-
den bij een stand van 2-5 nog éénmaal
via Jaap Stertefeld tegen te scoren,
waarna Livo in de laatste periode de
eindstand op 3-1 bepaalde.
De jongens van Vorden '64 kwamen
zaterdagavond eveneens in aktie. Zij
verloren met 15-0 van Zevenhuizen.

Succes voor
toneelver. 'Krato'
De Kranenburgse toneelvereniging
"Krato" heeft met de opvoering van
het blijspel in dialect "Drie dooie dien-
ders" veel eer ingelegd.
Zaterdagmiddag waren vele bejaar-
den naar zaal Schoenaker gekomen
en zij hebben allen genoten van de
vlotte vertolking van het blijspel van
de hand van de bekende Maximilian
Vitus. Dialect doet het immers goed.
Na afloop bood Tilda Zents aan spe-
lers en speelsters en alle medewerken-
den bloemen aan.
Des avonds was een volle zaal, getuige
van de verwikkelingen op een in het
buitengebied afgelegen boerderij,
waar drie broers wonen met hun huis-
houdster.

Huishoudster Griet moest het op die
boerderij rooien met de tweeling-
broers Chris en Kees en broer Johan.
Allerlei ingrediënten worden aange-
dragen in dit stuk, om enige te noe-
men: men smeedt huwelijksplannen,
er wordt een vondeling gevonden,
Hannah de hulp van de dominee
komt in beeld, er wordt zowaar toch
nog getrouwd.
Een leuk stuk, meer willen we er niet
van vertellen, omreden de vereniging
Krato het stuk nog elders gaat bren-
gen. De aanwezigen hebben genoten
en het applaus klonk telkenmale op.
Zowel spelers als speelsters kunnen
met genoegen terugblikken op deze
avond. Ook de diverse medewerken-
den (onder en achter het toneel) heb-
ben zeer zeker hun steentje daartoe
bijgedragen. Na afloop volgde een
geanimeerde verloting, met vele
fraaie prijzen, geschonken door de
middenstand, met een gezellig sa-
menzijn.

Vordense vogels
boekten successen
Op de tentoonstelling te Deventer
met inzendingen van de kringen
Goor, Eibergen, Vorden, Deventer,
Eefde en Ruurlo boekten enige vogels
fraaie successen.
Op deze tentoonstelling waren 720
vogels ingezonden. De winnaars uit
Vorden:
Kleur-kanaries (stellen): Th. Eijkel-
kamp, Ie prijs (zilverbruin); B. Hors-
tink 2e prijs (ivoorbruin).
Kleur-kanaries (enkelingen): Th. Eij-
kelkamp Ie prijs (zilverbruin); B. Hor-
stink, 2e prijs (ivoorbruin); J. Jansen
2e prijs (goud-geel).
Glosters(stellen): B. Horstink Ie prijs;
W. Berendsen 2e prijs; B. Horstink 3e
prijs.
Glosters (enkelingen): W. Berendsen,
Ie en 2e prijs.

Tropen: J. Berendsen Ie prijs (Ekster-
tje).
Grasparkieten: L. Ei jkelkamp Ie prijs;
Grote parkieten (stellen) H.Harmscn
Ie prijs.

22 I f V G Dorp Kerstavond.
21 Kerstconcert Cichr. Hijkelkarnp

JANUARI 1987
6 H V G üld Dorp

nieuwjaarskoHie morgen
7 NCVB Nieuwjaarshijeenkomst

20 K PO
24 Pronk/i t t ing „De Deurdreajers"

DECEMBER:
12 Jong Gelre Rockmusical
14 VRTC de Achtkastelenri jders

Veldtoertocht
16 NCVB Kerstviering
16KPO
16 Kerststukjes maken Nutsf lora l ia

Dorpscentrum
17 N.B.v.Pl. vrouwen Kerstfeest
18 Bejaardenkring Kerstmiddag
19 Jong Gelre jaarafsluit ing
20 Jong Gelre regio zaalvoetbal

Adverteren

INBRAAK
Inbraak voorkomen? Ga's naar uw
LIPS-dealer en let op de verpakking
(zie boven) van het formidabele assorti-
ment beveiliging. Per slot is LIPS het
beste. U krijgt er nog 'n goed advies
bij ook!

BEVEILIGING

DE BEER
Spittaalstraat 22
Zutphen. Tel. 18411

-Itlfl

Spalstraat 28a - 7255 AC Hengelo -Tel. 05753-3636

WIJZIGING OPENINGSTIJDEN
Vanaf 6 december zijn wij tijdens de wintermaanden
ook op zondag geopend.

OPENINGSTIJDEN:
Zondag van 14.00 tot 17.00 uur
maandag t/m donderdag van 14.00 tot 19.30 uur
Vrijdag van 14.00 tot 20.30 uur
Zaterdag van 12.00 tot 19.30 uur

1 ste Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten.

— Grote collectie video-banden op VHS en VCC
— Verhuur van videorecorders
— Video-kadobonnen.

HaalfeRATIS
de Jongerenwijzer
bij de Rabobank!

Speciaal voor jou ligi er hij de Rabobank de nieuwste editie
van de Jongerenwij/er klaar. H ie r in is een reeks \ ;m
publicaties van overheden en ins te l l ingen afgebeeld, die
antwoord geven op vragen over geld/aken.
Onderwerpen als woonruimte /.oeken. sl iul iekostenregelingen.
werk /oeken. V(x>r jezelf beginnen en tal van andere /aken
waarmee je ie maken k u n t kr i jgen, worden hierin behandeld.
Kom naar de Rabobank en haal de Jongerenw i j / e r ! Je k u n t
hem /o meenemen. Grat is!

Rabobank S
geld en goede raad

Voor Sint Nicolaasavond

Een lekkere

koude schotel
en... zoals het hoort met puur
rundvlees en echte mayonaise.

Onze koks maken er een heerlijk
avondje van.

Restaurant Grill
„de Rotonde"

Kerkstraat 3, Vorden. Tel. 05752-1519

Deze week bij
Vishandel van de Groep

Hollandse nieuwe perstuk 1,75
Hollandse nieuwe s stavoor 5,00
Hollandse nieuwe 7 stuks voor 10,00
Bij aankoop van 10,- vis

1 Hollandse nieuwe gratis
Graag eventuele bestellingen voor de Kerst volgende week doorgeven,
zoals:

Hollandse garnalen, palingfilet
forel, enz.
Dinsdag 30 december zijn we niet aanwezig

Wij wensen al onze cliënten

een gezegende kerst en
een gelukkig nieuwjaar.

CURSUS TYPEN,
TEKSTVERWERKING
COMPUTERKUNDE.
Bel Becker opleidingen,
tel. 08346-62653
of 61389.

met
Televisie

reparaties

i uw vakman
- van vertrouwen
ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

'V Weg naar Laren 56,
Zutphen. Tel. 03750-13813

Dorpsstraat 8
Vorden. Tel. 05752-1000


