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In commissie financiën:

Financiële konsekwenties
nota minimabeleid nog niet
te overzien
CDA'er A.C. van Voskuilen informeerde dinsdagavond in de
commissie Financien wat de nota minima-beleid voor financiële
konsekwenties heeft voor de begroting 1990. In de nota wordt
o.m. gewezen op het feit dat de overheid vindt dat mensen met
een minimum-inkomen zelf in staat moet worden geacht om jaar-
lijks 171 gulden te kunnen besteden aan bijzondere bestaanskos-
ten. Het college denkt daar anders over en wil deze grens van 171
gulden in 1990 laten vervallen.

Koffieconcerten

Kunnen de kosten dan niet bij het Rijk
gedeclareerd worden dan zal de ge-
meente Vorden zelf de kosten uit de
gemeentekas betalen. Het gaat hierom
f3420,- (zijnde 20 aanvragen). De
heer van Voskuilen zei de indruk te
hebben dat deze f 3420,- niet toerei-
kend zal zijn. Wethouder Mr. Slingen-
berg (WD) beaamde dit. Hij verwacht
dat de 'druk' op het kwijtscheldingsbe-
leid reinigingsrechten zal toenemen
(meer verzoeken door de mensen met
een minimum inkomen). Hetzelfde
geldt volgens de wethouder ten opzich-
te van de Onroerendgoed belasting.
Het college zal z.s.m. met een financiël
overzicht komen.

Bevrijdingsfeesten
Zowel de commissie Financien als Al-
gemeen Bestuur gaven dinsdagavond
hun fiat aan het collegevoorstel om ter
gelegenheid van de herdenking van 45
jaar bevrijding een krediet beschikbaar
te stellen van 10.000 gulden. 7000 Gul-
den van dit bedrag gaat naar de plaat-
selijke Oranjevereniging en 3000 gul-
den is bestemd voor het Comité '4 en 5
Mei Vorden'. Een comité dat vorig jaar
op initiatief van de oranjevereniging
is opgericht en die zich uitsluitend zal
bezig houden met de herdenking van
de bevrijding. De commissieleden werd
medegedeeld dat wat de herdenking
betreft de leerlingen van de basisscho-
len enig documentatiemateriaal zullen
ontvangen, terwijl een deel van het
budget zal worden besteed aan kransen
en een herdenkingsconcert. De Oran-
jevereniging krijgt 7000 gulden omdat
de leden van deze verenigingen voor

de viering van het Koninginnefeest zelf
ook zeven mille op tafel hebben ge-
legd. 'En', zo sprak wethouder Slingen-
berg, de festiviteiten die een Oranjeve-
reniging organiseert kosten nu een-
maal meer geld'. In de commissie Fi-
nanciën vroeg mevr. Horsting
(P.v.d.A.) aandacht voor een onveilige
verkeerssituatie nabij de bushalte bij
Villa Nuova.

'Vestzak-Broekzak'
De jaarrekening 1988 van de Stichting
Welzijn Ouderen sluit met een batig
saldo van f 6.599,61. Bij wijze van uit-
zondering en alvast vooruitlopend op
de budgetsubsidiering die in 1990 zal
ingaan, stelt het college voor dat de
SWOV het geld niet behoeft terug te
storten maar mag aanwenden voor
flankerend ouderenwerk. De commis-
sie was unaniem van oordeel dat de
Stichting die nog in een opbouwfase
verkeert, deze gelden best mag behou-
den, al wezen de heren Lichtenberg
(CDA) en Brandenbarg (WD) op het
gevaar van een precedentschepping.
Wethouder Slingenberg: 'Ik ben niet
bang voor een precedent. Wij zijn daar
zelf bij. Je mag bij het uitvoeren van
een beleid best eens van de lijn afwij-
ken', zo stelde hij nadrukkelijk. Bran-
denbarg bleef het voorstel op zich niet
korre kt vinden. 'Officieel zou de Stich-
ting het geld eerst in de gemeentekas
moeten terugstorten en kunnen wij de
Stichting zonodig wat geven. Maar dan
praatje in feite ook over een 'vestzak-
broekzak' situatie', aldus Brandenbarg
die overigens wel zijn fiat gaf aan het
voorstel.

Sinterklaas is weer in Kontaktavond
Vordens Dameskoor
Het Vordens Dameskoor organiseerde
zaterdagavond in een bomvolle zaal
van het Dorpscentrum een kontakta-
vond die in alle opzichten geslaagd is te
noemen. Voor deze gelegenheid was
het Gemengd Koor Montferland uit
Zeddam uitgenodigd. Een koor dat on-
der leiding staat van dirigent Bert Nij-
hof. Verder het dameskoor 'Kunstge-
not' uit Zelhem o.l.v. dirigent P. Hel-
rnink; het Vordens Dameskoor o.l.v.
P.J.M. Rouwen en het Vordens Man-
nenkoor, eveneens onder leiding van
Bert Nijhof. De koren traden zowel
voor als na de pauze een keer op. On-
der de toehoorders in de zaal Burg. Ka-
merling en wethouder mevr. Aartsen.
Na afloop van de zang was er bal met
medewerking van het Hanska Duo.

het land
Afgelopen zaterdag was het dan einde-
lijk zover dat Sinterklaas op zijn tocht
door Nederland ook Vorden aandeed.
Om half twee kwam hij te paard vanuit
de bossen bij kasteel Vorden met zijn
vier pieten te voorschijn. Na een rond-
rit onder begeleiding van muziekver-
eniging Concordia door Vorden werd
de Sint bij het dorpscentrum welkom
geheten door burgemeester Kamer-
ling. Deze hield een pleidooi tegen de
Sint om toch vooral zijn kado's in de
winkels van Vorden te kopen. Verder
sprak de burgemeester over de vredes-
taak van de Sint tussen Oost en West,
iets waar de Sint het roerend mee eens
was. De rest van de middag werd door-
gebracht met spelletjes en liedjes in het
dorpscentrum. Na zijn bezoek aan het
dorpscentrum bracht de Sint nog een
bezoek aan de kinderen van de Kra-
nenburg, de Wildenborch aan het
Medler in zaal Eykelkamp. Verder
heeft hij nog bezoeken afgelegd bij de
Wehme, Villa Nuova en het gezinsver-
vangend tehuis De Zon.

Anbo
De Anbo hield dezer dagen in samen-
werking met de OGZO in het Dorps-
centrum een voorlichtingsmiddag wel-
ke als zeer geslaagd kan worden be-
schouwd. De heer A.J. Averink, hoofd
voorlichting van de OGZO hield voor
de pauze een inleiding met lichtbeel-
den over de organisatievorm van het
ziekenfonds en de ziektekostenverzeke-
ring. Na de koffie werd dieper op de
verschillende facetten ingegaan. De
heer Averink was verheugd dat de me-
dicijnknaak en het specialistengeeltje
in 1990 gaat verdwijnen. Ook hoopt en
verwacht het fonds dat er in de nabije
toekomst een goede volksverzekering
zal komen. De terminale thuiszorg
blijkt voor een goed deel door het aan-
vullingsfonds vergoed te worden.

Vrouwenclub
Medler
Maandag 30 okt. was de club weer bij-
een om te luisteren naar mevr. Swie-
nink die kwam vertellen over Dyslexie
(woordblindheid). Twee van haar kin-
deren hebben dit ook. Ze kon dan ook
heel goed uitleggen hoe moeilijk het is
voor mensen die dit niet kennen, om
het te begrijpen, omdat je het aan de
kinderen niet kunt zien. Het was een
leerzame avond. 13 Nov. was weer een
creatieve avond. Er werden droogstuk-
jes gemaakt in een plastic bol. Dit ge-
beurde onder leiding van mevr. J.
Hoekstra en mevr. D. Hendriksen.

Na een succesvolle opening door het Achterhoeks vocaal kwartet
zondag 12 nov. jl. die grote belangstelling genoot is het nu de
beurt a^p'Twinckel'. ^p

gebieden waar je ontspannen kunt
luisteren naar muziek van vroeger en
nu, met vele eigen composities: balla-
des, liefdes-, zeemans- en dansliedjes,
liedjes om mee te zingen ofte klappen,
liedjes voor een publiek \;^Alr leeftij-
den, gespeeld met een uiq^breid in-
strumentarium van gitaar, dwarsfluit,
akoestische basgitaar, indiase banjo,

Zij zullen zondagmorgen 3 dec. a.s. in
de reeks van koffieconcerten, welke
maandelijks gehouden worden ten
bate van de Vrienden van Maria Postel,
op trede^fci partyrestaurant de Smid

er^Prg. 'Twinckel', een bijzon-in Keijer
der veelzijdige muziekgroep graag ge-
hoorde gasten in verschillende radio
en T. V. prgramma's, vindt haar pu-
bliek onder degenen die zich graag op
libellenvleugels laten meevoeren naar

Jong Gelre
Jong Gelre belegt vrijdag 24 november
in het Dorpscentrum haar najaarsver-
gadering. Na het officiële gedeelte
wordt de film 'Hektor' gedraaid.

IJsvereniging
'Vorden'
De ijsvereniging 'Vorden' start maan-
dag 27 november met de voorverkoop
van de kaarten voor het aanstaande,
naar de vereniging hoopt, goed ijssei-
zoen. Een kaart voor het eerste lid van
een gezin gaat f 7,50 kosten; voor
meerdere leden uit één gezin onder de
zestien jaar f 2,50. Een gezinskaart gaat
f 15,- kosten. Kaarten kunnen bij de
Amro-bank worden afgehaald. Na 2
december worden de prijzen verdub-
beld. Tijdens een goed bezochte leden-
vergadering werden de aftredende le-
den J.F. Geerken, B. Maalderink en
A.H. van der Logt bij akklamatie her-
kozen. Het bestuur zal bekijken of de
sluitingstijd van de baan 's middags
van 17.00 uur naar 18.00 uur gebracht
kan worden. Men kreeg hiertoe een
verzoek binnen met als argument om
ouders c.q. vaders in de gelegenheid te
stellen om met hun kinderen te schaat-
sen of hen te leren schaatsen. Het bes-
tuur wil hieraan wel medewerking ver-
lenen wanneer men de garantie heeft
dat de baan voor dat het avondschaat-
sen begint voor 19.00 uur sneeuwvrij
is gemaakt. Nadere mededelingen
hieromtrent volgen zodra er daadwer-
kelijk geschaatst kan worden.

Koor lichte muziek
Het koor voor lichte muziek wil de vas-
te bezetting uitbreiden, met name te-
noren zijn een welkome aanvulling,
maar ook alle andere partijen wijn wel-
kom. Het repertoire van het koor be-
staat uit prettig in het gehoor liggende
muziek, zoals blues, beatles, swing- en
musicalmuziek. Het koor staat ofider
leiding van de musicus Martin Glas.
Elke vrijdagavond wordt gerepeteerd
in het Parochieel Centrum aan de
Tengnagelshoek uit Zutphen, maar
ook van daarbuiten. Voor een nadere
kennismaking zijn belangstellenden
van harte welkom. Voor meer informa-
tie: Trudy Leuverink: 05750-16204 of
Hermien Bosma: 05752-1089.

xylofon, panfluit, viool, en verschillen-
de andere blaas- en ritme-instrumen-
ten.

Kerknieuws
Laatste zondag kerkelijk jaar

Over anderhalve week begint de Ad-
vent, de vier weken voor Kerstfeest.
Tijd van voorbereiding en wachten,
van licht aansteken in het donker als
teken van onze hoop op Gods reddend
komen. Op de zondag daaraan vooraf
loopt het kerkelijk jaar ten einde. Het
'nieuwe jaar' begint met de hoop van
Advent.

Op de laatste zondag, ook wel ge-
noemd de zondag van de voleinding
worden overal in de gemeenten de do-
den herdacht, die ons in het geloof zijn
voorgegaan. Het is dus een beetje een
oude jaarsdienst zoals dat vroeger op
oudejaarsavond gebeurde.

Echter, we doen het wel met verdriet,
maar niet zonder uitzicht. We vieren
het Avondmaal: teken en bevestiging
van Gods nabijheid aan mensen die het
van Hem verwachten. In dood en leven
bl i j f t Hij nabij. Met de families van de
overledenen, met elkaar als gemeente,
en met allen die in deze wereld weg-
sterven, blijven wij roepen om hulp,
om recht, om leven.
We lezen over Jakob (Gen. 32) die
worstelde met God in de nacht. Tot dat
de zon over hem opging. Moge zo de
zon van Ciods liefde opgaan over allen
die treuren en over een wachtende we-
reld. In de dorpskerk zullen de beide
predikanten voorgaan en worden allen
voor deze bijzondere Avondmaalsvie-
ring verwacht.

Regiogebed
Het 'regiogebed' wordt sinds mei 1987
in Doetinchem en wijde omgeving ge-
houden, steeds l x per maand. Op deze
avonden wordt gebeden en gezongen.
In samenwerking met de stuurgroep
Achterhiek/Liemers heeft de evang.
comm. nu een avond belegd in Vor-
den. iedereen die zich aangesproken
voelt door deze manier van bijeenko-
men is er hartelijk welkom (plaats etc.
zie advertentie).

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

VORDEN
Hervormde gemeente
Zondag 26 november 10.00 uur. Dienst van
Schrift en Tafel op de laatste zondag van het
kerkelijk jaar. Ds. H. Westerink en ds. K.H.W.
Klaassens, m.m.v. de Cantorij. Er is zondags-
school en jeugdkerk.

Kapel de Wildenborch
Zondag 26 november Gezamenlijke Avond-
maalsdienst in de dorpskerk, op de laatste zon-
dag van het kerkelijk jaar.

Geref. kerk Vorden
Zondag 26 november 10.00 uur ds. P.W. Dek-
ker; 19.00 uur drs. K. Dijk, Velp.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 26 november 9.00 uur Eucharistievie-
ring.

RK kerk Vorden
Zaterdag 25 november 17.30 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 26 november 10.30 uur Eucharistievie-
ring.
Weekend-Wacht-Pastores: 26-27 november
Past. Loeffen, tel. 05730-51457.

Hulsarts 25 en 26 november dr. Dagevos. Al-
leen voor spoedgevallen. Dr. Dagevos woont
niet aan de praktijk. Belt U dus eerst op als U
wilt komen! Tel. 1420. Bellen s.v.p. zo veel
mogelijk tussen 9.30 en 10.00 uur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Wit-
haar. Tel. 05754-351.

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

Dierenartsen van zaterdag 25 november 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Noord-
kamp, tel. 1566. Tevens de gehele week
avond- en nachtdienst van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 25 en 26 november W.A. Houtman,
Vorden, tel. 05752-2253.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 2222

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

Ambulance 06-11, b.g.g. 05750-15555

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 11.00-12.15 uur. Ad-
viescommissie woningtoe-wijzing houdt zitting
in het Dorpscentrum de eerste maandag van
de maand van 19.00-20.00 dagelijks.

Stichting maatschappelijke dienstverlening
'De Graafschap' Centraal kantoor Kastanje-
laan 15, 7255 AM Hengelo Gld., tel.
05753-2345.
Bijkantoor Vorden Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Spreekuren gezins- en bejaardenverzorging en
algemeen maatschappelijk werk maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur.
Alpha-hulpverlening gemeenten Hengelo Gld.,
Ruurlo, Steenderen, Vorden, Zelhem, mevr. Al-
tena kantoor Vorden, dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05752-3246.

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 maand november mevr. Wol-
ters, tel. 1262. Graag bellen vóór negen 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. Box, tel. 05730-54555.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 26 november 10.00 uur ds. C. Boch-
anen. Laatste zondag kerkelijk jaar, H.A.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 25 november 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 26 november 10.00 uur Eucharistie-
viering.
Weekend-Wacht-Pastores: 26-27 november
Past. Loeffen, tel. 05730-51457.

Kerknieuws
Reakties conciliair proces
Donderdag 23 november a.s. wordt in
'De Voorde' een avond gehouden over
het conciliair proces. Op deze avond
kan men komen met reakties op de
Vordense geloofsbrief over de the-
ma's vrede, gerechtigheid en heelheid
van de schepping. Allerlei mensen lie-
ten de stuurgroep conciliair proces we-
ten dit jaar verder te willen gaan met
die thema's. En daar is donderdaga-
vond a.s. gelegenheid voor. De aanwe-
zigen kunnen komen met ideeën die
deze winter (bijvoorbeeld in kleine
groepjes) verder uitgewerkt kunnen
worden. Men denkt daarbij aan dingen
in de direkte omgeving, zoals in je
eigen huishouding, maar ook aan on-
derwerpen als kontakten met Oost-
Europa. De stuurgroep, die door de
drie Vordense kerken is ingesteld,
komt zelf ook met materiaal. Daarnaast
is o.a. de wereldwinkel in 'De Voorde'
aanwezig.

Alarmnummers:
Vierakker: Alarmnummer: 06-11 — Ambulan-
ce tel. 15555 — Brandweer tel. 2222, b.g.g.
05700-14141 -- Politie tel. 22201, b.g.g.
055-664455.
Wichmond: Alarmnummer: 06-11 — Ambu-
lance tel. 05750-15555 — Brandweer tel.
05752-2222, b.g.g. 05700-14141 — Politie
tel. 05750-22201, b.g.g. 055-664455.

Streekziekenhuls Het Nieuwe Sptttaal
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.

Burgerlijke
Stand
Geboren: Doreen ter Beest.
Gehuwd: L.J. Rietman en P.W. Leunk.
Overleden: F.D. Willems-Hissink, oud
82 jaar; Mw. B. Brandenbarg, oud 90
jaar.



Accountantskantoor Groot Wassink B.V. stelt zich ten doel het begeleiden
van bedrijven op het gebied van het

Totaal Management
De administratie is hierbij leidraad. Een belangrijk onderdeel hiervan is de
loonadministratie, welke o.a. als basis dient voor de projektadministratie en
manurenbewaking. Bovendien is een belangrijk onderdeel van de loonadmini-
stratie het Rechten Beheer Systeem voor wat de kliënten van de Bouwnijver-
heid betreft.

Voor deze taak vragen wij een

MEDEWERKER m/v
welke tevens in staat moet zijn de aangiften loonbelasting en omzetbelasting
te verzorgen en eventueel één dag per week bij een onzer kliënten werkzaam
is.

Voor deze afwisselende en verantwoordelijke funktie wordt geëist dat gega-
digde beschikt over het M.E.A.O.-diploma en bereid is zich theoretisch verder
te bekwamen.

Hebt u belangstelling voor deze funktie, dan ontvangen wij graag uw sollicita-
tiebrief.

Accountantskantoor

Groot Wassink B.V.
Postbus 41, 7260 AA Ruurlo

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

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f 2.000,- tot
f 4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

• VERMIST (20-11-'89):
kater, 2 jaar (tijgerkleurig),
veel wit onder de buik, borst
en hoofd.
Beloning voor inlichtingen.
HetJebbink11,tel. 1776.

• TE HUUR GEVRAAGD:
land voor pootaardappelen.
Liefst leemhoudende zand-
grond.
Aardappelselectiebedrijf
G. Wolsink, Tolhutterweg 11,
Ruurlo. Tel. 05735-1411.

• TE KOOP:
Schouwmodel gashaard, ge-
velkachel en keukenkachel.
Tel. 05450-93934.

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

Deze week
EXTRA VOORDELIG:

ROOMBORSTPLAAT
PER 250 GRAM 1,- VOORDELIGER

Banketbakkerij

J. Wiekart
Tel. 1750

Waar kastelen
statig rijzen
De LP van het Vordens Mannenkoor
is verkrijgbaar bij de winkeliers
in Vorden.

Vanaf zaterdag 25 november is de
opname tevens verkrijgbaar op
muziekcassette en CD en wel bij
Radio Bredeveld, Dorpsstraat.
Verder zijn hier verkrijgbaar de LP
en MC van de eerder opgenomen
kerstplaat.

Prijs van

LP en MC 20.-
CD 30.-
Ook kunt u bestellen bij alle leden
van het
VORDENS MANNENKOOR

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden, Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 23, 24 en 25 november

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Nieuw-
zeelandse

Kiwi's
10 stuks

3,95

MAANDAG
27 nov.

500 gram

Hutspot
panklaar 0.95

DINSDAG
28 nov.

500 gram

Worteltjes
panklaar 0.95

WOENSDAG
29 nov.

500 gram

Boerenkool
panklaar 1.95

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Steeds vaker hoor ik zeggen:
Bakker, de lekkerste speculaas bak jij!
Daar ben ik trots op en
daarom laat ik iedereen meeproeven /GILDE

van die heerlijke speculaas.
DIT WEEKEINDE:

OpGCUl33S van5,-voor 4," per250gram

Gevulde Speculaasstaven NU 1,60 penoogram

Weekendtaartje wasvoor 6,50
De enige echte Vordense Mik NU 4,50

XNIND/MOLENMKKERS

Bestel dit jaar uw roomboteramandelletters eens bij ons.
U proeft wel waarom!

WARME BAKKERDebakkef

cfiezeif

elke dag

veisbaki K

BAKT HETVOOR U
TELEFOON 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker

250 gram 6,75

WEEKENDSPECIALITEITEN

Boomstammetjes

5 halen
4 betalen

VOORDELIG VLEES.
EXTRA SCHERP IN PRIJS

6 Kippepoten
voor l(

Kipfilet
1 kno 14,95

Kip is lekker mager.
Kip is lekker voordelig.

Kip is in alle soorten te krijgen.
Bij uw slager:

UITEIGEN
WORSTMAKERIJ

Gebraden
Gehakt

100 gram 0,98

Leverworst
grof of fijn, 250 gram 1,95

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

MARKTAANBIEDING

Bami ot Nasi 1 KNO 6,75
Babi pangang 500 gram 6,25

MAANDAG+DINSDAG

VERSE WORST
fijn 1 kiio 7,95

grof 1 küo 11,50
SCHOUDERKARBONADE

1 kilo 7,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

Rundergehakt ^\\\0 11,50
h.o.h. gehakt 1 k,i0 7,95

8,95

Complete woninginrichting
en leuke cadeau-artikelen

zoals:

tafelkleden dekservetten
theemutsen sierkussens

dekbedovertrekken badmatten

vindt U bij:

interieuradviseur

Hackforterweg 19, Wichmond
Telefoon 05754-517

Rijksstraatweg 39, Warnsveld
Telefoon 05750-26132

Openingstijden winkel Warnsveld:
9.00-12.30 uur en 13.30-18.00 uur
Vrijdag koopavond: tot 20.00 uur. Zaterdags: tot 16.00 uur.

MAANDAGMORGEN en WOENSDAGMIDDAG GESLOTEN

De Rabobank
verhoogt haar

spaarrentetarieven

m.i.v. 13 november 1989

Rabobank Rendement Rekening
minimum saldo 10.000,-

Rabobank Beleggersrekening
tot 25.000,-
25.000,- — 50.000,-
vanaf 50.000,-

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

a. s. zondag half drie
de voetbalwedstrijd

VORDEN
KILDER

. (sport pa r k Oude Zutphenseweg)
Komt allemaal kijken naar de topper

in de hoofdklasse van de
afd. Gelderland!

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

APPEL-SPIJSTAARTJES
goed gevuld met appel en spijs

GEWOON GEWELDIG LEKKER

DIT WEEKEND:

van 5,95 voor 4,95

Natuurlijk VERS van

't winkeltje in vers brood en banket

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



Dankbaar en blij geven we U
kennis van de geboorte van
ons zoontje en broertje

Jan Jorrit

We noemen hem

Jorrit
l Aben
Willy Hartelman-Dijkman
Thomas en Elske

18 november 1989
Hoetinkhof135
7251 WJ Vorden

Een heelgroot wonder,
een heel nieuw leven,
een dochter, een zusje
is ons gegeven.

Dankbaar en blij zijn we met
de geboorte van

Doreen
Erik, Geja,
Tim ter Beest

14 november 1989
De Bongerd 24
7251 CD Vorden

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

Gerrit van Bemmel
Ineke van Bemmel-

Rietman
Loes en Vera

18 november 1989
Hoetinkhof62
7251 WG Vorden

Voor Uw belangstelling en
deelneming ons betoond na
het overlijden van onze lieve
moeder en oma

Dina Korenblik-
Schouten

betuigen wij u hiermede onze
oprechte dank.

Namens de gehele
familie Korenblik

november 1989
Oude Zutphenseweg 1
7251 H L Vorden

De dag van mijn afscheid als
onderwijzeres aan de basis-
school 'De Kraanvogel' te Vor-
den is mede door Uw aanwe-
zigheid, cadeaus en bloemen,
een onvergetelijke dag gewor-
den voor m ij.
Hartelijk dank daarvoor.

R. Besselink
Ruurlo, november 1989

Komt U ook?
zaterdag

25 november a.s.
'Het

Verrassingspakket'
in zaal Schoenaker door

toneelvereniging

KRATO

Pusta-
broodje
ZATERDAG:

a 1,50

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

Autoverzekering vanaf f 7,50
per maand.

Natuurlijk bij...
Wenzel Spellbrink Ass.

Tel. 05430-1 85 85
Ruurlo 05735-2136

PRETTYMARKT
Heeft u nog spulletjes,

bel dan naar:

Fam. Oonk, tel. 2920
(gewijzigd!)

en wij halen het op!
(Eens in de twee maanden)

Uitvoering
toneelvereniging

KRATO
zaterdag

25 november a.s.
in zaal Schoenaker

'Het
Verrassingspakket
aanvang 20.00 uur
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In plaats van kaarten

Roei Langius
en

Nelleke te Velde
gaan trouwen op zaterdag 2 december
1989 om 12.00 uur in het gemeentehuis ~$-
te Vorden.

Iedereen die ons hiermee wil feliciteren
is van harte welkom op onze receptie
van 15.00 tot 16.30 uur in Hotel Bakker,
Dorpsstraat 24 te Vorden.

$

i
*

Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden

In verband hiermee zal schildersbedrijf Uiterweerd
B. V. vrijdag 1 december vanaf half 5 en zaterdag 2
december de gehele dag gesloten zijn. '$-

t
*

*

fHTBT^^

Ap van Bruggen
Gee van Bruggen-Hoekstra

zijn op 30 november 1989 40 jaar ge-
trouwd.

Dit hopen wij te vieren, samen met onze
kinderen en kleinkinderen.

Receptie van 15.00 tot 17.00 uur in Ho-
tel-restaurant 'Bakker', Dorpsstraat 24,
Vorden.

november 1989
Brandenborchweg 5
7251 MA Vorden

#
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*-*'-Op woensdag 29 november a.s. hopen .£
wij met onze kinderen en kleinkinderen -#-
ons 45-jarig huwelijksfeest te vieren.

-*-
t#
-#-

Ab Winkels
en

-#-
-#-

Hanna Winkels-Peters

Receptie van 15.30-17.00 uur in de zaal
'De Herberg', Dorpsstraat 10 te Vorden.

Liever geen bloemen.
*

7251 HR Vorden, november 1989
~£~ Almenseweg 40
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Aan allen die ons denken te kennen.
En om het geroddel uit de wereld te helpen.

Helpen wij u graag een handje mee.
Wij doen het nog steeds samen.

Hierbij danken wij u voor uw leuke
gedachtengang.

Peter en Willy
BiBTBTBTBTBTBiB:B:BTBiB:B:B:̂

*$

Na een kortstondige ziekte, is heden nog onverwacht
van ons heengegaan, mijn zuster, schoonzuster en
onze tante

Berendina Brandenbarg
in de ouderdom van 90 jaar.

Uit aller naam:
H. Brandenbarg

7251 BC Vorden, 13 november 1989
Kerkstraat 5

De teraardebestelling heeft inmiddels plaatsgevon-
den.

Daar het ons onmogelijk is u allen persoonlijk te be-
danken, betuigen wij u langs deze weg onze oprechte
dank voor uw medeleven en belangstelling, zowel tij-
dens de ziekte als na het overlijden van mijn lieve
man, onze zorgzame vader en fijne opa.

Derk Jan Janssen
Het heeft de kinderen en mij bijzonder gesterkt en ge-
troost dat hij voor veel mensen zo veel betekende.

E.W. Janssen-Klein Ikkink
Els en Bennie
Rieten Jan
en kleinkinderen

Vorden, november 1989.

Sint wij willen U informeren
om Uw inkopen bij ons te proberen.
Wij geven 10% korting è contant
als U van 27 nov. t/m 5 dec. bij ons beland.
Dus in plaats van zegels plakken
heeft U die 10% mooi te pakken, (m.u.v. Fleurop)
En als U ons bedrijf nog niet kent,
zeker weten dat U aan het goede adres bent.

Koopavond van woensdag 29 nov. t/m maandag
4 dec. Dinsdag 5 dec. sluiting om 16.00 uur!

BLOEMIST-HOVENIERSBEDRIJF

b.v.
Zutphenseweg 64 Tel. 1508 Vorden

Gymnastiekvereniging

„Sparta"

Zaterdag 25 november a.s.

UITVOERING
in de

Sporthal 't Jebbink
Aanvang 19.30 uur

Entree f2,50 voor volwassenen
-f 1,25 voor kinderen tot 12 jaar.

Donateurs gratis entree op vertoon
van hun donateurskaart.

Komt allen! Komt allen!

Op korte termijn hebben wij plaats voor

3a4dames
voor het schoonmaken van onze kantoren.

Werktijden:
maandag t/m donderdag
van 17.00 tot 18.00 uur
zaterdag van 8.00 tot 12.00 uur

Schriftelijke sollicitaties richten aan:

NEDAC SORBO GROEP B.V.
Postbus 12
7250 AA VORDEN
T.a.v. mevrouw M. Nijhof

MET EEN KNIPOOG NAAR
SINTERKLAAS

U begrijpt dat St. Nicolaas ons extra aanspoort veel
hartige delikatessen te brengen. U mag vast komen

proeven deze week. Kunt u tevens profiteren van
onze aanbiedingen!

VOOR HET WEEKENDRECEPT:

Klapstuk
limousin, 500 gram

TIP VOOR DE BOTERHAM:

Zeeuws Spek
100 gram

Boterhamworst
100 gram

DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG:

Babi pangang
500 gram O,

0,89
STEAK

heel apart, heel lekker
100 GRAM

175
Maandag:

Spek-
lappen
500 gram

? 98

Dinsdag:

Verse worst
500 gram 4,98

Runderworst
500 gram 5,98

Woensdag:

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

Rundergehakt
500 gram 5,98

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 — Vorden

Tel. 05752-1321

Bij elke fles Dow's Port
een gratis cockerel,

het^ymbool vanL
Portugal f

W I J N H U I S
V O R D E N
Burgemeester Galleestroat 12
Telefoon 05752-1391

DEZE WEEK:

chocolade of hazelnoot
SCHUIMTAART

ZAT ERDAG 25 NOVEMBER

leüertera
Gezellige dans- en
showavond m.m.v.

nu van f 9,00 voor f7,50

bij uw

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18-VORDEN-TEL1384

Aanvang 21.00 uur
Entree f 10,-

Vanaf ca. 23.00 uur is de
oosterse kraam geopend
voor een warme hap

MAI TAI
(in de oude bezetting)

De salsa groep

One
Formation
Voor informatie:
05752-1996 Ligeon Eric
05752-2243 ten Barge Corrie

UITVAART V UITVAART
VERZORGING || VERZEKERING

zonder meer 'n zorg minder

Om u nog sneller van dienst te rijn,
kunt u ons 06-nummer beOen:

06-8212240
Monuta, óóK in uw woonplaats dag en nacht te ontbie<Jen

Tiger BAHIA badkamer
accessoires in wit/chroom uitvoering

^Mü EXTRA VOORDELIG
CLOSETROL-
HOUDER
AcIviesprijsSSVS"
AktieprijsOP OP

BEKERHOUDER
DUBBEL
Adviesprijs2975
Aktieprijs

UOSETBORSTEL
GARNITUUR
Ac1viesprijsi975
Aktieprijs



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

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

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

Wethouder Mr. M.A. V. Slingenberg:
donderdagmorgen volgens afspraak.

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

WOVMAG BATIG
SALDOJAAR-

REKENING 1988
BEHOUDEN

De jaarrekening van de Stichting Wel-
zijn Ouderen Vorden sluit met een po-
sitief saldo van f 6.599,61. Het is ge-
bruikelijk dat indien men voor een be-
paald jaar meer subidie heeft gekregen
dan er daadwerkelijk wordt uitgegeven,
het teveel ontvangen bedrag wordt te-
ruggestort in de gemeentekas.
Het ouderenwerk zal in de toekomst
echter een steeds belangrijker plaats
binnen het gemeentelijk welzijnsbeleid
in gaan nemen. Bij wijze van uitzonde-
ring stellen burgemeester en wethou-
ders de gemeenteraad dan ook voor
om dit bedrag niet in de gemeentekas
terug te laten storten maar om te be-
sluiten dat de Stichting Welzijn Oude-
ren Vorden het batig saldo mag ge-
bruiken voor flankerend ouderenwerk
(daadwerkelijke steun en hulp aan
ouderen).

ERKOOP BOUW-
GROND
IN KRANENBURG

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om het laatste
bouwkavel van het (oude) bestem-
mingsplan Kranenburg 1979 te verko-
pen aan de heer A.B.M. Jansen. Alle
gegadigden die in aanmerking kwa-
men volgens het puntensysteem zijn
hiervoor benaderd.
De opbrengst wordt gestort in de reser-
ve 'voorlopig afgewikkelde complexen
van het grondbedrijf.

BEVRIJDING
Burgemeester en wethoduers stellen
de gemeenteraad voor om een krediet
van f 10.000,— beschikbaar te stellen
voor de herdenking en de viering van
45 jaar bevrijding.

In 1990 zal de organisatie niet alleen in
handen zijn van de Oranjevereniging,
maar ook van de mede op initiatief van
de burgemeester opgerichte Comité 4
en 5 mei Vorden. Dit comité zal het
officiële herdenkingsprogramma orga-
niseren, terwijl de Oranjevereniging
het feestprogramma voor haar reke-
ning neemt.

Burgemeester en wethouders zijn van
mening dat het herdenkingsprogram-
ma van het Comité 4 en 5 mei Vorden
voorgaat op het feestprogramma van
de Oranjevereniging.

FVALSTOEFEN-
HEFFING IN 1990

HOGER
In 1990 zal per perceel f 100,— aan
reinigingsrechten betaald moeten wor-
den. Vergeleken met de forse stijging
van 1989 is de stijging voor 1990 ge-
ring. De kostenstijging is het gevolg
van het duurder worden van:
— de kosten voor het huisvuilophalen;
— toename stortkosten huisvuil;
— daling kosten chemisch afval
— ophalen koelkasten en diepvreizers;
— duurder worden van de glascontai-

ners.

flDEHANDELING
Ür^VAN BEZWAAR-

EN BEROEP-
SCHRIFTEN

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor een procedure-
verordening vast te stellen waardoor
ieder bezwaar- of beroepschrift dat bij
de gemeente ingediend wordt, gelijk
behandeld wordt. Over bijna alle be-
zwaar- en beroepschriften zal een spe-
ciale commissie een advies gaan geven.
Tot op heden werd door de commissie
voor de behandleing van bezwaar— en
beroepschriften alleen een advies uit-
gebracht indien het een bezwaar— of
beroepschrift betrof dat aan de ge-
meenteraad gericht was. In de toe-
komst wordt het zo dat deze commissie
eveneens een advies zal uitbrengen in-
dien een bezwaar— of beroepschrift
gericht wordt aan de burgemeester of
aan burgemeester en wethouders.
Hierdoor zal dit een stuk duidelijker
worden.
De commissie van bezwaar— en be-
roepschriften bestaat uit onafhankelij-
ke personen die buiten het gemeente-
lijk apparaat staan.

ANLEG TROT-
'TOIR EN PAR-

KEERHAVEN AAN
DE BURGE-

MEESTER GALLEE-
STRAAT

Voor de in aanbouw zijnde winkelpan-
den moet, ten behoeve van de bereik-
baarheid daarvan, het trottoir verlegd
en een parkeerhaven aangelegd wor-
den. Van drie eigenaren moet een per-
ceeltje grond verkregen worden. Deze
hebben de grond aan de gemeente
voor niets overgedragen, waar tegen-
over staat dat de gemeente de werk-
zaamheden uit zal voeren.

OLLECTE

Burgemeester en wethouders hebben
aan de Raad van Kerken vergunning
verleend voor het houden van een col-
lecte van 4 tot en met 8 december aan-
staande.

INIMABELEID

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor een minimabeleid op
te starten. Het beleid met betrekking tot de Algemene Bijstandswet en andere
uitkeringsregelingen wordt in hoge mate bepaald door de rijksoverheid. De ruim-
te voor de gemeenten om hierin een eigen beleid te voeren is gering. Toch is er
enige ruimte om ten gunste van de mensen die een beroep op deze regelingen
moeten doen. Burgemeester en wethouders willen daarom de bijstand zoveel
mogelijk op individuele omstandigheden toesnijden. Het moet wel altijd gaan om
zaken die de noodzakelijke kosten van het bestaan betreffen. De burger heeft
behoefte aan rechtszekerheid waar het gaat om de bestaansvoorziening.

Bevorderen van scholing
In de Rijksgroepsregeling Werkloze Werknemers staat dat bijstand wordt verleend
voor kosten van om-, her- en bijscholing als daarin niet op een andere wijze kan
worden voorzien. Voor scholingskosten kan men derhalve in principe een bijdra-
ge verkrijgen. Burgemeester en wethouders willen c^e mogelijkheid duidelijk
onder de aandacht van diegenen gaan brengen die d^woor mogelijk in aanmer-
king komen.

Bijstand in bijzondere bestaanskosten
Voor bijzondere bestaanskosten bestaat in principe ook een recht op bijstand.
Hieronder verstaat men noodzakelijke extra uitgaven^üe wegens ziekte of andere
bijzondere omstandigheden gedaan moeten worden.^B>rbeelden:
— medische voorzieningen zoals brillen, prothesen, speciaal schoeisel, extra voe-

ding en extra waskosten, kosten huishoudelijke hulp, kosten alarmeringssys-
teem etc;

— extra stookkosten bij ziekte, kleding die door plotselinge verandering van li-
chaamsgewicht veranderd moet worden, kosten bij opname in een inrichting
etc.;

— vervoerskosten die noodzakleijk zijn voor deelname aan het maatschappelijk
verkeer van zieken en gehandicapten die geen gebruik kunnen maken van het
openbaar vervoer.

De gemeente heeft hier enige vrijheid in om uit te maken wat wel en wat niet voor
bijstand in aanmerking komt. Ook andere zaken kunnen gerekend worden onder
bijzondere bestaanskosten, omdat het uitgangspunt van de wet een individuele
beoordeling is. Burgemeester en wethouders zullen iedere aanvraag die gedaan
wordt uiteraard zorgvuldig beoordelen.

Voor bijzonder bijstandsverlening komen mensen in aanmerking met een mini-
mumloon of -uitkering en mensen die een wat hoger inkomen hebben. Mensen
met een iets hoger inkomen moeten wel rekening houden met een stuk eigen
draagkracht. Het rijk heeft hiervoor nprmen vastgesteld. Het rijk gaat er ook van
uit dat mensen met een minimum inkomen f 171,— per jaar zelf kunnen beste-
den aan bijzondere bestaanskosten. Dit betekent dat de eerste f 171,— niet ver-
goed wordt. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad echter voor
om dit bedrag wel voor vergoeding in aanmerking te laten komen. Daarbij zal
individueel getoetst worden of het voor betrokkene inderdaad onmogelijk is dit
drempelbedrag te betalen.

Eigen inkomsten uit arbeid
Personen die een uitkering ingevolge de Algemene bijstandswet krijgen kunnen
hun inkomen verhogen door het verrichten van arbeid. Deze inkomsten worden
de eerste 2 jaar gedeeltelijk op de bijstandsuitkering gekort. Na twee jaar moet
volgens de wet alles dat bijverdiend wordt verrekend worden, behoudens zeer
individuele gevallen. Burgemeester en wethouders zijn van plan om in elk indivi-
dueel geval na te gaan of er aanleiding is om de gedeeltelijke vrijlating voort te
zetten.

Kurijtscheldingsbeleidgemeentelijke belastingen
Bij de aanslagen van de gemeentelijke belastingen zit een bijsluiter waarin aange-
geven is wanneer en hoe men voor kwijtschelding in aanmerking kan komen. De
afdeling Welzijn zal de cliënten op deze mogelijkheden attent maken.
Gemeentelijk fonds bijzondere noden.
In 1986 heeft de gemeenteraad besloten om een fonds bijzondere noden in te
stellen. Inwoners die tenminste eenjaar in de gemeente wonen en voldoen aan de
regels van de 'Verordening inzake het verstrekken van bijdragen in de vorm van
een gift dan wel een renteloos voorschot ter leniging van een financiële nood'
kunnen een beroep doen op het noodfonds.

Voorlichting
door de veelheid van wetten, regelingen en overige maatregelen die van belang
zijn voor mensen met een laag inkomen, zien de mensen door de bomen het bos
niet meer. Door de gemeente Rotterdam is kort geleden een uitgebreid onderzoek
gedaan naar de bekendheid van alle regelingen en hoe de mensen daar een
beroep op doen. Het bleek dat ruim de helft van de mensen geen gebruik maakte
van de mogelijkheden die er zijn om inkomsten te verkrijgen. De huursubsidiere-
gelingen, de woonkostentoeslagregeling, de mogelijkheden voor bijzondere bijs-
tandverstrekking en de gemeentelijke reductieregelingen waren onbekend of
schrokken de mensen af door de bureaucratische drempels.
Burgemeester en wethouders nemen aan dat dit in Vorden weinig anders zal zijn.
Door het geven van een goede voorlichting willen zij hierin verbetering brengen.

OLUMEBESLUIT
WET OP DE

STADS— EN
DORPSr

VERNIEUWING
Jaarlijks, voor het begin van het nieuwe
kalenderjaar, neemt de gemeenteraad
een besluit dat aangeeft tot welke be-
dragen voor het komende jaar gere-
kend kan worden voor subsidie-aanvra-
gen op grond van de subsidieverorde-
ning stads— en dorpsvernieuwing.
Volgens deze verordening kan dit voor
monumenten en rieten daken, midden
en kleinbedrijf in dorpsvernieuwings-
gebieden en voor accommodaties van
sociaal-culturele instellingen in dorps-
vernieuwingsgebieden.
Burgemeester en wethouders willen de
gemeenteraad voorstellen om
f 65.000,— beschikbaar te stellen voor
woningverbetering voor door eige-
naren bewoonde woningen. Voor
huurwoningen geldt een andere rege-
ling. Voor monumenten en Heten da-
ken wordt voorgesteld een bedrag van
f 50.000,— op te nemen.

Vorden kan van het rijk in principe een
bedrag tegemoet zien voor stads— en
dorpsvernieuwing van f 190.000,--. Het
resterende bedrag van f75.000,— wil-
len burgemeesteren wethouders beste-
den ter bestrijding van de kosten
omleidingsroute en de reconstructie
van de rijksweg.

Inspraak
Over dit onderwerp is inspraak moge-
lijk op grond van de inspraakverorde-
ning ruimtelijke plannen en dorpsver-
nieuwing. Tot 7 december aanstaande
kunnen schriftelijke reacties kenbaar
gemaakt worden aan burgemeester en
wethouders.
Tijdens de behandeling van het voor-
stel in de commissievergadering voor
algemeen bestuur op 12 december
aanstaande, aanvang 20.30 uur, kunt u
ook een mondelinge reactie^reven. U
wordt verzocht dit tijdig do^Be geven
aan de afdeling ruimtelijke ordening
ter secretarie, toestel 43.

ouw-
VERGUNNINGEN

Op 14 november jongstleden hebben
burgemeester en wethouders bouwver-

ERGADERING GEMEENTERAAD
OP 28 NOVEMBER 1989

Voor deze vergadering staan de volgende punten op de agenda:
— afrekening subsidie 1988 Stichting Welzijn Ouderen Vorden;
— nota minimabeleid;
— verkoop bouwgrond in Kranenburg;
— beschikbaar stellen krediet voor de herdenking van 45 jaar bevrijding;
— wijziging van de begroting 1989 nr. 39-89;
— vaststelling maximum-krediet inrekening-courant voor het jaar 1990;

vaststelling maximumbedrag voor aan te gane kasgeldleningen en verle-
nen machtiging tot het uit/.etten van kasgelden voor het jaar 1990;

— verordening Reinigingsheffingen 1990;
— beschikbaarstellen krediet en aanvragen en aanvaarden van 2 leningen

en jaarlijkse bijdragen uit 's-Rijks kas voor de aankoop en exploitatie van
2 (huur)woonwagens;

— verwerving grond en aanleg trottoir/parkeerhaven aan de Burgemeester
Galleestraat.

— aanstellen tijdelijke kracht;
— behandeling van bezwaar- en beroepschriften op grond van de Wet Arob

en op grond van andere wetten en verordeningen.

Zoals altijd vindt deze vergadering in het gemeentehuis plaats, aanvang
19.30 uur.

gunning verleend aan de heer M.A.A.
Siemerink, Zutphenseweg 7 te Vorden,
voor het gedeeltelijk veranderen van de
winkel op het perceel Zutphenseweg 7
te Vorden.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wet-
houders een bezwaarschrift worden in-
gediend.

NTWERP-HER-
IENING 1989

VOORSCHRIFTEN
BESTEMMINGS-

PLAN VORDEN-KOM
1980

Een ontwerp-herziening van de voor-
schriften van het bestemmingsplan
'Vorden—Kom' ligt thans ter inzage.
De aanleiding van deze herziening is
het verzoek van de Rijksgebouwen-
dienst om ten behoeve van het lande-
lijk mobilofoonnet een 35 meter hoge
zend- en ontvangmast bij het plaatse-
lijk politiebureau te zetten

In de toelichting op het bestemmings-
plan merken burgemeesteren wethou-
ders op dat 'onderkend moet worden
dat de in het hart van het dorp voorges-
telde 35 meter hoge zendmast contras-
teert met de omringende lage dorpsbe-
bouwing. Uit correspondentie met de
politie-verbindingsdienst en de plaat-
selijke groepscommandant is evenwel
gebleken dat van gemeentewege ge-
vraagde alternatieven niet aanwezig
zijn. Gelet op de in het geding zijnde
belangen is vervolgens node akkoord

gegaan met het wijzigen van het bes-
temmingsplan in die /in, dat de realise-
ring van een 35 meter hoge zend- en
ontvangmast mogelijk wordt'.

ANSTELLEN VAN
EEN TIJDELIJKE

KRACHT
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om een tijdelij-
ke kracht in te schakelen voor het in-
ventariseren van alle panden die op de
riolering zijn aangesloten en voor het
opzetten van een woningkwaliteitso-
vcr/.icht. (k-schat wordt dat de tijdelijke
kracht hiervoor een half jaar nodig
heeft.

NZAMELINGS-/
AFGIFTE-
MOGELIJK-

HEDEN AFVAL
Het huisvuil wordt elke donder-
dag opgehaald met het verzoek dat
op die dag 's-morgens uiterlijk 7
uur aan de openbare weg te plaat-
sen.
Voorts kunt u meewerken aan een
schoner milieu door:

- chemisch afval in te leveren op
de eerste en derde maandag
van de maand tussen 16-17 uur
aan depot Enkweg 11;

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

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.

EMEENTE HAALT OUDE KOELKASTEN OP
Met ingang van donderdag 7 december haalt de gemeente afgedankte koelkasten en diepvriezers op. Doordat

hierin cfk's en olie zitten, zijn deze belastend voor het milieu indien deze stoffen na verloop van tijd vrijkomen na
het storten ervan. Hierdoor wordt de ozonlaag aangetast en de bodem verontreinigd. Om dit te voorkomen brengt de
gemeente de koelkasten naar 'de Sloopstraat' in Zutphen die de olie en de cfk's op deskundige manier verwijdert en afvoert.
Omdat de afdeling gemeentewerken niet iedere eerste donderdag van de maand de hele gemeente door kan rijden, zijn er
voor het ophalen van de koelkasten enkele spelregels gemaakt.
1. Iedereen, die een koelkast of diepvriezer mee wil geven, moet dit uiterlijk op de eerste woensdag van de maand doorgeven

aan de afdeling algemene zaken ter secretarie, telefoon 05752 -2323 tst 42.
2. De oude koelkast of diepvriezer dient de eerste donderdag van de maand uiterlijk om 12.00 uur aan de weg te staan.

Aan het meegeven van een koelkast zijn geen kosten verbonden.
De firma Ter Horst, die voor de gemeente het huisvuil ophaalt, zal deze koelkasten en diepvriezers niet meer meenemen.

^^^^» ••̂ •̂̂ "̂ •̂ •̂•̂ •̂•̂ •̂•î ^M^^B ••̂ ^ •̂̂ •̂•̂ ^ •̂̂ ^^É^^M
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Trimmer, laatje zien! Voorlichtingavond Diabetes-collecte
Joggers, trimmers en hardlopers, die deze sport op de openbare weg beoefe-
nen, doen er goed aan geen loopje met de duisternis te nemen. 'Zorg datje
gezien wordt door andere weggebruikers', is het dringend advies.

In de gaten lopen is veiliger
Een heel leger mensen loopt in de vrije
uren hard of jogt om de lichamelijke
conditie op peil te brengen of te hou-
den. Het mag een gezonde bezigheid
zijn, er zit echter ook een gevaarlijke
kant aan. Want wanneer deze loop-
sport in de donkere uren wordt be-
oefend op de openbare weg, dan vor-
men de trimmers en joggers een kwets-
bare groep in het verkeer. Het trim-
men, joggen en hardlopen gedurende
de herfst en wintermaanden is op on-
verhard terrein welhaast onmogelijk in
verband met de ongelijkheid van het
terrein. Daar te trainen zou dan alleen
maar blessures opleveren. Dus wijken
de trimmers, voor zover zij niet in geor-
ganiseerd verband trainen, op eigen
houtje naar de openbare weg en veelal
buiten de bebouwde kommen.

Waarom naar buiten de bebouwde
kommen? Omdat het soms binnen de
drukke bebouwde kommen dubbel
goed opletten geblazen is en er gestopt
of uitgeweken moet worden voor ander
verkeer, waardoor het trimritme ver-
stoord wordt, wordt vaak gekozen voor
- vaak onverlichte — wegen buiten de
bebouwde kom. Om dan tot de ontdek-
king te komen dat daar, net als in de
bebouwde kom, ook andere verkeers-
deelnemers zijn.

De Rijkspolitie Vorden geeft in samen-
werking met de plaatselijke afdeling
van Veilig Verkeer Nederland de vol-
gende adviezen voor trimmers, joggers
en hardlopers:

— Loop zoveel mogelijk op verlichte we-
gen.

— Gebruik het trottoir of fietspad als dat
er is.

— Loop aan de linkerkant van de weg,
zodat je het tegemoet komende verkeer
ziet.

— Loop defensief, dat wil zeggen: houd er
rekening mee, dat er geen rekening met
jou wordt gehouden. Ga de berm in als
je ziet dat de andere weggebruiker niet
aflaat reageert.

— Loop nooit op wegen waar snel wordt
gereden. Het komt voor dat lopers uit
het niets in de koplampen van een auto
opduiken. Door de snelheid van de auto
en te laat reageren van de bestuurder is
de kans op een aanrijding groot.

- Trimmer laat je zien.

Een zeer goed hulpmiddel is retroflec-
tie, ook wel retroreflectie genoemd.
Het is een vorm van reflectie waarbij
het grootste deel van de invallende
lichtstralen wordt teruggekaatst in de
richting de lichtbron, bijvoorbeeld de
koplampen van een auto. In toene-
mende mate wordt sportkleding van re-
tro flecterend materiaal voorzien. Ook
de sportschoenen waarin dit materiaal
is verwerkt zijn in de handel. Losse re-
tro flecterende banden zijn eveneens
verkrijgbaar, die men om de broeks-
pijp en om de arm kan dragen. De be-
ste plaats om de band te dragen is bij
de enkel. Ook zijn er knipperende rode
waarschuwingslampjes zichtbaar tot
300 meter afstand. Ook zijn er rugzak-
ken en schoudergordels in de handel
die eveneens voorzien zijn van een ver-
lichtingssysteem. Denk er aan: Trim-
mer, laatje zien!

2de trekking
St. Nicolaasaktie
21 november Vordense
Ondernemersver.
Vleespakketten

1. J. v. Wijk
2. K.A. Muis
3. L. Wakkers
4. B. v.d. Houwen
5. A. Bloemendaal
6. H.J. Heyink
7. D. v. Dorsten Nauta
8. W.A. Berendsen
9. v. Renen

10. B. Duistermaat
11. G. Rossel-Wesselink
12. Woltering
13. W. Bruggink-v.d. Velde
14. H. Bakker
IS.J.W.Regelink

Verrassingspakket

l.D.H. Pardijs
2.H.v.d.Barg
3. G. Vliem
4. B. Memelink
5.J.W. Kornegoor
6.W. Mokkink
7. den Boer
S.A.R-Heuvelink
9. G.A. Holsbeeke

10. W. Winkel
11. B. Mullink
12. v. Ark
13. ErikReindsen
14. A. Lichtenberg
15. H.Hemink
16. E. KI. Haneveld
17. Groot Nuelend
18.K.Pöhn
19. R. teVaarwerk
20. B.H. Koning
2l.A.G. Bosman
22. Mevr. Brinkman
23.J.A. Overbeek
24. H.A. Koning-Pardijs
25. Wagenvoort
26. Harry Kuiper
27.H.Wielaard
28. H. Weulen Kranenbarg
29. A. de Gelder
30. A.A. Hoebink
31. J. Borgonjen
32. A.R. v.Dijk
33. A.J. Havenaar
34.J.Eulink
35. A. Smallegoor
36.B.v.Zeyst
37. Rianne Brummelman
38. G. Hellewegen
39. ReinierGosselink
40. G.J. Voorhorst

'tjebbink 67, Vorden
Margrietlaan 23, Vorden
DekkerswegS, Ruurlo
Bergkappeweg l, Vorden
Zutphenseweg 49, Vorden
Stopsdijk l, Almen
H.K. v. Gelreweg 7, Vorden
Het Kerspel 9, Vorden
't Spiker 42, Warnsveld
Ruurloseweg 89, Vorden
Dennendijk 4, Warnsveld
Burg. Galleestr. 18, Vorden
Raadhuisstr. 15, Hengelo
Mulderskamp 2, Vorden
Koekoekstr. 7, Vierakker

Dennendijk 2a, Leesten
Molenweg 31, Vorden
Waarlerweg 4, Vorden
Ehzerallée 6a, Vorden
Kostedeweg 10, Vorden
Mosselseweg 22, Vorden
Lochemseweg 34, Warnsveld
Eikenlaan 14, Vorden
de Haar 4, Vorden
Almenseweg 33, Vorden
Ganzensteeg 7, Vorden
Zutphenseweg 34, Vorden
Hoetinkhof 53, Vorden
Het Heyink 4, Vorden
De Sav. Lohmanstr. 29, Zelhem
Molenweg 7, Vorden
Lindeseweg l, Vorden
Ruurloseweg 6, Vorden
Brinkerhof 27, Vorden
Ehnerallée l, Almen
Boshuisweg l, Vierakker
Almenseweg 5, Vorden
Hamsveldseweg 4, Vorden
Kostedeweg 9a, Vorden
Dennendijk 12, Warnsveld
De Bongerd 30, Vorden
Hoetinkhof 82, Vorden
Ruurloseweg 45, Vorden
Nieuwstad 7, Vorden
Eikenlaan 19, Vorden
Zutphenseweg 115, Vorden
Hoetinkhof 237, Vorden
Hoetinkhof 151, Vorden
de Hanekamp 24, Vorden
Lansinkweg l, Leesten
Het Kerspel 30, Vorden
Polweg l Oa, Vorden
't Hoge 12, Vorden
Schuttestraat 24, Vorden
B. v. Hackforterweg 8, Vorden

De VarkenskernEibergen-Groenlo-Ruurlo
en Vorden houdt op 28 november a. s. een
voorlichtingsavond. Op alle bedrijven
loopt weieens een muis of rat rond afkomen
insecten voor. Dat is ook niet te voorkomen.
Toch is dit ongedierte schadelijk door het
aanvreten b.v. van de isolatie en overbren-
gen van ziektes en opvreten van voer.

Hier wil men als varkenskern aandacht
aan besteden. Ook wordt gedacht aan
gezondheid van de varkenshouder.
Mevrouw V. Dings specialiste Dierhy-
giene varkenshouderij zal het verhaal
en de uitleg voor haar rekening ne-
men.
Deze avond wordt gehouden op dins-
dag 28-11 in zaal Dute te Beltrum.
Voor de cursus Boer en Commercie is
nog deelname mogelijk.

Duits mannenkoor
op bezoek
Het Warnsvelds Mannenkoor ontvangt
op 25 november as. het Duitse man-
nenkoor 'Manner Gesang Verein Lie-
derkranz' uit Horstman Het Warns-
velds Mannenkoor heeft dit koor op te-
genbezoek uitgenodigd om gezamelijk
een concert te verzorgen in sporthal
'De Kei' voor alle ingezetenen van
Wamsveld. In 1986 heeft het W.M.K.
een bezoek gebracht aan Horstmar en
ook zijn er contacten tussen andere
verenigingen uit beide gemeenten.
Wanneer het W.M.K. zelf terug kijkt op
haar bezoek 3 jaar geleden aan Horst-
mar dan herinnert men zich nog steeds
een zeer fijn concert voor meer dan
500 toehoorders! De recenties in de
krant waren lovend en de ongedwon-
gen en gezellige sfeer na afloop is nog
steeds een goede herinnering. Rede-
nen te over dus om een dergelijke ge-
beurtenis ook in Warnsveld te laten
plaats vinden. Om de vriendschapsba-
den tussen beide gemeenten extra te
onderstret^n zullen de oosterburen
door Bu^Bneester Hopperus Buma
en wethouders officieel op het ge-
meentehuis worden ontvangen. Van
deze ontmoeting heeft men in Warns-
veld een hooggespannen verwachting;
gezelligheid en vriendschap zullen l >r -
langrijke^fctoren zijn, echter de muzi-
kale kwalreK zal tijdens het concert op
de voorgrond staan. Om de speciale
sfeer van deze dag te onderstrepen zal
het concert voor het publiek gratis toe-
gankelijk zijn. Na afloop van het con-
cert worden de aanwezigen uitgeno-
digd nog enige tijd gezellig na te blij-
ven. De dansmuziek wordt verzorgd
door het Dans en Showorkest 'Festival'.
Medewerkers aan dit concert zullen
zijn:
Warnsvelds Mannenkoor, o.l.v. Hans
Vos;
Manner Gesang Verein 'Liederkranz
Horstmar', o.l.v. Wilhelm Münch;
Beide koren zullen aan de vleugel wor-
den begeleid door respectievelijk, Lin-
da van der Mee en Utah Pesch;
Verder wordt medewerking verleend
door een rythm-groep en twee trom-
pettisten. Solistische bijdragen komen
van de Wamsveldse zangers Paul Eij-
kelkamp - Bas/bariton en Ad Korevaar
— tenor. De muzikale leiding is in han-
den van Hans Vos. De lokatie is sport-
hal 'De Kei' te Warnsveld, de toegang is
gratis.

Openbare
Bibliotheek
Keuze uit de aanwinsten van
de Openbare Bibliotheek
Brommers en motoren; het totale
tweewielerboek; Cook, Robin — Coma;
Currey, Richard — Het dodelijk licht;
Griffin, W.E.B. — De kapiteins; Heelal,
het: Waarvandaan? Waarheen?; Jakes,
John — De tol van de vrijheid (Noord
en Zuid 5); Koebner, Hans K. — La-
sers: samenspel van optiek en elektro-
nica; Leven, Jeremy — De duivelskuns-
tenaar; Millard, David Lyle — Impasto:
een compleet overzicht voor de olie-
verfschilder; Motortrend: allerlei facet-
ten van de motorsport; Na zelfdoding:
hulp aan nabestaanden; Stone, Irving
- Het leven van Vincent van Gogh;

Wood, Barbara — De kinderen van
Moembi.

Uitvoering W.I.K.
De Gymnastiekvereniging WIK houdt
voor alle ouders en belangstellenden
de jaarlijkse uitvoering in de sporthal
'De Lankhorst' te Wichmond. Aan
deze avond zijn veel oefeningen en in-
spanningen voorafgegaan om 'n geva-
rieerd programma te brengen. Deze
avond is op zaterdag 25 november.

De opbrengst van de landelijke collec-
te 'Geef s voor Diabetes' die van 13 t/m 19
november werd gehouden bedroeg dit
jaar in Vorden e.o. f 6459,60. Met de
opbrengst kan het wetenschappelijk
onderzoek naar ontstaan en bestrij-
ding van diabetes mellitus voortgezet
en verder uitgebouwd worden. Diabe-
tes is nog altijd ongeneeslijk. Mede
dankzij de opbrengsten van de collec-
tes die sinds 1982 worden gehouden
zijn de laatste jaren een aantal nieuwe
behandelmethodes ontwikkeld. Heeft
u de collectant gemist? Wanneer u dit
belangrijke werk wilt steunen kunt u
alsnog een bijdrage overmaken op gi-
ronummers 5766 of banknummer
707070805 t.n.v. Diabetes Fonds Ne-
derland te Amersfoort.

Agenda
NOVEMBER:
22 Bejaarden, Vierakker, uitstapje.
22 ANBO Vorden, Soos in het

Dorpscentrum.
22 Jong Gelre Warnsveld, Schieten.
22 HVG Wichmond, Bijen lezing.
23 PCOP, 'Op reis met dia's'.
24 Open Tafel, De Wehme.
24 Jong Gelre Vorden, Algemene

najaarsledenvergadering.
Dorpscentrum.

25 Uitvoering W.I.K. in 'de
Lankhorst'.

25 Uitvoering Gymver. Sparta,
sporthal 't Jebbink.

25 Toneeluitvoering 'Het
verrassingspakket' in zaal
Schoenaker.

26 Open Tafel, De Wehme.
27 ANBO Vorden, jeu de boule en/of

klootschieten 'De Goldberg'.
27 'Oud Vorden', Lezing over

Kerstmis door de eeuwt^heen.
28 Open Tafel, De WehmeW
28 NBvP Vorden, Doe-middag.
29 Dansen Fandango.
29 ANBO Vorden, Soos in het

Dorpscentrum.
29 HVGVorden-Linde.

DECEMBER:
l Jong Gelre Vorden, volleybal,

Dorpscentrum.
5 Soos Kranenburg, St. Nicolaas.
6 HVG Wichmond, Sinterklaasavond.
7 Dansen Fandango.
7 Bejaardenkring, Dorpscentrum.
8 Jong Gelre Vorden, aspirant

ledenwerk, dropping
Dorpscentrum.

I O VRTG Veldtoertocht, start Gem.
Sportpark.

I1 Jong Gelre Vorden, AJK 'De
Herberg'.

12 Jong Gelre Vorden, badminton
Appie Happie.

13 HVG Wichmond,
Bejaardenadventsmiddag.

15 Jong Gelre Vorden, jaarafsluiting,
Dorpscentrum.

18 Herv. Vrouwengroep, Dorp,
Kerstliturgie.

18 Herv. Vrouwengroep, Vorden-
Linde, Kerstfeestviering.

19 NCVB Vorden, Kerstavond.
19 Soos Kranenburg, Kerstmiddag.
19 KPO Wichmond, Kerstavond.
20 HVG Wichmond, Eigen

adventsavond.
20 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

Vorden, Kerstfeest.
21 Bejaardenkring, Dorpscentrum,

Kerst.
21 HVG Vorden Wildenborch,

Kerstfeestviering.
23 Jong Gelre Vorden, Regiovoetbal

Appie Happie.
30 VRTC Oudejaarscrossloop, start

Gem. Sportpark.

Op reis met Claudia
en C aria
Een witte kerst in Finland!
Zou het niet leuk zijn om de kerstda-
gen door te brengen in het land van de
Kerstman? U kunt behalve in een hotel
ook in alle rust kerst vieren bij uw eigen
kerstboom en uw eigen open haard in
uw eigen sfeervolle houten Finse blok-
hut.

Gezellig samen de kerstboom optui-
gen, kerstliedjes zingen en een heerlijk

kerstdiner klaarmaken. Misschien
brengt de kerstman u nog een per-
soonlijk bezoek!? U kunt tochten ma-
ken door de ongerepte natuur met
langlaufski's, sneeuwscooters of ren-
dieren. De echte enthousiaste hengel-
sporter gaat ijsvissen. Nergens kunt u
beter dan in Noord-Karelië voor een
grote vangst van baars, snoek, kwab-aal
en witvis. Hier heeft u een visvergun-
ningen ijsboorbij nodig.

Een ervaren gids kan u alles leren. Uit-
gestrekte bossen, de vele dichtgevroren
meren, didt sprookjesachtige sneeuw-
landschap is een geliefd oord bij zo-
wel wintersporters als rustzoekers. Be-
halve voor het uiterste zuiden durven
we heel Finland sneeuwzeker te noe-
men. Alpine-skiër: Noord Finland b.v.
de provincies: Kuusamo (Ruka) en La-
pland (Rovaniemi, Ivalo/Saariselka).
De langlaufer kan overal terecht. Hoe

komt u er? U kunt per vliegtuig naar
Helsinki of per bus en dan per schip
over de Oostzee. De Finnjet behorend
tot de hoogste categorie ijsbrekers
(klasse la) is één van de grootste en
modernste passagiersschepen ter we-
reld: 1600 passagiers, restaurants, bars,
boutiques, kapsalon, sauna, solarium,
zwembad, bioscoop enz. Hier krijgt u
een heerlijk Scandinavisch buffet. Ver-
der bezoekt u Helsinki de bruisende
witte hoofdstad van het noorden. Enke-
le bezienswaardigheden: Senaatsplein,
Dom Suurkirkko, Uspensky Kathe-
draal, Finlandia Hallen. Meer dan een
derde van de stad is park. Ook leuk om
een excursie naar te maken: Turku,
Tampere of Leningrad. En natuurlijk
moet iedere bezoeker eens een echte
Finse sauna proberen!

Tot de volgende keer,
Carla en Claudia

WAJ WIL JIJ
LATER WORDEN?

NET ZO GROOT
ALSJIJ.

DE GLASBAK SNAKT NAAR GLAS

Grootmoeder^ hazepeper
Ingrediënten: H'azevoor'bouten, boter,
bloem, overgebleven jus, wat water, l ge-
raspte ui, 2 kruidnagels, laurierblad,
tijm, scheutje azijn, theelepel suiker, zout,
Worcestershiresaus, scheutje soja, peper,
geraspte citroenschil, glas rode wijn,
scheutj e por t of sherry.

Robbertsen
Poelier

Tafelen
Thuis

Bereiding: Maak een fluwelen bruine saus van boter, bloem, jus en water. Vot-g
hierbij peper, zout, kruidnagels, laurierblad, tijm, royale scheut Worcestershire-
saus, scheutje soja, ui, azijn, suiker en geraspte citroenschil. Roer goed door
elkaar. Voeg de haasresten en de wijn, port of sherry toe. Laat op zacht vuur
stoven. Maak af met scheutje koffïeroom. Dien heet op met droge witte rijst en
kersen- of abrikozencompöte.
Tip: Een goed glas rode wijn als perfect besluit. En wat die compötc betreft: uw
poelier heeft van alles in een potje.

Weekend

Klapstuk met uien
Zoals in oktober met Leidens' ontzet hutspot met klapstuk de typische winterge-
rechten hun entree in onze menu's maken zo kun je klapstuk met uien zien als
het laatste typische wintergerecht van het seizoen. U kunt er heel goed gekookte
aardappelen bij geven doch het gerecht laat zich echter nog veel beter combine-
ren met bruine bonen ofcapucijners.

Reken voor 4 personen op 500 a 6 e*> gram klapstuk. Verder heeft u nodig 750
gram grote uien, l zachtzure appel en wat (kruiden)azijn. Maak de uien
schoon en snijd ze in pinkbrede ringen. Verhit in een pan met dikke bodem
50 gram boter. Wacht tot het schuim begint weg te trekken. Fruit de uien er
zolang, onder voortdurend omscheppen, in tot ze wat kleur hebben gekre-
gen. Leg het vlees op de uien. Schenk er 3'/2 deciliter kokend water (of
bouillon of het 'bruin' van de jus van de vorige dag) bij en voeg l eetlepel
azijn, l klein laurierblad, wat zout en peper uit de molen toe. Laat alles, met
het deksel op de pan, gedurende 2 tot 2V2 uur, boven een zeer matig
afgestelde warmtebron, stoven.
Schil intussen de appel en rasp hem op een grove rasp. Keer het vlees tijdens
het stoven enkele malen en roer de uienmassa dan ook even om. Roer een
kwartier voor het einde van de stooftijd de geraspte appel door de uienmassa
en verwijder het laurierblad. Snijd het vlees in het gewenste aantal plakken.
Leg op een schaal en de schep de resterende inhoud van de pan over het
vlees.

Bereidingstijd: ± 25 minuten.
Energie per portie: ± 1940 kJ (465 kcal).

Politie varia GROEP VORDEN

Woensdag 15 november werd er tussen
14.00 uuren 15.00 uur op de Horster-
kamp een snelheidscontrole gehou-
den. In het totaal overschreden 7 be-
stuurders de maximumsnelheid van 50
km/u. De hoogst gemeten snelheid
was 85 km/u.

Vrijdag 17 november werd een 21-jari-
ge inwoonster uit Eibergen, door de
bedrijfsleider van een supermarkt, op
heterdaad betrapt bij het plegen van
een winkeldiefstal.

Zondag 19 november omstreeks 14.15

uur vond er op de Zutphenseweg een
aanrijding plaats tussen een fietser en
twee bromfietsers. De fietser die in de
richting Vorden reed volgde aan de
verkeerde kant van de weg het verplich-
te fietspad. De bromfietsers die uit te-
gengestelde richting kwamen moesten
sterk afremmen aangezien de fietser
nogal slingerde. Een van de bromfiet-
sers kwam met zijn trapper tegen de
trottoirband en viel. De tweede brom-
fietser kon hem niet meer ontwijken en
viel over hem heen. Beide bromfiets-
bestuurders liepen lichte verwondin-
gen op.



Bakkerij 't Stoepje
Spakenburg

Markt Vorden

Arie Mink, Uw warme bakker
op de markt te Vorden

Jan van Aart van Jan de Bakker

6
1
2
1

Speculaasbrokken
met amandel, per stuk 1.25

Witte of bruine bollen
normaal 2.-per stuk

roomboter Banket staven
3.- per stuk

grote zak Pepernoten
500 gram

25

WAARDEBON!!

Grofjes
al geprobeerd,

QQ het volkoren kadetje 4 O(
•% met de volle korrel NU 1 •£%

\J-

2 50
•

\ •

\ per 6 stuks x

BROODTIP: Italiaanse bollen, superkrenten-
bollen, roomboter croissants, grofjes, harde
Duitse broodjes, fijn om van te smullen.

TEGEN INLEVERING VAN DEZE
WAARDEBON

OP VRIJDAG 24 NOVEMBER

1 Feeststo!
van 7.-
VOOR

3.50
\

HET ENZERINCK

BAZAR
op zaterdag 25 november

houden wij onze jaarlijkse bazar van 14.00
tot 18.00 uur in het souterrain van

VILLA NUOVA
Zutphenseweg 73, Vorden

Naast de artikelen die door onze bewoners vervaardigd
zijn en te koop worden aangeboden, zijn er verder aller-
hande aktiviteiten waaraan u kunt deelnemen bijvoor-
beeld sjoelen, naam van een pop raden etc.

Ook zal er die dag tweemaal door onze bewoners een
demonstratie volksdansen gegeven worden om ca.
15.00 uuren 16.00 uur.

De deur staat altijd open voor inwoners van Vorden en
omgeving maar op deze dag wel in het bijzonder.

Tot ziens l
Bewoners en personeel van
Het Enzerinck

DE BEER PROFESSIONEEL B . V .
Groothandel in ijzerwaren en gereedschappen

Beveilig uw huis

Laat u adviseren
door DE BEER BV

SLO1 N Let op het adres!
KLEINE BELT 3
Ind.terr. De Mars
ZUTPHEN

Knappe jongen & Voorraadhouder
^, van o.a. LIPS

d/e daar langs komt!

Discotheek Invention • Concordia
Raadhuisstraat 36, Hengelo (Gld.), tel. 14 61

VRIJDAGAVOND 24 NOVEMBER

De blues rockformatie riGp3ir~ixlt

Aanvang 21.00 uur

,/,,

555«

..••̂

3*

vv*-;1

'̂M&

.-p WE ra
U krijgt een premie als we uw
huis van binnen opknappen:
50 gulden per man, per dag!
Binnen de periode 20-1 1-1989
t/m 16-3-1990.
Voor niet-particulieren is
de winterpremie op
binnenwerk fl. 35.-.
Wij maken méér van
uw huis. En dat kost
deze winter minder.

UW WINTERSCHILDER
" Minimum omvang: 3 mandagen

Schildersbedrijf

DOLPHIJN
Groenloseweg 12 — RUURLO — Tel.2111

uot hard vroortoen het naru ^
viel net de c.v.

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

7251

fons Jansen °* -
erkend gas- en watertechnisch

Burg. Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752-2637

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

Een echte

JAGERSKIJKER
met hand gecoated lenzen voor grotere
lichtdoorlaat en helder gezichtsveld in de
merken
Swift, Tasco, Hertel en Reuss,
Noblesse

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martei
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg 9, Vorden.

Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partijen. De prijzen
zullen u meevallen

Café-Restaurant

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

Autoschade
Theo Terwel

Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

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

ons betreft kan Sint wel komen.
Wij hebben thans prijzen om van te dromen.

KINDER

CORDUROY PANTALON

een kwaliteitsbroek in een
breedrib corduroy
moderne kleuren, maten 98/152
Tuunteprijs 29.95
SINTPRIJS OH
2 stuks slechts O w-™

AKMO
SPIJKERBROEKEN

onze bekende eigen merk
spijkerbroek in een
zware, gewassen denim-kwaliteit

Tuunteprijs 49.95 OQ 95
SINTPRIJS slechts Ov7-

DAMES

VISCOSE PANTALON

in vele uni-kleuren
ook zwart
een leuke vlotte pantalon

Tuunteprijs 45.- O C
SINTPRIJS slechts OO."

LA LIGNA 70 DENIER

PANTY

een zware glanspanty
in vele moderne kleuren en
gemaakt van Tactel-garens
Tuunteprijs 9.95
SINTPRIJS A C
2 stuks slechts 1 O«™

UNI-

T-SHIRTS

Amerikaans model
alle modekleuren

Tuunteprijs 9.95
SINTPRIJS -1 (T
2 stuks slechts 1 O-"

GESCHENK-

VERPAKKINGEN

leuke geschenken in
* baddoeken
* tafellakens
* zakdoeken enz.
* geschenken in overvloed

GRATIS:
IEDERE KLANT DIE VOOR MINIMAAL 25.- OF MEER KOOPT

KRIJGT EEN LEUKE WAARDEVOLLE ATTENTIE GEHEEL GRATIS

KOOPAVONDEN:
voor Sint Nicolaas op woensdag 29 november — donderdag 30 november

vrijdag 1 december — maandag 4 december

dinsdag 5 december 16.00 uur gesloten

LOOP EENS EVEN BINNEN, WANT HET LOONT DE MOEITE

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT

schildersbedrijf

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



brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

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

'5 maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

De hoogste garantie voor
UW LIJFRENTE
Natuurlijk bij-

Pensioen adviesbureau
Wenzel Spellbrink
Tel. 05430-18585

met
felewisie

reparaties
. direct

naar

Jansen & gal JP
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie -
autoglasservice -
leenauto gratis - etc.

Rijksstraatweg 91 - Warnsveld
005750-22816

-' uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI IELLVISIL VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

MARIENVELDE
(gem. Ruurlo) — Tellashof 31

TE HUUR:

Fraai gelegen, aan de rand van het dorp een middenwoning
uit een blok van 3 woningen.
— ruime parkeermogelijkheden;
— gehele woning van vloerbedekking voorzien;
— slaapkamers voorzijde voorzien van zonwering.

Ind.: hal, toilet met fontein, ruime woonkamer met balkjespla-
fond (ca. 30 m2), open keuken met afzuigkap en provisiekast,
vrijstaande berging.
Verd.: overloop, 3 slaapkamers, badkamer met douche v.w.
en 2e toilet, vaste trap naar 2e verd.: grote zolderberging,
mog. 4e slaapk./hobbyruimte, CV-gas.
Uitstekend geïsoleerde woning, dak-, muur- en vloerisolatie,
beg. gr. thermopane beglazing.
Bouwjaar: 1981.
Direkt te aanvaarden.
Huurprijs: p/mnd. f 585,55.

Nadere inlichtingen te verkrijgen bij:

WONINGBOUWVERENIGING
Dorpsstraat 20, 7261 AW Ruurlo, tel.nr. 05735-1236

zilveren ' ', ..;Vy .. ••.
brochette NAMIt>A) 'r

gouden
armband

f 139,-

;;'' bijpassend
'r zilveren collier

139,50
f 29,50

zilveren
monogram-.^ •*"
ringen'.; 7'25'<y 'f

-' namida
parelcollier

6 mm op 80
v'~ *** cm van f 166,-

voor H 29,-
3 paar zilveren oorknoppen
p s t f 19,50

gouden ringen met
diamant p.st. f 99,-

SEIKO PULSAR CASIO
Vanaf ƒ 195,- Vanaf ƒ 125,- Vanaf ƒ 29,95

Zilveren dasklem

Vanaf f 25,

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

Bij de Bondsspaarbank
is er altijd iemand voor u thuis.

We hebben allemaal wel eens geld

nodig, dat we op dat moment niet direct achter de

hand hebben. Loop dan eens binnen bij de Bonds-

spaarbank.

Persoonlijke Lening,
voordeliger dan kopen op afbetaling.

Een Persoonlijke Lening is de beste

oplossing voor een éénmalige "grote" besteding.

Deze vorm is altijd voordeliger dan kopen op

afbetaling. Bij de Bondsspaarbank wordt

bovendien gegarandeerd, dat de hoogte van

het bedrag altijd overeenkomt met uw finan-

ciële draagkracht. En dat u het binnen een

redelijke looptijd (minimaal 6, maximaal

60 maanden) weer kunt terugbetalen.

Doorlopend Krediet,
altijd voldoende achter de hand.

Een Doorlopend Krediet is een soort

"reservepot" voor onvoorziene uitgaven. Binnen

een bepaalde limiet kunt u altijd over voldoende

geld beschikken. Bij de Bondsspaarbank gelden voor

een Doorlopend Krediet dezelfde bedragen als

voor een Persoonlijke Lening. De maandelijkse

aflostermijn bedraagt minimaal l/50ste deel van de

kredietlimiet. U betaalt een lage rente: momenteel

0,97% per maand. Zodra u een bedrag opneemt,

betaalt u alleen daarover rente. En: u kunt op elk

moment zien, hoeveel geld u nog achter de hand hebt.

Voor
de ene lening
kunt u 't beste
bij uw buren

terecht,

en voor
de andere

hoeft u niet
veel verder

te lopen.

Senior-Lening,
voor iets extra's buiten het pensioen om.

Een Senior-Lening is een ideale moge-

lijkheid voor 65- tot 72-jarigen om, buiten het

pensioen om, iets extra's te doen. Bij de Bondsspaar-

bank is het rentetarief net zo scherp als voor een

gewone Persoonlijke Lening. De maximale looptijd

bedraagt 5 jaar. En: u kunt onmiddellijk over het

gewenste bedrag beschikken.

Salaris Krediet,
om nooit meer zonder te zitten.

Het Salaris Krediet is een uitstekende

voorziening voor die momenten waarop

u onverwacht, maar wel onmiddellijk,

geld nodig heeft . Bij de Bondsspaar-

bank kunt u een bedrag afspreken,

waarover u maximaal kunt beschikken

en waarvan u kunt opnemen of betalen wan-

neer en waarvoor u maar wilt. De over-

eenkomst kan in principe voor onbepaalde

tijd aangegaan worden. Voor tijdelijk rood

staan bedraagt de rente momenteel I % per maand

(12% op jaarbasis). En: u hoeft nooit meer zonder

te zitten.

De Bondsspaarbank,
een bank om van te lenen.

U kunt er altijd terecht voor nadere

informatie en een vrijblijvend, deskundig advies.

En: er is ook al t i jd een Bondsspaarbank dicht bij u

in de buur t .

lening-
bedrag in
handen

2.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
6.000,00
7.000,00
8.000,00
9.000,00

10.000,00

termijnbedrag per maand voor Persoonlijke Lening en Senior-Lening

12 mnd

180,14
268,94
358,58
446,12
535,34
621,61
710,42
799,22
885,22

18 mnd

124,39
185,32
247,10
306,77
368,13
426,55
487,48
548,42
606,57

24 mnd

96,59
143,61

«,49
,24

284,69
329,19
376,21
423,24
|̂' ̂

30 mnd

79,97
118,66
158,22
195,63
234,76
270,91
309,61
348,31
384,19

36 mnd

68,94
102,10
136,13
167,99
201,59
232,17
265,33
298,50
328,81

48 mnd

55,26
81,53

108,70
133,64
160,37
183,99
210,28
236,56
259,91

60 mnd

47,16
69,34
92,45

113,25
135,90
155,36
177,55
199,75
218,92

jaar-
rente
%

14,6
13,7
13,7
12,8
12,8
11,9
11,9
11,9
11,3

effekt.
rente
%

15,6
14,6
14,6
13,6
13,6
12,6
12,6
12,6
11,9

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland spaarbank

KOM EENS PRATEN MET OTTEN

OTTEN weet (bijna) alles over goede meubels.
Hij maakt ze dan ook al tientallen jaren en sinds enkele jaren
verkoopt hij ze ook rechtstreeks aan partikulieren. Praat eens met
OTTEN over een nieuw bankstel met mooi leer bekleed. Of hebt u
liever een bekleding van een prachtige stof? Dat kan ook.
Bent u toe aan een nieuwe kast of een praktische salontafel?
Of denkt u aan een nieuwe eethoek en een televisiemeubel?
OTTEN heeft die meubels voor u! In ruime sortering tegen zeer
aantrekkelijke prijzen. Allemaal heel degelijk en mooi! Kom maar
eens kijken en laat u adviseren.

Losse-kussen-service.

Bij OTTEN kunt u ook nieuwe, losse kussens kopen, als die van uw eigen bankstel of fauteuils versleten zijn. Dat is niet alleen erg
praktisch, maar ook economisch! Ook daarbij kunt u zelf de bekleding bepalen. Praat er eens over met OTTEN hij adviseert u graag
en goed.

Inruilservice.
Als u bij OTTEN nieuwe meubels koopt, geeft hij een leuke prijs voor uw gebruikte meubels. Dat is uw eerste winst. Mooi
meegenomen!

Kom naar OTTEN, kom naar Halle!
De verkoophal is bij de fabriek en is iedere dag, behalve 's zondags geopend. Vrijdags zelfs tot 21.00 uur, zaterdags tot 16.00 uur.
Van harte welkom!

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

Meubelfabriek Otten b.v.



Onze bedrijfscliëJnten hebben wij uiteraard zo duidelijk mogelijk op de hoogte gesteld over

OORT
Mocht ook u nog behoefte aan duidelijkheid hebben, dan willen wij u graag informatie toe-
zenden.

Belt u dan DE REGT, BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
Postbus 8, 7250 AA Vonden
Tel. 05752-1485 / Telefax 05752-1689

We hebben 'n interessant
stukje onroerend goed

voor u ontdekt
Het Rabo Onroerend Goed Fonds
Met het Rabo Onroerend Goed Fonds
kunt u nu wereldwijd beleggen.
Dit fonds belegt niet rechtstreeks in
onroerend goed, maar in onroerend
goedbeleggingsmaatschappijen.
Waardoor er steeds alert en flexibel
ingespeeld kan worden op alle ontwik-
kelingen in onroerend goedmarkten
en op effectenbeurzen.

Zekerheid en spreiding
'n Betere spreiding in uw beleggings-
portefeuille. Meer zekerheid. Fiscaal
aantrekkelijk. En alles wordt geregeld
door onze beleggingsspecialisten.
Kosteloos inschrijven op dit nieuwe
fonds is mogelijk van 14 tot en met
30 november, 15.00 uur. Interesse?
Vraag onze beleggingsadviseur om
meer informatie en het prospectus.

Rabobank
Meer bank voor je geld

vrijetijdskleding

V

Dames Heren
aansnoerspijkerbroek

Model: 'trader'.
Wassing: dubbele stonewash.

Meet: southern comfort.

normale
FOCUS-prijs

69.95

NU
TOT ZIEÎ  BIJ FOCUS
DorpsstralrlS — RUURLO

Lichtenvoorde, Winterswijk, Aalten
Eibergen, Lochem, Ruurlo, Ulft

drietelaar
land-en tuinbouwonderwijs

OPEN AVOND
maandag 27 november 1989

18.00-21.00 uur
BOUWTECHNIEK:
- metselen
- timmeren
- schilderen

MECHANISCHE TECHNIEK:
- machinebankwerken
- constructiebankwerken
- lassen

CONSUMPTIEVE TECHNIEK:
- brood- en banketbakken
- koken en serveren

— KMBO koken/serveren

- Individueel land- en
tuinbouwonderwijs

- Aanleg en onderhoud tuinen
- Bloementeelt

— Bloemsierkunst
- Plantenteelt (V.A.P.)
- Dierhouderij
- Algemeen voorbereidend

jaar
- Primaire groenvoorziening B

- Leerlingen kunnen op grond van hun capaciteiten een A-, B-, C- of
D-programma (MAVO C/D = LBO C/D) volgen.

- Remediale hulp kan geboden worden.
- Instroom mogelijk in 2e, 3e en 4e leerjaar.
- Goede busverbindingen met regio.

WILT U MEER WETEN? BEL... EN KOM KIJKEN!
05457-71413 05457-71870

Voor al uw
glas-, schilderwerk en

wandafwerking

Schildersbedrijf
DOLPHIJN

Groenloseweg 12 — 7261 AN Ruurlo
Tel. 05735-2111

TIJDELIJKE AANBIEDING

IN ACCU'S
89.-

voor o. a.:

53624 voor \J*J *~ voor o. a.:
Opel, Fiat, BMW, Peugeot, Citroen, Renault,
VW

5431 2 voor
Ford .
54434 voor / . vooro.a.:
Opel, BMW, Citroen, VW, Fiat, Renault

56049 voor l l O«~ vooro.a.:
Lada, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Saab, Toyota

Ander merk of vragen? Bel ons!
Alle prijzen zijn inclusief BTW en montage.

2 jaar garantie op alle accu's

UTOSERVICE

Enkweg 5-7
7251 EVVorden
Tel. 05752-3636

Verwarming
defect?

Oldenhave laat u
niet in de kou

Als plotseling de verwarming uitvalt,
moet deze zo snel mogelijk weer gerepa-
reerd worden. Het is nu eenmaal niet zo
prettig om in de kou te zitten. Bovendien

moeten eventuele gevaarlijke situaties bij
uw gasinstallatie voorkomen worden.

Installatiebedrijf Oldenhave laat u niet in de kou zitten.
Dankzij onze uniek dag en nacht service kunt u ons ten alle tijde
bellen als uw woning in een ijskast dreigt te veranderen.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
Ook uw Baakseweg 11 - Wichmond - Telefoon 05754-755.

adres voor Laarstraat 61 - Zutphen - Telefoon 05750-18383
airconditioning Landlustweg 32 - Steenderen - Telefoon 05755-2071

Officieel dealer PHILIPS
Telefooninstallaties en
PHILIPS Autotelefoon

Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

nieuw - renovatie - onderhoud
VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL 2122
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Gecombineerde vogeltentoon-
stelling 'De Vogelvriend4

Mevrouw Aartsen, wethouder van
sportzaken opende vrijdagavond de vo-
geltentoonstelling welke werd georga-
niseerd door de vogelvereniging 'De
Vogelvriend'. Na overleg met de beide
bonden werd deze tentoonstelling sa-
men met de zustervereniging 'Ons Ge-
noegen' georganiseerd. Dit alles vol-
gens de reglementen van de Algemene
Nederlandse Bond voor Vogelhouders.
Mevr. Aartsen sprak over het 'uitvlie-
gen' en weer terugkeren van oude le-
den in deze voor haar vreemde tak van
sport. De ruim 250 vogels werden ge-
keurd door de heren Maatman, Eiber-
gen; Grefhorst, Eibergen en Houtko-
per uit Zevenaar. Enkele van de ge-

toonde vogels zullen ook naar Eefde
gaan, waar de kringwedstrijden zullen
worden gehouden. Daarna volgen de
gewestelijke kampioenschappen. De
firma Kluvers stelde voor deze show
gratis het voer, dat voor deze beide da-
gen nodig was, beschikbaar. De uitsla-
gen waren als volgt:

Hoofdgroep C (kanaries zonder
rood): klasse l: B. Horsting 362 pun-
ten; 2 GJ. Schumaker, 358 punten;
klasse 2: 2e G.J. Schumaker 177; Klasse
3: l G.J. Schumaker 47-91 punten; 2 B.
Horsting, 46-90; 3 J. van Bommel
46-90 punten.

Hoofdgroep D (kanaries met rood):
Klasse 1:J. Hiddink, 356 punten; klasse
2 2e J. Hiddink 177; klasse 3: l e J. Hid-
dink 90 punten.
Hoofdgroep E (kanaries zonder
rood): Klasse 2: 2e W. Berendsen 177
punten; klasse 3: Ie W. Berendsen, 90
punten.
Hoofdgroep M (postuurvogels): Klas-
se 2: Ie W. Berendsen 179; klasse 3: l
W. Berendsen 91; 2 B. Horsting 90; 3
W. Berendsen 90.
Hoofdgroep V (grasparkieten): Klasse
3: leJ.H^Pijpers, 91 punten; 2 A.A.
Holtslagj^i 3J.H.A. Pijpers, 90 pun-
ten. Klasse 4: Ie H.L. Looman, 89 pun-
ten.

Belangrijke zege van
Vorden in Silvolde
1-2
Vorden l deed zondagmiddag goede
zaken door in Silvolde met 1-2 van de
thuisclub te winnen. Dat betekent de
komende wedstrijd, zondag 25 novem-
ber thuis tegen koploper Kilder onge-
twijfeld veel toeschouwers. Vorden
staat momenteel twee punten op Kil-
der achter met één wedstrijd minder
gespeeld. Dat wil zeggen dat de kansen
om 'Herbstmeister' te worden voor
Vorden nog volop aanwezig zijn! In de
wedstrijd tegen Silvolde had de thuis-
club een beoordelingsfout van doel-
man Wim Harms nodig om met 1-0
aan de leiding te komen. Nadat Vorden
zelf verzuimd had om enkele mogelijk-
heden te verzilveren slaagde Silvolde-
speler Pothof erin om de bal na een
corner een dusdanige draai mee te ge-
ven dat deze achter de verbouwereerde
Harms in het doel verdween 1-0. Dit
was tevens de ruststand. In de tweede
helft een overwicht van Vorden dat
eveneens via een 'mazzeltje' aan een
goal kwam. Een terugspeelbal van één
der Silvolde-spelers werd door Leo
Slokkers onderschept die vervolgens
dankbaar profiteerde 1-1. De thuisclub
probeerde na deze tegenvaller de ba-
kens nog wel te verzetten, het lukte hen
echter niet. Tien minuten voor tijd
knalde Ronald de Beus de bal hard te-
gen de touwen 1-2. Een verdiende
zege, waardoor Vorden zich rustig kan
gaan voorbereiden op dé wedstrijd van
de eerste competitiehelft thuis tegen
Kilder.

Uitslagen
Silvolde l—Vorden l 1-2
Vorden 2 — Erix22-l
Grol 3 —Vorden 3 2-1
Rietmolen 3 — Vorden 4 2-3
Vorden 5 —Rekken 3 3-1
GSV '63 2 —Vorden 6 5-1
Vorden 8 — Rekken 5 4-1

Uitslagen zaterdag
Vorden A l —Eibergen Al 0-0
Vorden A2 — Meddo Al 2-3
Vorden B l—ABS B l 3-4
Longa C l — Vorden C l 0-2
Ruurlo C2 — Vorden C2 6-2

Sp. Eefde D l — Vorden D l 0-5
Vorden D2 — Brummen D2 0-5
Vorden El — Warnsv. Boys E2 13-0
Voiden E3 — Oeken E3 3-3
Warnsv. Boys F3 — Vorden F2 3-2

Programma zondag
Vorden l — Kilder l
Ad'69 2 —Vorden 2
Vorden 3 — Kotten 3
Vorden 4 —DFX) 3
Grol 8—Vorden 5
Vorden 6 — Witkampers 8
Vorden 7 — Pax9
SVBV4 — Vorden 8

Zaterdag
Lochem Al —Vorden Al
KI. Dochteren Al —Vorden A2
Heeten BI —Vorden BI
Vorden C l —Helios C l
Vorden C2 — HaarloCl

Vorden D l — Zutphen D l
SociiDl— Vorden D2
Vorden El—SHE El
Ga/. NieuwlandES— Vorden E2
Erica 76 E3 — Vorden E3
Vorden F l —Warnsv. Boys F2

Zaterdagvoetbal
Teleurstellend verlies S. V.
Ratti
S.V. Ratti heeft afgelopen zaterdag een
teleurstellende 0-3 nederlaag geleden
tegen het bezoekende Sp. Eefde. Het
missen van een aantal kansen in de eer-
ste helft en een eigen doelpunt van
Ton Tolkamp deden de Kranenbur-
gers de das om.

Beide ploegen hadden met name in de
aanvangsfase moeite met het rondspe-
len van de bal op het gedeeltelijk be-
vroren en daardoor moeilijk bespeel-
bare veld. De Kranenburgers bleken
deze handicap duidelijk het eerst te
hebben overwonnen en zetten Sp. Eef-
de onder druk. Dit leverde kansen op
voor Mark Sueters en Dinant Hendrik-
sen maar beiden wisten het net niet te
vinden. Sp. Eefde kon hier weinig te-
genoverstellen.
Vlak voor rust namen de bezoekers
echter onverwachts de leiding. Ton
Tolkamp, in het nauw gebracht dooi
een aanvaller van Sp. Eefde, wilde van
grote afstand terug spelen op doelman
Robert Bos. Hij raakte de bal echter
verkeerd waardoor hij zijn eigen doel-
man met een fraaie lob onhoudbaar
passeerde (0-1). De tweede helft was
van Ratti-zijde aanzienlijk minder dan
de eerste. Sp. Eefde had weinig moeite
de verkregen voorsprong vast te hou-
den en wist deze zelfs halverwege de
tweede helft tot 0-3 uit te bouwen door
binnen een minuut twee keer te sco-

ren. Ged^Ride het laatste kwartier van
de wedstrijd hadden beide partijen nog
scorings-mogelijkheden maar in de
stand kwam geen verandering meer.
Door deze nederlaag moeten de Kra-
nenburgers voorlopig genoegen ne-
men met een kleurloze positie in de
middenmoot van de ranglijst. A.s. za-
terdag speelt S.V. Ratti in Gelselaar te-
gen E.G.V.V.

Dames Ratti
Afgelopen zondag moest Ratti tegen
het hoog geclasseerde damesteam van
Grol spelen. Ratti begon het eerste
kwartier erg aanvallend, dit resulteerde
dan ook in een 1-0 voorsprong door
Gerrie Berendsen. Daarna werd het iets
minder en Ratti kreeg dan ook een te-
gendoelpunt. Vlak voor rust maakte
Grol nog een eigen doelpunt. In de 2e
helft werd er beter gespeeld. Linda ter
Wel gaf een mooie voorzet van links en
hierdoor kon Gerrie Berendsen de bal
in het net schieten. Bij de volgende
aanval was het wederom Linda die de
voorzet gaf en Carla Addink scoorde.
Ratti kreeg door een vrije trap nog een
tegendoelpunt. Het laatste doelpunt
kwam ook van Carla Addink. De eind-
uitslag was 5-2, hieruit blijkt dat de da-
mes van Ratti weer op de goede weg
zijn. Aanstaande zondag speelt Ratti
uit tegen koploper Meddo.

Ratti
Jeugd: uitslagen 18-11
Ratti B I — PaxB23-5
Programma 25-11
ZutphaniaBl —Ratti BI

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

wel konden klaren met als gevolg té
overmoedig spel wat resulteerde in di-
verse persoonlijke fouten. DVO maak-
te daar dankbaar gebruik van en won
de eerste set met 10-15 en de tweede
met 9- 1 5.
In de pauze tussen de tweede en derde
set nam coach Johan Tazelaar zijn
ploeg even 'vriendelijk' onderhanden.
Zijn woorden misten hun uitwerking
niet. Dash op gegeven moment nog
met 9-13 achter slaagde er via uitste-
kend volleybal in de set te winnen
15-13. De vierde set kan het beste om-
schreven worden als 'werkvolleybal'
waarbij door beide ploegen fanatiek
om elke punt werd gestreden. DVO
trok aan het langste eind en won met
12-15. Eindstand 1-3. 'Dit jaar is voor
ons een jaar om te bouwen. Volgend
seizoen moet dit team zich waar te gaan
maken. Op dit moment zal nog veel
aan de mentaliteit en de instelling van
sommige spelers gedaan moet wor-
den', zo verklaarde coach Johan Taze-
laar na afloop.

Badminton Flash
Flash l speelde op 15 november een
moeilijke wedstrijd tegen Rianto. Vorig
jaar kampioen en momenteel eerste
klasse na 8 gespeelde wedstrijden nog
maar twee keer een 4-4 uitslag behaald.
Tegen Rianto was de eerste dame weer
aanwezig. De herenenkels en de heren-
dubbel kon Rianto winnen. De dames
waren niet zo sterk. De tweede dames-
enkel werd een punt voor Flash en de
eerste damesenkel was spannend, maar
ging toch net verloren. In de andere
partijen had Rianto toch het betere
spel. Het werd dus 7-1. Flash l heeft
nog één keer de mogelijkheid om voor
de winterstop de eerste overwinning
binnen te slepen. Over Flash 2 valt niet
zo veel te vertellen. Dit team heeft dit
seizoen alle thuiswedstrijden al gewon-
nen met 7- 1 . Ook tegen UBC 7 was het
weer zo laat. In een damesenkel kwam
er een derde set aan te pas die door de
Ulftser dame nog net gewonnen was.

De andere wedstrijden w
lijke prooien voor Flash, hoewel de eer-
ste mix nog onnodig spannend werd.
Ook deze partij eindigde in een derde
set. Flash 3 kon tegen de koploper uit
Ulft, niet profiteren van de^^t gebrek-
kige taktiek van de tegenst^Jer en ver-
loor met 0-8. De Vordenaren boden
zeer sterk tegenstand, maar de heren
van UBC 6 hadden geluk en de dames
waren eigenlijk toch wel iets te goed.
De tweede herenenkel liep uit op een
derde set die door UBC met 12-15
werd gewonnen. Ook in de eerste mix
ging het ongeveer op dezelfde manier.
Flash 4 lijkt zich naar boven te willen
begeven in de ranglijst. Tegen Pluum-
ke '67 speelde team 4 weer eens een
hele goede wedstrijd en won met 5-3.

Het eerste jeugdteam speelde tegen
het jeugdteam van Pluumke. Dit was
een wedstrijd die echt op het laatste
punt beslist werd. Na de dubbels stond
het 3-3. De eerste mix ging naar
Pluumke en de taak om het gelijke spel
binnen te halen lag nu bij de tweede
mix. Deze werd door geconcentreerd
spel en goede inzet gewonnen en het
werd dus 4-4.

Biljarten

Heren Dash
verliezen met 1-3
van koploper DVO
De heren van Dash hebben zaterdag de
thuiswedstrijd tegen koploper DVO
met 1-3 verloren. In de beide eerste
sets was Dash tot 8-8 de evenknie van
DVO. De Vordenaren kregen toen
blijkbaar het gevoel dat de het karwei

Dinsdag 14 november: Kranenburg 5
-De Zwaan 3 28-33

Woensdag 15 november: Kranenburg
l—Excelsior l 34-38
Donderdag 16 november: Boggelaar 2
— Kranenburg 4 38-30

'De
Graafschaprijders'
Leden van de VAMC 'De Graafschap-
rijders' hebben zaterdag in Harfsen
aan de eerste Endurowedstrijd van
het seizoen 1989/1990 deelgenomen.
Erik van Ark, Marcel Bulten en Frank
Arendsen gingen daarbij voor de eer-
ste keer als Seniorrijder van start. On-
der leiding van manager Gerrit Arfman
kwamen 'De Graafschaprijders' in de
verschillende klassen tot de volgende
resultaten.

Senioren 500 CC: Johan Braakhekke
9e; Marcel Bulten 10e; Mees Siers l Ie
en Jan Klein Brinke 12e.
Senioren Viertakt: Waker Arendsen 2e
(achter de nationale kampioen Simon
Schram).
Senioren 125 CC: Erik van Ark 8e.
Senioren 250 CC: Peter Bergsma 4e;
Carol Mulder 5e; Frank Arendsen 9e.
Nationalen 250 CC: Tonnie Harmsen
5e; Benno Schuppers 10e; Rene
Scheuter 12e.
Viertakt Nationaal: Erik Mulder 4e.
Zaterdag 25 november wordt in Zel-
hem gereden.

Dammen
DamontmoetingParijs- Vorden
In het afgelopen weekeinde zijn 17
DCV-dammers naar Parijs afgereisd
om twee wedstrijden tegen een team
uit Parijs te spelen. Dit is een vervolg
op de wedstrijd die vorigjaar in Vorden
is gespeeld. Toen wonnen de Parijze-
naars de wisselbeker. In Noisy-le-Sec,
een voorstadje aan de oostkant van Pa-
rijs, leek het er in de eerste wedstrijd
niet op dat DCV de beker terug zou
kunnen winnen. Met name bovenin
werd de ene nul na de andere ge-
skoord. Onderin liep het bepaald be-
ter: overwinningen van Theo Sluiter en
Bennie Hiddink, en nog een handvol
gemiste kansen. Zo stond Henk Klein
Kranenbarg op doorbraak, maar hij
treuzelde met damhalen, waardoor zijn
tegenstander de doorgebroken schijf
onschadelijk kon maken. Uiteindelijk
verloor Klein Kranenbarg nog.

Ook Martin Boersbroek stond goed tot
gewonnen, maar z i jn taaie tegen-
stander wist het nog net remise te hou-
den. Door 5 nederlagen aan de boven-
ste 6 borden werd de uitslag 17-7, een
haast onoverbrugbare afstand. De
tweede wedstrijd liep een stuk beter.
Weliswaar wilde voorzitter Theo Slutter
wat al te graag Parijs in, waardoor hij
met een schijf meer in een direkt verlie-
zend zetje tuimelde, maar daarna ging
het ineens heel hard. Overwinningen
van achtereenvolgens Grevers, Masse-
link, Buist, Nijenhuis, Klein Kranen-
barg, Ruesink en Graaskamp zorgden
met nog enkele remises voor een 18-6
overwinning.

De totaalstand werd hiermee 23-25 in
het voordeel van DCV. De president
van de ontvangende vereniging, Vach-
et reikte hierna de wisselbeker uit aan
Theo Slutter. Het is de bedoeling dat
volgend jaar de, dit jaar zeer geslaagde,
ontmoeting weer in Vorden zal plaats-
vinden.

DCDruten— DCV 215-5
Het tweede team krijgt het /waar in het
Gelderse Hoofdklasse. In de vierpun-
tenwedstrijd met DC Druten kreeg
DCV 2 een zware 15-5 nederlaag om de
oren. Slechts een lichtpuntje: een goe-
de overwinning van Bertus Nijenhuis,
maar voor het overige sloegen de Dru-
tenaren vooral kombinatief hard toe.

Veldritcompetitie
Liefst twee maal dit weekeind moesten
de mannen van de RTV Vierakker-
Wichmond in het strijdperk om pun-
ten te verzamelen in de zg. GOW cross
competitie welke wordt gehouden in
Twente en de Achterhoek. Zaterdag
8-11 was de Needse berg het strijdto-
neel van de mannen die al lopend en
fietsend proberen zo'n goed mogelijk
resultaat neer te zetten. Bij de recrean-
ten was er zaterdag een 2e plaats voor
Laurens Nieuwenhuis; 3e plaats voor
Harry Eggink; 4e plaats voor Good old
Johan Pardijs.

Liefhebbers: 8e Peter Makkink; 10e
Ben Peters; 17e Jan Wullink; 19e Bert
Lichtenberg.
Nieuwelingen: 10e plaats Eddy Heuve-
link; 6e Edwin Maalderink.
Bij de amateurs kregen we voor het
eerst deze competitie Jan Weevers weer
in het strijdperk. De RTV'er kampte
nog met naweeën van een blessure
waardoor hij trainingsachterstand had
opgelopen. Zaterdag liet hij zien dat
hij nog steeds meetelt als het gaat om
een plaatsje op het ereschavot. Hij
werd 2e in zijn wedstrijd. Zondag trok
het gezelschap weer naar Twente en
wel naar de Technische Hogeschool
daar was een parcours uitgezet en dat
leverde de volgende klasseringen op.

Recreanten: 2e Laurens Nieuwenhuis
- Nieuwelingen: 10e Eddy Heuvelink -
Liefhebbers: 6e Peter Makkink - 8e
Bennie Peters - 13e Jan Wullink - Ve-
teranen: 12eGeertEskes .

En bij de amateurs was het wederom
een harde wedstrijd waarin geen ca-
deau's werden weggegeven. Dat onder-
vond dus ook RTV troef Jan Weevers na
50 min. en l ronde werd hij als 3e afge-
vlagd. Dat opent perspectieven voor
a.s. zaterdag als in de Kruisbergse Bos-
sen in Doetinchem het provinciaal
kampioenschap word verreden op een
loodzwaar parcours. Ook in de andere
catagorieën zijn de RTV'ers niet geheel
kansloos. Op zondagmorgen 3 dec. or-
ganiseert de RTV Vierakker-Wich-
mond de volgende wedstrijd in de strijd
om de GOW titel. Het strijdtoneel zal
dan zijn het clubparcours van de RTV
en de VRTC aan de Wildenborchseweg
nabij het landgoed Kamphuizen.

Waterpolo
Harderwij k -
Vordenll-8
De heren van Vorden hebben zater-
dagavond de uitwedstrijd tegen de 'ge-
tructe' ploeg van de Woelwaters 3 in
Harderwijk met 11-8 verloren. De eer-
ste periode werd afgesloten met 3-3.
Voor Vorden scoorden Marck Karmig-
gelt 2x en Jaap Stertefeld. In de tweede
periode nam Vorden dankzij treffers
van Marck Karmiggelt (waarbij een
strafworp) en Dennie Pelgrim met 5-6
de leiding. In de derde periode gelukte
het Woelwaters om Vorden op achter-
stand te zetten 9-7. Martin Siebeling
stoorde tegen. Nadat Dennie Pelgrim
na got-d voorbereidend werk van Riek
Groot Roessink voor 9-8 had gezorgd,
bepaalde Harderwijk de eindstand op
11-8.

Proteus— Vorden 12-4
De dames van Vorden hebben tegen
Proteus l een gevoelige 12-4 nederlaag
geleden. Nadat Proteus in de eerste pe-
riode een 2-0 voorsprong had geno-
men, scoorde Debbie Kraayeveld in de
tweede periode tegen 2-1. In de derde
periode liepen de dames van Proteus
tot 5-1 uit, waarna Debbie Kraayeveld
en Karin Rouwenhorst tot 5-3 verklein-
den. Hierna was het gedaan met de
Vordense tegenstand. Kerst bij de
stand 12-3 kon Karin Rouwenhorst
weer tegenscoren 12-4.

P.K.V. Nieuws
Het tentoonstellings-seizoen is weer
aangebroken. Ook leden van de
P.K.V. hebben weer ingezonden. Bij
P.K.V. 'De Eendracht' Eefde, Gorssel,
Zutphen werden de volgende predika-
ten behaald.

Grote hoenders: Fries hoen Cioudpel,
Herman Gosselink IxG; Barnevelder
Dubb-Gez,J.W. Smallegoor l x /<; 2xG;
idem A. Van Hussel l xg.
Dwerghoenders: Wyandotte, J. W.
Smallegoor 4xG; idem Herman Gosse-
link IxZG; Australorp, A. van Hussel
IxZG.
Sierduiven: Duitse Modena A. van
Hussel IxF; idem Neurenberger Leeu-
werik l xZG 2 xG.
Konijnen: Vlaamse Reus, W.H. Arends
IxG; Nieuwzeelander wit, M. Boers-
broek 2xF 2xZG IxG; Wener blauw,
W.H. Arends IxZG; idem G. van de
Heide IxZG 3xG; Nieuwzeelander
rood, Herman Gosselink lx/G IxG;
Rus zwart, W.H. Arends IxZG IxG;
Ned. Hangoordwerg, G. Meuleman
IxZG.
Cavia's: M.K.G. van de Heide lx/G
IxG.

Tentoonstelling Didamse
Dierenvrienden
Konijnen: Klein Zilver, J.J. Jansen
2xZG8xG.

Peklo Lochem
Watervogels: Keizergans, J. Pardijs
2xZG; Wilde eend, H.J. Rietman IxF
IxZG.
Grote Hoenders: Fries hoen Citroen-
pel, Arnold Dijkstra IxF IxZG; Barne-
belder, H.J. Rietman IxZG; Welsumer
rood patrijs, J. Pardijs 2xZG; Wyandot-
te, H. Berenpas IxZG.
Dwerghoenders: Faveroller, E.G.M.
Besselink IxZG; Sebricht-Zilver, G.W.
Tragter IxF IxZG; Wyandotte Colum-
bia, H. Berenpas IxF IxZG; idem Buff-
Columbia, IxF IxZG; Wyandotte Buff,
M. Klein Bramel IxF IxZG; Brahma,
E.G.M. Besselink 2xZG.
Konijnen: Vlaamse Reus, A. Dijkstra
2xF 3xZG; idem H.J. Rietman ix/G;
idem H. Snellink 3xZG; Franse Han-
goor,J. Dekkers IxZG; idem D. Kuiper
IxZG; Nieuwzeelander wit, A. Dijkstra
2xZG; idem H.J. Rietman 3xZG; We-
ner Zwart, Bert Eggink IxF 3xZG;
Nieuwzeelander rood, G. Lenselink
2xF 2xZG; Thuringer, G.H. Eggink
lx/G; Alaska, A. Dijkstra 2xZG; Rex
(lastor, M.G. Lijftogt IxZG; Hollander,
H.J. Rietman IxZG; Hulstlander, Ar-
nold Dijkstra 2xZG; Pool roodoog, H.J.
Rietman lx/G.

P.K.V. Klubshow
Voor deze klubshow die gehouden
wordt van 8 t/m 10 december is het
aantal ingeschreven dieren ruim 400
stuks. Deze dieren worden beoordeeld
door zeven keurmeesters. Grote en
Dwerghoenders door de heren H.
Blaauw en C. Kloezeman. Sierduiven
Dhr. G. Kelderman; Konijnen de heren
H.T. van Essen, J.W. Hupjé.J. van Du-
ren; Cavia's door de heer G. Wesselius.



Nieuwe kans voor wie al lang
werkloos is
Zit u al lang zonder werk? Misschien biedt de Kaderregeling Ar-
beidsinpassing ook in uw geval een oplossing. Een werkgever die
u via deze regeling in dienst neemt, kan rekenen op een forse
subsidie. Dit geldt ook als het gaat om een tijdelijke plaats waar u
werkervaring op kunt doen.

Wat is het doel van deze
regeling?
Mensen in dienst nemen die lang werk-
loos zijn geweest? Sommige werkgevers
staan daar huiverig tegenover. Zij twij-
felen niet aan uw kwaliteiten, maar zijn
bang dat uw vakkennis is verouderd en
dat u veel van uw routine kwijt bent
geraakt. In een aantal gevallen zal dat
zeker kloppen. Een werkgever moet
dan extra kosten maken om het nieuwe
personeelslid in te werken. De Kader-
regeling Arbeidsinpassing is bedoeld
om dat gemakkelijker te maken. Een
werkgever kan een eenmalige bijdrage
krijgen in de kosten van uw training en
begeleiding en wordt voor maximaal
vier jaar vrijgesteld van de betaling van
verzekeringspremies. Dit laatste heeft
voor u geen gevolgen. U bent gewoon
verzekerd.

Wanneer kan een werkgever u
in dienst nemen ?
Een werkgever die van de regeling ge-
bruik wil maken, kan u alleen in dienst
nemen als u:

— langer dan twee jaar werkloos bent,
of

— behoort tot een etnische minder-
heid en langer dan een jaar werk-
loos bent, of

— een jongere bent en minstens een
halfjaar hebt deelgenomen aan het
Jeugdwerkgarantieplan of de voor-
loper daarvan, de Tijdelijke Voor-
ziening Gemeentelijke Werkgele-
genheidsinitiatievenvoorjongeren.

Voor een werkervaringsplaats komt u
alleen in aanmerking als u een her-
oriënteringsgesprek hebt gehad met
het arbeidsbureau en de sociale dienst.
Daarvoor heeft ü een oproep gekregen
(of u krijgt die nog) als u drie jaar
werkloos bent. In dat gesprek moet zijn
vastgesteld dat een werkervaringsplaats
zinvol voor u is als 'opstap' naar een
baan.

Wat kunt u zelf doen ?
De Kaderregeling Arbeidsinpassing
kan voor een werkger net dat duwtje in
de rug zijn om u een baan aan te bie-
den of (voor maximaal een jaar) een
plaats waar u werkervaring op kunt
doen. Als u solliciteert kan het daarom
zin hebben een werkgever attent te ma-
ken op deze nieuwe regeling. Werkge-
vers kunnen subsidie aanvragen bij het
arbeidsbureau. Als u vanuit een werk-
ervaringsplaats een baan krijgt aange-
boden, kan uw werkgever nog vier jaar
lang vrijstelling krijgen voor het beta-
len van werkgeverspremies. Dat geldt
ook als u een baan krijgt bij een andere
werkgever. Ga eens langs bij het ar-
beidsbureau en vraag de mensen daar
of met de Kaderregeling Arbeidsinpas-
sing ook voor u wat gedaan kan wor-
den.

Kaderregeling
Arbeidsinpassing
Werkgevers die een langdurig werkloze
aan een baan of werkervaringsplaats

helpen, kunnen in veel gevallen reke-
nen op een aantrekkelijke financiële
tegemoetkoming via de Kaderregeling
Arbeidsinpassing. Die bestaat uit vrij-
stelling van een aantal werkgeverspre-
mies, wat ruim 17 procent bespaart op
de loonkosten. Daarnaast is er een rui-
me subsidie voor het trainen en bege-
leiden van de nieuwe medewerker.
Voor veel werkgevers is het geen ge-
heim dat ook onder langdurig werklo-
zen uitstekend personeel te vinden is.
Toch blijkt er aarzeling te bestaan om
nieuwe medewerkers uit deze groep te
werven. Gevreesd wordt dat de vakken-

nis van langdurig werklozen niet meer
up to date is en dat zij veel routine heb-
ben verloren. In een aantal gevallen zal
dat zeker kloppen. Er moeten dan ex-
tra kosten worden gemaakt om het
nieuwe personeelslid in te werken. De
Kaderregeling Arbeidsinpassing kan
dan wellicht een oplossing bieden. Via
deze nieuwe regeling kunnen werkge-
vers vrijstelling krijgen van werkgevers-
premies voor maximaal vier jaar. Het
gaat om de premies voor AAW, AWBZ,
WW en ZFW. De eenmalige subsidie
voor het trainen en begeleide-n van de
nieuwe medewerker bedraagt f4.000,-

of i ( > . ( ) ( ) ( ) , - (afhankelijk van de werke-
loosheidsduur). Ook als het niet gaat
om een baan, maar om een werkerva-
ringsplaats, is financiële steun moge-
lijk. Een werkervaringsplaats is voor
maximaal eenjaar. Het moet gaan om
additioneel werk. De werkgever moet,
evenals bij een baan, een arbeidsover-
eenkomst sluiten. Bij een werkerva-
ringsplaats bedraagt de eenmalige sub-
sidie maximaal f 15.000,-. (Voorwerk-
gevers in de collectieve sector maxi-
maal f 22.000,-). De vrijstelling van
werkgeverspremies geldt bij een werk-
ervaringsplaats maximaal een jaar.

Voor werkervaringsplaatsen komen al-
leen mensen in aanmerking die een
heroriënteringsgesprek hebben ge-
had. Het zijn gesprekken die het ar-
beidsbureau en de gemeente voeren
met mensen die langer dan drie jaar
werkloos zijn. Voor gedetailleerde in-
formatie, ook over onder andere voor-
waarden waaraan moet worden vol-
daan, kunt u zich wenden tot het ar-
beidsbureau

POSTER-AKTIE
Bij aankoop van een

LEVIS spijkerbroek of
sweatshirt

deze schitterende
kleurenposter van

1 m bij 1.50 m

GR A Tl S !!
Natuurlijk
bijje
LEVIS-
dealer.

CORNER
Nieuwstad 14, Vorden, telefoon 2426

ROBEERTSEN
VOOR

POELIERSKWALITEIT

DEZE WEEK:

Haas
voorhouten
500 gram 4j 5 U

voor hazepeper

Haas
Rugfilet
100 gram 4^50

BIJ UW POELIER:

ROBEERTSEN
Laarstraat 82, Zutphen
Telefoon 05750-17707

W/j drukken alles mooi en goed
precies zoals het wezen moet

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

Als u nu bij ons

verf
aanschaft,

kunt u meteen de restanten oude verf
inleveren.

Schildersbedrijf

A. PETERS

05752 2223 vorden
burg. gal leestr aat

Ruurloseweg 54
7251 LR Vorden
Tel. 05752-6565

De Sint zat in gedachten
voor 'De Blauwe Hand' te
wachten,hij zou kadootje
(s) kopen,maar de winkel
was niet open
maandag gesloten,dinsdag
dicht,?,er lag verbazing
op zijn gezicht,woensdag
kon het ook al niet,zeg,
wat 'n wonderlijk zaakje
Piet
Maar je kunt bellen..las
Piet hem voor....wel,dan
gezwind naar 't postkan-
toor, hallo, .hier Sint,ik
kon met spoed en zo,
kwam alles toch nog goed.

Open: do.- en vrijdagmi-
dag, zaterdag van 10—4,
óf na even bellen: 2223.
Laatste week vóór Sinter,
klaas héle dagen geopend.

WILD KONIJN 8,75
HAZEBOUT 5,75 P-v.*
FILET 13,75 „,*

BIJ UW

POELIER
HOFFMAN

2 AZALEA'S
7,75

2 bos BLOEMEN 7,75

35 TULPEN of
35 NARCISSEN of

20 HYACINTHEN 7,75

AMARYLISBOL
in kadoverpakking

VoorSt. Nicolaas:
Echte
originele LEJTERKASTEN
GEEN NAMAAK

I20,<
per stuk

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

DE VALEWEIDE-bloemen

Vakantie-voorpret
met voordelig T+T biljet
Eigenlijk begint de zomer van 1990 dit jaar al vanaf 24 november in Amster-
dam op de Caravan- en Camping RAI: een evenement waar werkeUjk van alles
te vinden is op caravan- en campinggebied. Tienduizenden kampeerliefheb-
bers zullen hier meer dan ooit aan hun trekken komen. Zo is er door een
aanzienUjke uitbreiding van de tentoonstellingsoppervlakte veel meer ruimte
vrygekomen voor tenten en toebehoren en is bovendien het aanbod van vouw-,
toer- en stacaravans, kampeerauto's, en toeristische informatie flink gegroeid.
Ook dit jaar reist u op een comfortabele en voordelige manier naar de RAI met
het speciale Trein + ToegangbUjet van de NS en vernüjdt u hierdoor de te
verwachten verkeersdrukte.

. ., Caravan- en Camping RAI be-
slaat dit jaar bijna het gehele RAI-
complex en is nog omvangrijker
dan in voorgaande jaren. De aktie-
ve en sportieve kampeerders kun-
nen bijvoorbeeld hun hart ophalen
in de Deltahal van het Holland -

complex. Want hier is veel extra
ruimte vrijgemaakt voor tenten en
toebehoren en er is zoveel te zien
dat één dag nauwelijks genoeg zal
zijn. Bovendien zorgen mode-
shows en demonstraties voor veel
afwisseling. Behalve de toename in

produktaanbod, is er ook veel meer
toeristische informatie beschikbaar
in de talloze stands die hier te vin-
den zijn. Wanneer u zich dus wilt
oriënteren over de tientallen moge-
lijkheden voor een aktieve, sportie-
ve of comfortabele vakantie, raakt
u op de Caravan- en Camping RAI
niet snel uitgekeken.

Voordelig T+Tbujet
Ook dit jaar hebben de Nederland-
se Spoorwegen een mogelijkheid
die het u wel heel makkelijk maakt
om naar de Caravan- en Camping
RAI te gaan: het speciale T+T bil-
jet. Het biedt u een combinatie van
een treinretour 2e klas naar Am-
sterdam, een dagkaart voor tram/
bus/metro in Amsterdam en de
toegang tot de RAI. Zo reist u ont-
spannen en voordelig naar deze
tentoonstelling want met het T+T
biljet profiteert u van een flinke
korting. Op de wat langere afstand
kost dit biljet niet veel meer dan
een gewoon retourtje. Bovendien
hoeft u niet aan te sluiten achter de
rij wachtenden die nog een toe-
gangskaartje moeten kopen. De
Caravan- en Camping RAI is ge-
opend van 24 t/m 29 november da-
gelijks van 10 tot 18 uur. Wie meer
wil weten over de reismogelijkhe-
den en prijzen, vindt alles bij elkaar
in de speciale folder over het T+T
biljet naar de RAI. Deze folder
kunt u gratis bij alle wat grotere
NS-stations afhalen.

Dit jaar is de aandacht tijdens de
Caravan- en Camping RAI vooral
gericht op de aktieve kampeerder.
Met een klein tentje primitief kampe-
ren in de vrije natuur of door Europa
trekken in een luxueuze kampeerau-
to, de RAI toont u deze twee uitersten
en alles wat er verder in de negentiger
jaren mogelijk zal zijn.



*SSïk
NVR

SKI/
LANGLAUF-
TOCHT
Elke zaterdag vanaf
6 januari t/m 17 maart
bestemming Winterberg
f 55.-per persoon!!!
incl. reis per bus, ski/langlauf-uitrusting,
koffie en koek.

KERSTINKOPEN
Betuwe Express/OAD
in Düsseldorf, Essen, Dortmund,
Aken of Munster
f 25.- per persoon
incl. vervoer per bus, stadsplattegrond,
koffie en iets lekkers.

KERST IN FINLAND
de Jong Intra
vertrek 21 december 8 dagen
1 e klasse hotel met o.a.
groot zwembad, 5 sauna's, Finse rooksauna
f 1549.-per persoon
incl. 2-pers. standaardhut op het schip, 2-pers. kamer,
douche/toilet, excursies, volpension (m.u.v. 2 lunches
aan boord)
excl. eventuele entree-gelden, 2 lunches aan boord.

Reisburo VAN DUIN
Stationsstraat 24
7201 M D Zutphen
Telefoon 05750-17337

THUIS IN ELK VAKANTIELAND! GARANTIEFONDS

Ijsbaan Vorden
LEDENKAARTEN

kunnen worden afgehaald vanaf maandag
27 november t/m vrijdag

1 december 1989 bij de Amro-bank tijdens
de kantooruren.

Vanaf 2 december worden de prijzen van
de ledenkaarten verdubbeld.

Ledenkaarten voor eerste lid van het gezin
f7,50

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

Gezinskaart

Entreekaart, volwassenen

Entreekaart, kinderen

f 15,00

f3,00

f2,00

Haal uw kaarten in de voorverkoop!

Het Bestuur.

NIEUW!
De Graafschap,

Tuin van Nederland

Marken, Buurschappen, Boeren
Boerderijen

G.J. van Roekei 39,95

1 Uutstapjen
H. van Velzen 19,95

AANBIEDING!
Fotoalbum

voor 80 foto's nu 8,95

Postpapier nu 4,95

in de maand december
in prijs verlaagd:

Parkerset/Sheafferset

REGEN - REGEN

DICHT IS EN
'T REGENWATER

WEG KAN

DAKRUBBER (vloeibaar)

DAKKIT in spuitkoker

GLASVLIES (om te spijkeren)

M.E.C. ROLLEN (om te branden)

BITUMEN (warm aanbrengen)

FIJN GRINT EN LEISLAG
KIEZELBAKKEN EN UITLOPEN
ALUMINIUM DAKRANDEN

HALFRONDE GOTEN (5 maten)

BAKGOTEN(5maten)
met de nodige hulpstukken; ook voor golfplaten

REGENWATERAFVOEREN (4 maten)
RIOLERINGSBUIZEN ema.en»

IWMARKT

sinter - tip
truien - pullovers - vesten

dames & heren

nu 25 " kortin9
deze aanbieding geldt t/m 25 november

CURSUS
theorie-cat: A/B

start spoedig

BOVU RIJSCHOOL
Oortgiesen
Brinkerhof 82, Vorden
Info opgave: tel. 2783

alle soorten
batterijen voor uw

hoort oestel

q© juwelier
siemerink
oo optcen
Zutphenseweg 7 — Vorden

Schoenaker
Café - restaurant

Ruurloseweg 64
Vorden - Tel. 05752-6614

KLAVERJASSEN
op donderdag

14 december/10 januari
5 februari/22 maart/19 april.

Aanvang 20.00 uur.

TOLDIJK
TEL.
05755-1655

DIAFIT
voedingsvezel
Voedingsvezels zijn een belangrijk onderdeel
van een evenwichtig dagelijks voedingspak-
ket.
Bij de produktie van diverse levensmiddelen
worden de voedingsvezels meestal uit planten
en vruchten verwijderd.
Hierdoor is het aandeel voedingsvezels in ons
huidig voedingspatroon veel te laag.

Dat het belangrijk is om dagelijks voedingsve-
zels te konsumeren, zal U duidelijk zijn.
Door een zorgvuldige samenstelling van Diafit,
draagt het dagelijks brood van Uw bakker bij
tot een evenwichtiger voedingspakket.

DIAFIT • vezelrijk volkoren
Specialiteit van:

't winkeltje in vers brood en banket

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

• U bent tussen de dertig en de vijftig jaar.
• U wilt uw pensioenvoorziening duidelijk

verbeteren.
• Uw inkomen laat toe dat u minimaal

f3.000,- per jaar opzij legt.
• U wilt regelmatig iets voor later sparen.
• U wilt een hoog rendement en een fiscaal

interessant voordeel.
De Rabo Pensioen Premiepolis is flexibel.

Uit het bovenstaande signalement kunt u op-
maken of de Rabo Pensioen Premiepolis
voor u interessant is. Op een manier die u het
beste uitkomt, kunt u daarmee een uitste-
kende aanvulling op uw pensioen opbouwen.

U kiest zelf de gewenste looptijd, het
bedrag dat u per jaar wilt inleggen, in hoeveel
termijnen u dat wilt doen, en of u een uit-
gebreide of juist een beperkte overlijdens-

risicodekking wilt. Kortom, een polis op
maat en de premie is fiscaal aftrekbaar.
Laat u direct adviseren over een maat-

bplossing.
Voldoet u aan bovenstaand signalement en

bent u geïnteresseerd, dan raden wij u aan
om eens te gaan praten met de Rabobank.
Maar natuurlijk kunt u ook de bon invullen.

Rabobank Q
Meer bank voor je geld

H^ Ja, ik wil geïnformeerd worden over de
Rabo Pensioen Premiepolis.

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Tel.nr.: _

Stuur deze coupon aan de Rabobank.
De bank neemt contact met u op.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter
voldoening aan het bepaalde in de inspraakverorde-
ning ruimtelijke plannen en stadsvernieuwing, bekend
dat tot en met 11 december a.s. ter gemeente-secre-
tarie, afdeling ruimtelijke ordening c.a. (Koetshuis) ter
inzage ligt het voorontwerp van de herziening 1989
van de voorschriften van het bestemmingsplan 'Vor-
den-Kom 1980'.

Die herziening is bedoeld om de realisering van een
35 meter hoge zend- en ontvangstmast bij het bureau
der Rijkspolitie mogelijk te maken.

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen eventue-
le bezwaren (schriftelijk) kenbaar gemaakt worden
aan hun college.

Zij die de wens daartoe te kennen geven zullen in de
gelegenheid worden gesteld over het plan van ge-
dachten te wisselen met daartoe door ons aangewe-
zen ambtenaren.

Vorden, 23 november 1989.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

.m/v

REGIO-
GEBED

28 november
20.00 uur

in de Voorde

De goedkoopste
autoverzekering op de

computer bij U thuis berekend.
Natuurlijk bij...

Wenzel Spellbrink Ass.
Tel. 05430-1 85 85
Ruurlo 05735-2136

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Voor uw rij- en theorie-opleiding

AUTORIJSCHOOL
HORSTMAN

De Eendracht 3, 7251 GA Vorden

Telefoon 05752-1 01 2 l
Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

OPEL SERVICE

W.J.£PKOOI
Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurlo

Tel. 05735-3295

W.J. v/d Kooi

Verkoop en Reparatie



Sch/p/iof : de hele wereld
onder handbereik
Midden in de polder liggen een paar honderd hektare Nederland die met
elkaar eigenlijk een stukje buitenland zjjn: onze (internationale luchthaven
Schiphol. Wie eens een dagje de sfeer van verre reizen en vreemde culturen
wil opsnuiven, kan dat hier by uitstek doen. Want Schiphol is een luchthaven
van wereldallure waar je even helemaal opgaat in de dynamische sfeer van het
internationale reisverkeer. Waar je van heel dichthy de enorme vliegtuigen
van de KLM en talloze andere maatschappijen ziet landen of beginnen aan
hun tocht naar verre streken. En waar je in de zilveren koepel van de Aviodo-
me (het Luchtvaartmuseum) kunt zien hoe het allemaal begon. Kortom, een
hele serie belevenissen die van een dagje Schiphol een boeiend avontuur voor
jong en oud maken!
Een comfortabele en voordelige
manier om Schiphol te bekijken, is
Dagtocht nr. 17 van de Nederland-
se Spoorwegen. Daarmee kunt u
het hele jaar door een gezellig dagje
uit naar de wereld van de lucht-
vaart. De trein brengt u er via de
Schiphollijn gemakkelijk naar toe.
Met uw dagtochtkaartje hebt u
recht op een retourtje Schiphol,
maar ook op de busrit van station
Schiphol naar de Aviodome en te-
rug, op de toegang, en op een kop
koffie met appelgebak in de restau-
ratie van het NS-station (voor kin-
deren eventueel een glas limonade
met een portie frites).
Imposant bedrijf
Eigenlijk is Schiphol een stad op
zich: op een groot complex van
hangars, magazijnen, kantoorge-
bouwen en restaurants vinden tien-
duizenden mensen werk. In 1988
zijn van hieruit meer dan 14 mil-
joen passagiers aangekomen of ver-
trokken en werd meer dan een half
miljoen ton vracht afgehandeld.
Als u dan nog bedenkt dat Schip-
hol en de KLM internationaal een
zeer goede naam hebben, begrijpt
u dat we in Nederland best een
beetje trots mogen zijn op dit be-
langrijke knoopunt voor het inter-
nationale (handels)verkeer!
Fascinerend schouwspel
Als u aankomst en vertrek van de
vliegtuigen op een ontspannen ma-
nier wilt bekijken, hebt u in restau-
rant de Wijde Wereld een prima

uitzicht op de start- en landingsba-
nen. Hier landen de reusachtige na-
maakvogels uit verre streken en ta-
xiën vervolgens langzaam tot vlak
bij het gebouw zodat u ze goed
kunt zien. En om de paar minuten
kunt u er ook één zien (en horen)
opstijgen met brullende motoren
terwijl de luidsprekers in het res-
taurant alweer nieuwe passagiers
oproepen voor een vlucht naar
Bombay, Parijs of Montreal. Het is
een boeiende ervaring om genie-
tend van uw koffie met gebak al die
drukte om u heen gade te slaan en
te weten dat u — dit keer — geen
haast hebt en het allemaal rustig
kunt bekijken.
Boeiende geschiedenis
Een kort ritje met de bus brengt u
naar de grote zilveren koepel van
de Aviodome. Hier ziet u hoe snel
de ontwikkeling van wankel vlieg-
tuigje naar enorme Jumbojet eigen-
lijk gegaan is. In nog geen eeuw is
er een onvoorstelbare ontwikkeling
op gang gekomen. Toen Orville en
Wilbur Wright in 1903 hun eerste
gemotoriseerde vliegtocht van 36
meter maakten, beseften ze waar-
schijnlijk niet dat dit een kleine ne-
gentig jaar later zou leiden tot de
miljardenindustrie die de lucht-
vaart nu is.
Unieke collectie
De verzameling die in de Aviodo-
me geëxposeerd wordt, is beslist
uniek te noemen. Overal hangen
en staan oude, nieuwere en soms

heel wonderlijke luchtvaartuigen.
We zien het eerste bemande vlieg-
tuig, het glijvliegtuigje van Otto Li-
lienthal, de Flyer van de gebroe-
ders Wright en de beroemde 'Spin'
van Anthony Fokker. We kunnen
een kijkje nemen in de cockpit van
een moderne 'Jumbo'. Bovendien
is boven in de koepel een uitgebrei-
de expositie over de ruimtevaart te
zien met onder meer een op ware
grootte nagebouwd Spacelab, een
echte Mercury capsule en model-
len van de satellieten ANS en
IRAS. Tot 8 januari is er in de

Aviodome een thema-expositie
over 70 jaar KLM, waarbij als
pronkstuk een schitterend geres-
taureerde Fokker F 7 te bewonde-
ren is. Daarnaast worden er ter ge-
legenheid van de honderdste ge-
boortedag van Anthony Fokker
schilderijen over de luchtvaart ge-
ëxposeerd van vooraanstaande
kunstenaars als Serge Stone en Piet
Wey. Er is dus heel wat te zien in
Aviodome, en samen met uw be-
zoek aan Schiphol is dat een garan-
tie voor een gezellig en leerzaam
dagje uit! Alle informatie over deze
NS-Dagtocht vindt u in de kleurrij-
ke pocket 'Er-op-uit!'. In dit boek
van 272 bladzijden is het complete
NS-programma opgenomen. Er
staan verder nog honderden tips in
voor een plezierig dagje uit.

NEEM UW CAMERA MEE!
Op Schiphol en in de Aviodome zijn
er voor fotografen heel wat kansen te
benutten. Dalende en opstijgende
vliegtuigen, de bedrijvigheid op het
vliegveld, het zijn prachtige onder-
werpen voor boeiende plaatjes. Een
telelens of telezoom is hier ideaal,
maar ook met een gewone lens komt
u thuis met een rijkefotobuit.

Weekblad Contact

Achter hoeks e Almanak 1990:
Het verhaal van

(Hans Kuiper), watermolens in de
Achterhoek (H. Hagens), plannen
voor een Achterhoekse ijzergieterij mu-
seum enz.

De Achterhoekse rockband Normaal is in 1973 bij een bushalte
ontstaan. Jan Manschot reed na een 'heavig' afscheidsfeest huis-
waarts, na te zijn afgestudeerd aan de Sociale Academie in En-
schede. Bij een bushalte pikte hij zijn streekgenoot Bennie Jolink
— de latere Buizen Beernd — op, die net van de Kunstacademie
afzwaaide. Toen bleek dat ze een gemeenschappelijke hobby had-
den: muziek.
Het tweetal sprak af om daar iets mee te
gaan doen. Het eerste officiële Nor-
maal-optreden volgde bijna 2 jaar later
op l januari 1975. In de nieuwe uitga-
ve van de Achterhoekse Almanak doet
Brekken Jan Schampschot (Jan Man-
schot), die eind 1988 een punt zette
achter zijn muziekloopbaan, op bij-
zondere wijze verslag van zijn ervarin-
gen bij Normaal.

Op donderdag 2 november wordt de
Achterhoekse Almanak samen met de
Veluwse Almanak gepresenteerd bij
Herberg de Gouden Leeuw in Bronk-
horst. Het eerste exemplaar wordt aan-
geboden aan voorzitter D. Bekius van
de Stichting Staring Instituut, die dit
jaar tien jaar bestaat.

De Achterhoekse Almanak heeft zelf
ook iets te vieren, namelijk het eerste
lustrum. In vijfjaar veroverde de alma-
nak van uitgeverij Gherre de toonban-
ken en vervolgens de huiskamers van
duizenden Achterhoekse gezinnen.

Telkens weer slaagt de uitgever erin
auteurs aan te zetten tot het schrijven
van hoogst boeiende artikelen die voor
de kennis van de streek en haar bewo-
ners van belang zijn. Dit als extra di-
mensie van de almanak, die natuurlijk
ook trouw de weervoorspellingen, na-
tuurkalender, feest- en gedenkdagen,
vakantieregelingen, gegevens over op-
komst en ondergang van zon en maan,
tuinkalender en overzicht van alle ge-
meenten geeft. Ook alternatieve gene-
zers zijn er in te vinden. Daarmee is de
almanak ook een zeer handig naslag-
werkje voor iedere streekbewoner.

Opvallend thema dit jaar is de muziek-
beoefening door harmonieën en fanfa-
res. Hierover schreef de kenner Her-
man Bannink een zeer begrijpelijk en
goed gedocumenteerd artikel.

De streekhistorie komt aan bod in arti-
kelen over kroezebomen en stroperij
(Henk Harmsen), oude kinderspelen

cytCHTERHOEKSE
c/LMANAK»

Het dialect is ook weer vertegenwoor-
digd in de vorm van een verhaal van
Herman van Velzen, de meest legenda-
rische streektaalschrijver die de Ach-
terhoek heeft gekend. Het kostelijke
verhaal gaat over een wonderlijke voet-
balwedstrijd.

Ook dialectgedichten vanjantjen Hen-
driksen, Jo klein Egelink-Poelder en Jo
ter Linde Duenk zijn opgenomen. Met
de lijsten van nieuwe publicaties, volks-
wijsheden en huismiddelen een schat
aan informatie voor een klein bedrag.

Deze almanak hoort in elke tafella
thuis.

Dash/Sorbo dames
van het veld
gespeeld!
De dames van Dash/Sorbo hebben het
zaterdagmiddag uit tegen het tweede
team van Normis/Orion danig laten
afweten. In ruim drie kwartier werden
de Vordense speelsters van het veld ge-
speeld. Via de setstanden 15-2; 15-7 en
15-8 werd het een duidelijke 3-0 neder-
laag, tegen een team dat op de laatste
plaats van de ranglijst vertoefde met
één minuspunt uit drie wedstrijden.
Normis/Orion heeft onlangs doordat
men te laat in Assen arriveerde drie
punten in mindering gekregen. Van-
daar dat merkwaardige minus één. Via
de zege op Dash dus thans 2 punten uit
vier wedstrijden voor de ploeg uit
D'chem. De ploeg van Jaap Sanders,
met drie achtereenvolgende zeges op
zak, was deze middag voor haar sup-

porters onherkenbaar.
De ploeg uit Doetinchem overrompel-
de Dash met snel spel door het mid-
den. Het blok van Vorden had hier dui-
delijk geen verweer tegen. Binnen en-
kele minuten was het pleit met 15-2 be-
slecht. In de tweede set liep Dash/
Sorbo konstant achter de feiten aan.
Harde smashes en snelle passes aan
Orion-zijde resulteerden al vrij snel in

6-0. Dash/Sorbo deed nog wel iets te-
rug, maar dan slechts 'mondjesmaat'
15-7. In de derde set leek het aanvanke-
lijk goed te gaan. Dash/Sorbov kwam
op een 0-5 voorsprong. Normis/Orion
herkreeg toen haar spelritme van de
eerste twee sets en gaf vervolgens
Dash/Sorbo met 15-8 geen enkele
kans meer en was het voor de Vordense
dames over en sluiten maar!

IK VAL ALLEEN OP 6ROTE
STERKE FLESSEN.

STRAKS IN DE GLASBAK
KAN JE VALLEN OP

W/E JE WILT.

DE GLASBAK SNAKT NAAR GLAS

KERST
EN OUD/NIEUW

Kerstnummer
15 december op de post ed. Hengelo en ed. Warnsveld.
20 december op de post ed. Ruurlo en ed. Vorden.
W*" Copy binnen l december

Nieuwjaarswens (week 52)
28 december Contact ed. Ruurlo - op de post 27 december.
28 december Contact ed. Vorden - op de post 27 december.
GEEN ed. Hengelo en ed. Warnsveld in deze week,
PW" Copy binnen 21 december.

Week l
Ed. Warnsveld 3 januari verschijnen - 29 december op de post.
PW" Copy binnen 28 december.

Ed. Ruurlo 5 januari verschijnen - 4 januari op de post
PW Copy binnen 29 december/2 januari.

Ed. Vorden 5 januari verschijnen - 4 januari op de post
PW* Copy binnen 29 december/2 januari.

Ed. Hengelo verschijnt NIET in week l.

Voor zover niet vermeld verschijnen de edities Ruurlo, Vorden,
Warnsveld en Hengelo in genoemde weken normaal.

Volleybalver. Dash
Uitslagen
D2BWüp3 — Dash 4 l-2
D3B Olympia l — Dash 7 3-0
MC2 Devolco C3 — Dash C l 0-3
HlDashl —DVO1 1-3
H l Dash 2 — Hansa20-3
H2B Dash 3 — Voorwaarts 2 0-3
IB1 Dash BI — Devolco B2 0-3
IC l Dash C l—DVO C l 0-3

Programma
D4C Devolco 13 — Dash 9
Hrecr.E Dash — Deventer B
HlHansa2 — Dash l

H1SVS2 — Dash 2
H2BGorssell — Dash 3
D4b Heeten 3 — Dash 8
MA l Wik Al—Dash Al
IC l Gorssel C l — Dash C l
D2e div.A Dash/Sorbo — Sudosa/As-
sen 2
DP Dash 2 —ABS l
D2A Dash 3 —ABS 2
D2BDash4 —Vios2
D3ADash5 —WSV2
D3B Dash 7 — A BS 3
DSC Dash 6 —Wik 4
H3C Dash 4 —DSC 4
MC2 Dash C l — Devolco C3

Koud of niet,
bestel tijdig uw
Kerstkaarten
en u zult zeker
weer warm lopen
voor onze
uitgebreide en
fraaie

Kennemer
Kaarten
Kollektie

Uw goede keus bij uw drukwerkspecialist

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086
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