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Afgelopen donderdag mocht basisschool 'De Kraanvogel' een be-
drag van duizend gulden in ontvangst nemen. Dit geschenk is een
uitvloeisel van het Historisch Festival, dat afgelopen zomer in
Kranenburg werd gehouden. Het geld zal besteed worden aan een
verdere verfraaiing van de speelplaats.
In juli organiseerden Fons Rouwhorst,
Jan Hamersteen en Paul Hartman een
historisch festival rond de voormalige
lagere school.
Terwijl andere dorpsbewoners het le-
ven op de boerderij uitbeeldden, lieten
leerlingen van de basisschool kinder-
spelen uit grootmoeders tijd zien.
Dankzij het grote aantal bezoekers
konden de organisatoren het festival
met een batig saldo afsluiten.
Fons, Jan en Paul besloten om dit saldo
weer aan de plaatselijke gemeenschap
ten goede te laten komen. Daarom
wordt er nog een gezellig samenzijn
voor alle medewerkers georganiseerd,
terwijl donderdagmiddag duizend gul-

den aan 'De Kraanvogel' werd aange-
boden.
Voor de officiële overhandiging van
dat bedrag hadden de leerlingen nog
één keer de oude kleren uit de kast ge-
haald.
Na overleg met bestuur, oudervereni-
ging en leerkrachten van de school is
inmiddels besloten, dat de gift besteed
zal worden aan speeltoestellen. Op
de/e manier zal het festival blijvend in
de herinnering van de Kranenburgers
blijven. De plaatselijke jeugd kan na-
melijk zowel tijdens als buiten de
schooluren gebruik maken van de
speelplaats en de daarop aanwezige
toestellen.

Drs. G. van den Berg voor Vordense landbouw:

'Meer marktgebonden
produceren'
'Kleinschaligheid in de landbouw zal de komende jaren verder
afnemen'. Dat is de mening van drs. G. van den Berg die sprak
voor de landbouworganisaties. Van den Berg is oud-direkteur
van Cebeco Handelsraad. 'Nu reeds verzorgen 30 procent van de
bedrijven 70 procent van de landbouwproduktie in Nederland.
Wil men als bedrijf mee in de/e ontwik-
keling dan zal men moeten becijferen
of het saldo van afschrijvingen, bespa-
ringen en aflossing op het bedrijf vol-
doende is. Is dit niet het geval dan st i j -
gen de schulden en daarmee de finan-
cieringslasten. Kleinere bedrijven zul-
len dit niet langer kunnen opbrengen',
aldus drs. Van den Rerg in 't Pan toffe l-
tje te Vorden.
Hij is tevens van mening dat de ecolo-
gische richtlijn een ontwikkeling blok-
keert die de landbouw nodig heeft.
'Het aantal neven-bedrijven zal stijgen.
Waar geen bedrijfsontwikkeling moge-
l i jk is, zullen beheersvergoedingen het
inkomen op peil moeten brengen', zo
sprak V.d. Berg.

E. G. Beleid
Hij stelde dat het E.G. beleid de ko-
mende jaren zich steeds meer in de
richting van de wereldmarkt zal ontwik-
kelen. 'Het mislukken van het GATT
overleg wordt ten onrechte in de
schoenen van de landbouw verscho-
ven. 30 Procent steunvermindering
door de E.G. zal in v i j f jaar tijd een da-

ling van de boereninkomens geven van
9 procent. F.n dat terwijl dit inkomen
reeds 20 procent lager ligt dan de inko-
mens buiten de landbouw'.

Produktiebeperking met een goede
prijs biedt volgens Van den Berg geen
oplossing. 'Dit is een korte termijn
oplossing. Overigens is de huidige E.G.
steun slechts één procent van het ge-
middelde inkomen in de E.G. Per land-
bouwer is de steun in de Verenigde Sta-
ten tweemaal zo hoog!' zo zei hij.

Milieu
'Ondanks de dalende marges worden
wel grote milieu-investeringen ge-
vraagd. Dit is zeer tegenstrijdig. De
landbouw vormt slechts vijf procent
van de Nederlandse beroepsbevolking.
Als de grootschalige mestverwerking
niet snel van de grond komt zal de ove-
rige 95 procent van de bevolking over
ons heen vallen', aldus de oud-Gebeco
topman.
De Nederlandse boer heeft gemiddeld
f 350.()()(),- geleend bij (Rabo-)banken.
Volgens Van den Berg dient de land-

bouw haar risico in te bedden, door
verbindingen aan te gaan met de agri-
business.

'In de toekomst zal het niet zo zonnig
zijn dan we denken dat het in het verle-
den was', zo besloot Van den Berg zijn
verhaal voor een goed gevulde zaal in 't
Pantoffeltje.

Plattelandsvrouwen
De afdeling Vorden van de Ned. Bond
van Plattelandsvrouwen heeft voor de
komende maanden voor de leden een
attraktief programma vastgesteld.
Dinsdag 8 januari is er in het Pantof-
feltje een koffiemiddag waarbij dia's
over Thailand worden vertoond.
Donderdagmorgen 10 januari hand-
werkdag in het Dorpscentrum. Woens-
dag 23 januari jaarvergadering. Op 19
en 26 februari vierkante dozen maken
in het Dorpscentrum. Woensdag 27 fe-
bruari komt mevrouw Keetje de Jong
uit Lochem vertellen over energetische
therapie. Vrijdag 15 februari gezamen-
lijke culturele avond met de GmvL,
Jong Gelre en de Plattelandsvrouwen.
Tevens is er een optreden van de
Schaddestekkers en een conferencier.
12 Maart paaseieren versieren in het
Dorpscentrum. Woensdag 20 maart
komt Harrie Kettelerij vertellen over
kamerplanten. 23 Maart plantenruil-
middag op het Kerkplein.
Vrijdag 5 april feestavond t.g.v. het
veertigjarig bestaan. Dit wordt gehou-
den in het Dorpscentrum. 16 April
Belvetrospelden maken in het Dorps-
centrum. Voor 23 april staat een reisje
naar Delft op het programma. 25 April
een excursie naar een paprikakwekerij.
Woensdag! 5 mei koffiemaaltijd. Don-
derdag^^uni fietstocht. Voorts zijn er
fietstochten voor alleenstaanden op
28, 29, 30 mei en 10, 11 en 12 septem-
ber.

Nie^/jaars-
koffieconcert
'Concordia'
De Vordense muziekvereniging 'Con-
cordia' geeft zondag 6 januari in het
Dorpscentrum haar traditionele
nieuwjaarskoffieconcert.

Dirigent Hans Kraxner heeft voor dit
concert een programma ingestudeerd
onder het motto van licht, luchtig en
prettig om naar te luisteren. Het be-
stuur van 'Concordia' zorgt er telkenja-
re voor dat er ook een gastoptreden
wordt verzorgd.
Dit keer zullen de gebroeders Eykel-
kamp hun medewerking verlenen. De
toegang voor het concert is gratis.

Amnesty
International
Op maandag 7 januari 1991 is er gele-
genheid van 'Schrijven voor Gevange-
nen'. U kunt schrijven voor de volgen-
de 4 gewetensgevangenen:
1. Henrik Gjoka, een 39-jarige auto-
monteur uit Albanië. Hij werd in 1986
tot 13-jarige gevangenisstraf veroor-
deeld.
Gjoka wordt beschuldigd van verraad
tegen de staat. Het proces was niet
openbaar.
2. Tiao Sisoumang Sisa Leumsak uit
Laos. Deze voormalige minister van
Post en Telecommunicatie, is een van
drieëndertig mensen die al vijftien jaar
/onder aanklacht of proces wordt vast-
gehouden. Hij is nooit beschuldigd
van enig erkend strafrechterlij k delict.
3. Habib ben Malek, een 37-jarige on-
derwijzer uit Marokko, werd in 1976
gearresteerd.
De aanklacht luidde dat hij behoorde
tot een illegale organisatie en dat hij
met 170 andere leden van een coalitie
een samenzwering beraamde tegen de
staat. Hij zit een straf uit van 20 jaar.
4. Mulugetta Mosissa uit Ethiopië.
Deze voormalige ambtenaar wordt al
l O jaar zonder proces vastgehouden.
De redenen voor zijn voortdurende de-
tentie zijn niet duidelijk.
In verband met ernstige schendingen
van mensenrechten in Koeweit, kunt u
op zondag 6 januari in uw kerk of op de
schrijfavond 7 januari een lij.it onder-
tekenen ter ondersteuning van een
brief gericht aan de Iraakse Ambassa-
de.
Thuisschrijven kan ook, bel voor infor-
matie: tel. 3391. Graag tot ziens op 7
januari 1991.

Vrouwenclub
Medler
Op 17 december werd er kerstfeest ge-
vierd. Na een welkomstwoord van de
voorzitster werd er een prachtige musi-
cal opgevoerd door de kinderen van de
'Kraanvogel' onder leiding van hun
leerkrachten. Hun inzet was geweldig
en er werd op een spontane manier ge-
speeld. De voorzitster bedankte de
leerkrachten en leerlingen en bood
hen een attentie aan.
In de pauze werd er chocolademelk ge-
dronken, waarna de kinderen vertrok-
ken. De avond werd voortgezet met het
voorlezen van een kerstverhaal door
mevr. Brummelman.
Na enkele mededelingen van de voor-
zitster werd er koffie met krentebrood
geserveerd, waarna mevr. D. Hendrik-
sen nog een verhaal voorlas. Tot slot
bedankte de voorzitster voor de komst
en wenste allen prettige Kerstdagen.
De volgende clubavond is op 7 januari
1991 en komen de dames Wesseldijk
de avond verzorgen.

KPO Vierakker
Op 18 december vierden de dames van
de KPO hun kerstfeest.
Als voorbereiding op het kerstgebeu-
ren werd het eerste gedeelte van de
avond gevuld met een kerstviering.
Het thema was 'echte ontmoeting is':
Er werd een mooi kerstverhaal verteld.
In de pauze was er koffie met kerst-
krans, waarna enkele dames ons bezig-
hielden met puzzelen. Onder het ge-
not van een glaasje werd er gezellig ge-
babbeld.

De koffietafel tot slot wercrale eer aan-
gedaan.
De voorzitster bedankte Frater Broek-
man en de Heer Holtslag voor hun me-
dewerking alsmede de dj^nes die deze
avond hebben verzorgd. ̂ ^
Ook de dames die de kenBFukjes heb-
ben gemaakt werden bedankt.
Onze jaarvergadering schuift l week
op naar 22 januari.

Opbrengst kollekte
De opbrengst van de kollekte van de
Raad van Kerken is in Vorden
f 9950,75 geworden. Van dat bedrag
bezorgt de Raad van Kerken in de ge-
meente Vorden een kerstattentie bij
eenzame, zieke en bejaarde inwoners.

Hobbeltocht
De R. R. T.V. Vierakker/Wichmond or-
ganiseerde dezer dagen een toertocht,
waaraan door ruim 200 personen werd
deelgenomen. De Bos-Beek en Hob-
beltocht, zoals de rit werd aangeduid,
had een lengte van 45 kilometer. Start
en finish waren bij de camping 'De
Kleine Steege' in Wichmond.

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:

En toch trekt
de natuur
aan 't langste eind.

Media Expresse
'Diner-voor-twee'
prijsvraag
Media Expresse verzorgt de abonne-
menten op zo'n 40 verschillende tijd-
schriften, zoals o.a. Libelle, Margriet,
Stoiy, Viva, Panorama, Yes, Knip en
Ariadne.
In oktober organiseerde Media Expres-
se een 'diner-voor-twee' prijsvraag.
Abonnees van Media Expresse konden
hierin meedingen naar één van de 50
Dinnercheques. In Vorden is de geluk-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde gemeente
Zondag 6 januari 10.00 uur ds. H. Westerink.
Na afloop nieuwjaarsreceptie in de Voorde voor
gemeente en kerkeraad.

Geref. kerk Vorden
Zondag 6 januari 10.00 uur en 19.00 uur ds.
P.W. Dekker.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 5 januari 18.30 uur Eucharistieviering.

RK Kerk Vorden
Zondag 6 januari 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 6-7 januari pastor
W. Grondhuis, Joppe, tel. 05759-4221.

Huisarts 5 en 6 januari dr. Sterringa.
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. 1255.
Adres: Schoolstraat 9.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00
uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huisart-
sen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op
deze tijden uw recept aan te bieden.
Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot
17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

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

Dierenartsen van zaterdag 5 januari 12.00 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa, tel.
1277.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 5 en 6 januari G.M. Wolsink, Lo-
chem, tel. 05730-56534.
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 tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.

Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494. Spreekuren
maandag en woensdag 11.00-12.00 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-hulpvertening: 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/anuarr mevr. Wolters, tel. 1262,
b.g.g. 2151. 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.

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 6 januari 10.00 uur ds. C. Bochanen,
Nieuwjaarsontmoeting.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 5 januari 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 6 januari 10.00 uur Woord- en Com-
munieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 6-7 januari pastor
W. Grondhuis, Joppe, tel. 05759-4221.

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.

Streekziekenhuls Het Nieuwe Splttaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-

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

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

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

kige winnaar van de Media Expresse
Prijsvraag mevrouw Koop.
Op 21 december ontvingen zij uit han-
den van de heer Kremer uit Ruurlo van
Media Expresse een Dinnercheque.
Met deze cheque kunnen zij een uiterst
luxueus 'diner-voor-twee' nuttigen ter
waarde van f 175,- in een van de 40
restaurants die aangesloten zijn bij de
Dinnercheque organisatie.
De cheque blijft een jaar geldig. Dat
geeft dus tijd genoeg om een heerlijk
restaurant uit te kiezen.

Soos Kranenburg
Mevr. Zents mocht een goed bezette
zaal welkom heten, waarna zij het
woord gaf aan Patoor van Zeelst die
deze middag begon met een kerstvie-
ring.
Ook de dames van het rouw- en trouw-
koor van Kranenburg-Vorden gaven
hun medewerking.
Tegen vijf uur werd deze geslaagde
middag besloten met een heerlijk en
goed verzorgd diner.



Bus bestellen?
Harren bellen!
Busgrootte: 9, 20, 40, 50, 54,
58 en 63 personen.

Havi voorheen GTW-reizen

J.L HARREN
Tel. 05758-1334

Hout bestellen?

Harmsen bellen!

05752-1486

KWALITEITS-

ONDERGOED

voor dames en heren
haalt u bij

a/d Zutphenseweg

Aqua-therapie
Sport-massage

Voetreflexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Jan ter Beek

05752-1807

Schoenreparatie
STEEDS VLUG KLAAR

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4-Tel. 1342

Voor reparaties
van
alle
merken

r IN BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Knop geknipt ?

H A A R M O D E

ZUTPHENSEWEG 21, VORDEN
TEL. 05752-1215

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.

VOER ÉN VOORLICHTING
DE BASIS VOOR

EEN GEZOND PERSPEKTIEF.
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 Hendrix' verkoper.
Bel 'm. Nu!

WIE VERDER KIJKT, KIEST
VOOR HENDRIX.

hendrix' voeders

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden .
Telefoon 2219

Buurtver." Delden"

organiseert op 5 januari
voor haar leden een echte

gezellige, ouderwetse
nieuwjaarsvisite.

20.30 uur Café het Zwaantje

06 juwelier
siemeijnk
<x> opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDÊt VERLIES VAN KWALITEIT

schildersbedrijf

2SVM1'
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 t/m 15 maart 1991.

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.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

Betaling abonnementsgeld
vanaf donderdag 13 december 1990
tot ISjanuari 1991

Het abonnementsgeld voor 1991 voor Contact ed. Vorden bedraagt

f36,- inklusief 6% BTW
als u voor 18 januari 1991 betaalt.

Betaalt u na 18 januari (ook girobetalers) dan brengen wij u f5,- administratiekosten in
rekening.

U VERDIENT DUS f 5,- als u vóór 18 januari betaalt!

DRUKKERIJ
WEEVERS

Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374; Amrobanknr. 48.63.19.245;
Bondsspaarbanknr. 92.31.24.004; Postgironr. 1.20.58.67
t.n.v. Drukkerij Weevers BV, Vorden

Onze kantooruren zijn: van maandag t/m vrijdag
8.00-12.30 uur en 13.00-17.00 uur; zaterdags gesloten.

NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
TELEFOON OS762-1010 - TELEFAX 05752-1086

De redactie.

Wij wensen iedereen
een gelukkig en

gezond 1991 toe!
Jan en Nel,

kinderen en medewerkers

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 MO 7,95

Grove verse worst 1 uio 9,90

Magere Varkenslapjes 1 uio 7,25

MARKTAANBIEDING

Bij aankoop van

1 ROOKWORST

1 pond Zuurkool
GRATIS

WOENSDAG GEHAKTDAG

Rundergehakt ikio11,50

H.o.H. Gehakt 1 «HO 7,95
Speklapjes 1 k,io 7,25

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

.Gekookte Worst aan het stuk

250 gram 2,25

^<g, „ . . . Boterhamworst
IJĴ  100 gram 0,98

SPECIALITEITEN

Pampaschijven of
Slavinken
5halen 4 06(3lOH

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

m&T Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram 0,75

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

Schouder-
karbonade

1 kilo 7,25

Hamlapjes
1 kilo 10,45

Magere
Priklapjes
1 küo 17,90

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

OOK UW ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

groenten en fruit
kaas en noten

Fam.J.Huitink
Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag: 3 - 4 - 5 januari

UITDENOTENBAR:

Vordense Notenmix

250 GRAM 2,50
b e t e r c o m p l e l « r

Met ingang van maandag 7 januari a.s. zijn wij 's maandags

om 10.00 uur geopend.

Wij zijn gesloten van

maandag 7 t/m zaterdag 12 januari

Maandag 14 januari wordt er weer gebakken! Tel. 1373

r ^S WARME BAKKER QW \Ji

[OPLAAT^
^\ Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt l

Nefit-Turbo. Stoken^
met Schone Winst!

Nefit-Turbo.
De zuinigste HR cv-ketel en tevens
de schoonste. Zo kunt u eindelijk

;i een milieu- maatregel nemen die u
•j geld oplevert. Stap eens bij ons

- \ 'binnen. We vertellen M B E l T
u er graag meer over!

6
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637



Dankbaar en blij geven wij u
kennis van de geboorte van
onze zoon en mijn broertje

Kevin
Hij is geboren op 23 december
1990.

Wilko, Tiny en
Roy Eijkelkamp

Brinkerhof 49
7251 WX Vorden

Mede namens mijn kinderen
wil ik u bedanken voor uw har-
telijk medeleven na het overlij-
den van mijn man en onze va-
der

Hendrik Jan Bannink

Aangezien het ons onmogelijk
is u allen daarvoor persoonlijk
te bedanken, betuigen wij u op
deze wijze onze oprechte
dank voor de belangstelling
die wij van u mochten ontvan-
gen.

Uit aller naam:
J.C. Bannink-Walther

Vorden, januari 1991

Mede namens de familie wil ik
u bedanken voor uw medele-
ven betoond tijdens de ziekte
en na het heengaan van

Gerrie Bosch-
Peppelman

Lochem, januari 1991

T. Regelink, ex. test.
Bosweg 10
7241 JH Lochem

Contactjes
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.

• Ma, Anja en Geert + kinde-
ren, Janneke en Edwin +
beesten, Gees, Peter en Diny
+ kinderen, Mevr. Elsman,
mijn kinderen,
een gelukkig 1991! Eddy

• Wat kan ik er zelf aan
doen?
Praatgroep 'Heelheid van de
Schepping' wil graag op
maandag 7 januari van
19.00-20.00 uur in de koffie-
ruimte van het Dorpscentrum
met u van gedachten wisselen
over de milieu-aspecten van
voeding.

• TE KOOP:
zwaar eiken bankstel 3-1 -1.
Prijs n.o.t.k.
Telefoon 6565.

• TE KOOP:
eiken bankstel 2-1 zits + 1-2
zits. Tel. 1101.

• TE KOOP GEZAAGD:
open haard hout.
Tel. 05752-3195.
Bellen: 's avonds na 6 uur en
zaterdags.

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

• Kunstnijverheid
'De Blauwe Hand'
is deze hele week
GESLOTEN.
Weer geopend vanaf donder-
dagmiddag 10 januari.
De vaste openingstijden zijn:
donderdag en vrijdag van half
twee tot zes en zaterdag van
tien tot vier, of na afspraak.
'De Blauwe Hand',
Burg. Galleestraat36, Vorden,
tel. 05752-2223.

Buurtver. "Delden"
organiseert op 5 januari

voor haar leden een echte
gezellige, ouderwetse

nieuwjaarsvisite.

20.30 uur Café het Zwaaptje

Fysiotherapie
Haptotherapie

Voetenmassage
E. Warlam, tel. 2701

~TBtH:HïH:H:H;BTBTBr̂ ^ C-
'-

Maandag 7 januari 1991 hopen wij met
onze kinderen ons 25-jarig huwelijksfeest
te vieren.t

Herman Zweverink
en

Manneke Zweverink-Meerbeek

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot
17.30 uur in zaal 'De Herberg', Dorps-
straat 10 te Vorden.

deHanekamp19
7251 CH Vorden

i
^B:B:BTBTBtB:BTBHBïB^̂

Na een welbesteed leven vol liefde en zorg voor ons
allen, geven wij u kennis, dat geheel onverwacht is
overleden, mijn inniggeliefde man, onze zorgzame va-
der en lieve opa

Gerrit Jacob Hogendoorn
op de leeftijd van 67 jaar.

Vorden :

Holten :

Vorden :

Warnsveld :

Hengelo Gld. :

Warnsveld :

Vorden :

Baak :

Doetinchem :

J. G. Hogendoorn-Tretbar

Gerrit en Sinie
Johnny, Jacqueline, Arthur

JohannaenAlex
Daniëlle, Sharon

Jonny en Gerrie
Freddy, Debbie

Marianne en Jos
Annemiek, Marloes

Yolanda en Harry
Monique, Richard

Ingrid en Henk
Robbie

Yvonne en Henk
Simon, Judith

Astrid en Theo

7251 ER Vorden, 30 december 1990
Julianalaan 28

Liever geen bezoek aan huis.

Gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen don-
derdag 3 januari van 19.00-19.30 uur in het uitvaart-
centrum 'Monuta', Het Jebbink 4a te Vorden.
De teraardebestelling zal plaatsvinden vrijdag 4 ja-
nuari a.s. om 11.00 uur op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.
Vertrek vanaf het huisadres om 10.45 uur.

Na een slopende maar moedig gedragen ziekte is van
ons heengegaan onze altijd zo actieve man, vader en
grootvader

Pieter Taekema
in de leeftijd van 67 jaar.

Jos. Taekema-Nieuwstraten
Dolf en Loes
Otto en Ans
Rinske en Diana
Ineke en Marinus
Francis en Ton
Petra en Jan
en kleinkinderen

7251 DD Vorden, 27 december 1990
Het Vaarwerk 23

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden op de Al-
gemene Begraafplaats te Vorden.

Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden
van ons geacht lid

Mevr. B. Beumer-Lebbink
op de leeftijd van 67 jaar.

Bestuuren leden
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
af d. Vorden

december 1990

Bij ons vertrek uit Vorden per 4 januari 1991
groeten wij al onze klanten en bekenden
en wensen wij u allen een heel
voorspoedig nieuwjaar.

Tevens willen wij u bedanken voor
alle hartelijke reacties die wij
mochten ontvangen.

Hans en Corrie Dekker

Ons nieuwe adres:
Ardennen 62
3831 EZ Leusden

Vordense Apotheek
Openingstijden per 01 januari 1991:
Maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 12.30 uur en
van 13.30 tot 18.00 uur

Aansluitend aan het spreekuur van de huis-
artsen is er iemand aanwezig in de apotheek
op zaterdag.
Wij verzoeken U dringend om op deze tijden
uw recept aan te bieden.

Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en
van 17.15 tot 17.45 uur.

Buiten de genoemde tijden kunt U voor
spoedeisende recepten bellen aan de voor-
deur.

Herhalingsrecepten
U wordt verzocht telefonisch bij uw huisarts
opgegeven herhalingsrecepten pas na 15.00)
uur af te halen.

Wij wensen U een voorspoedig 1991.

Een rijbewijs?
En U wilt het snel halen!?

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN
Brinkerhof82 Vorden Tel. 2783

cai zutphen bv
paulus potterstraat 12 - 7204 cv zutphen
telefoon 05750-96911

AANLEG
KABELNET
KRANENBURG

CAI Zutphen is voornemens een onderzoek te houden naar de belangstelling
voor de aanleg van een kabelnet in Kranenburg.
Er zal eventueel een verbinding worden gemaakt tussen Kranenburg en
Vorden. Hierdoor wordt het mogelijk een zenderpakket door te geven dat gelijk
is aan dat in Vorden en Zutphen (23 TV-zenders en 26 radio-zenders).
Het tarief zal f 15,75 per maand bedragen.

Indien voldoende belangstelling bestaat zal tot aanleg worden overgegaan.

In januari 1991 zullen de bewoners schriftelijk worden geïnformeerd.

mode begint nu
met de echte UITVERKOOP

30 tot 50 % korting
op onze topmerken zoals

* ARA
* Frankenwalder
* Weber
* L'Espoir
* Felicia

H Mexx
* Naf Naf
* Lievertje
* Barbara Farber
* Pointer

18 Melka
* Roberto Sarto
* Pierre Monee
* Love
* Cottonfield

Wij wensen U
een goed 1991.

mode
burg. galleestraat 9 - 7251 ea vorden
tel. 05752-1381

Oldenhave zorgt ervoor dat de
zaak gesmeerd blijft lopen

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-1755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383

Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

ALLE
UMflNO

( maar dan ook echt alle katoenen en corduroy
broeken, sweaters, winterjacks, bloesen enz.

| kunt U nu uitzoeken—

DORPSSTRAAT 19 VORDEN TEL 05752-1943



Muziekvereniging
CONCORDIA

geeft op

zondag 6 januari
haar traditionele

nieuwjaars-
koffieconcert

m.m.v. Gebrs. Eykelkamp
in het Dorpscentrum
Aanvang 11.30 uur

Toegang gratis

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

sleedt doeltreffendl

Zutphenseweg - Vorden

Voor vakwerk i n

— electrische
installaties

— beveiligingen
— telefooninstallaties

Technisch Installatiebedrijf

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

•*'.>Rabobank B3
meer bank voor je geld /

De Rabobank maakt meer werk van uw vakantie.
Wij organiseren een aantal landenpresentaties met

iedere week een ander land in de schijnwerpers:

7 -12 januari

Groot Brittannië
14-19 januari

Amerika - Canada
21 -26 januari

Griekenland
28 jan. - 2 febr.

Verre Oosten
Voor informatie en boekingen van al uw vakanties zijn wij buiten de normale uren de volgende

zaterdagen geopend van 10.30-15.00 uur:

12 -19 - 26 januari en 2 februari
De zaterdagopenstelling geldt uitsluitend voor de afdeling REIZEN.

Rabobank Vorden en Omstreken
Zutphenseweg 26 - 7251 DK Vorden - Telefoon: (05752) 1888

egen

Modecentn»"



EDNTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 3 januari 1991
52e jaargang nr. 39

Kerstviering 'het Beeckland'

'In vredesnaam', luidde de titel van de kerstviering zoals die dit
jaar op scholengemeenschap het Beeckland werd gevierd.
Er was dit jaar gekozen voor een kerst-
viering waarbij de leerlingen zich actief
konden bezighouden met de vraag
waardoor vrede en vrijheid, veraf maar
ook dichtbij, steeds opnieuw worden
bedreigd.

Uitgaande van het thema 'gijzeling'
konden de leerlingen kiezen uit een

aantal werkvormen zoals het maken
van een collage, het discussiëren over
foto's of het maken van een beeldver-
haal.
Na de viering brachten de leerlingen
een in de lessen gemaakte kerstgroet
naar al diegenen waar de leerlingen tij-
dens hun dagelijkse gang naar school
mee in contact komen.

RTV-Vierakker/Wichmond
en ETP-Zutphen gezamelijk
in amateurwielrencompetitie
De beide wielerverenigingen RTV Vierakker/Wichmond en ETP-
Zutphen hebben na lang wikken en wegen toestemming gekregen
van de KNWU om een gezamelijke amateurploeg te vormen voor
de promotie-competitie wielrennen voor amateurs van de
KNWU. Beide besturen zijn nu naarstig op zoek naar sponsor-
gegadigden om de extra kosten, die het uitkomen in deze natio-
naal zeer uitgebreide competitie met zich meebrengt, te dekken.
Beide verenigingen lopen met deze sa-
menwerkingsvorm voorop in het natio-
nale wielergebeuren. Er bestaan bin-
nen de KNWU een drietal competitie-
vormen voor het verrijden van klassie-
kers: Een Top-competitie, vnml. voor
afzonderlijke sponsorploegen en na-
tionale selecties; een Promotie-compe-
titie voor clubs; een Open Competitie,
voor deze laatste vorm geldt een vrije
inschrijving van sponsorploegen na-
tionale- en internationale selekties en
clubs.
Voor de Topcompetitie en Promotie-
competitie geldt een promotie- en de-
gradatiesysteem. Sponsoiploegen en
clubs dienen voor aanvang van het sei-
zoen kenbaar te maken of zij willen
starten. Zij moeten clan ook voldoen
aan begeleidingseisen, inschrijfgelden,
materiaalwagens etc.
Vanuit de KNWU krijgen de clubs dan
een tien- of vijftiental klassiekers op na-
tionaal niveau toegewezen, die men
dan dient te verrijden. Voor wielren-
ners die zich verder willen ontwikkelen
is het van groot belang dat zij in een
van deze competities kunnen uitko-
men.
Voor kleinere clubs met weinig ama-
teur-licentie-houders tot voor kort een
onhaalbare zaak, omdat het moest vol-
doen aan een minimum aantal licen-
tie-houders per club. Het gevolg was
dan ook dat vele wat kleinere wielerve-
renigingen hun jonge amateurwielren-
ners naar grotere verenigingen die wel
in een der competities uitkomen, za-
gen vertrekken.
De RTV Vierakker/Wichmond en de
ETP-Zutphen hebben gezamelijk het
voortouw genomen om die leegloop
tegen te gaan, door bij de KNWU het
verzoek in te dienen om gezamelijk in
de Promotie-competitie te mogen star-

ten, hetgeen tot voor kort reglementair
onmogelijk was.
Onlangs werd het sein door de KNWU
op groen gezet en hebben beide vere-
nigingen gezamelijk een ploeg inge-
schreven voor de Promotie-competitie.
De gezamelijke ploeg zal bestaan uit:
Jan Weevers, Peter Makkink, Wim Bos-
man, Han Pietersen, Ralf Vos, Jan Wul-
link (allen RTV); Machiel van de Beid,
Thijs Blaisse, Hans Hissink, Arno
Hofstede en Gerritdejong (ETP).
Het begeleidingsteam bestaat uit ploe-
gleider Ben Vos (Zutphen), mecani-
cien Daan Hofstede (Wilp) en soig-
neur Wilma Maalderink (Warnsveld).
Per klassieker zullen steeds een zestal
renners aan de start verschijnen. Daar-
naast verschijnen alle renners in de re-
gionale criteria aan de start.
Tevens ligt het in de bedoeling om een
aantal malen met de ploeg in grote
duitste amateurwedstrijden aan de
start te verschijnen. Voor het wielerge-
beuren in de Zutphense regio is deze
ontwikkelingvan groot belang, daar ta-
lenten behouden blijven en zich bij de
beide verenigingen verder kunnen
ontwikkelen.
Tevens straalt een goed lopende ama-
teurploeg, en deze ploeg heeft het no-
dige talent in huis, positief uit naar de
jeugd en oefent zodoende nogal wat
aantrekkingskracht uit.
Het hele gebeuren brengt echter ook
de nodige kosten met zich mee, zo'n
tienduizend gulden per seizoen. Beide
besturen zijn dan ook druk doende om
middels sponsoring van materiaalwa-
gen etc. de benodigde gelden binnen
te krijgen.
Als het financiële plaatje rond is zal
aan de voorstelling van de ploeg uiter-
aard de nodige ruchtbaarheid worden
gegeven.

SPORT- nieuws

Dammen
Piet Dekker Wisselbeker
Henk Grotenhuis ten Harkel heeft
overtuigend beslag gelegd op de Piet
Dekker Wisselbeker. Hij eindigde met
17 punten uit de 9 gespeelde ronden,
liefst 3 meer dan achtervolger Henk
Ruesink.
Gerrit Wassink werd met 13 punten 3e.
In de eerste klasse was Bertus Nijen-
huis de sterkste met 11 punten. Even-
eens 11 punten maar mindere tegen-
standers hadden Mike Voskamp en
Bennie Hiddink. In de tweede klasse

won Mark Klein Kranenbarg; in de der-
de klasse Anja Bouwman.

Oliebollentoernooi
's Middags werd in d'ülde Smidse door
de jeugd gedamd, om oliebollen. In
groep l (junioren) werd Mike Vos-
kamp winnaar met 10 punten uit 6
wedstrijden, tweede werdjürgen Slüt-
tn met 8 punten. Groep 2 werd gewon-
nen door Mare Dorrestijn met 13 uit 9,
tweede werd Ruben Bleumink met 12.
Ronald Scheffer won de derde groep
met 16 uit 10, gevolgd door Robert
Kornegoor met 13 punten. Geert
Harmsen haalde 16 uit 9 in groep 4 en
bleef daarmee Annemiek Huismans
die 10 punten haalde ruim voor. Ten-
slotte won Rik Vaantjes met overmacht

(19 uit 10) groep 5 Wouter Dijkman
eindigde als 2e met 14 punten.

Gelders kampioenschap
Mike Voskamp is de koploper in het
juniorenkampioenschap genaderd tot
l punt. Voskamp staat op 11 punten
samen met Marcel Knipper (Doetin-
chem) op de gedeelde tweede plaats.
Bob Hebben uit Huissen leidt nog
steeds met 12 punten.
In de hoofdklasse zit het Henk Ruesink
nog niet mee. Ondanks een goede
stand in het middenspel tegen Mario
Daamen uit Ulft verwaterde het voor-
deel in de tijdnoodfase in sneltrein-
vaart. Ruesink staat derde met 5 pun-
ten, 2 punten achter koploper Hans
Ladage.

Damesvoetbal
Victoria Boys — Ratti l 0-0
Gelijk na de aftrap begon een verbeten
strijd om de punten. Zowel voor het
Ratti-doel als dat van Victoria Boys wer-
den stevige duels uitgevochten. Ratti
kreeg zelfs een zeer mooie kans via
Gerrie Berendsen maar deze schoot
net naast.
De achterhoede van Ratti wist zich de
eerste helft met veel kunst- en vlieg-
werk staande te houden en Marja
Schotman voorkwam dat de dames
zichzelf op een achterstand zouden
zetten.
Na de rust bleef van beide ploegen het
spelbeeld hetzelfde en een goed spe-
lende Gerda Bos wist viermaal achter-
een de corners van Victoria Boys weg te
werken. Vijf minuten voor het einde
van de speeltijd zorgde een goed uitko-
mende keeper dat de stand 0-0 bleef
wat ook de verhouding van de wedstrijd
weergaf. De dames gaan nu met 9 pun-
ten uit 13 gespeelde wedstrijden de
winterstop in.

'Dash'
Uitslagen
21-12- '^to\ recr. E DASH - Welsum
2-1. ~
18-12-'90:]C1 DASH l -Gorssel 11-2.

Programma
zaterdat

Sorbo -
l-'90: D 3e Div. B DASH-
;MA1BDVO1-DASH1.

Tentoonstelling
P.K.V.
De Pluimvee- en Konijnenvereniging
P.K.V. Vorden hield dit weekend voor
de elfde keer een tentoonstelling. Deze
werd gehouden in zaal De Herberg. In
totaal waren er circa 400 dieren te be-
wonderen, variërend van grote en klei-
ne dwerghoenders, sierduiven, konij-
nen, cavia's e.d.
Als keurmeesters fungeerden de heren
G.J.W. Beestman, B.G. Schurink, A.J.
Pluimers, J.H. Derksen en G.H. Stoel-
horst, G.H.J. Kelderman en G. Wesse-
lius.
De organisatie kreeg voor deze ten-
toonstelling van alle kanten hulp in de
vorm van het beschikbaar stellen van
strooisel, hooi en voer. De zaal van 'De
Herberg' was in verband met de ten-
toonstelling op gezellige wijze aange-
kleed. Diverse kerststukjes e.d. welke
door de leden zelf werden verzorgd. De
uitslagen waren als volgt:
Mooiste grote hoen: J. Rouwenhorst
met Witte Wyandotte.
Dwerghoenders: J. Rouwenhorst met
Witte Wyandotte.
Sierduiven: W. Soeteman met eerste
'U'.SJ.L.Z. Kropper.
Konijnen: Mooiste dier grote rassen:
A. Dijkstra met Vlaamse Reus.

Mooiste middenrassen: A. Dijkstra
met Witte Nw. Zeelander.
Mooiste kleine rassen: T.H. Janssen
met Hollander Zwart.
Dwergrassen: H.J. Rietman met
Kleurdwerg.
Mooiste cavia: Marina Pijpers.
T.H. Jansen werd bij de categorie Ko-
nijnen totaalwinnaar met Hollander
zwart.

Overige uitslagen in volgende Contact

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

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

Gehandicapt-
en toeft ook gewoon leven

Veel mensen denken dat gehandicapten niet
gewoon kunnen leven. AVO is echter van mening
dat zij een (vrijwel) normaal leven moeten kunnen
leiden.

AVO bevordert de integratie van gehandicapten
bij werk, starten van een eigen bedrijf, scholing,
recreatie.

I N T E G R A T j
GEHANDIKAF

Telefoon (033) 75.33.44
Beschermvrouwe H.M. de Koningin

Oudejaarscrossloop:

Martin Jansen uit Warnsveld
winnaar 15 kilometer

De V.R.T.C. 'De Achtkastelenrijders' organiseerde zaterdag de traditionele Oudejaarscrossloop.
De deelnemers konden kiezen uit de afstanden 2!/2, 5, 10 of 15 kilometer. In totaal namen 235
personen aan deze loop deel. Start en finish waren bij het Gemeentelijk Sportpark aan de Oude
Zutphenseweg.
De organisatie had een fraai parcours
uitgezet dat de deelnemers door de
bosrijke omgeving van De Belten, De
Wildenborch en het Galgengoor voer-
de. De uitslagen waren als volgt:

2,5 kilometer: 1. Arjan Assink, Rijssen
— 10 minuten en 24 seconden; 2. Krik

Oldenhave, Vorden— 10.48; 3. Ewoud
Hitferink, Vorden—11.12.
Eerst aankomende dame Frenke Bolt,
Zutphen 12.34.

5 kilometer: l. Robert van Osch, Zut-
phen — 18 minuten en 36 seconden;
2. Ab Lindenschot, Lochem — 18.42;
3. Robin Seegers, Doetinchem -
18.49.
Eerst aankomende dame: Titie Com-
mandeur, Lochem 22.41.

10 kilometer: 1. Hans Bosman, Deven-
ter — 36 minuten en 44 seconden; 2.
( Ihr i s Henet, Arnhem — 36.49; 3. Rol)
Tiemessen, Babberich — 37.35.

Eerst aankomende dame Wietske Poor-
terman, Warnsveld 44.20.

15 kilometer: 1. Martin Jansen, Warns-
veld — 54 minuten en 14 seconden; 2.
Fons Jansen, Doetinchem — 55.45; 3.
René Lubberdink, Barchem - 56.06.
Eerst aankomende dame: Marja Schot-
man, Zutphen— l uur 21 minu '
20 seconden.



1991 begint met een bijzonder concert:

Optreden gospelzanger
Engerbretson op 9 januari

Expositie

Eric Engerbretson, een Amerikaan met een Zweedse naam, komt
op woensdagavond 9 januari a.s. voor een bijzonder gospelcon-
cert naar Vorden. In de voormalige jeugdruimte naast het Dorps-
centrum (Raadhuisstraat 6) zal iedereen kunnen genieten van de
muzikale kwaliteiten van deze avontuurlijke gospelartiest.
Eric Engerbretson is geboren in de
staat Massachusetts en woonde in ver-
schillende andere delen van Amerika.
Hij studeerde op het Lutheran Bible
College in Seattle en besloot zich in te
zetten voor de kwaliteit en het vakman-
schap van christelijke muziek. Hij stu-
deerde muziek aan de universiteit van
Seattle en speelde tien jaar lang in ne-
gen verschillende muziekgroepen in
Amerika en Europa. Zo was hij in ons
land te horen tijdens het North Sea
}azz Festival in de groep Soundsation
en op het Flevo Totaal Festival. Ook
was hij op de Nederlandse t.v. te zien.

Eric kan onder andere banjo, trombo-
ne en drums bespelen, maar richt zich
voornamelijk op gitaar en zang. Hij
schrijft luisterliedjes, folk- en jazz-
songs naast nummers die meer naar
rock neigen. Ook maakt hij tijdens zijn
indrukwekkende optredens graag ge-
bruik van top-40 muziek.

Avontuurlijk
Eric Engerbretson is iemand die het
avontuur zoekt. Op schaatsplanken
heeft hij over auto's gesprongen, op
een motor midden in de winter van
N oordwest-Amerika naar Mexico gere-
den, 700 meter met een vlieger boven
Hawaii gezweefd en zelfs won hij eens
een karate-toernooi.
Maar vooral de muziek boeit hem. Hij
geeft overal in de wereld gastlessen en
zijn optredens spreken velen aan. Dit
heeft ook te maken met het hoogwaar-
dige van zijn gitaarspel en de kwaliteit
van zijn stem. Via zijn muziek en liede-
ren laat hij vooral ook een stuk blijd-
schap van het christelijk geloof meebe-
leven. Het is dan ook een prima idee
om dit nieuwe jaar goed te beginnen
met een concert van deze Amerikaan.
De avond is voorbereid door vertegen-
woordigers uit verschillende kerken uit
Vorden en Zutphen.

Bridgeclub
Uitslagen Rookvrije Bridgeclub Vor-
den woensdag 19 december
Groep A: 1. Van Burk/Machiels 68.7%;
2. Groot Bramel/Wolters 62.5%; 3. El-
ferink/Nekkers 59.7%.

Groep B: 1. Bergman/de Bie 61.9%; 2.
Groenwold/Karssenberg 60.3%; 3. van
Goethem/de Jonge 53.2%.
Elke woensdagmiddag in het Dorps-
centrum/'t Stampertje, opgave tel.

Presentatie boek
'Van hertogdom Gelre tot
provincie Gelderland'
In 1989 was het 650 jaar geleden dat het oude graafschap Gelre
door keizer Lodewijk IV van Duitsland tot hertogdom werd verhe-
ven. Om dit feit te herdenken organiseerde de provincie Gelder-
land een tentoonstelling onder de titel 'Van Gelre tot Gelder-
land'. In de catalogus gaven enige deskundigen een beknopte
beschrijving van het bestuur van Gelderland in de loop van de
eeuwen.
Gezien het grote belang van dit onder-
werp voor de geschiedenis van Gelder-
land, heeft de historische vereniging
Gelre een aantal auteurs gevraagd hun
bijdragen aan de catalogus verder uit
te werken en van annotaties te voor-
zien. Hieraan zijn twee artikelen over
aanverwante onderwerpen toege-
voegd. Zo is een boek ontstaan dat al-
lerlei aspecten van het bestuur over
onze provincie in de loop van de eeu-
wen belicht.
Onderwerpen die aan de orde komen,
zijn onder meer het bestuurlijke reilen
en /eilen van het hertogdom Gelre als
zelfstandige staat in de Middeleeuwen.
Vervolgens komt de periode van de Re-
publiek der Zeven Verenigde Neder-
landse Provinciën aan bod, waarin
onze provincie eveneens een auto-
noom gebied vormde dat nog eens was
opgesplitst in drie zelfstandige deelge-
bieden. De kwartieren van Arnhem,
Nijmegen en Zutphen hadden hun
eigen besturen die in de drie genoem-
de sleden waren gevestigd.
Tenslotte gaat Gelderland in de negen-
t iende eeuw als provincie deel uitma-
ken van hel Koninkr i jk der Nederlan-
den en wordt Arnhem definitief "pro-
vinciehoofdstad.

Behalve deze hoofdlijn worden in het
boek een groot aantal bijzonderheden
uitgediept. In totaal ontstaat een inte-
ressant beeld van de voorgangers van
de huidige Provinciale Staten.
Op zaterdag 15 december is aan gede-
puteerde mevrouw N.H. van den
Broek-Laman Trip het eerste exem-
plaar aangeboden van deze bundel ar-
tikelen onder de titel 'Van hertogdom
Gelre tot provincie Gelderland; Hoofd-
stukken uit de geschiedenis van be-
stuur en bestuursinrichting van Gel-
derland, 1339-1989'.
De vereniging Gelre bestaat sinds 1897
en heeft zich de beoefening van de Gel-
derse geschiedenis tot doel gesteld. Zij
doet dit door het tot stand brengen van
publikaties als de bovengenoemde in
een serie Werken van Gelre. Hierin ver-
schijnt nu deel 39. Daarnaast ver-
schijnt jaarlijks een bundel artikelen
over allerlei aspecten van de Gelderse
geschiedenis (de 'Bijdragen en Mede-
delingen Gelre'). Bovendien organi-
seert de vereniging enige malen per
jaar excursies en lezingen.

Nadere informatie over de vereniging
Gelre, de heer F.WJ. Scholten, tel.
085-599335.

Rond de Oost-Gelderse gestigmatiseer-
de Dorothea Visser (1819-1876) wordt
eind dit jaar een tentoonstelling ge-
houden.
Het streekmuseum De Roode Tooren
in Doesburg grijpt het verschijnen van
het boek 'Het mysterie Dora Visser' aan
voor het organiseren van een tentoon-
stelling over deze in Gendringen gebo-
ren en in Olburgen (gem. Steenderen)
overleden visionnaire/ gestigmatiseer-
de.
De Stichting 'Vrienden van Dora Vis-
ser' verleent medewerking aan de op-
zet van deze expositie, waarin ook ma-
teriaal van het Staringinstituut in Doe-
tinchem en het Kath. Documentatie-
centrum in Nijmegen getoond zal
worden.

Het afgelopen jaar is de belangstelling
voor deze begenadigde vrouw, die vol-
gens het opschrift op haar graf'33 jaar
de wondetekenen van de gekruisigde
Christus in haar lichaam droeg' gigan-
tisch gegroeid.
Om aan de enorme vraag naar een foto
van Dora en een korte levensschets te
voldoen, heeft de vriendenkring beslo-
ten een gedenkkaart uit te geven, die
verkrijgbaar is bij het secretariaat, Pr.
Mauritsstraat 89 in Wehl of: Olburgse-
weg l in Olburgen (tegenover het
graf).
Op beide adressen zijn tevens inlich-
tingen te krijgen over het boek 'Het
mysterie Dora Visser' van de hand van
de schrijver/journalist Bert Kerkhoffs,
dat in november ditjaarverschijnt.

JANUARI:
4 Open Tafel
4 Nieuwjaarsinstuif ANBO,

Dorpscentrum
7 Vrouwenclub Medler, dames

Wesseldijk
7 Klootschieten ANBO, de Goldberg
8 Open Tafel
8 HVG dorp, Nieuwjaars-

koffiemorgen
8 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen

Vorden, Nieuwjaarskoffiemiddag
9 Soos ANM), Dorpscentrum
9 HVGVf^^i-Linde, Koffiemorgen
9 NCVB, Nïêuwjaarswensen
9 HVG Wichmond, Nieuwjaarsavond

10 PCOB, Nieuwjaarsvisite in de
bossen met boerenkool

10 Bejaardecfaring, Dorpscentrum
11 OpenT^B
14 KlootschWen ANBO, de Goldberg
15 Open Tafel
15 Soos Kranenburg
15 NCVB, dhr. Bekman, Lezing over

Vorden
15 KPO Kranenburg-Vorden
16 Soos ANBO, Dorpscentrum
16 HVGVorden-Linde,

J aarvergaderin g
16 HVGdorp.Jaarvergaderjrig
17 PCOB in de Wehme, 2000 jaar

christendom
17 HVGVorden-Wildenborch,

Jaarvergadering
18 Open Tafel
18-19 Toneeluitvoering in 't

Ludgerusgebouw
19 Pronkzitting 'de Deurdreajers',

in de Herberg
21 Vrouwenclub Medler, Politie

inbraakpreventie
21 Klootschieten ANBO, de Goldberg
22 KPOVierakker-Wichmond,

jaarvergaderingen bingo
22 Open Tafel
23 Soos ANBO, Dorpscentrum
23 HVG Wichmond, Jaarvergadering
24 Bejaardenkring, Dorpscentrum
25 Open Tafel
26 De Deurdreajers, lotenverkoop
28 Klootschieten ANBO, de Goldberg
29 Open Tafel
29 Soos Kranenburg
30 BejaardenmiddagVierakker-

Wichmond
30 Soos ANBO, Dorpscentrum

FEBRUARI:
l Open Tafel SWOV
4 Vrouwenclub Medler EHBO
5 Open Tafel SWOV
6 HVG Wichmond, SchmidtMedica
6 HVGVorden-Linde,

Brandwondencentrum
7 Bejaardenkring, Dorpscentrum
8 Open Tafel SWOV
9-10-11-12 Carnaval

12 Open Tafel SWOV
12 Soos Kranenburg
15 Open Tafel SWOV
15 Vrouwenclub Medler, gezellige

avond
19 NCVB jaarvergadering
19 KPO Kranenburg-Vorden
19 Open Tafel SWOV
20 HVG Wichmond, eigen avond
20 HVG Dorp, Mevr. ten Broeke,

Bejaardenzorg
21 Bejaardenkring, Dorpscentrum
21 HVGVorden-Wildenborch, lezing

Pro Naturae
22 Open Tafel SWOV
25 Vrouwenclub Medler, acupunctuur
26 Open Tafel SWOV
26 Soos Kranenburg
26 KPO Vierakker-Wichmond,

revalidatie

Stichting start landelijke inzamelingsactie:

In Nederland zijn 7.000
zwerfkinderen
In ons land leven 7.000 kinderen op straat. Ze hebben geen thuis en slapen in spoorwegwagons,
slooppanden, parken en onder bruggen. Slechts eenderde van hen zwerft door de grote steden.
Tweederde moet juist buiten de Randstad gezocht worden; letterlijk van Groningen tot Maastricht.
Het probleem van zwerfkinderen is nieuw. In 1985 waren ze er nog nauwelijks. Kerst 1990 zijn het
er 7.000. De verwachting is dat dat aantal in de komende vijfjaar nog spectaculair zal toenemen,
wanneer er op korte termijn niets wordt gedaan. Er zijn, verspreid over het gehele land, zeker
vijftien pensions nodig, waar de kinderen kunnen worden opgevangen. Ze leren daar een vak en
leefregels, zodat ze daarna op eigen benen kunnen staan.

Geen voorzieningen
De overheid heeft het probleem nog
nauwelijks onderkend. Voor deze
groep bestaan geen voorzieningen. Bij
de opening van de eerste van de nood-
zakelijke vijftien pensions, 20 decem-
ber jl. in Amsterdam, kondigde minis-
ter mevrouw drs. H. d'Ancona van
WVC aan, dat zij en staatssecretaris A.
Kosto van justitie in februari met een
beleidsnota zullen komen. Daarop
vooruitlopend heeft de minister de
Stichting Pensions, die zich het lot van
de zwerfkinderen aantrekt, 500.000
gulden geschonken. In totaal is ervoor
de vijftien pensions een startkapitaal
van circa 20 miljoen gulden nodig.
Onder het motto 'Zwerfkinderen in
Nederland, dat kan toch niet', is de
Stichting Pensions met de openstelling
van bankrekening 69.54.12.000 een
actie begonnen, die inmiddels reeds
meer dan een miljoen gulden heeft op-
geleverd. Het bedrijfsleven heeft daar-
naast 220 stageplaatsen beschikbaar
gesteld om zwerfkinderen kennis te la-
ten maken met een baan en hen werk-
ervaring op te laten doen. Ook in de
pensions zelf worden de kinderen aan
het werk gezet. Het is de bedoeling dat
elk pension zichzelf kan bedruipen en
daardoor niet of nauwelijks afhankelijk
is van overheidssubsidie.

Kindermishandeling
In tegenstelling tot wat vaak wordt ver-
ondersteld, komt negentig procent van
de zwerfkinderen uit Nederlandse ge-
zinnen. De oorzaken voor het^werven
lopen uiteen, maar niet zek^Aiggen

drankmisbruik van de ouders, kinder-
mishandeling of uiteengevallen gezin-
nen ten grondslag aan het zwerven.
Mislukking op school of in het kinder-
tehuis zijn andere veelvoorkomende
oorzaken.

Pieter
Pieter (20) werkt acht maanden in de
loods van Pension Zeezicht; hij is er
van het begin bij geweest. Maanden-
lang heeft hij niets anders gedaan
dan kasten schilderen; het werk en de
sfeer in Zeezicht bevallen hem prima,
's Nachts slaapt hij nu bij een van de
begeleiders thuis, want in de loods is
het te koud. Pieter moet er nog wel aan
wennen dat het nu zo goed gaat met
hem, na vier jaar zwerven.
Thuis was er altijd ruzie. Zijn broer
pakte op een dag zijn spullen en ver-
trok.
'Het slechte pad op', volgens zijn
ouders. Pieter mocht hem niet opzoe-
ken, maar deed dat na twee jaar stie-
kem toch. Toen dat uitkwam, was er
thuis slaande ruzie. Zijn vader sloeg
hem en takelde hem soms behoorlijk
toe.
Toen Pieter besloot zich daarbij groot
te houden en niet meer te huilen, hield
het slaan op. Ook op school liep het
niet lekker. In de derde klas moest hij
naar de LOM-school. Daar was het ge-
zellig en kreeg hij veel aandacht. Al
snel ging het beter met leren. Zijn
ouders: 'Dat is toch een school voor de-
bielen'. Zijn broer had het tenminste
tot de Havo geschopt en zijn vader had
na de HTS een goede baan.
Na de LOM-Mavo wilde Pieter naar de

Horeca-vakschool, daar ging het fout.
De opleiding was veel te moeilijk en hij
spijbelde alleen nog maar. Hij stal uit
winkels en kwam in aanraking met de
politie. Toen die zijn ouders inlichtte,
belde zijn vader naar school op met de
medewerking dat zijn zoon na school-
tijd wat te wachten zou staan. Pieter be-
sloot dit niet af te wachten en ging niet
terug naar huis. Hij logeerde een poos-
je bij een vriend en is sindsdien nooit
meer thuis geweest. Hij ging niet meer
naar school. Hij werd door het JAC
naar een crisiscentrum verwezen en
kwam vervolgens in een jongenshuis.
Daar was hij echter al gauw weer ver-
dwenen, want één van die jongens viel
hem voortdurend lastig.
Pieter heeft daarna een halfjaar van
opvanghuis naar opvanghuis gezwor-
ven. Intussen had hij allerlei baantjes,
in snackbars en als krantenjongen.
Daarbij jatte hij nog wel eens wat, een
fiets of een autoradio.
Hij kwam in contact met mensen van
Zeezicht. Zij vroegen hem of hij hen
wilde helpen, zodat hij daar later kon
komen wonen. Samen met wat andere
jongens helpt hij nu het pension op te
bouwen en in te richten, en hij werkt zo
aan zijn eigen toekomst. Hij heeft nu
een uitkering en krijgt een eigen kamer
in Zeezicht, waar hij in de keuken wil
werken. Vanuit Zeezicht zal een zelf-
standige woning voor hem worden ge-
zocht. Daar verheugt hij zich nu op.
En zijn ouders? Nee, die hoeft hij niet
meer te zien. Hoewel, als hij straks
meer bereikt heeft dan zijn pa, dan
koopt hij een Mercedes. Misschien
rijdt hij dan bij ze langs en toetert hij
even.

NCVB-nieuws
Woensdag 9 januari a.s. is
heid om elkaar nieuwjaar te wensen,
's morgens in het Dorpscentrum.

Baakse Boys - Ratti
Baakse Boys had zich waarschijnlijk
een eenvoudige middag voorgesteld
tegen Ratti, maar het pakte anders uit.
Ratti zette Baakse Boys op alle fronten
goed vast.
Baakse Boys had wel wat meer controle
over de bal en kon wat makkelijker
combineren. Maar de kansen werden
niet goed benut.
Ratti putte moed uit de onverschillig-
heid van de thuisclub.
Zo kregen Dinand Hartman en Martin
Heuvelink een paar mooie kansen
maar de Baakse doelman verhinderde
achterstand.
De linksbuiten van Baakse Boys had
vlak voor rust nog een kans de score te
openen maar schoot hoog over. Ratti
kon tot aan de rust dan ook de stand op
0-0 houden.

Na rust begon Baakse Boys aan een ge-
weldig offensief, om alsnog de winst na
zich toe te trekken.
Dat lukte dan ook prompt door een
cornerbal van links, die zonder dat
iemand de bal aanraakte direkt in het
doel belandde 1-0.
Het was of er een last van de Baakse
Boys schouders viel. Men vond elkaar
beter en de kansen werden nu wel be-
nut, want de linksbuiten kwam vanaf de
zijlijn naar binnen, schoot op doel,
doordat een verdediger de bal aanraak-
te stond de keeper totaal op het ver-
keerde been en was kansloos: 2-0.
Dat Ratti het er niet bij liet zitten bleek
wel met wat een vechtlust men toch
weer het Baakse Boys doel opzocht.
Met kansjes van Martin Heuvelink en
Jos Schroër had Ratti toch wel wat meer
verdiend.

Baakse Boys kon de voorsprong toch
nog verder uitbouwen, doordat de
midvoor na een solo, door de defensie,
de bal op een wel heel gelukkige ma-
nier mee kreeg, en alsnog doelman
Rutgers kon passeren: 3-0.
Vrijwel direkt daarna mocht Ratti dan
toch iets terugdoen.
Doordat Martin Heuvelink door de
doelman van Baakse Boys ongeoor-
loofd ten val werd gebracht mocht Rat-
ti een strafschop nemen.
De strafschop werd feilloos benut door
André Klein Geltink: 3-1.
De wedstrijd leek hierdoor beslist en
men drong van beide kanten niet erg
meer aan. De eindstand bleef: 3-1.

IVN-gidsencursus
In februari start er opnieuw een gidsencursus van het IVN. Het
IVN, vereniging ter bevordering van milieubesef, is een vrijwilli-
gersorganisatie met ongeveer 15.000 leden. Dat aantal groeit nog
steeds, net als het aantal afdelingen in Nederland.
U kunt ze overal tegenkomen, de FVN-gidsen die wandelingen
leiden, lezingen houden, tentoonstellingen opzetten of educatief
materiaal verkopen. Maar ook bij inspraakrondes op het gebied
van ruimtelijke ordening zijn zij vaak actief, of bij wintervoede-
ring van vogels.
IVN-leden zijn per definitie werkende
leden. In de afdelingen in Oost-Gel-
derland geldt algemeen dat een lid ten-
minste vier maal per jaar iets voor zijn
afdeling moet doen. En dat kunnen
heel verschillende werkzaamheden
zijn. Van het nieten of rondbrengen
van het afdelingsblad tot het beheren
van de afdelingskas, van het rondlei-
den van schoolkinderen door een na-
tuurgebied tot het geven van cursus-
sen. Voor sommige werkzaamheden
moetje wel het diploma IVN-natuur-
gids op zak hebben. En om dat te krij-
gen is het noodzakelijk een gidsencur-
sus te volgen.
Een enthousiast team bereidt de cur-
sus, waarin zowel natuur als milieu aan
de orde komen, voor. Naast het verwer-
ven van kennis over allerlei onderde-
len, wordt veel aandacht besteed aan
manieren om die kennis weer door te
geven aan anderen. Het al doende leert
men neemt een voorname plaats in de
cursus in.
Een gidsenopleiding duurt ongeveer
anderhalfjaar, met lessen op dinsdag-

avonden ongeveer om de 14 dagen en
een bijbehorende excursie of leer/
werkopdracht op zaterdagochtend.
Ook loopt de cursist stage in enkele
werkgroepen van de FVN-afdelingen,
waardoor hij inzicht krijgt in wat zo'n
afdeling doet. Een a.s. IVN-gids leert
dus meer dan het leiden van wandelin-
gen of het herkennen van planten en
vogels. Hij/zij leert het verband zien
tussen allerlei levende wezens en hun
omgeving, maar tevens tussen wensen
van mensen en milieuproblemen.
Cursisten verbinden zich om lid te wor-
den van het FVN en om na afloop mee
te werken in de plaatselijke afdeling. In
de Oost-Achterhoek zijn dat o.a. de af-
delingen: Lochem e.o. (inclusief Hen-
gelo, Vorden, Ruurlo en Borculo) en
Zutphen/Warnsveld.
Informatie en opgave, liefst schriftelijk,
bij:
FVN-Cursussecretariaat, Maandagweg
2, 7251 MT Vorden.
Voor nadere inlichtingen kunt u bel-
len: 05753-7304, 08350-29474,
05734-1379 of 05454-73271.

itievaria GROEP

Verloren en gevonden voorwerpen
Gevonden:
I. geel/groene vogel; 2. gevarenbord
lange lading; 3. div. stukken pijp; 4.
bruine handschoen; 5. bruine glacé (r.
model); 6. rose gebreide handschoen;
7. labrador met halsband of Golden
Retriever; 8. electrische deken; 9. gou-
den ketting; 10. baret Stoottroepen;
I I . wieldop 'Hella'; 12. 3 sleutels aan
ringen; 13. agenda, merk Mercurius;
14. 2 fietsen, merken Greenpeace en
La Strada; 15. zilveren broche in vorm
naamplaatje met 'Sarah'.

Verloren:
1. 2 sleutels aan grijs en zwart touwtje;
2. paar handschoenen fel van kleur; 3.
Rabobank pasje; 4. platte voordeur
sleutel; 5. 5 bankbiljetten van f 10,-;

6. dameshorloge met metalen dichte
armband; 7. witte plastic tas met jour-
naalboekje en zwart etui; 8. grijs/blau-
we vuisthandschoen; 9. rieten mand
met parapluie, 2 sjalen en een haar-
stukje; 10. kindersjaal en muts, kleuren
geel/groen/rood en blauw; 11. hande-
laarskentekenplaat FH-41-20; 12. klein
zwart hondje; 13. 60 postzegels van
f 0,50; 14. bruine wandelstok; 15.
Europasje Rabobank; 16. kluissleutel
lijkt op fietssleutel; 17. zwart lederen
vingerhandschoen; 18. herenporte-
feuille bruin inh. rijbewijs etc.; 19.
bruin lederen vingerhandschoen; 20.
zwarte herenportemonnee met 3 be-
taalpassen en ca. f 100,-; 21. bril met
ovale kleine glazen; 22. bankpas nr.
31.50.80.973; 23. zilveren ketting met
hanger en steentjes.



Er gaat heel wat
gebeuren

Wij krijgen een
neuwe
JEANS AFDELING

De werklui hebben
ruimte nodig.
Daarom moet de winkel
helemaal leeg.

KOM PROFITEREN VAN

SUPERKORTINGEN!

P^

dinsdag 15 januari - 20.00 uur
de HANZEHOF

BRUIDSMODE

COVERS BRUIDSMODE toont dinsdag 15 januari
de allerlaatste nieuwtjes op bruidsmode-gebied.

Behalve het laatste nieuws uit de bruidswereld toont
WALLE TEMPELMAN de mogelijkheden voor de bruidegom.

FOTO VAN BEMMELEN
laat zien hoe een bruidsreportage net even mooier kan zijn

WIM HOL voorziet de bruidjes van fraaie bruidsboeketten
en Banketbakker PI ET JANSEN

toont zijn specialiteiten voor zo'n feestdag.
Ben bruiloft zonder trouwringen en sieraden is ondenkbaar en

juwelier SLOTBOOM laat dan ook vele variaties zien.
Dat WEVO-DRUK meer kan dan alleen trouwkaarten drukken

ziet u dan ook.
Reisbureau EL MUNDO bekend van "100 bruidsparen naar

Mallorca en Kreta" informeert U graag uitgebreid op deze avond.
Voor de haarverzorging tekent INGRID'S H AA R MODE

Onze bruidsshow wordt gehouden
in de HANZEHOF te Zutphen.

De show begint om 20.00 uur
en zal ongeveer twee uur duren.

Tijdens deze show
wordt u een gratis consumptie aangeboden.

Kaarten a f 10,- kunt u bestellen bij:
COVERS BRUIDSMODE, Turfstraat 29, Zutphen
^ Telefoon 05750 - 14418

Kaarten alleen verkrijgbaar aan onze zaak.
Bestel voortijdig en voorkom teleurstelling.

Tot ziens op 15 januari in de Hanzehof.

Kunt u deze dag niet? Geen zorg,
COVERS BRUIDSMODE brengt deze show

ook in Zwolle op 14 februari.

Tlirfstraat 29 • Zutphen - Telefoon 05750-14418

TUINONTWERP
-AANLEG EN

-ONDERHOUD

Addinkhof 16
7251 VG Vorden
Telefoon 05752-2054
(b.g.g. 3778)

Gebr. Kettelerij b.v.
en medewerkers wensen U een
Gelukkig Nieuwjaar.

GEEF VOOR MEDISCHE HULP
IN ONTWIKKELINGSLANDEN
Simavi steunt vele ge/.ondheidsprojecten in 35 ontwikkelings-

landen. Zonder uw steun kunnen wij echter niets doen.

giro 300100
SIMAVI Spruitenbosstraat 6, 2012 LK Haarlem

GEZE LIG DINEREN in ons restaurant

Scheggertdijk 10-Almen (bij Zutphen)

Kegelen - Bowlen (gelijkvloers) en Schietkelder
Mooie zalen, zelfs tot p/m. 600 personen.
TELEFOON 05751-1296

Jansen & gal ij
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie
autoglasservice
leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91 - WARNSVELD
-a 05750-22816

BOVAG

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

OPRUIMING!
In verband met bedrijfsbeëindiging

20 % korting
op alle artikelen

welke nog niet zijn afgeprijsd.

Alles onder volle garantie.

HORLOGES - KLOKKEN - GOUDEN en ZILVEREN
SIERADEN - BAROMETERS - BRILLEN enz.

Voor garantieservice blijven we bereikbaar.

J.W. BLOEMENDAL
Gedipl. Opticien - Horloger

Dorpsstraat 25 - RUURLO - Tel. 05735-1208

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

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

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656



OPRUIMING
woensdag 2 januari

MET ENORME KORTINGEN

DAMIESMODE

Zutphenseweg 29 - Vorden - Tel. 05752-1971
Misterstraat 78 - Winterswijk - Tel. 05430-1 3980

Dr. Huber Noodtstraat 14 - Doetinchem - Tel. 08340-60416

/s uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers u/'t Vorden

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

ADVERTEREN KOST GELD.

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Video- en
tv-reparatie

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
AlbertCuypstraat27

7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand

Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.

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

DE ALCOHOL-
CONTROLE

B H/ER
VERANDERD

ledere automobilist kan
nu onverwacht wonden
gecontroleerd en moet

altijd blazen.

Voor al uw

electra-

Alles onder één dak bij

installatiebedrijf

werkzaamheden

Burg.
GalleestraatSO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Mali is één van de Sahel-landen die getroffen is door droogte. Deze zomer bleven de regens
uit, de volgende zijn pas weer in juni 1991 levenvochten.
Mali is 36 maal zo groot als Neder/and. Er wonen zeven miljoen mensen, een kwart ervan
ondervindt ernstige gevolgen van het mislukken van de oogst. Hulp is nodig.

Ontwikkelingswerker Tom Ponsioen:

"Zonder hulp redden ze het
niet in Mali'

van dagen blijven onverzorgd in hun dorpen achter. Als er niet
spoedig hulp komt, zullen de mensen gaan zwerven om nog wat
eetbaars te vinden. Het is vreselijk.'

Droogte verzandt de putten.

'Zonder hulp redden ze het niet in Mali. Er is op grote schaal hulp
nodig. De oogsten mislukken door de droogte en er dreigt een
enorme hongersnood. De situatie is plaatselijk rampzalig. Jonge
mensen trekken weg om elders te werken en kinderen en ouden

Ontwikkelingswerker Torn Ponsioen
werkt al driejaar in het Dogon-gebied
in Mali, net ten zuiden van de Sahara.
Hij is coördinator van het grootste pro-
ject in die streek, dat drinkwatervoor-
ziening als één van de belangrijkste pij-
lers heeft. Tijdens een kort verlof in
Nederland wil hij graag zijn hart luch-
ten over de catastrofale situatie daar.
Hij praat gedreven. 'Het blijft vechten
in Afrika', zegt hij. 'Mensen worden
steeds opnieuw bedreigd door rampen
en ziekten'.
Moedeloos is Torn, die al 12 jaar ont-
wikkelingswerk doet, echter niet. Dat er
wat aan te doen is, dat de giften uit het
buitenland geen druppels zijn op een
gloeiende plaat, heeft hij meerdere
malen ondervonden.

Voorraden uitgeput
'Als die hulp maar goed wordt gecoör-
dineerd', zegt hij. 'En dat hebben wij
bereikt. Wij hebben onder andere een
verkooppunt voor graan opgericht,
waar mensen in een omtrek van 150
kilometer van profiteren. We leggen
graanvoorraden aan. We kopen het te-
gen minimale prijzen en verkopen het
tegen kostprijs. Op die manier houden
we het uit handen van de handelaren
die woekerwinsten proberen te maken.
We verdelen het met hulp van kerkelij-
ke instellingen in het hele gebied.
Van het graan dat niet direct nodig is,
leggen we noodvoorraden aan, maar
die zijn nu uitgeput. Zonder voedsel-
aanvoer van buitenaf redden we het
niet.'

Sprinkhanen
De 350.000 mensen in de Dogon-
streek die profijt hebben van het pro-
ject, wonen op en aan de voet van een
groot rotsplateau.
Het volk woont daar sinds de 15e eeuw.
Maar 15 procent van het gebied is ge-
schikt voor land- en tuinbouw, al is
naast droogte, erosie een grote vijand.
Het Dogon-volk verbouwt granen, pin-
da's en katoen. Torn: 'Onder normale
omstandigheden moeten alle zeilen al
worden bijgezet om de mensen het
hele jaar door te voeden. Bij een goede
oogst is er maar voor zeven maanden
eten. Door bevloeiing van grond pro-

beren we de oogst op te voeren en dat
werpt vruchten af, al is er om de haver-
klap een kink in de kabel, die de oogst
van de mensen, die zeer hard werken,
verstoort. De ene keer is het droogte,
dan weer een sprinkhanenplaag en
onlangs vrat een hele orde mieren de
korenhalmen kaal. Ik heb wel eens het
idee dat de /.even plagen van Egypte
hier regelmatig over de mensen heen-
komen, maar nu is de nood wel erg
groot. Plaatselijk is er zonder hulp vrij-
wel geen kans om te overleven. De
mensen hebben meerdere keren ge-
zaaid, maar omdat de regen vrijwel uit-
bleef, is er bijna niets opgekomen. In
oktober brak de droge tijd aan en de
eerstvolgende regen is pas in juni te
verwachten.

Putten
Tom: 'Naast onze zorg voor voedsel
houden wij ons voornamelijk bezig met
het aanleggen van pompen en putten.
Soms moeten we wel 140 meter diep
graven, voor we water aantreffen. Ons
project krijgt overigens financiële
steun van de Drinkwaterleiding Rotter-
dam.

Honger maakt ziek
Ponsioen komt terug op alle bedreigin-
gen die Afrika teisteren zoals malaria,
ondervoeding en AIDS, en alle moge-
lijke infecties.
'De vaak slechte voedselsituatie maakt
de mensen vatbaar voor ziekten', zegt
hij. 'Omdat kinderen jarenlang een te-
kort aan voedingsstoffen en vitaminen
hebben, hebben veel van hen ook een
geestelijke achterstand die niet meer in
te halen is. Naast daadwerkelijke hulp
moeten we de mensen bewust maken.
Dat is nog het belangrijkst. Ze moeten
de noodzaak gaan inzien van kleinere
gezinnen, zodat de kinderen meer kan-
sen hebben. Ze moeten kennis krijgen
over gezondheid en hygiëne en over
het verbouwen van hun gewassen. Wij
zijn bezig hen te helpen en boeken re-
sultaat, al gaat het langzaam en met
vallen en opstaan. Maar één ding is ze-
ker, we kunnen hen niet meer aan hun
lot overlaten. Als er geen noodhulp
komt, is veel van wat we hebben opge-
bouwd, voor niets geweest.

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

half wollen ondergoed,
verkrijgbaar bij

a/d Zutphenseweg

SKI
families stappen

binnen bij de
specialist.

speciale AANBIEDING:
Kasrie ski Sx460.
Doelgroep S.A. nu

Normaal 469,= 399/ =

• l O C H E M

* *
ZUTPHENSEWEG 2, LOCHEM

TEL.05730-54189

3 + 2-zits
van J39&- N U l 798.-

Geen
Vuurwerk

Knallende
Opruimings-

prijzen

GRANDIOZE
OPRUIMINGSAANBIEDINGEN
IN:

* BANKSTELLEN, EETHOEKEN,
WANDMEUBELEN, SLAAPKAMERS ETC.

* MATRASSEN, DEKBEDDEN, OVERTREKKEN,
TAFELKLEDEN, COUPONNEN, VITRAGE EN GORDIJNSTOFFEN.

0/o

^

50%

* COUPONNEN TAPIJT
400 en 500 breed en van 2 tot 1 4 meter lang

DOE NU Uw VOORDEEL

HELMINK
meubelen

VORDEN / TEL 05752 1514
ZUTPHENSEWEG 24
EIBERGEN / TEL 05454 74 l 90
J.W. HAGEMANSTRAAT 3

H E L M I N K M A A K T H E T M O O I E R B I J U T H U I S


