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Enthousiaste
gymuitvoering 'Sparta6

De jeugd van de gymvereniging 'Sparta' had zaterdagavond in de sporthal 't Jebbink duidelijk geen
hinder van het feit dat de C.V. het liet afweten. Terwijl het talrijke publiek de jas maar aanhield,
dartelden vooral de kleintjes met veel enthousiasme door de zaal. Voor de pauze liet leidster
Francis Roelofs de groepen 3 en 4 (circa 6/7 jaar) wat kindergymnastiek doen, wat bestond uit
duikelen over de mat, springen over toestellen e.d.
De wedstrijdgroep (leeftijd ca. 9 tot 15
jaar) gaf een demonstratie op de balk
en de brug ongelijk. Uiteraard veel ap-
plaus van het publiek voor de aller-
kleinsten (tot 5 jaar) die middels een
zangspel de eerste vormen van gym-
nastiek lieten zien. Deze groep stond
onder leiding van Gerrie Kappert. Na
de pauze nog een leuk intermezzo toen
deze kinderen, in aangepaste zwarte
pakjes verkleed, gingen 'schoorsteen-
vegen'. Verder was er door de verschil-
lende groepen een springfestijn, even-

eens onder leiding van Francis Roelots.
Wilma Koers die, vanwege ziekte van
Erna Brandt, deze c-vund de leiding zou
hebben over de geplande aerobic-dan-
cing behoefde niet in aktie te komen.
'Deze groep durfde het op het laatste
moment niet aan om in het openbaar
een oefening te laten zien', zo verklaar-
de Wilma Koers. Gezien de deelname
zit het wat het jeugd betreft wel goed
bij 'Sparta'. Ook is er een aktieve groep
huisvrouwen die wekelijks gymnastiek
beoefent bij 'Sparta'. De problemen

liggen bij de senioren heren- en
damesafdeling. Sekretaressen Wilma
Koers hierover: 'We hebben duidelijk
gebrek aan damesleden boven de vijf-
tien jaar. Hetzelfde geldt voor de
herenafdeling. Ook hier hebben we
een tekort aan leden. Het probleem is
dat er voor deze categoriën zoveel an-
dere zaalsporten zijn die men kan be-
oefenen. Gelukkig hebben we over be-
langstelling van jeugdleden niet te kla-
gen', aldus Wilma Koers.

Rozen voor afscheid nemende
preases Jong Gelre
Els Abbink
Een fraai boeket rozen van het bestuur en een bord met inscriptie
namens de afdeling dat waren de cadeaux die Els Abbink tijdens
een goed bezochte najaarsvergadering van de afdeling Vorden
van Jong Gelre in ontvangst mocht nemen. Vanwege het maxima-
le aantal bestuursjaren (zes) was Els Abbink volgens de statuten
verplicht om als voorzitster af te treden. En dat na een jaar waarin
van het bestuur van Jong Gelre vanwege het 75 jarig bestaan veel
tijd en werk werd gevraagd.
Els Abbink kijkt dan ook met veel vol-
doening op haar bestuursperiode te-
rug. Wel blijft zij deel uitmaken van de
commissie die zich binnen Jong Gelre
bezig houdt met het aspirant leden-
werk. Hans Wesselink zal het bestuur

van Jong Gelre kompleteren, waarna
begin januari bekend gemaakt zal wor-
den wie in de toekomst als voorzitter
zal gaan fungeren. Karin Boers, pen-
ningmeester van de afdeling Vorden,
werd bij akklamatie herkozen. Zij dien-

de ook de begroting voor 1990 in, wel-
ke door de vergadering werd goedge-
keurd met als voornaamste punt dan
de kontributie ongewijzigd zal blijven.
Sekretaris Jan Eskes memoreerde in
zijn verslag de vele aktiviteiten waar
Jong Gelre zich jaarlijks mee bezig
houdt. Het aantal leden bleef vrijwel
gelijk circa 130. André Knoef ging tij-
dens de vergadering uitgebreid in op
de aktiv^uten die te maken hadden
met het^B-jarig bestaan. Vrijdag 15
december komen de leden die aan de
jubileumrevue hebben meegewerkt in
het Dorpscentrum bijeen om onder
het genot van een hapje en een drankje
nog wat na te praten over de revue. Te-
vens zal ̂ ^ een videofilm van de/e re-
vue, die^^e avonden volle 'bak' trok,
worden vertoond.

Kerknieuws
Kerstattentie- collecte
In de week van 4-8 december is er weer
de Kerstattentie-collecte, door om-
standigheden dit jaar een week vroe-
ger-
Ook al is de collecte in de Sint Nicolaas
week, men hoopt toch op een goede
vrijgevigheid. Dankzij allen is deze
Vordense traditie reeds jaren een suc-
ces! Laat de collectanten/-trices niet
tevergeefs bellen. Heeft men de collec-
te gemist dan kan men ook de gift stor-
ten op de rekening van de Raad van
Kerken te Vorden (dhr. Koren) ' n r.
36.64.06.485. De kerstgroet is bestemd
voor:
- alle mensen boven 80 jaar
- alle langdurige zieken
- alle mensen die rond de kerstdagen in
het ziekenhuis liggen
- de partners, ouders of huisgenoten
van allen die in het afgelopen jaar een
dode te betreuren hadden en op het
zelfde adres wonen.
- de bewoners van de tehuizen
Het bovenstaande geldt voor alle ge-
zindten.
De attenües worden op donderdag 2 1
december rond gebracht. Dat zijn er
ruim 600 stuks!

Zwemzeskamp
Tijdens een zwemzeskamp welke afge-
lopen weekend werd gehouden eindig-
de het team van 'Vorden '64' op de
laatste plaats. Winnaar werd Laren met
133 punten; 2 Brummen 122; 3 Holten
109; 4 Bathmen 95; 5 Steenderen 86; 6
Vorden 85 punten.

• 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.

'ASPLAN BUITEN-
GEBIED KAN

STARTEN!
Voor de circa 170 nog niet op het gas-
net aangesloten percelen in het voor-
malige en huidige buitengebied van de
gemeente Warnsveld hebben ongeveer
145 percelen zich aangemeld voor een
gasaansluiting.
Om als aangemeld perceel definitief
voor deelname te kunnen worden ge-
registreerd dient de eerste aanbetaling
door de Gamog te zijn ontvangen.
Voor degenen die de eerste aanbeta-
ling gedaan hebben maakt de Gamog
een definitief gasplan met een nieuwe
offerte.
De door burgemeester en wethouders
ingestelde gascommissie zal een advies
uitbrengen betreffende de besteding
van de Gamog-subsidie in de hoofdlei-
ding en het bedrag dat de gemeente
hierin bijdraagt. De Gamog zal waar-
schijnlijk in april 1990 starten met de
aanleg van de hoofdleidingen.
Wilt u zich alsnog laten aansluiten of
wenst u nog informatie over het totale
gasplan? Neem dan contact op met de
heer J.B. Wassink van de Gamog, afde-
ling voorlichting en acquisitie, tele-
foon 05750-97283.

APVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben
besloten om aan de heer L.T.J. Sluiter
een kapvergunning te verlenen voor
het vellen van een beuk op het perceel
Burgemeester Galleestraat 65 te Vor-
den. Er is een herplantplicht opgelegd
vóór een boom.
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.

Oefenterrein
(EOT) Groote Veld
Begin dit jaar is er de gelegenheid geboden om te reageren op de
startnotitie voor de milieu-effectrapportage (ni. c. r.) voor het door De-
fensie noodzakelijk geachte oefenterrein in het Groote Veld.
Velen hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt Aan de hand van
de over de startnotitie ontvangen wettelijk omschreven adviezen heeft:
het bevoegd gezag (de Staatssecretaris van Defensie) thans de richt-
lijnen voor het opstellen van het milieu-É'ffectr rapport (m, e. r.) vastges-
teld. Daarbij heeft men — voorzover mogelijk — rekening gehouden
met ingekomen reacties.

K.P.O. Vierakker
Dinsdag 21 nov. hebben de dames van
de K.P.O. zich bezig gehouden met
bloemschikken. Hennie Vj^uit Hen-
gelo G. vertelde hoe je mei^^en uit de
natuur de mooiste stukjes kunt maken.
Zij deed voor hoe of je een mooie maar
ook stevige adventskrans kunt maken.
Ze had veel voorbeelden. Na de pauze
ging men zelf aan het werk en er kwa-
men prachtige bakjes uit onze handen
vandaan. De voorzitster bedankte Hen-
nie Vink voor deze leerzame avond en
bood een attentie aan.

Unicef
Mevr. Ten Cate en mevr. Haanstra ver-
kopen artikelen ten bate van Unicef in
de entree van de RABO-bank, Zut-
phenseweg 26 alhier. Men is daar aan-
wezig op donderdag 30 november en
vrijdag l december 's morgens om on-
der andere de bekende kerstkaarten te
verkopen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde gemeente
Zondag 3 december, 1e advent 10.00 uur.
Herv./geref. gezinsdienst. Ds. K.H.W. Klaas-
sens, gemeenschappelijk met partnergemeente
Garlipp, DDR, m.m.v. Cantorij. Na afloop koffie
drinken met Oostduitse gasten; 19.00 uur. Ad-
ventsdienst kerken van Vorden. Ds. H. Weste-
rink in de Chr. Koningkerk, het Jebbink. M.m.v.
koor Cantemus Domino.

Geref. kerk Vorden
Zondag 3 december 10.00 uur ds. P.W. Dek-
ker; 19.00 uur dienst R.v.K. in de 'Christus
Koningkerk'. Voorganger: ds. H. Westerink.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 2 december 19.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 3 december 9.00 uur Eucharistievie-
ring.

RK kerk Vorden
Zondag 3 december 10.30 uur Eucharistievie-
ring.
Weekend-Wacht-Pastores: 3-4 december Past.
Grondhuis, tel. 05759-4221.

Huisarts 2 en 3 december dr. Sterringa, tel.
1255. Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmor-
gen s.v.p. boodschappen en dringende konsul-
ten bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15 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 2 december 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink,
tel. 1566. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 2 en 3 december J.H. de Lange,
Lochem, tel. 05730-54357.
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.
WichmondA/ierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/
weekenddiensten tel. 05750-29666.

Tafeltje Dekje maand december mevr. Gille,
tel. 2151. 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.

Begrafenisdlenst 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.

Krato verraste met VIERAKKER — WICHMOND
'Het
Verassingspakket'

In veel van die reacties werd gevraagd
om af te zien van een oefenterrein in
het Groote Veld en omgeving. Hier-
over stelt de staatssecretaris (in zijn al-
gemene opmerkingen) dat dit een ge-
passeerd station is.

Een en ander ligt volgens de staatsse-
cretaris reeds vast in de — na behande-
ling in het parlement — vastgestelde
planologische kenbeslissing (PKB)
over het Structuurschema Militaire
Terreinen.

Zoals u bekend hebben de gemeente-
raden van Lochem, Warnsveld en Vor-
den zich vanaf het begin verzet tegen

de aanleg van een oefenterrein in het
Groote Veld. De ontwikkelingen zullen
dan ook nauwgezet gevolgd blijven
worden. Rekening houdende met de
belangen van natuur en landschap is
realisatie van een EOT in deze regio
voor de lokale overheden nog steeds
een moeilijk te aanvaarden gebeuren.

De hiervoor genoemde richtlijnen zijn
door Defensie toegezonden aan een
ieder die gebruik heeft gemaakt van de
mogelijkheid schriftelijk te reageren
op de startnotitie. Voor anderen liggen
ze tot januari 1990 ter inzage ter ge-
meente-secretarie.

Zaterdag bezorgde de toneelvereni-
ging Krato vele belangstellenden een
ware verrassing. Het toneelstuk en
blijspel in drie bedrijven van J. Hem-
mink — Kamp werd geregiseerd door
Marjan Zweverink. Er deden zich ten
huize van de familie van Dam nogal
vreemde verwikkelingen voor. Dora de
freule — Gerda Mullink - hield de
touwtjes strak in handen. Haar man
Bas — Harry Sueters — de goedzak, al
jaren onder de knoet v.d. freule. Ys-
brand, een broer van de freule — Bert
Vunderink — een eeuwige student en
dan Lot, zus van de freule — Ellis Ey-
kelkamp — een oude vrijster die door
haar vertolking iedereen liet schateren.

Naar aanleiding van een geregeld ge-
plaatste advertentie waarin de freule
haar huis aanbood voor vakantie's lo-
geren op het landhuis — met als enige
vergoeding het verrichten van lichte
werkzaamheden. Twee jonge dames,
Ria gespeeld door Mirjam Reindjes en
Amy door Astrid Sueters waren er echt
ingelopen. De twee 'oude' heren Fred
Ivo Eykelkamp en Ad Willem Klein He-
renbrink keken achter de praktijk v.d.
Freule. Verder speelden mee Nelie de
Wit de dame voor de huishouding An-
gelique Sueters. Jan de Bruin de tuin-
man Geert Wasseveld; souffleuse Erna
Wasseveld; Grimeuses Anneke Roel-
vink en Ineke Wunderink. 's Middags
was dezelfde voorstelling voor de oude-
ren. De toneelvereniging kan terug-
blikken op een zeer geslaagde toneel
zaterdag.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 3 december 10.00 uur ds. J. Veenen-
daal, em. pred. te Vorden.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 2 december 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 3 december 10.00 uur Woord- en
Communiedienst.
Weekend-Wacht-Pastores: 3-4 december
Past. Grondhuis, tel. 05759-4221.

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.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Splttaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-
spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden
de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30
uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iede-
re avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

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

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

P.C.O.B.
Op 23 nov. jl. hield de P.C.O.B. afd.
Vorden haar ledenvergadering. De
presidente mevrouw, A. Groot Enze-
rink-Hoogerwaard hield, aan de hand
van dia's een lezing over een reis door
Israël. De belangstelling voor dit on-
derwerp was bijzonder groot. 'Op reis'
werd een bezoek gebracht aan o.a. Je-
ruzalem, Jericho, Nazareth, Bethle-
hem, allemaal namen die bij lezers van
de Bijbel herkenning en verbonden-
heid oproepen. Ergens komt men —
op bekend terrein - uitvoerig werd stil-
gestaan bij het bevloeiingssysteem —
'de bloeiende woestijn' — en de ge-
schiedenis van de Burcht Niamada.
Opvallend vond de spreekster de grote
gemotiveerdheid van de jongeren. Een
uiterst boeiende middag. De P.C.O.B.
deed hiermee haar naam eer aan.

Burgerlijke Stand
Geboren: Jan Jorrit Hartelman; Tom
van Bemmel.
Overleden: J. Straatman, oud 84 jaar;
J.B. Bloemendaal-Nijland, oud 66jaar.

K.P.O. avond
Na de opening van de voorzitster werd
de avond verder verzorgd door de heer
Edwin Op 't Land. Hij vertelde ons iets
over Astrologie en Iriscopie, wat een
boeiende onderwerpen! De heer Op 't
Land wist het op zo'n duidelijke ma-
nier bij te brengen. Voor ons werd het
een leerzame avond, en bij velen was er
het gevoel 'daar willen we meer over
weten'. Er is veel tussen hemel en aar-
de!



SINT AANBIEDING

LEGO

25 TOT 50%
KORTING

w*- David de Kabouter artikelen

•*- Wirrel warrel Kubus

•*• Luxe- en Geschenk artikelen

Magnetron Moulinex
559, NU

H. Brinkerhof
Dorpsstraat 18 — Ruurlo

Pakjesavond?
ga naar uw

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18-VORDEN-TEL1384

want wij hebben weer
heerlijke lekkernijen voor u, zoals:

Boterletters - Gevuld speculaas
Roomboter amandelstaven

Speculaas staven - Chocoladeletters
Roomborstplaat enz.

Vergeet niet op tijd te bestellen.

Een ROLLUIK
van Holtslag

zou een nuttig cadeau zijn.

iHOLTSLAG-RUURLO tel. 05735-2000*

SAILGN >MAIIIANME<
erkend voor: HUIDVERZORGING - GEZICHTSBEHANDELING -
MANICUREN - ELEKTRISCH ONTHAREN - LICHAAMSMASSAGE
Ook voor deelbehandeling, zoals speciale voet- en rugmassage

aparte MAKE-UP voor BRUIDJES en FEESTGENOTES

dinsdag t/m zaterdag: behandeling volgens afspraak, maandag's gesloten
DORPSSTRAAT 30a - VORDEN - TEL: 05752-2033 of 3367 \

MARIANNE helpt aan meer vrouwelijke zekerheid door gehele huid- en
scboonheidsverzorging en door haar verkwikkende massages.

ÜÖÖOöC
Uit goed voor U!

1/̂ /7 ALMEN
/tCxw Scheggertdyk 10

HORECA BUITEN CENTRUM
Bruiloften, personeelsfeesten, symposia, etc.

RESTAURANT - KEGELEN - BOWLEN - SCHIETEN - JEU DE BOULES

Zalen van klein tot groot. Zelfs tot ± 600 personen.

Grote goed verlichte parkeerterreinen.
Bel geheel vrijblijvend voor informatie. Tel. 05751-1296.

tra at Vers c
Waar service en kwaliteit

zo gewoon is!

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden, Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 30 november, 1 en 2 decem-
ber

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Spaanse
Clementines

15 voor

4,95

MAANDAG
4dec.

500 gram

Hutspot
panklaar 0.95

DINSDAG
5dec.

4/aargroentevakman
20 grote

CLEMENTINES
voor 3.95

WOENSDAG
6dec.

500 gram

Boerenkool
panklaar 1.95

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Als U eens écht iets lekkers wilt
bij de koffie of thee met Sinterklaas.
Wij maken voor U roomboter amandelleners,
roomboter speculaas, roomboter gevuld specu-
laas, enz., enz. Alles met échte boter en
100% amandelspijs.
AANBIEDING:

Roomboter Dik Speculaas NU 3,-
ROOmbOrStplaat NU 2,25 per 100 gram

Slagroomsnit van 6,25 voor 5,75
Krenten of Rozijnenbrood
van 4,20 voor 3, f 5

P. S. Wilt U vroegtijdig bestellen!

per pak

WARME BAKKER

PLAAT

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker

250 gram 6,75

WEEKENDSPECIALITEITEN

Gevulde filet
of

Gelderse schijven
5 halen
4 betalen

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

Botermalse

Lendelapjes
500 gram 9,95

Haas Ribkarbonades
1 kilo 11,95

Voor het gezellige avondje
een ruime keus aan lekker dingen,

zoals grill, lever, kook- of droge worst,
saucijzenbroodjes, gehaktballetjes, enz.

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Bourgondische
Paté

lanTrodenburg

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi 1 KNO 6,75
Erwten of Bruine bonensoep 1 Hter 3,25

100 gram l ,95

Zure Zult
100 gram 0,79

MAANDAG+DINSDAG

VERSE WORST
fijn 1 küo 7,95

grof 1 küo 9,90
HAMLAPJES

1 kilo 12,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

Rundergehakt 1 küo 11,50
h.o.h. gehakt 1 küo 7,95

SPEKLAPJES
k 1 küo 7,95

Enkele wenken voor sportieve geschenken.

Echte jagerskijkers
met hard gecoate
lenzen

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

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

Kristal- en aardewerk
serviesgoed
met jachtmotieven

Wapen- en
sporthandel

Marte
tteedt docltnffendl

Zutphenseweg 9 - Vorden - Tel. 05752-1272

Sinterklaasje kom maar binnen...
... wij hebben veel
lekkers voor uw
gezellig avondje!

Roomboter-Amandel letter
Roomboter-Amandel staaf
Speculaasjes (ROOMBOTER) 250 g _
Speculaaspop (ROOMBOTER) 250 g
GeVUld SpeCUlaaS

Marsepein _
Sint Nicolaastaarten
Chocolade letters

gram

Bij inlevering van deze lijst c.q.
bestelling, als aanbieding 250 g

ROOMBOTER SPECULAASJES
van 4,95 voor 3,95

ALLES VAN EEN KWALITEIT: DE BESTE!
VERS VAN DE WARME BAKKER
GEWOON GEWELDIG LEKKER!

't winkeltje in vers brood en banket

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



Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij kennis van
de geboorte van onze zoon

Ivar
Gerrit en Wilma
Bijenhof-Dolman

24 november 1989
De Doeschot 24
7251 VJ Vorden
Tel. 05752-1119

Wij zijn dankbaar en blij dat wij
uit Gods hand een welgescha-
pen dochter en zusje mochten
ontvangen.

Wij noemen haar

Marleen
Henk en Dinie
Robbertsen-Abrahams

Erik
Marcel
Jacquelien
Karin
Rianne

23 november 1989
7251 PR Vorden
Nieuwenhuisweg 2

Hierbij willen we iedereen be-
danken voor alle felicitaties,
bloemen en geschenken die
we ter gelegenheid van ons
zilveren huwelijk mochten ont-
vangen. Deze dag is voor ons
onvergetelijk geworden.

november 1989
Garvelinkkampweg 31
7261 CG Ruurlo

Voor uw medeleven en be-
langstelling, die wij zowel per-
soonlijk als schriftelijk moch-
ten ontvangen, tijdens de ziek-
te en na het overlijden van
mijn lieve vrouw, onze zorgza-
me moeder en oma

Frederika Dina
Willems-Hissink

betuigen wij u onze oprechte
dank, in het bijzonder de huis-
arts en de wijkverpleging voor
de goede hulp en verzorging.

H.J. Willems
kinderen en kleinkinderen

Vorden, november 1989

Voor uw blijken van medele-
ven die wij mochten ontvan-
gen na het overlijden van onze
tante

H.J. Wullink-
Bruggeman

betuigen wij onze welgemeen-
de dank.

Fam. B. Uenk.

november 1989
Vordenseweg 29
7231 PC Warnsveld

Hiermede betuig ik mijn harte-
lijke dank aan familie, buren
en kennissen voor de felicita-
ties, kado's, die ik mocht ont-
vangen op mijn 90ste verjaar-
dag.

Willem Bosch
27 november 1989
Kostedeweg 10
7251 MZ Vorden

Met grote dankbaarheid denk
ik terug aan de belangstelling
van velen na het overlijden
van mijn lieve man

B.A. Borgonjen
Voor mij was het een troost uw
hartelijk medeleven te onder-
vinden. Langs deze weg be-
tuig ik hiervoor, mede namens
de kinderen en kleinkinderen,
mijn oprechte dank.

Mevr. Borgonjen

Vorden, november 1989

• TE KOOP:
3-ztts bank, beige, f 200,-.
Tel. 05752-2164 of
05750-24413.

• GEVRAAGD:
huishoudelijke hulp voor 1 è
2 keer per week, donderdag-
envrijdagmorgen.
Mevr. A. Leeflang, tel. 1122.

• TE HUUR GEVRAAGD:
2 ruime kamers. Brieven on-
der nr. 27-1, Bureau Contact,
Postbus 22,7250 AA Vorden.

• TE KOOP:
Bromfiets merk Puch Maxi.
bouwjaar 1988. Als nieuw. In-
dustrieweg 7, Vorden, tel.
05752-2545.

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

Op vrijdag 8 december a.s. beloven wij

Maya Schoolderman
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Hans Bosch
elkaar trouw om 11.30 uur in het stadhuis
te Arnhem.

De kerkelijke inzegening vindt plaats om
14.00 uur in de Sacramentskerk, Huis-
sensestraat te Arnhem.

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot
19.00 uur bij café 'de Schoof' (Koren-
markt) te Arnhem.

Ons adres is:
Schepen van Ommerenstraat 54
6831 M B Arnhem
Tel. 085-233679
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Rust nu maar uit,
Jij hebt je strijd gestreden.
Niemand zal ooit weten,
watje hebt geleden.

Uit haar vertrouwde omgeving nam de Here tot zich
mijn innig geliefde vrouw, onze zorgzame moeder en
schoonmoeder, y. ,ia en dochter

Johanna Berendina
Bloemendaal-Nijland
ECHTGENOTE VAN G.H. BLOEMENDAAL

op de leeftijd van 66 jaar.

Vorden: G.H. Bloemendaal

Hengelo:

Ruurlo:

Vorden:

Jan en Ada
Marjan
Erik

Gerrie en Bert
Ard
Ron

Henk en Marijke
Annet
Jolanda
Gerard

Vorden: J.B. Nijland-Bosch

23 november 1989
Zelledijk3,7251 NB Vorden.

De begrafenis heeft plaats gevonden op de Algemene
Begraafplaats te Vorden, op dinsdag 28 november.

Na een moedig gedragen ziekte nam de Here nog vrij
plotseling tot zich onze lieve zuster, schoonzuster en
tante

Johanna Berendina
Nijland
ECHTGENOTE VAN G.H. BLOEMENDAAL

op de leeftijd van 66 jaar.

Vorden: J.W. Nijland
B.G. Nijland-Lenselink

Hengelo-G: T.G. Wassink-Nijland
H.LWassink

neven en nichten

23 november 1989,
Vorden.

Met leedwezen ontvingen wij bericht van het overlij-
den van ons trouwe lid, mevr.

J.B. Bloemendaal-
Nijland

op de leeftijd van 66 jaar.

Bestuur en leden
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
af deling Vorden.

Vorden, 23 november 1989.

Met ontroering delen wij het overlijden mee van ons
geliefd en trouw medelid

J.B. Bloemendaal-
Nijland
,, Hetzij wij leven, hetzij wij sterven,
wij zijn des Heren." ROM. 14:8

H.V.G. Linde

Vorden, 23 november 1989.

Ook dit jaar kunt U weer onder begeleiding Uw

kerststukjes
maken!

Kom naar de kas in de Ganzensteeg.
Er is veel materiaal aanwezig.

Tevens kunt U zich al opgeven voor de
beginners- en gevorderde cursus

bloemschikken, die eind januari start.

Inlichtingen en opgave:
Jacqueline Wolsing-Lucassen, Ganzensteeg 6,

Kranenburg, tel. 05752-6721/6722.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend voornemens te zijn om met toepassing van de
vrijstellingsmogelijkheid als bedoeld in artikel 18A van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening medewerking te
verlenen aan het volgende bouwplan:

— het vergroten van een opslagloods op het perceel
Ruurloseweg 53 (verzoek van Fa. G. Bargeman).

De op het bouwplan betrekking hebbende stukken lig-
gen tot en met 15 december 1989 voor een ieder ter
inzage ter gemeente-secretarie.

Eventuele bezwaren kunnen tot en met die datum
schriftelijk aan hun college worden kenbaar gemaakt.

Vorden, 30 november 1989.
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat van-
af maandag 4 december 1989, gedurende een
maand, voor eenieder ter gemeentesecretarie ter in-
zage ligt het door Gedeputeerde Staten van Gelder-
land bij besluit d.d. 7 november 1989, no.
RO89.20241-ROV/G5212 goedgekeurde bestem-
mingsplan 'Buitengebied 1989, no. 1'.

Dit plan heeft betrekking op het perceel Schuttestraat
13 te Vorden.

Zij, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad
alsook Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben
gewend, kunnen gedurende bovengenoemde termijn
in beroep komen bij de afdeling voor de geschillen van
bestuur van de Raad van State, postbus 20019, 2500
EA 's-Gravenhage.

De burgemeester voornoemd,

E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat het
college van burgemeester en wethouders voorne-
mens is om met toepassing van het bepaalde in artikel
17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, voor een
periode van één jaar, vrijstelling te verlenen van het
bestemmingsplan 'Medler-Tol 1969' ten behoeve vanl
een door PTT Telecom te plaatsen noodonderkomen
voor accubatterijen aan de Ruurloseweg 106a, alhier
kadastraal bekend gemeente Vorden, sektie D, nr.
1763.

De op het bouwplan betrekking hebbende stukken l
gen vanaf maandag 4 december a.s., gedurende 14
dagen ter inzage ter gemeente-secretarie, afdeling
Ruimtelijke Ordening (koetshuis).

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
schriftelijk bezwaren indienen tegen dit voornemen bij
het college van burgemeester en wethouders.

Vorden, 30 november 1989.
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

ATTENTIE:
OP ZONDAG 7 EN 14 JANUAR11990
HOUDT Z.V.V. VELOCITAS HAAR JAARLIJKSE

STRATENZAALVOETBAL-
TOURNOOI VOOR KEREN

HET INSCHRIJFGELD VOOR DIT TOURNOOI BEDRAAGT ƒ 90-
INFORMATIE EN OPGAVE BU: MARUKE DUISTERMAAT,
EIKENLAAN 2, 7251 LT VORDEN, TEL: 6543

UITERSTE INSCHRUFDATUM IS 24-12-1989.

Zaterdag 16 december is er weer zo'n perfekt
verzorgde dansavond voor gezellige mensen
met topdansorkest

Hammond Four
Aanvang: 21.00 uur.

Entree: f 10,- incl. koffie en
uitgebreid bittergarnituur.

Reserveren ook voor groepen en verenigingen
is mogelijk.

Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770
f
'=J

DAT WORDT EEN MOOIE
SINTERKLAASAVOND!

Op St. Nicolaasavond met z'n allen rondom de fon-
due of gourmet. Kan het gezelliger? Wij doen U

dit weekend daarvoor een heel mooi aanbod!

6,98y

VOOR HET WEEKENDRECEPT:

Varkensfrikandeau
500 gram

TIP VOOR DE BOTERHAM:

Gebraden Gehakt
100 gram

Snijworst
100 gram

VOOR HET WEEKEND:
Misschien zo maar een idee. Een
huzarensalade, of gourmetschotel of wat
dacht U van fonduen?

. Wij verzorgen het graag voor UI

SPECIAL

0,98
1,79

Katen-
Varkenshaasjes

100 GRAM

295

Maandag:

Spek
lappen
500 gram

3,98

Dinsdag:

Verse worst
500 gram 4,98

l Hamlappen
500 gram 6,98

Woensdag:

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

Rundergehakt
500 gram 5,98

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 — Vord«n

Tel. 05752-1321

•tllWIIIWIII

Complete woninginrichting
en leuke cadeau-artikelen

zoais: tafelkleden dekservetten
theemutsen sierkussens
dekbedovertrekken badmatten

vindt U
bij:

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

Hackforterweg 19, Wichmond
Telefoon 05754-517

Rijksstraatweg 39, Warnsveld
Telefoon 05750-26132

2e Kerstdag:
Kerstmenu f 45,-/Kindermenu f 17,50

GARNALENCOCKTAIL MET ANANAS EN KIP
of GEROOKTE FORELFILET

of PARMAHAM MET MELOEN
(voorgerechten met stokbrood, kruidenboter)

HELDERE OSSESTAARTSOEP
of WILDBOUILLON MET DUIF EN TRUFFEL

GETRANCHEERDE VARKENSHAAS MET CHAMPIGNONS IN ROOMSAUS
of HAASFILETMET WILDSAUS

of BIEFSTUKSTROGANOFF
(met diverse soorten groenten en aardappelen)

BAVAROISES
otCOUPNOEL

(3 soorten Italiaans vruchtenijs met fruitsalade en likeur)

2e Kerstdag alleen op reservering 's middags 13.30 uur. Avonddiner 18.00 uur
vooraf een gezellig borreluurtje.

Gourmetten voor groepen of families is ook mogelijk.

*- VOOR RESERVERING:

05735 - 7372

x, A ig Jv Café - Restaurant
Dorpsstraat 11

7261 AT RUURLO

J



a.s. zondag
HALF DRIE

de voetbalwedstrijd

Vorden - AZC
(sportpark

Oude Zutphenseweg)

Zal het Vorden ditmaal weer
lukken om van deze

Zutphense club te winnen?

Praatgroep
'Heelheid van de Schepping'

(Conciliair Proces)
Gedachtenwisseling

op 4 december
van 19.00-20.00 uur in de

koffieruimte van het
Dorpscentrum over:

'Wat kopen we en hoe is het
verpakt?' Wilt U meedenken?

U bent van harte welkom!

• 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.

gezichtsbehandeling
maskers

feest- en brulds-make-up
epileren

wimpers verven
acne behandeling

harsen
lichaamsmassage

crème's
acne lotions

peeling
voetreflexzone massage

Kadobonnen v.a. f 25.-

Behandeling op afspraak,
ook 's avonds.

HUIDVERZORGING

Guusta Bruggert
Tel. 05752-3025

Het Jebbink 36 — VORDEN

De hoogste garantie voor
UW LIJFRENTE
Natuurlijk bij...

Pensioen adviesbureau
Wenzel Spellbrink
Tel. 05430-18585

Natuurlijk voor

naar:

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

Schoenaker
Café - restaurant

Ruurloseweg* 64
Vorden - Tel. 05752-6614

KLAVERJASSEN
op donderdag

1 4 december/ 1 0 januari
5 februari/22 maart/1 9 april.

Aanvang 20.00 uur.

ROBEERTSEN
VOOR

POELIERSKWALITEIT

DEZE WEEK:

Tam Konijn
500 gram

zie recept elders blad

Tam Konijn
Achterbouten

100 gram l j / U

Tam Konijn
Rugfilet

100 gram 4)3 U

BIJ UW POELIER:

R. Robbertsen
Laarstraat 82, Zutphen
Telefoon 05750- 1 7707

alle soorten
batterijen voor uw

hoort oestel

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

VEILIGH: DSSE DRAA6BAK
Alles wat u nodig heeft
een gehoorbeschermer,
veiligheidsbril en 5
stof maskers.

Kunststof. Geschikt voor vele
doeleinden. Om uw
gereedschap bij elkaar
te houden, is deze
handige draagbak
ideaal! Afmeting:
380 x 250 x 115 mm.

WIN!
VOORDEELSE1

"VALMA"
l Flacon "Wash and Shine" a 500 ml,
l spons en l flacon ruitesproeier-
antivries a 500 ml.
Met GRATIS ijskrabber.
13,95 Nu nog l l 98

voordeliger!

WITTE
BOEKENKAST

SNOERLOZE
BOORMACHINE
"FRONTECH"
In kunststof koffer, inhoud:
l Oplaadbare, tweetoerige
handboormachine. Draait
links en rechtsom.
Toerental per minuut
onbelast 250/600.
l Herlaadbaar accupack,
oplaadtijd l uur.
l Oplaadapparaat.
Fabrieksgarantie 12 maanden.

Past bij vele
interieurs!

Hoogte 180 cm,
breedte 60 cm,
27 cm diep.

•.

Nu nog volop pantoffels
maten 36-41 v.a.

31,95

maten 36-42 v.a.

27,95
maten 36-46 v.a.

19,90

maten 28—47 v.a.

119,95

maten 19-27 v.a.

19,90
Wullink
Vorden

Voor de
allerbeste schoen

Dorpsstraat 4
Tel. 1342

's maandags gesloten

Zutphensewjfl 15 — Vorden

Te Haarlem slaagde onze
plaatsgenoot voor OPTOMETRIST
(oogmeetkundige).
Hij was reeds opticien.

Ook wij - fam. A. Groot Kormelink -
zijn natuurlijk erg blij met zo'n
medewerker die zich voor de zaak
met de volle 100% inzet.
PROFICIAT //CE.'

A.GROOT KORMELINK
optiek horlogerie goud & zilver
Hengelo G. Spalstraat 27 Twel lo Stationsstraat 9
Telefoon 05753-I77I Telefoon 057I2-720II

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

De goedkoopste
autoverzekering op de

computer bij U thuis berekend.
Natuurlijk bij...

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

De peekei is in aantocht!!

Autowasserette
AUTOBEDRIJF

Groot
Jebbink

RONDWEG 2 - VORDEN - TEL. 05752-1794

Sluit nu een koopsom-lijfrentepolis
Nu belasting besparing en straks..

een fijn verzorgde oude dag.

Een onafhankelijk en betrouwbaar advies
voor al uw verzekeringen.

ASSURANTIE - ADVIES - EN BEMIDDELINGSBURO

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

2 CYCLAMÈS1 2 bos BLOEMEN 7,95

2 AZALEA'S
77535 TULPEN of

35 NARCISSEN 7,75

Zoals U bekend is, hebben wij ons loon-
bedrijf overgedragen aan onze collega

H.J. Groot Enzerink
Wij willen onze klanten bij deze heel har-
telijk danken voor het door de jaren heen
in ons gestelde vertrouwen.

Fam. B.J.H. Seesink,
't Hoge 7, Vorden.

Met ingang van heden, hebben wij het
loonbedrijf van familie Seesink overgeno-
men. Wij hopen op dezelfde voet, met de
vertrouwde medewerkers, U van dienst te
mogen zijn. En hopen in de toekomst alle
voorkomende werkzaamheden voor U te
mogen verrichten.

Als blijk van waardering voor de prettige contacten, nodigen wij
U uit op 12 december 1989 in Hotel Bakker om 20.00 uur.

Wij stellen Uw aanwezigheid zeer op prijs:

Greet en Bennie Seesink
Wil en Henk Groot Enzerink
Deldenseweg 13, Vorden
Tel. 05752-1571.

En medewerkers: G.J. Sarink, W. Wenneker, J. Krijt.



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

Donderdag 30 november 1989
51e jaargang nr. 35

Budgetsubsidiëring in Vorden een feit

Verenigingen in Wichmond voelen zich gedupeerd
'Het was een grote operatie om bijna één miljoen te moeten verdelen. Wij moeten er op ingespeeld raken. Verenigingen moeten bij calamiteiten niet schromen om bij
het college aan de bel te trekken met een verzoek om een extra subsidie, aldus wethouder mevrouw Aartsen, nadat de commissie Welzijn woensdagavond unaniem had
ingestemd met de budgetsubsidiering die in 1990 zal ingaan. De wethouder is voornemens om over eenjaar te willen evalueren en de mogelijkheid tot bijsturing open te
houden. De commissie Welzijn was van mening dat het kollege konform de wens van de raad heeft gehandeld. De prioriteitenlijst fungeerde bij de vaststelling als
leidraad voor de portefeuillehoudster. 'U hebt een geweldig moeilijke taak gehad en hebt zich zoals afgesproken gehouden aan de gestelde prioriteiten.
Vergeleken bij Warnsveld .gaan de.
Wichmondse verenigingen erop
achteruit. Het is een pijnlijke konstate-
ring maar waar. In elk geval hebt U
voor de Wichmondse verenigingen een
overgangsmaatregel getroffen', /.o ver-
tolkte CDA'er A.H. Boers de gevoelens
van de commissie.

Geen pret bij 'Peuterpret'
De ontevredenheid in het Wichmond-
se bleek deze avond duidelijk bij me-
vrouw D.S. van Dorsten die het woord
voerde namens de peuterspeelzaal
'Peuterpret' uit Wichmond. Volgens
mevrouw van Dorsten betekent de sub-
sidie van 5000 gulden dat 'Peuterpret'
één leidster zal moeten ontslaan. 'Wij
zijn de dupe van de gemeentelijke her-
indeling. Volgens de normen die in
Warnsveld gelden zouden we 9000 gul-
den ontvangen. Volgens de huidige
normen (1989) in Vorden zouden we
6400 gulden moeten hebben en het
wordt in 1990 slechts 5000 gulden', al-
dus mevrouw van Dorsten. Haar
smeekbede om meer subsidie werd
door de Commissie Welzijn niet geho-
noreerd. 'Een trieste zaak', zo reageer-
de mevrouw van Dorsten. 'We hebben
één leidster die 14 jaar in dienst is en
één die 6 jaar bij ons werkt. Bovendien
zal ontslag van een leidster de gemeen-
te Vorden geld gaan kosten. In Wich-
mond wordt volgens de CAO Welzijn
betaald en in Vorden volgens het mini-

mumloon', aldus een teleurgestelde
mevr. van Dorsten. Naar aanleiding
van vragen vanuit de commissie ant-
woordde wethouder Aartsen dat de
5000 gulden voor 'Peuterpret' is vast-
gesteld op historische gegevens. 'We
proberen een gelijkschakeling te krij-
gen met de peuterspeelzaal hier in
Vorden, waar men één leidster heeft'.

Mevr. van Dorsten reageerde na afloop
verbitterd. 'In feite worden nu de peu-
ters in Wichmond de dupe. Het is vol-
strekt onmogelijk om als leidster alleen
het oog te houden op een groep van 20
peuters. Inschakeling van meer vrijwil-
ligers zoals in Vorden het geval is, lijkt
mij in Wichmond moeilijk te realise-
ren', zo sprak zij.

Handjeklap
Er was deze avond nog een Wichmond-
se vereniging die haar misnoegen uit-
sprak over de te volgen budgetsubsi-
diëring. De heer J. Hissink, penning-
meester van de voetbalclub 'Socci' zei
dat zijn vereniging uitgaat van de jaar-
lijkse subsidie van 3500 gulden. 'Het
kollege van Vorden zegt ons eerst een
bedrag toe van 2500 gulden. In een
tweede voorstel komt daar 250 gulden
bij. Daarna volgt nog een derde schrij-
ven waarin ons als 'overgangstege-
moetkoming' voor 1990 een bedrag
van 375 gulden in het vooruitzicht
wordt gesteld. Deze bijstellingen geven

ons zeker de indruk dat er positief aan
ons gedacht wordt, maar dit kan ook
uitgelegd worden alsof het vaststellen
van subsidiebedragen een soort handel
is die dinsdags in Doetinchem wordt
bedreven (handjeklap)', aldus de heer
Hissink die er ook niet in slaagde de
commissie Welzijn op andere gedach-
ten te brengen. De heer W. Wassink,
voorzitter van de Hervormd Gerefor-
meerde Jeugdraad te Vorden, wees
erop dat deze jeugdraad er in de toe-
komst 32 procent op achteruit gaat.
'Per kind gaan we b.v. van f 25,71 in
1987 naar f 10,71 subsidie thans'. De
commissie Welzijn was met wethouder
Aartsen van mening dat de kinderen
van de jeugdraad te weinig kontributie
betalen. Volgens de commissie kan het
bedrag van f 3,50 per maand best op-
geschroefd worden. De heer A.J.W.
Reekers die namens de plaatselijke bi-
bliotheek het woord voerde had meer
succes. Hij verzocht de post salarissen
los te koppelen van het budget en de
eventuele loonsverhogingen voor reke-
ning van de gemeente te laten komen.
'Naar verluid worden U deze via de
'WAGGS' regeling vergoed', zo sprak
de heer Reekers. Wethouder Aartsen
kwam hem enigszins tegemoet door
toe te zeggen dat alleen de loonsverho-
ging van de bibliothecaresse voor reke-
ning van de gemeente zal komen. De
muziekvereniging 'Concordia' maakte
middels voorzitter W. Barink bezwaar
tegen de toegekende subsidie van 8000
per jaar. In voorgaande jaren bedroeg

dit ruim 9200 gulden. »Met name de vi-
sie van het gemeentebestuvr Hat Con-
cordia via de muziekschool eenjaarlijk-
se subsidie van 5000 gulden zou ont-
vangen deelt het bestuur van Concor-
dia niet. 'De opleiding via deze instan-
tie is de afgelopen twee jaren 25 pro-
cent duurder geworden', zo sprak Ba-
rink. Het begrotingstekort over 1990
bedraagt voor Concordia f 14.800,-.
Het verzoek om bijstelling van het sub-
sidiebedrag werd door de commissie
afgewezen zodat 'Concordia' het met
8000 gulden per jaar zal moeten doen.

Toch instelling
kontributiefonds
De nota minimabeleid zal op één punt
worden aangepast. De commissie Wel-
zijn overtuigde wethouder mevrouw
Aartsen dat de raad zeer zeker zal be-
sluiten een kontributiefonds in te stel-
len. In de desbetreffende nota stelde
het college dat zij de instelling van een
kontributiefonds niet wil bevorderen
maar de mogelijkheid daartoe open wil
houden. De heer A.H. Boers (CDA) zei
hieromtrent voorstellen van het kolle-
ge te zullen verwachten. 'We moeten
met een kontributiefonds wel discreet
omgaan', zo adviseerde hij. Zijn partij-
genoot J.D. Bouwmeister had al wel
een suggestie voor het college. Hij stel-
de voor om in een gezin met een mini-
mum inkomen b.v. het derde kind van
kontributie voor een vereniging vrij te
stellen. De heer E. Brandenbarg

(WD) stelde voor om ook aan mensen
met een minimum inkomen gratis le-
ges te verstrekken. De commissie Wel-
zi jn kon overigens instemmen met de
nota. 'De gemeente heeft gedaan wat
zij binnen de marges kan doen', zo for-
muleerde Brandenbarg. Wethouder
mevr. Aartsen sprak over deze nota
'van het geven van een eerste aanzet'.
'Hoever wij kunnen gaan zal in de toe-
komst moeten blijken. Een goede voor-
lichting middels huis-aan-huis folders
vond zij b.v. onontbeerlijk. Mevrouw
D. Folkertsma, onderwijzeres-huis-
vrouw-bij standsvrouw zoals zij zich zelf
omschrijft was geschrokken van de
woorden in de nota 'de zorg voor de
zwakkeren in de samenleving'. 'Met
deze woorden gaat het kollege voorbij
aan de analyse van de armoede proble-
matiek, die ook de problematiek van de
rijkdom is. Dit is des te ernstiger omdat
bestuurders in dit huis kunnen weten
hoe deze mensen zich zelf zien nl. als
gelijkwaardige burgers die verantwoor-
delijkheid willen dragen in de samenle-
ving', aldus mevr. Folkertsma die met
betrekking tot het 'drempelbedrag van
171 gulden' bepleitte dat er een nood-
fonds moet komen. Met betrekking tot
het kwijtscheldingsbeleid vroeg zij zich
af waarom de gemeente Vorden de
hondenbelasting niet kwijt scheldt. De
heer W. Doctor, voorzitter van de
plaatselijke afdeling van het FNV ging
tijdens een inspreekbeurt eveneens in
op het kwijtscheldingsbeleid, armoe-
degrens etc.

T. g. v. 40-jarig bestaan Vordense school

Massale opkomst bij reünie
jubilerende L.A.S.
Uit het hele land kwamen zaterdag 25 november jl. oud-leerlingen en andere genodigden naar
Vorden voor een reünie van de School voor alg. vormend biologisch en agrarisch onderwijs. 'We
hadden verwacht dat er zo'n 300 oud-leerlingen zouden komen', merkte de heer W. Paas, directeur
van de school op. 'Maar we kregen zo'n 700 aanmeldingen. Vorige week besloten we om daarom
maar een speciale grote feesttent naast het schoolgebouw te plaatsen!'.

Sint Cecma feest
te Vierakker
De leden van het He en Dames koor van de RK Kerk te Vierak-
ker hielden op 24 november hun jaarlijkse Cecilia feest in het
Ludgerusgebouw. Op deze avond had het feestelijk gedenken
plaats dat 3 leden van het Kerkkoor 50 jaar trouw lid waren.

De gehele dag kon men het schoolge-
bouw en de kassen nog eens bekijken.
In de school was een uitgebreide ten-
toonstelling ingericht van allerlei ma-
teriaal uit de 40-jarige historie van deze
Lagere Agrarische School. Voor velen
bleek de school haast onherkenbaar
veranderd te zijn. Voorzitter van het
schoolbestuur, dhr. HJ. Graaskamp,
ging daar in eeri toespraakje op in.

'Door al deze aanwezige oud-leerlin-
gen en oud-personeelsleden is de
school door de jaren heen geworden
wat ze nu is. Er is steeds bijgebouwd,
zoals een mooie plantenkas en een die-
rendagverblijf. Er is een boomgaard
geplant, een sportveld aangelegd en
een schapenwei. Alles samen maakt dat
de school een volwassen school werd'.

Ook andere aanwezigen werden uitge-
nodigd een woordje te spreken, zoals
de inspecteur van onderwijs en dhr.
Havekes namens de drie landbouwor-
ganisaties, dhr.'A.G. Mennink (vele ja-
ren bestuurslid en voorzitter van de
LAS) en ook dhr. Antink, één van de
geslaagden bij het eerste examen dat
op de school werd afgenomen.

Uitgave jubileumboekje
Tijdens de feestelijkheden werd een ju-
bileumboekje voer de school uitge-
reikt. Oud-directeur Bannink verwijst
daarin naar de windvaan op de schoor-
steen van het schoolgebouw: een ploe-
gende boer. 'Dit symboliseert als het
ware het hele schoolgebeuren. De
wind en stormvlagen hebben het 'span'
niet uit hun evenwicht kunnen krij-
gen'. 'Een goede vergelijking', vond de
huidige directeur W. Paas. 'Ik zie er
nog iets anders in. Vroeger heb ik de
boeren vaak zien ploegen, lopend
naast de ploeg. Dat werd gedaan om
goed vooruit te kunnen kijken. En dat
beeld past ook bij een boer. Iemand die
vooruitkijkt, iemand die weet dat ach-
teromzien alleen maar kromme voren
oplevert. Vooruitzien is: het oog ge-
richt houden op de nieuwe ontwikke-
lingen. Scholen moeten daarin meeg-
aan'.
Hij wees op de brede algemene vor-
ming die nu van het onderwijs ver-
wacht wordt. 'Een school die telkens
weer zoekt naar mogelijkheden om
jonge mensen iets mee te kunnen ge-
ven, die waardevol zijn voor hun toe-
komst. Daarom heeft het bestuur ook
gekozen voor een horizontale fusie', al-

dus dhr. Paas. Deze fusie met Lhno ' 't
Beeckland' werd door diverse aanwezi-
gen toegejuicht. 'Een goede zaak',
noemde bijvoorbeeld een oud-secreta-
ris van het LAS het. 'Deze fusie ligt he-
lemaal in de loop van de ontwikkelin-
gen'.

Oud- directeuren
Opvallend was de aanwezigheid van
alle drie oud-directeuren uit de 40-jari-
ge geschiedenis: de heren GJ. van Roe-
kei, GJ. Bannink en E. Snoeijink. Voor
de meeste oud-leerlingen was de ont-
moeting met vroegere klasgenoten en
docenten het belangrijkste. In het
schoolgebouw en in de feesttent was
daar uitgebreid gelegenheid voor.
's Middags stond er voor zo'n 350 oud-
leerlingen een broodmaaltijd klaar.
Diverse gasten kwamen met bloem-
stukken en cadeau's om de school met
haar 40-jarig jubileum geluk te wen-
sen. Voor de huidige leerlingen waren
er vrijdag 24 november feestelijke akti-
viteiten in de Vordense sporthal en in
het dorp. Zo was er een vossenjacht
georganiseerd, waarbij de docenten als
'vossen' vermomd gingen.

van links naar rechts: Jozef Arends—Jan Helmink—Jozef Holtslag

De voorzitter van het koor dhr. Holt-
slag opende de feestvergadering met
allen van harte welkom te heten, en gaf
het woord aan dhr. J. Tijssen die deze
avond verder zou verzorgen. Deze ver-
welkomde het Kerkbestuur en de Pas-
tores van Zanten — fr. Broekman en
Lammers die voor déze bijzondere
avond waren uitgenodigd en gaf een
toelichting op de indeling van deze on-
gewone feestvergadering, waarna hij
vervolgens het woord gaf aan Pastor
van Zanten. Pastor v. Zanten gaf in zijn
toespraak een kleine uitleg van wat er
voor 50 jaar in de parochie Vierakker
afspeelde. Dhr. Theo Holtslag, als telg
uit een muzikaal geslacht en student in
de theologie gaf in Vierakker les in het
Gregoriaans muziek en zang, van deze
mensen die de lessen gevolgd hebben
zijn er nu maar 3 leden nog over te
weten J. Helmink (beter bekend alsjan
de Bakker) die in Kranenburg gebo-
ren, zich vestigde in Vierakker als bak-
ker en zeer intensief bij de parochie be-
trokken is, een man met een zachte
stem, prettig in de omgang en niet iets
op de spits drijft, inspringt als het no-
dig is, zo nam hij ook de taak van B.

Taken over, als kerkmeester. Jozef
Holtslag leerde ook Gregoriaans van
zijn achterneef.
Hij is ook erg betrokken bij de paroch-
ie, eerst als misdienaar, later lid van het
kerkbestuur, een man met een rustig
en evenwichtig oordeel, een goede
voorzanger en hij dirigeert het kooi,
als de dirigent afwezig is. Jozef Arends,
ook zangles van student Holtslag ge-
had is 'n man met veel liefde voor 't
Gregoriaans en liturgie. Als zanger be-
gonnen, werd hij later koster en orga-
nist. Een man, trouw in bezoek van re-
petities en zondag aanwezig op het
koor. Vervolgens werd door Pastor v.
Zanten aan de 3 leden van het kerk-
koor de erepenning in goud van de
Gregorius vereniging opgespeld tevens
ontvingen ze een draagspeld en de
oorkonde aan deze medaille verbon-
derx
De echtgenoten van deze gehuldigden,
alle drie nog intensief leden van een
zangkoor, ontvingen bloemen. Hierna
werd de avond in een gezellige sfeer
voortgezet met verschillende spellen
waaronder een hapje en drankje wer-
den geserveerd.

Kring
tentoonstelling
Leden van 'De Vogelvriend' hebben
succesvol deelgenomen aan de kring-
wedstrijd in Eefde. Verenigingen uit
Deventer, (ioor, Eibergen, Ruurlo, Eef-
de en Vorden brachten hier 650 vogels
bijeen. Van de Vordenaren vielen de
volgende leden in de prijzen:
Kanaries pigm. zonder rood: Ie prijs
stammen B. Horsting 362 pt; Ie prijs
stellen B. Horsting 179 pt; Ie prijs en-
kelingen T. Nijenhuis 90 pt; 2e prijs J.
v. Bommel 89 pt; 3e prijs T. Nijenhuis
89 pt.
Kanaries vetstof zonder rood: 2e prijs
stellen W. Berendsen 178 pt.
Kooivogels — mutatie Groenlingen Ie
prijs stellen B. Horsting 177 pt; Ie prijs
enkelingen IV Hors t ing91 pt.
Postuur vogels Glosters: Ie, 2e, 3e
pri js stellen W. Berendsen; Ie prijs en-
kelingen F. Nijenhuis 91 pt; 3e prijs
enkelingen W. Berendsen 90 pt; 4e
prijs F. Nijenhuis 90 pt.
Postuur Yorkshire: Ie en 2e prijs enke-
lingen T. ten Have 91 en 90 pt.
Agaporniden: Ie prijs stellen H.
Harmsen 181 pt; 3e prijs stellen J. Be-
rendsen 178 pi.

Prinses
Julianaschool
Voorlopig* verkocht
Indien de gemeente Vorden het be-
stemmingsplan wil wijzigen, zodat be-
woning wordt toegestaan, dan zal de
Prinses Julianaschool in de Wilden-
borch verkocht worden aan de fam.
Gremmers uit Zutphen. De schoolve-
reniging ging hiermee akkoord. Wan-
neer de school daadwerkelijk is ver-
kocht dan dient het schoolbestuur f
60.000,- af te dragen aan de gemeente
Vorden. Inmiddels is het woonhuis
met garage verkocht aan de huidige
bewoners de fam. Kok.
Tijdens een speciale bijeenkomst wer-
den de overgebleven goederen zoals
landkaarten, stoelen, tafels, bureaux,
boeken e.d. aan de leden weggeven. Al-
leen voor de bureaux werd een bedrag
van f 30,- gevraagd. De schoolbel, een
jubileumgeschenk is niet verloot. Deze
zal op een geschikte plaats in de Kapel
worden opgehangen. Een kast vol leer-
boekjes, die hier wat uit de tijd zijn ge-
raakt, zal via een organisatie naar Aru-
ba worden verscheept.

Uitvoering W.I.K.
Precies om half acht opende de voor-
zi ts ter de uitvoering en heette vooral
mevr. Weide hartelijk welkom. Zij is
één van de oprichtsters van de gymnas-
tiek vereniging. Het verschil in leeftijd
tussen de leden is nu zo dat het jongste
lid 9 V2 jaar is en het oudste 71. Verder
waren als genodigden aanwezig afge-
vaardigden van het stichtingsbestuur
van sporthal 'De Lankhorst' en afge-
vaardigde van het jeugdbestuur van
S.V. Socii. Leuk was vooral de kleuters
die door een spel het publiek reuze ver-
maakten, ook de Jazz Aerobic groep
onder leiding van mevr. E. Brand had
reuze succes. De dames nodigden voor
deze avond een heer uit om mee te
gymnastieken met de grondoefenin-
gen. Dk was een groot succes. De verlo-
ting liep goed en de avond werd om
half elf besloten. Een woord van dank
vooral aan de leiding van de afdeling
gymnastiek dhr. Velhorst. Als extra
werd nog vermeld dat vooral de afwer-
king van de oefeningen veel aandacht
aan is besteed.

RTVVierakker-
Wichmond
Jan Weevers de amateur uit de RTV ge-
lederen pikte zaterdagmiddag de Gel-
derse kampioenstitel bij de veldrijders,
wat inhoudt dat hij zich direct geplaatst
heeft voor de strijd om het rood-wit-
blauw in Maarn als begin januari de
NK plaatsvindt. Op een moeilijk be-
gaanbaar parcours rond de Kruisberg-
se bossen in Doetinchem reed de man
uit Steenderen lang in de schaduw van
de Kogamiayta rijder Tristan Hofman
uit Groenlo. De Grollenaar had enkele
blufferige uitspraken gedaan dat de ti-
tel hem eigenlijk niet kon ontgaan.
Maar een ongeluk zit in een klein
hoekje en daar kan Weevers ook over
mee spreken.
Een stuurfout en een defect van Hof-
man maakte de weg vrij voor de
RTV'er. Het is al zolang dat het veldrij-
den bestaat geen wedstrijd is vooraf be-
slist. Ook Manno Lubbers nam bij de
junioren afscheid met een plaats op
het ereschavot, hij werd 2e achter Erik
v.d. Horst uit Winterswijk. In de cate-
gorie liefhebbers werd Peter Makkink
6e; Bennie Peters 10e; Rudi Peters 12e.
Geert Eskes werd bij de veteranen 6e.
Hier werd Bennie Meyer uit Dieren Ie.



MAGAZIJN VERKOOP
DONDERDAG 30 NOV. - VRIJDAG 1 DEC. - ZATERDAG 2 DEC.
IN ONS MAGAZIJN OP DE 1STE ETAGE:
DAMES, HEREN, KINDER -MODE EN ONDERGOED. MERKARTIKELEN VOOR BODEMPRIJZEN.

5.- 10.- 25.- 50.- 75.- RUURLO

Als bij u de
waterleiding

springt springen
wij meteen in onze

servicewagen
Een gesprongen waterleiding kan \
hebben. Daarom is het belangrijk om
stellen. Bel in geval van nood gerust
Wij zorgen ervoor dat de problemen opgelosK

" ""• vervelende gevolgen
£ f yr de schade snel te her

/^Installatiebedrijf Oldenhave
'fj/s worden. Snel en vakkundig!

INSTALLATIEBEDRIJF

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

adres voor Laarstraat 61 - Zutphen - Telefoon 05750-18383 Telefooninstallaties en
airconditioning Landlustweg 32 - Steenderen - Telefoon 05755-2071 PHILIPS Autotelefoon

zilveren'
brochette NAMIt)A)• ' . \ ,

.;-;.'. -v•:.. zilveren armband
l 22,50 gouden

armband
( 139,-

bijpassend
zilveren collier

f39,50

cm van f 166,-^^"

3 paar zilveren oorknoppen
pst f 19,50

gouden ringen met
diamant p.st. f 99,- „^ voor M 29,

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

Zilveren dasklem

Vanaf J 25,

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

Schoenaker
Café - restaurant

Harry en Marion Gerretsen

1e en 2e Kerstdag D in e r-Buffet
f 42,50 Of f 47,50 ( kinderbuffet f 22,50 )

* ZALMCOCKTAIL of COCKTAIL MONICA

* KOPJE BOUILLON

*WARM BUFFET met o.a. BIEFSTUK STROGANOFF
REEROLLADE
VARKENSHAAS MEDAILLONS
WILDPEFER
wanne groenten en
aardappel garnituur ^

*SALADE BUFFET

* DESSERT BUFFET - puddingen, bavaroises, fruit, diverse
ijssoorten, warme kersen.

Reserveren kunt U op beide dagen voor het Middagbuffet van
14.00 uur en Avondbuffet van 18.00 uur.

Mogelijkheid om vooraf te aperitieven in
gezellige Kerstsfeer.

Zondag 24 december Restaurant en Café
normaal geopend tot 20.00 uur.

Tel. 05752 - 6614. Ruurloseweg 64 -
7251 LV Vorden. (Kranenburg)

Adverteren kost geld.,.
niet adverteren kost meer!

SINT RUST UIT BIJ OTTEN
„'t Heerlijk avondje is gekomen

Sint was erg moe van al dat gejakker,
hij zocht een goede plaats voor zich en zijn makker:
in Halle maakte hij toen bij OTTEN een stop,
ook zijn paard wilde echt niet meer verderop.
Want in OTTEN's toonzaal, in de Dorpsstraat,
zagen zij schitterende meubels, 's avonds laat.
Beiden lieten zich vallen met een plof,
het paard was grijs van ellende en stof.
Zij zagen het meteen: mooie bekleding, beresterk,
geen gekraak in de voegen, écht ambachtelijk werk!
De beste plaats voor hem en zijn makker, zijn paard,
uitrusten op een bank van OTTEN, dat was wat waard.
Er was zoveel moois te zien, héél enorm:
banken, stoelen en fauteuils, mooi van vorm
en met prachtige bekleding van stof en leer,
maar ook tafels, kasten en nog heel veel meer.
Nu wist Sint hoe hij veel mensen kon verblijden,
uitgerust en opgewekt kon hij straks verder rijden.
Eén ding was voor hem duidelijk, zeker weten,
OTTEN in Halle zou hij nooit meer vergeten!.

Dorpsstraat 20
Halle Gld.
Tel. 08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v.



info: 05752-1010

Coops Mengvoeders:

'Een bedrijf dat dicht bij zijn
klanten staat'
HALLE — Ruim vierhonderd jaar is Coops ambachtelijk mo-
lenaar. De laatste jaren is het mengvoedersbedrijf aan de
Dorpsstraat in 'n stroomversnelling geraakt. De nieuwe be-
drijfsaanpak en de computer zijn hier debet aan. Onze afne-
mers willen een optimale begeleiding. Mengvoeders-Kunst-
mest en Voorlichting zijn de peilers van ons bedrijf. Zo was
het vroeger en zo blijft het zeker ook in de toekomst.

Coops Mengvoeders is een familiebedrijf. Jan en Gerda Coops zijn er flink
druk mee. Jan: Dat kun je wel stellen. Maar, we hebben een goed team van
medewerkers en dat is nog veel belangrijker. We doen het samen. We
stellen hoge eisen aan persoonlijke contacten met onze afnemers. Dat
geldt voor onze medewerkers op het kantoor dan wel onze mensen uit het
bedrijf of onze chauffeurs en voorlichters langs de weg, die onze klanten
bezoeken. Wij vervullen met ons bedrijf een regionale funktie.
Is er een verschil in een klant van vroeger en nu? Coops: In wezen niet,
maar de moderne boer anno 1989 is prijs- en kwaliteitsbewust. Ons bedrijf
besteedt de groots mogelijke aandacht aan het vervaardigen en samenstel-
len van mengvoeders en kunstmest. Dat is ons streven en onze taak.
Wij zorgen voor een optimale begeleiding en voorlichting. Specifiek voor
ons bedrijf is: 'We leveren op maat'. Deze moderne manier van werken
berekenen wij met onze computer, aangepast op de praktische wensen van
de boer, de juiste samenstelling en dosering. Dit zijn heel belangrijke za-
ken. In wezen zijn we niet zo voor een standaardpakket. Elke boer en elke
veestapel is anders.

Volledig pakket
Coops Mengvoeders brengt\een volledig pakket. Naast kwaliteitsvoeders
en kunstmest bestaat het servicepakket o.a. uit technische en economi-
sche administratiesystemen zowel voor fok- en mestvarkens als voor rund-
vee.
Rantsoenoptimalisatie voor melk en mestvee. Snelle levering van aange-
paste of gemedicineerde voeders. Maar ook opstellen van bemestingsad-
viezen.
Ons pakket van diensten bevat ook graan- en maisopslag. Dit kan voor de
klant heel interessant z-ijn. Voor onze vaste relaties maken we goede af-
spraken.
De opgeslagen mais kan evt. verwerkt worden in het voer. Voor de boer is
dat zeer belangrijk. Uiteindelijk telt voor de boer het netto-resultaat. Daar
hebben wij groot belang bij. Als alles puur commercieel moet, is dat niet
goed. De leverancier moet het vertrouwen van de klant hebben, maar ook
omgekeerd. Dan komt er een optimale wisselwerking. De klant moet het
ons ook gunnen, zo simpel is het.
Een vaste regel in ons bedrijf is dat we alle veertien dagen bezorgen. Hier
rond Halle is een groot agrarisch gebied. Door die veertiendaagse routing
houden we goede contacten met de boer.

Is er veel veranderd?
Coops: Nogal. Het molenaarsvak werd vroeger op traditionele wijze uitge-
oefend, door het aangeboden graan in loon te malen. Maar door de enorme
ontwikkeling in de landbouw zijn er steeds nieuwe ontwikkelingen in pro-
dukten en diensten. Wij zorgen met ons team van medewerkers voor flexi-
biliteit, kwaliteit. Wij worden gesteund door onze afnemers. Persoonlijke
benadering en goede service is onze basis. Samen met de boer kunnen we
de meeste problemen oplossen.

Hoe zien jullie de toekomst? De goede boer is ook een goede ondernemer.
De inkoop van kwaliteitsvoeders is daar zeker een belangrijk onderdeel
van. Wij spelen daar op in. Voor elke boer een eigen veevoederprogram-
ma, daar willen wij sterk in blijven. Een rondgang op het bedrijf laat dat
duidelijk zien. Coops Mengvoeders een bedrijf dat dicht bij zijn klanten
staat, een verlengstuk van de boer die met de tijd meegaat.
Dat is onze visie en daar gaan we zeker in de toekomst mee door.

COOPS MENGVOEDERS b.v.
HALLE TELEFOON: 08343-1212

POSTBUS 2 7025 ZG
DORPSSTRAAT 102 7025 AG

Wij PRESENTEREN:
als enige in de regio ...
... de nieuwe f eestcollectie
van Barbera Farber en
Pointer.

Komt dat zien!

mode
burg. galleestraat 9 - vordd^- tel. 05752-1381

ALLE RIJBEWIJZEN

rijschool
GROENEVELD

O5735-T7BB

BEL NU:
05735-1788

RIJSCHOOL GROENEVELD

De winter komt,
houdt de warmte

binnen,
tocht en kou

buiten.

25 soorten TOCHTSTRIPPEN

diverse soorten KI l l EN vanaf 4,25

'Glasan' VOORZETRAMEN
BUISISOLATIEvanaf1,-perm

rollen en platen ISOVeMSOLATIE

P.U.R.-SCHUIM voor naden en kieren

grote partij RADIATOREN

wit gespoten met 40% KORTING

KNELFITTINGEN en BUIZEN
Thermostatische KRANEN
KACHELPIJPEN in aluminium

zwart en gegalvaniseerd Oi AAL

PROPAANGAS in tanks

BOUWMARKT

TOLDUK
TEL.
05755-1655

Als u nu bij 't Pantoffeltje uw bruiloft geeft dan is die
warme sfeer, dat tikje nostalgie van 't Pantoffeltje
gewoon meegenomen.
Evenals ook de voortreffelijke keuken, het Grolsche
bier, de airconditioning, de perfekte bediening.
Kortom de hele entourage.

En om het helemaal in stijl te houden:
krijgt u er nog een hele mooie

old-timer bij!
Voor 1 dag dus om in te trouwen op onze kosten.
Of toch liever zo'n prachtig mooie en lekkere
bruidstaart?
En uiteraard hebben we voor de wat oudere
bruidsparen of wat voor feestvierders dan pok,
een heerlijke verrassing.

bodega

1 |Jnntoffclt je
Dorpsstraat 34. Vordcn. Tel. 05752-1770

Bekend om /[jn uitstekende keuken.
'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner.

Reserveert u vast voor 16 december?
Weer zo'n perfect verzorgde dansavond voor

£ gezellige mensen. Entree f 10,- incl. koffie en
l uitgebreid bitter-garnituur.

JTK^X-

PST-wSyw' •
v^ OW/.»* J ^

KINDER JACK
een zeer sportief jack

met capuchon
in vele moderne kleuren

Tuunteprijs 69.95

SINTPRIJS

39.95

SPEC/AAL
voor S/nf Nikolaas

SPECIAAL
voor Sint Nikolaas

SPECIAAL
voor Sint Nikolaas

geven wij op alle
JAS- en

HALTER-
SCHORTEN

geven wij op alle

NACHTKLEDING
geven wij op alle

HEREN
CORDUROY
PANTALONSvoor dames, heren en

kinderen een éénmalige

25%
KORTING

een éénmalige

25%
KORTING

25%
KORTING

IEDERE KLANT DIE VOOR MINIMAAL 25.- KOOPT
ONTVANGT EEN WAARDEVOLLE ATTENTIE

KOOPAVONDEN: voor Sint Nikolaas op
woensdag 29 november, donderdag 30 november
vrijdag 1 december, maandag 4 december
dinsdag 5 december 16.00 uur GESLOTEN

Wij wensen U allen een prettige Sint Nikolaas!
Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

OPEL SERVICE

W.J.d^KOOI

Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurlo
Tel. 05735-3295

W.J. v/d Kooi

Verkoop en Reparatie



89.-

vooro.a.:

53624 voor v/*/i~ vooro.a.:
Opel, Fiat, BMW, Peugeot, Citroen, Renault,
VW

543/2 voor
Ford

54434 voor *sw>~ 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

BOVAG
KANT
Enkweg 5-7
7251 EV Vorden
Tel. 05752-3636

een dakgoot vernieuwen

kan iedereen!

Jawel, maar niet iedereen weet wat
een gootseparatie is, wat sleepkoppen
en klangen zijn, of je beter zink nr. 14 of
16 kunt gebruiken en hoe elektrolyti-
sche roestvorming voorkomen kan
worden. Waarmee we maar willen
zeggen: ieder z'n vak. Die vakkennis
zorgt voor een perfect werkend resul-
taat. U begrijpt het al: wie een goede
dakgoot wil hebben doet er verstandig
aan te overleggen met de vakman.

Burg Gallcestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

O
f m 7251

fons JansenT**°
erkend gas- en watertechnisch
installateur —- Installatie en

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

Sint wij willen U informeren
om Uw inkopen bij ons te proberen.
Wij geven 10% korting a 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

Zutphenseweg 64 Tel. 1508 Vorden

Autoschade
Theo Terwel

Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

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

SINT GEEF IETS
VOOR DE FIETS!

FIETS EN BROMFIETSSPECIALIST

REIND ZWEVERINK
lekink 8 — Tel. 05753-2888
Centrum HENGELO (GLD.)

Op alle

, Katoenen
WINTERJACKS

* Seizoen: winter 1989,
geven wij nu

100.-
KO RTIN G

TOT ZIENS BIJ FOCUS
Dorpsstraat 13 — RUURLO

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

Fijne manieren
om december te vieren

Banketbakkerij J. W16kart
Burg. Galleestraat 6 - Vorden - Tel. 05752-1 750

Specialiteit Zwanehalzen

UITVAART- UITVAART
VERZORGING |f -VERZEKERING

zonder meer In zorg minder

Om u nog sneller van dienst te rijn,
kunt u ons 0$-mmuner belten:

06-8212240
Monuta, ÓÓK In uw woonplaats dag én nacht te ontbiecten

OPENINGSTIJDEN:
m.i. t in ilo. v. 9.00-1 H.OO uur; vrij. v. 9.00-21.00 uur;
Alt. v. ').()() | ivOO uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcr-uordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)

Metsel- en
timmerwerk

HARMSEN
Burgemeester Galleestraat 52, Vorden
Telefoon 05752-1486
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Levendige gesprekken over conciliair proces

'Elkaar bewust maken, maar niet
opzadelen met schuldgevoelens6

Geen verrassingen verkiezingslijst CDA

Mevrouw M. Aartsen-

'Bescherming van het milieu is een complexe zaak van allerlei factoren', werd donderdagavond 23
november jl. opgemerkt. 'Maar we zijn hier bij elkaar om te zien welke konkrete punten we in de
direkte omgeving in Vorden, zoals in ons eigen gezin zelf kunnen oppakken. Bijvoorbeeld: hoe
gebruik je het drinkwater'. Afgevaardigden van organisaties van landbouwers, ouderen en de drie
Vordense kerken kwamen die avond met andere belangstellenden bijeen in 'de Voorde'. Er werd
gesproken over de bekende 3 thema's vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping.

Onder leiding van dhr. H. Kok van de
stuurgroep conciliair proces, werd
eerst gezamenlijk teruggekeken op het
afgelopen jaar. 'In dat jaar kwamen de
Vordense kerken in beweging, onder
andere op de kerkendag. Nu moeten
wij als leden ook in beweging komen',
aldus dhr. Kok. In elk van de drie zalen
van 'de Voorde' kwam vervolgens één
van de thema's aan de orde. Veel be-
langstelling was er vóór het onderwerp
milieu (heelheid van de schepping).
Eén van de Vordense dierenartsen ging
in op de vraag waar bij de veeteelt de
grens ligt bij experimenten met vee.
'Kinbryo-transplantatie, waarbij een
embryo van de ene koe in een andere
draagmoeder-koe wordt geplant, wordt
nog slechts gezien als een technische
handeling', aldus de dierenarts. 'Voor
mijzelf is de grens bereikt als men ver-
der gaat met genen-manupilaties'. Eén
van de vertegenwoordigers van de
landbouw legde uit dat voorlichting in
de landbouw erg belangrijk is. 'Vroe-
ger dachten we dat D.D.T. een wonder-
middel was. Door goede voorlichting
weten we nu beter! Veel agrariërs uit
Vorden en omgeving gaan nu ook be-
hoorlijk investeren in milieubescher-
mende zaken. Niet alleen door druk

van bovenal, maar ook uit overtuiging'.
Ook een aanwezige huisvrouw wees op
het belang van goede informatie, zodat
bijvoorbeeld bewuster bepaalde pro-
dukten gekocht kunnen worden.

Vluchtelingenopvang
Bij het thema 'gerechtigheid' kwam
vooral het stimuleren en promoten van
al bestaande aktiviteiten aan de orde,
zoals de schrijfavonden van Amnesty
International, het werk van de oude-
renbonden en de wereldwinkel. (Deze
laatste was donderdagavond ook met
een stand aanwezig). Maar ook werd er
bekendheid gegeven aan een nieuwe
aktiviteit: een groep die zich zal gaan
bezig houden met de opvang van een
paar vluchtelingen in Vorden. Een
groep van 7 Vordenaren bereidt zich al
voor op die vluchtelingenopvang door
het volgen van informatie-bijeenkoms-
ten.

Bij het onderwerp 'vrede' werd vooral
de 'vrede binnen Vorden' behandeld.
Hoe kunnen de verschillende culturele
groepen als oorspronkelijke Vordena-
ren en ingekomenen goed met elkaar
omgaan? Leven mensen nogal eens
langs elkaar heen? Aanvaarden Vorde-
naren elkaar zoals ze zijn? 'De oplos-

singen beginnen vaak met kleine din-
gen als elkaar groeten', zei iemand.

Bewustmaking
In alle dri^^üen werd opgemerkt dat
het bewus^Hiken van kinderen en jon-
geren erg belangrijk is. Enkele aanwe-
zigen wezen erop, dat dit in Vorden ge-
lukkig ook al gebeurd-. Onder andere
de Gereformeerd/Hervormde jeug-
dclubs en de R.K. basisscholen beste-
den dit ja^^Bim aandacht aan de the-
ma's van Tiet conciliair proces. 'We
moeten elkaar en anderen proberen
bewust te maken met betrekking tot de
onderwerpen vrede, gerechtigheid en
heelheid van de schepping', luidde de
conclusie op donderdagavond. 'Maar
we moeten wel oppassen voor het el-
kaar en anderen opzadelen met
schuldgevoelens, wanneer je de auto
gebruikt, toch een bepaald merk bana-
nen eet of een bepaalde verpakking ge-
bruikt'. Enkele aanwezigen besloten in
de toekomst elke eerste maandag van
de maand in twee kleine groepjes ver-
der in te gaan op de thema's 'gerech-
tigheid binnen Vorden' en 'heelheid
van de schepping'. Op 25 januari zal
de volgende grote avond, als vervolg op
donderdag jl., worden georganiseerd
in zaal' 't Achterhuus'.

Voetbal
Uitslagen
zondag
Vorden l — Kilder l 1-2
AD'69 2 —Vorden 2 0-2
Vorden 3 — Kotten 3 0-3
Vorden 4 — DEO 3 3-0
Grol 8 —Vorden 5 1-4
Vorden 6 — Witkampers 8 l -2
Vorden 7 — Pax 9 0-3
SVBV 4 — Vorden 8 3-3

zaterdag
Vorden A l — Lochem A l 0-0

Programma
zondag
Vorden l — AZC l
RuurloS — Vorden 2
Vorden 3 —AD'69 3
Vorden 4 — Ruurlo 4
Rietmolen 4 — Vorden 5
Vorden 6 — Neede 7
Vorden 7 — Hoven 7
DEO 5 —Vorden 8

zaterdag
Zelos Al — Vorden A l
GSV'63 Al—Vorden A2
Schalkhaar B l — Vorden B l
Vorden C l — Heeten C l
Vorden C2 — Rietmolen (11

S.V. Ratti
Uitslagen jeugd:
ZutphaniaBl— Ratti B l 2-8

Vorden werd te laat
wakker tegen Kilder
1-2
Pas toen Johnny Lucassen zijn ploeg
na zeven minuten spelen in de tweede
helft op een 0-2 voorsprong had gezet
begon Vorden te voetballen of beter
gezegd toen werden de geelzwarten
wakker. Mark v.d. Linden kwam in de
ploeg voor Andre v.d. Vlekkert waar-
door er direkt wat meer doelgericht
door Vorden werd gespeeld. In feite
speelden de geelzwarten deze wedstrijd
tegen koploper Kilder met tien man,
want het was onbegrijpelijk dat trainer
Ben Kolenbrander Wilco Klein Nen-
german de gehele ontmoeting liet uit-
spelen. Wilco speelde een uitermate
slechte partij. Hij besefte dat zelf blijk-
baar ook wel want toen de arbiter op
gegeven moment een overtreding van
hem met een vrije schop bestrafte
schopte Klein Nengerman geheel on-
nodig de bal weg waardooi hij terecht
tegen een boeking opliep! Zowel bij
het begin van de eerste helft alsmede
direkt na de rust kreeg Vorden twee
kansen op een presenteerblaadje. Na
/x-s minuten spelen soleerde Peter
Hoevers door de Kilder defensie waar-
na Andre v.d. Vlekkert met een leeg
doel voor zich nog over kopte! Dat
overkwam Leo Slokkers direkt na rust
toen hij in vrije positie uit een door
Klein Nengerman genomen vrije
schop naast kopte. Als ploeg maakte
Kilder het laatste half uur van de eerste
helft een betere indruk met een super-
gevaarlijke spits Marcel Lucassen. Vor-
den-doelman Wim Harms kreeg voor
rust dan ook meer werk te verrichten
dan zi jn kollega Ton Berendsen in het

Kilder doel. Nadat Leo Stokkers vlak na
rust verzuimde Vorden op voorsprong
te zetten, was het een minuut later aan
de andere kant wel raak door een doel-
punt van Jos Majoor. Nog maar nau-
welijks van de schrik bekomen, kogelde
Johnny Lucassen een minuut later op-
nieuw raak 0-2. Vorden zette Kilder
hierna onder druk. Twintig minuten
voor tijd werd de bal na een perfekte
vrije schop van Bennie Wentink door
Peter Hoevers doorgekopt waarna Leo
Stokkers kon intikken 1-2. Vanaf dat
moment hing de gelijkmaker in de
lucht. Zover kwam het niet en zelfs
mocht Vorden in de slotfase de handen
nog dicht knijpen toen Marcel Lucas-
sen in vrije positie rakelings over het
Vorden doel knalde.

Zaterdagvoetbal
K G.V.V. — S.V.Rattil-0
Het zaterdag-team van S.V. Ratti is
volledig uit vorm. Deze conclusie kan
zonder meer worden getrokken na de
erbarmelijke slechte wedstrijd van af-
gelopen zaterdag tegen E.G.V.V. uit
Gelselaar die met l-O werd verloren.

Beide ploegen slaagden er voor de rust
nauwelijks in gevaarlijk te worden. Het
spel speelde zich voornamelijk af op
het middenveld en was door het vele
balverlies, mede veroorzaakt door het
bevroren en hobbelige veld, nauwelijks
om aan te zien. Na ongeveer een half
uur spelen kreeg E.G.V.V. een uitste-
kende kans de score te openen maar de
van dichtbij ingeschoten bal belandde
op de paal. Vlak voor rust was het wel
raak toen een doorgebroken E.G.V.V.-
aanvaller de bal hard achter invaller-

Mevrouw M. Aartsen-Den Harder is door het CDA opnieuw als
lijsttrekster voor de komende gemeenteraadsverkiezingen aange-
wezen.
De lijst van het CDA is vergeleken bij
de tussentijds verkiezingen (november
1988) ongewijzigd gebleven, althans
wat betreft de verkiesbare plaatsen. Bij
de vorige verkiezing behaalde het CDA
in totaal zes zetels. De zetel die men
toen won, kwam van de V.V.D. De
CDA lijst ziet er als volgt uit: l Mevr. M.
Aartsen-Den Harder, Stationsweg 12; 2
W.A.J. Lichtenberg, Lindeseweg 2; 3
A.C. van Voskuilen, Christinalaan 2; 4
J.D. Bouwmeister, Beeklaan 4, Wich-
mond; 5 A.H. Boers, Burgemeester
Galleestraat 16; 6 J.W. Regelink, Vier-
akker; 7 mevr. G.J.J. Tolkamp, Eiken-
laan 20a; 8 mevr. A. Bink-Noorland,

Beeklaan 34, Wichmond; 9 W.Chr. Wi-
chers, Hoetinkhof 19; 10 F. Voerman,
Vaarwerk25; 11 W. Paas, Insulindelaan
11; 12 H. Kettelerij.Willem Alexander-
laan 4; 13 A.J.A. Hartelman, Decanije-
weg 2; 14 mevr. M.E. Vaags-Oltvoort,
Het Hoge 11; 15 J. Klein Lenderink,
Hackforterweg 16, Wichmond; 16 H.
Havekes, Lindeseweg 17; 17 mevr. J.B.
Kruisselbrink-Debbink, Schoolhuis-
weg 4; 18 G. Schuerink, Enzerinkweg
10; 19 G.J. Tolkamp, Ruurloseweg 84;
20 H. Weenk, Schuttestraat 12; 21 E.
Thalen, Hoetinkhof 279; 22 S. v.d.
Meulen, Kapelweg 12, Vierakker.

doelman Johan Verstege schoot (1-0).
Ratti kon hier, mede door het ontbre-
ken van Mark Sueters, aanvallend niets
tegenoverstellen.
Na de rust was het spel van beide ploe-
gen ronduit bedroevend. De Kranen-
burgers konden slechts een keer ge-
vaarlijk worden. Uit een vrije trap van
Dinant Hendriksen verdween de bal ra-
kelings naast het E.G.V.V.-doel. Aange-
zien E.G.V.V. in de tweede helft geen
aanvallende bedoelingen meer had
werd er niet meer gescoord en bleven
beide punten in Gelselaar.
A.s. zaterdag speelt S.V. Ratti thuis te-
gen A.G.O.V.V. uit Apeldoorn.

Damesvoetbal
Meddo-Ratti l A
Ratti heeft in de uitwedstrijd tegen
koploper Meddo de achterstand op
deze ploeg tot l pnt. teruggebracht
door verrassend met 2-8 te winnen.

Een zeer sterk, gemotiveera^piti druk-
te vanaf het begin Meddo met de rug
tegen de muur. Het goede spel leidde
in de 20ste minuut tot de openingstref-
fer van Lisette Spithoven: 0-1. Daarna
kwam de doelpuntenmachine van Ratti
goed op gang. Voor rust was het Carla
Addink die nog twee maal wist te sco-
ren, 0-3. Doelvrouwe Gerdien Heuve-
link kon een tegentreffer voorkomen
en hield Ratti in de winnende positie.
Ook na rust hadden de Ratti-dames het
initiatiefin handen en hielden Meddo
in een ijzeren greep. Weer was het Car-
la Addink die - door het goed gebruik
maken van de ruimte — wist te scoren:
0-4. Het dieptepunt voor Meddo werd
nog eens vergroot door een eigen doel-
punt afgedwongen door Linda Terwel:
0-5. In deze fase van de wedstrijd leek
de concentratie even wat te verslappen
aan Ratti-zijde; dit resulteerde in een
tegentreffer: een goed genomen hoek-
schop kon zonder veel tegenstand ach-
ter de doellijn geplaatst worden: 1-5.
Ratti kwam daarop onmiddelijk met
een tegenaktie: Gerrie Berendsen le-
verde een voorzet 'op maat'; deze werd
verzilverd door — de met het hoofd
scorende — Carla Addink: 1-6. Even
later wist Meddo op geraffineerde wijze
de buitenspelsituatie of te heffen en
maakte dankbaar gebruik van de ont-
stane ruimte en scoorde zo voor de 2e
maal: 2-6. In de laatste 15 minuten
trokken de Ratti-dames de wedstrijd
weer volledig naar ze toe: ditmaal was
het de spits — Gerrie Berendsen -
zelf, die moeiteloos door de Meddo-
verdediging liep en de stand bracht op
2-7.
De belegering van het Meddo-doel
duurde voort: het slotoffensief bestond
uit een voorzet van Gerrie Berendsen
welke fraai werd aangenomen door
Linda Terwel en de Meddo-doelvrou-
we het nakijken gaf: 2-8.

Dash/Sorbo tegen
Sudosa Assen
duidelijk uit vorm
Dash/Sorbo was zaterdagmiddag in de
sporthal 't Jebbink de klap die Orion
vorige week aan de ploeg van Jaap San-
ders uitdeelde, duidelijk nog niet te bo-
ven. Het bezoekende Sudosa 2 werd in
feite geen strobreed in de weg gelegd
om met 0-3 te zegevieren. Dash mocht
dan weliswaar gehandicapt zijn door
het niet meespelen van Jolanda Wol-
ters, het mag niet als excuus gelden
voor het pover spelletje volleybal dat
het publiek deze middag kreeg voorge-
schoteld. Sudosa dat ook niet tot hoog-

staand volleybal kwam, dankte de over-
winning voor het merendeel aan de
fouten aan Dash-zijde.
Het blok van Vordense dames liet het
volkomen afweten, terwijl het achter-
veld van Dash soms meer weg had van
een 'gatenkaas'. Voeg daarbij, dat
naarmate de wedstrijd vorderde, de
koppies omlaag gingen en de neder-
laag is verklaard. De situatie waarin het
Dash-team zich momenteel bevindt
werd door een trouwe supporter om-
schreven als 'het probleem zit bij diver-
se dames tussen de oortjes'. Voor
coach Jaap Sanders een taak om het
geloof in eigen kunnen bij de Dash/
Sorbo dames weer terug te brengen.
Want dat de Vordense dames beter
kunnen spelen dan afgelopen zater-
dag, is voor elke insider zo duidelijk als
wat.
Tegen Sudosa holde de thuisclub de
gehele wedstrijd achter de feiten aan.
Slechts éénmaal kwam Dash/Sorbo op
voorsprong. Dat was in de tweede set
(4-3 en 5-3). Voor de rest was het lijd-
zaam toezien hoe Sudosa de punten
bijeen sprokkelde. In de eerste set werd
een opgelopen 0-4 achterstand tot 7-7
ingehaald. Verschillende opslagmoge-
lijkheden aan Dash-zijde werden gepa-
reerd door het blok van Sudosa. Het
werd uiteindelijk 9-15. Toen in de
tweede set de 5-3 voorsprong door Su-
dosa teniet werd gedaan, brak het zelf-
vertrouwen aan Dash-zijde volkomen
5-15. Sudosa kon in de derde set even-
min imponeren maar kreeg op voor-
hand al diverse 'Sinterklaas geschen-
ken' van de thuisclub 10-15. Einduit-
slag 0-3.

Volleybalver. Dash

Uitslagen:
D4c Devolco 13 — Dash 9 1-2
H recr.E Dash — Deventer B l -2
HlHansa2 — Dash l 3-0
H l SVS 2 —Dash 2 2-2
D4B Heeten 3 — Dash 8 0-3
M A l Wik A l — Dash A l 3-0
IC l Gorssel C l — Dash C l 3-0
DP Dash 2 —ABS l 3-1
D2A Dash 3 — ABS 2 3-0
D2BDash4 —Vios21-2
D3A Dash 5 — WSV 2 l -2
D3B Dash 7 —ABS 3 2-1
D3C Dash 6 —Wik 4 3-0
H3C Dash 4 — DSC 4 1-2
MC2 Dash C l — Devolco C3 3-0

Programma:
Drecr.HDash — Wik C
H2BBruvoc3 — Dash 3
DP Wik l—Dash 2
D3A Wik 3 —Dash 5

Badminton- -Flash
Elash l probeerde in Groenlo in de
laatste wedstrijd voor de winterstop al-
les om een overwinning te behalen. In
de eerste herenenkel moest een derde
set gespeeld worden die maar net ver-
loren ging. De tweede heer van Grol
was heel goed en won ook de tweede
enkel. Omdat de Vordense dames veel
beter speelden stond het na de enkels
2-2. In de dubbels en mixen echter lag
de geluks-coëfficient bij Grol iets ho-
ger. De eerste mix resulteerde nog in
een derde set, maar ook hier ging het
niet geweldig. Jammer, Flash speelt
goed, maar dit seizoen zit het ze niet
echt mee. De einduitslag was 6-2.
Flash 2 speelde dinsdag een zeer span-
nende thuiswedstrijd, het werd tegen
Doesburg 7-1. In de wedstrijd bleek
toch wel het verschil tussen de koplo-
per en de ploeg die onderaan staat.
Alle wedstrijden werden in twee een-

voudige sets beslist. Flash was opper-
machtig en daar kon Doesburg weinig
aan veranderen. Flash blijft door deze
overwinning koploper in deze 4e klasse
en mag zich ook de Vordense Winter-
kampioen noemen.

RECTIFICATIE: In het vorig verslag
werd gemeld dat Flash 4 gewonnen zou
hebben met 3-5. Dit was helaas niet het
geval. Flash verloor deze wedstrijd te-
gen Pluumke met 5-3. Tegen het hoog
geklasseerde Varsseveld echter ging
Flash 4 er flink tegenaan. De enkels wa-
ren alle zeer spectaculair en Flash trok
bij drie ervan aan het langste touw. In
de dubbels was het niet minder span-
nend. De herendubbel ging verloren,
maar de dames maakten alles weer
goed en wonnen hun dubbel. Ook de
eerste mix was voor Flash. Eindelijk
heeft Flash 4 met 5-3 haar tweede over-
winning binnengesleept.

dinsdag 21 november
Kranenburg 3 — Heezen 2 35-38

woensdag 22 november
Kranenburg 2 — De Zwaan 2 36-32

donderdag 23 november
K.O.T. l —Kranenburg l 34-34
Kranenburg 4 — Heezen 3 29-35
Heezen 5 — Kranenburg 5 37-31

Duivenshow P.V.
'Vorden4

De duivenhoudersvereniging 'Vorden'
organiseert zaterdag 2 en zondag 3 de-
cember in café 't Zwaantje een show,
waar circa 200 duiven worden tentoon-
gesteld. De show is zaterdagsavonds ge-
opend en zondag 3 december. Keur-
meester is de heer Dijkman uit Ruurlo.

Agenda
NOVEMBER:
29 Dansen Fandango.
29 ANBO Vorden. Soos in het

Dorpscentrum.
29 HVGVorden-Linde.

DECEMBER:
l Jong Gelre Vorden, volleybal,

Dorpscentrum,
l Open Tafel, De Wehme.
4 ANBO klootschieten en/ofjeu-de-

boule, camping 'De Goldberg'.
4 Praatgroep 'Heelheid van de

Schepping', Dorpscentrum.
5 Soos Kranenburg, St. Nicolaas.
5 Open Tafel, De Wehme.
6 HVG Wichmond, Sinterklaasavond.
6 ANBO Soos in het Dorpscentrum.
7 Dansen Fandango.
7 Bejaardenkring, Dorpscentrum.
8 Jong Gelre Vorden, aspirant

ledenwerk, dropping
Dorpscentrum.

8 Open Tafel, De Wehme.
10 VRTC Veldtoertocht, start Gem.

Sportpark.
11 Jong Gelre Vorden, AJK 'De

Herberg'.
11 ANBO Klootschieten en/ofjeu-de-

boule, camping 'De (k)Idberg'.
12 Jong Gelre Vorden, badminton

Appie Happie.
12 Open Tafel, De Wehim
13 HVG Wichmond,

Bejaardenadventsmiddag.
13 ANBO Soos in het Dorpscentrum.
14PGOB,Kerst.
15 Jong Gelre Vorden, jaarafsluiting.

Dorpscentrum.
15 Open Tafel, De Wehme.
18 Herv. Vrouwengroep, Dorp,

Kerstliturgie.
18 Herv. Vrouwengroep, Vorden-

I .inde. Kerstfeestviering.
18 Kerststukjes maken, Floralia.
19 NCVB Vorden, Kerstavond.
19 Soos Kranenburg, Kerstmiddag.
19 KPO Wichmond, Kerstavond.
19 Kerstconcert te Vierakker.
19 ANBO Een reis door en over

Rusland door de heer B. van
Tilburg, in het Dorpscentrum.

19 Open Tafel, De Wehme.
20 HVG Wichmond, Eigen

adventsavond.
20 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

Vorden, Kerstfeest.
21 Bejaarde n kring, Dorpscentrum,

Kerst.
21 HVG Vorden Wildenbon h,

Kerstfeestviering.
21 Bejaardensoos, Vierakker.
22 Open Tafel, De Wehme.
23 Jong Gelre Vorden, Regiovoetbal

Appie Happie.
26 Tentoonstelling van oude

kerkelijke kunst te Vierakker.
27 ANBO Soos in het Dorpscentrum.
28 Oliebollenactie, WIK Wichmond.
29 Open Tafel, De Wehme.
30 VRTC Oudejaarscrossloop, start

Gem. Sportpark.



Politie varia GROEP VORDEN

Gevonden en verloren
voorwerpen
Gevonden: bankbiljet f 50,-; armband
met naampl. 'Ronnie'; autosleutels
'Datsun'; jonge witte gans; Baco (20
cm. lang); zwart/wit katje; zwart/witte
kat; tam vogeltje; VW sleutels; zwart
portemonneetje f 11,- drankmuntjes
'Isendoornschool'; kleuren tv I.T.T.
(oud barrel); zilveren kettinkje met
bamsteentje en schorpioen; l takelket-
ting; Black en Decker boormach.
(oranje); autosleutels Opel; herenhor-
loge 'Surfmagazine'; blauw trui/jas;
paar bruine kunstieren handschoenen;
10 pinken (runderen); filmrolletje 36
st. TX-400; wit poesje; licht bruin ko-
nijn met zwarte neus; zwarte damesfiets
'Batavus' met zwarte paraplu; V W
sleutels + antenne si.; bruin gebloem-
de dames sjaal; witte jas en div. papier-
tjes CAD in vuilniszak; paarse sjaal; VW
sleutels in zwart etui; zwarte damesfiets
met poste. 7255 KK 84.

Verloren: zijden sjaal paars/rose/
groen (batik); sproeikop mengmestwa-
gen; bruine herenport, f 175,-, bank-
pasje; zwarte port., met pasje nr.
36.64.05.993, f 75,-; identiteitsbewijs
krijgsmacht K.M. nr. 681213/063314;
handelaarskentekenplaat 30-58-HF;
Sematone Philips; kokskleding in plas-
tic zak; flotterkapje van bromfiets; 2
kussenslopen beige/bruin/wit; dames-
port, d.blauw f 300,-; 1. bruine porte-
monnee met pasje en foto's; zwarte
portemonnee met geld en pasjes;
trouwring 'Rie 28-2-35'; oprijplaat
autoambulance; f 25,-; wandelstok met
rubberdop; kobaltbl. damesport, inh.
f 85,-; bankb. f 25,- in plastic tas; cy-
claamkl. knuffel met zonnebril; groen
shirt, witte sportbroek en gymschoe-
nen, handdoek etc.; blauwe voetbaltas
met keeperspullen V.V. Vorden; Nicon
camera; zwart/witte poes met vlooien-
bandje en bel; schakelarmband Spaans
goud; zwarte leren portemonnee met
bank en rabo pas; rood/witte poes;
paar zwarte damesglacé's; invaliden-
parkeerkaart in blauwe hoes; zwarte ge-
breide handschoen; zwarte herenpor-
temonnee met groen lederen stukje
f 140,-; bankb. f 100,-; d. blauwe porte-

monnee met f 30,- en sleutels; wieldop
Volvo en blauwe nylon portemonnee;
bruin lederen handschoen; d. blauwe
knipportemonnee f 40,-; zwarte ski-
handschoen.

Woensdag 22 november vond er een
poging tot diefstal plaats. Twee vrou-
wen belden aan bij een woning aan de
Delle. Een van de vrouwen liep samen
met de bewoonster van het pand de
woonkamer in en haar probeerde af te
leiden. De andere vrouw bleef alleen
achter in het voorportaal en doorzocht
ondertussen de zakken van de aldaar
aan de kapstok hangende jassen. Aan-
gezien er geen waardevolle spullen in
de jassen zaten werd er niets weggeno-

Vrijdag 24 november deed een inwo-
ner van Wichmond aangifte inbraak in
zijn werkplaats en diefstal van de servi-
cewagen van zijn bedrijf. De servicewa-
gen werd maandag 27 november te
Doetinchem teruggevonden. Van de
ontvreemde goederen ontbreekt tot nu
toe ieder spoor.
Tevens werd er die nacht ingebroken
bij een veevoederbedrijf te Wichmond.
Aldaar werd een hogedrukreiniger
ontvreemd.
Op vrijdag 24 november omstreeks
10.00 uur reed er een Duitse veewagen
over de Dorpsstraat te Vorden. T.h.v.
de markt sloeg de klep van deze veewa-
gen open en beschadigde een perso-
nenauto. De bestuurder van de veewa-
gen werd door een andere vrachtwa-
genchauffeur er op attent gemaakt dat
de klep open stond. E.e.a. gebeurde
omdat men vergeten had de klep vast te
zetten.

Zondag 26 november werd op de
Horsterkamp te Vorden een bestuur-
der van een personenauto staande ge-
houden die onder invloed van alcohol-
houdende drank zijn voertuig bestuur-
der. Uit onderzoek bleek dat de man
1.62 promille had. De man werd pro-
ces-verbaal aangezegd en kreeg tevens
een rijverbod van 8 uur.

Dammen
DEZLaren— DCVVorden3
13-3
Het derde achttal heeft wederom een
forse nederlaag opgelopen. Tegen en
in Laren werd het zelfs 13-3. De pun-
ten werden behaald middels een over-
winning van Gerco Brummelman en
een remise van Gert ter Beest.

DCVVorden2—DCLent2
6-14
Het tweede tiental blijkt het moeilijk te
kunnen bolwerken in de Gelderse
Hoofdklasse. Tegen Lent werd een dik-
ke en verdiende nederlaag geleden.
Aan de bovenste borden ging het nog
wel. Saskia Buist hakte zich tegen de
Lentse topskorer naar remise, en ook
Simon Wiersma en Bertus Nijenhuis
kwamen tot dit resultaat. Tot winst
kwam Tonny Janssen in een goed uit-
gespeelde klassieke stand, al zat het
mee dat zijn tegenstander vergat een
goed offer in de stand te vlechten. Aan
de onderste 5 borden werd echter
slechts l punt behaald, nota bene van
invaller Theo Slütter. De overige bor-
den kwamen er duidelijk niet meer aan
te pas.
M. Voskamp — M. Palmer 0-2
S. Buist — W. van Oosterwij k 1-1
T.Janssen —J. Geurts 2-0
S. Wiersma — F. Barten 1-1
B. Nijenhuis — A. Disveld 1-1
M. Boersbroek — E. Rijndertse 0-2
T. Slütter— L. Toonen-Geurts 1-1
G. Dimmendaal — G. Geurts 0-2
H. Klein Kranenbarg — G. Willemsen
0-2
B. Breuker — G J. Roeleven 0-2

DCV Vorden 5— DZW
Warnsveld3 7-5
Het vijfde team blijft het leuk doen in
de derde klasse. Weliswaar verloren
Erik Brummelman en Drikus Klein
Geltink (de laatste door wat passief op-
treden in goede stand), door overwin-
ningen van Henk Esselink, Johan Geer-
ken en Mare Kuin werd dit meer dan
gekompenseerd. Henk Lenselink
kreeg ook een schijfwinst op het bord,
maar verzuimde de winst te pakken.

VAD Amsterdam 2— DCV
Vorden l 9-11
DCV l heeft eindelijk de eerste over-
winning van het seizoen binnen. De
Vordense topborden gingen goed van
start: een spekulatieve tijdnoodfase van
zijn tegenstander strafte Henk Ruesink
adekwaat af; Henk Hoekman besliste
met een fraaie Coup Royal met na-fi-
nesse zijn klassieke partij en Henk Gro-

tenhuis ten Harkel forceerde na een
openingsfoutje van zijn tegenstander
op de tiende zet schijf- en partijwinst.
Daarna liep het minder. Jan Masselink
nam in en vlak na de tijdnoodfase de
verkeerde beslissingen en verloor.
Ook Harry Vos moest het onderspit
delven, en Harry Graaskamp hield het
maar ternauwernood remise. Johan
Haijtink en Gerrit Wassink waren wel
dicht bij de winst. Matchwinner werd
Chris Grevers. Bij een 8-10 stand stond
Grevers totaal verloren, maar zijn te-
genstander wist het niet af te maken en
gaf uiteindelijk remise, omdat hij geen
tijd meer had. Zijn klubgenoten na-
men hem dat niet in dank af, want er
zat nog een bekende eindspelwinst in!
A. Storm — H. Ruesink 0-2
M. Hom —H. Grotenhuis t. H. 0-2
R. Pennekamp — G. Wassink 1-1
D. v.d. Waal—J. Haijtink 1-1
H. Vermeulen —J. Masselink2-0
H.W. Boke — H. Hoekman 0-2
N.R. Keessen — H. Graaskamp 1-1
P. Day —C. Grevers 1-1
J. Eggen —H. Vos 2-0
J. Terpstra — B. Hiddink 1-1

Aspirantenviertal tweede van
Nederland

Het aspirantenviertal heeft een uitste-
kende prestatie geboekt door tweede te
worden bij de aspirantenkampioen-
schappen voor viertallen. Zij wonnen
in de laatste ronde met 6-2 van Bleis-
wijk. De eindstand na 7 rondes is: 1.
Huissen 14; 2. DCV Vorden 9; 3. Har-
derwijk 8; 4. Voorthuizen 6; 5. 's-Gra-
venpolder, Bleiswijk en Tilburg 5; 8.
Franeker 4. Topskorer van DCV werd
Mike Voskamp met 13 punten, gevolgd
door Anja Bouwman met 9, Mark Klein
Kranenbarg met 7 en Yvo Baakman
met 4 punten.

R.T.V. Vierakker-
Wichmond
organiseert veldrit
De R.T.V. Vierakker-Wichmond orga-
niseert zondag in Vorden een veldrit,
welke wordt gehouden op het parcours
'Kamphuizen' aan de Wildenborchse-
weg. De rit van zondag 3 december is
één van de wedstrijden van de veldrit-
competitie die negen clubs in Gelder-
land en Overijssel gezamenlijk organi-
seren. Er zijn 7 categoriën. In totaal ko-
men er circa 100 veldrijders aan de
start. De recreanten en nieuwelingen
gaan om half tien van start.
Onder hen de favorieten Meukhorst
uit Hummelo en Kerkwijk uit Lemeler-
veld, Nieuwenhuis uit Steenderen. De
amateurs en junioren starten om 11.00
uur. Favorieten bij de amateurs zijn
omder meer Tristan Hofman en
R.T.V.'er Jan Weevers uit Steenderen.
Het parcours in Vorden is 2125 meter
land. De zeven beste resultaten tellen
mee voor het eindklassement.

Weekblad Contact

KERST
EN OUD/NIEUW

Kerstnummer
In diverse publikaties in ons blad „Contact" hebben wij ver-
meld dat ons Kerstnummer verschijnt in week 51(18-22 dec.).
Op veler verzoek wordt dit echter een week eerder, dus week
50(ll-15december):

8 december op de post ed. Hengelo en ed. Warnsveld.
13 december op de post ed. Ruurlo en ed. Vorden.

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

Copy binnen 2 1 december.

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

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

Ed. Vorden 5 januari verschijnen - 4 januari op de post.
•"*" 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.

Comb. Boesveld en Jos Eulink
generaal kampioenen
Postduivenvereniging
Op haar eerste feestavond heeft de nieuw opgerichte postduiven-
vereniging uit Vorden haar kampioenen gehuldigd. In het eerste
jaar van haar bestaan hebben de leden zich niet alleen in plaatse-
lijk verband van de goede kant laten zien, ook op regionaal en
nationa^toiveau hebben enkele leden hun mannetje ge
Het verenigTngskampioenschap wordt
uitgevochten over een dertigtal vluch-
ten voor zowel oude- als jonge duiven.
De afstanden waarover de duiven die-
nen te vlie^h varieeren van 100 tot cir-
ca 1000 kn^Reter. Naast de kampioen-
schappen over de diverse onderdelen,
wordt er een generaalkampioenschap
vervlogen over alle vluchten. Reeds na
een vijftal vluchten werd al duidelijk
wie voor deze titel in aanmerking zou-
den komen. In het begin van het sei-
zoen was Jos Eulink practisch niet te
verslaan. Vlak op zijn hielen zat echter
direct al de combinatie Boesveld. Voor-
al op de vluchten met grote afstanden
heeft de combinatie Boesveld de opge-
lopen achterstand weten in te halen.
Na de laatste vlucht rond half septem-
ber konden de definitieve punten ge-
teld worden. Het onaangewezen kam-
pioenschap werd met ruime voor-
sprong behaald door de combinatie
Boesveld met Jos Eulink als goede
tweede.
Op het aangewezen onderdeel wist Jos
Eulink de combinatie Boesveld voor te
blijven. Bij het aangewezen kampioen-

schap tellen de punten slechts voor
twee van te voren aangewezen duiven.
Voor het onaangewezen kampioen-
schap tellen de punten van de twee
eerst terugkomende duiveo^Jit han-
den van voorzitter Cor Bru^^na kon-
den de kampioenen de wisselbekers in
ontvangst nemen welke geschonken
waren door Willem Oldenhave. Als
derde eindigde op beide onderdelen
Tonnie Jurriens terwijl de vierde en
vijfde plaats bezet werden door Hans
Bruggeman en Adrie Lutteken. Ook de
dames werden natuurlijk niet vergeten.
Via het zogenaamde dameskampioen-
schap werden deze in de bloemetjes ge-
zet.
Tot slot wordt de gastvrouwe van het
Zwaantje in de bloemen gezet. Dillie
Harmsen heeft zich het gehele jaar uit-
stekend van haar taak gekweten. Alle
mogelijke medewerking werd verleend
om de duivenvereniging de mogelijk-
heid te geven de duiven in te korven en
de klokken te stellen. Graag zal de ver-
eniging ook volgend seizoen weer van
de geboden mogelijkheden gebruik
willen maken, aldus de voorzitter.

Graafschaprij ders
Tijdens de jl. zaterdag gehouden En-
duro-wedstrijd in Zelhem kwamen le-
den van de VAMC 'De Graafschap rij-
ders' tot de volgende resultaten:
Senioren 500 CC: 8e Mees Siers; 9e
Joh. Braakhekke; 10e Marcel Bulten;
12JanKleinBrinke.
Senioren 250 CC: 3e Carol Mulder; 4e
Peter Bergsma; 9e Frank Arendsen.
Senioren 125 CC: 6e Erik van Ark.
Nationalen 250 CC: 5e Tonnie Harm-
sen; 12eBennoSchuppers.
Nationalen 500 CC: Ie Iginio Voor-
horst.
Nationalen viertakt: 4e Erik Mulder.

Kerknieuws
Historisch bezoek uit de DDR
Het begon zo'n driejaar geleden met
een eerste bezoek aan Salzwedel in de
DDR. Drie Vordenaren bezochten de
Kirchentag en legden de eerste kontak-
ten voor een gemeentekontakt met de
Evangelische Kirche in de DDR. Ze
werden op het spoor gezet van een klei-
ne gemeente in het plaatsje Garlipp,
slechts enkele kilometers van de grens.
Het kontakt sloeg meteen aan en diver-
se bezoeken werden afgelegd. Behalve
oudere gemeenteleden bezochten ook
een aantal groepen jongeren de DDR.
In Garlipp hielpen zij met het opknap-
pen van de kerk. In 1988 werd het 800-
jarig bestaan van de gemeente gevierd

in het bijzijn van een groep uit Vorden.
Intussen waren er ook een aanal
schrijfkontakten op gang gekomen. Zo
breiden zich de kontakten uit. Een
schaduwzijde van het kontakt was het
feit dat gemeenteleden uit Garlipp en
de omringende dorpen niet in de gele-
genheid waren om Vorden te bezoe-
ken. Daarin is nu door de stormachtige
ontwikkelingen in de DDR verandering
gekomen. Al zeer snel ontving men het
bericht dat vier gemeenteleden van
plan waren om Vorden te komen be-
zoeken. Dit weekend is het dan zover.
Het bijzondere van het tijdstip van het
bezoek is ook dat men naar Vorden
komt in het eerste Adventsweekend
waarin, al bijna volgens een traditie,
een kerkdienst zal worden gehouden
waarin van een liturgie gebruik zal wor-
den gemaakt die ook in Garlipp zal
worden gevolgd. Het toeval wil dat ook
vier gemeenteleden uit Vorden in het
komend weekend naar Garlipp zullen
reizen.

Zij hadden de reis i.v.m. de aanvraag
van het visum al een paar maanden ge-
leden voorbereid; nog onwetend van
de ontwikkelingen die de wereld een
paar weken geleden zouden doen ver-
bazen. Het gemeentekontakt krijgt nu
een totaal nieuwe dimensie. Het ko-
mend weekend zal daar een eerste
voorbeeld van zijn. Vrijdagavond l de-
cember zullen de gasten worden ont-
vangen in de Voorde; op zaterdag 2 de-
cember zal er 's morgens een korte
dienst zijn in de Dorpskerk, gevolgd
door koffiedrinken en een lunch in De
Voorde.
Die middag zullen de gasten worden

Uitslag
3e trekking
Sint Nikolaasaktie
V.O.V.28nov. 1989

15 vleespakketten
l.deKruif
2. J. Voskamp
3. B. Wagenvoort
4.W.K.Althusius
5.C.Th.J.Weenink
G.J.W.Silvold
7. A. Teunissen
8.J. Oldenhave
9. Walgemoed

10. M. de Vries
ll.D.Wentink
12. Huetink
13. V. Eykelkamp
14. C.J. Schotsman
15. J.H. v. Heeckeren

Raadhuisstraat 19 Vorden
Galgengoorweg 3 Vorden
Molendijk 8 Eefde

Insulindelaan 28 Vorden
Slotsteeg l Hengelo
Raadhuisstraat 17 Vorden
Lochemseweg 32 Warnsveld
Peggenhorweg l Vorden
Julianaplein 3 Ruurlo
Wilhelminalaan 5 Vorden
De Hanekamp 4«Vorden
Oude Zutphenseweg 4 Vorden
Dr. C. Lulofsweg 20 Vorden
Almenseweg 16 Vorden
de Stroet 7 Vorden

60 verrassingspakketten
l.H.J.Wenneker
2. G.J. Nijenhuis
3. B. Hendriks
4. H. v. Ark
5. Letterie
6. G. Woltering
7. RJ. Waagemans
8. Klein Kranenbarg
9. E. Ordelman

10. G. Wagenvoort
ll.MichaBolink
12. A. Knippen
13. M.G. Dijkman
14. Groenendal
15. Fam. F.Jansen
16. DJ. Wuestenenk
17.J.A. Gossink
18. Sandra ten Have
19.T.WinkelsNijland
20. R. Kroese
21. M. Schoppers
22.W.Bolderdijk
23. G.J. Knoef
24. G. Schepers
25. Fam. G.J. Ruiterkamp
26. H. Lubbers
27.A.B.M.Overbeek
28. Anneke Esselink
29. A. Grootenhuys
30. Mevr. Meyerman
31. W. N. Homma
32. W. Schoemaker
33. J. Blaauw
34. Beitske Aartsen
35. M. Regelink
36. E. Hekkelman
37. D. Gotink
38. M. Hartelman
39. Fam. Lichtenberg-
Hakvoort
40. Decanije
41.D.J.Norde
42. H. Scheffer
43. G. Harmsen
44. M. Groen
45. A. Stoffels
46. H. Meyerink
47. W. Bielderman
48. v. Ark
49. G.J. Bargeman
50. J.A. Hartman
51. E. Hartemink
52. G. Seesing-Huinink
53. H.W. Sloetjes
54. H. v.d. Meene
55. H.J. Eggink
56. E. te Velthuis
57. H. Bloemendaal
58. Mevr. Borst
59.G.W.deGreef
60. A.J. Elsman

de Steege 11 Vorden
Galgengoorweg 12 Vorden
Brinkerhof 59 Vorden
Dr.C. Lulofsweg l Vorden
Hamminkweg l Vorden
Het Hoge 28 Vorden
Ruurloseweg 89b Vorden
De Bongerd 32 Vorden
Bonendaal 14 Warnsveld
IJsselweg lOVierakker
B. v. Hackfortweg 42 Vorden
Margrietlaan 2 Vorden
Kapelweg l O Vorden
Mulderskamp 4 Vorden
Brinkerhof 4 Vorden
Molenweg 21 Vorden
Molenweg 27 Vorden
Onsteinseweg l Vorden
Beatrixlaan 13 Vorden
Het Kerspel 28 Vorden
Enkweg 14 Vorden
Margrietlaan 8 Vorden
't Stapelbroek 2 Vorden
v. Heeckerenstraat l O Vorden
Lindeseweg 24 Vorden
Molenweg 11 Vorden
Ganzensteeg 2 Vorden
Hoetinkhof 45 Vorden
B. v.d. Heydenlaan 17 Wichmond
St. v. 's Gravesandestraat 15 Vorden
Brinkerhof 8 Vorden
Dennendijk 9 Warnsveld
B. v. Hackfortweg 46 Vorden
Stationsweg 12 Vorden
Deldensebroekweg 2a Vorden
dr. A. Ariënsstraat 50 Baak
Ruurloseweg 124 Vorden
H. K. v. Gelreweg 36 Vorden
Lindeseweg 5 Vorden

De Leuke 4 Vorden
Ruurloseweg 48 Vorden
Nieuwenhuisweg l Vorden
Hoetinkhof 38 Vorden
Beatrixlaan 20 Vorden
B. v. Hackfortweg 12 Vorden
Rommelderdijk l Vorden
Wilhelminalaan 6 Vorden
Molenweg 39 Vorden
't Wiemelink 35 Vorden
Wiersserallée Vorden
Heerlerweg 6 Vierakker
Burg. Galleestraat 14 Vorden
Hoetinkhof 57 Vorden
Burg. Galleestraat 46 Vorden
Kerkstraat 15 Vorden
Stationsweg 6 Vorden
't Hoge 38 Vorden
Galgengoorweg 14 Vorden
Het Gulik 2 Vorden
Baron v.d. Heydenlaan 27 Wichmond

ontvangen op het gemeentehuis waar
wethouder mevr. Aartsen de gasten na-
mens de gemeente Vorden zal ontvan-
gen en zal rondleiden in het kasteel.
Zondag wordt een bijzondere dag als
de dienst in de Dorpskerk zal worden
gehouden, gevolgd door koffiedrinken
in de Voorde. Het belooft een bijzon-
dere ontmoeting te worden met de gas-
ten de gemeenteleden uit Vorden. Ook
de maandagavond zal een hoogtepunt
worden als in De Voorde een gemeen-
teavond zal worden gehouden waar
alle gemeenteleden worden uitgeno-
digd. Er kunnen vragen worden gesteld
aan de gasten en zij kunnen vertellen
van hun ervaringen van het weekend.
Bijzonder interessant zal het zijn om
van hun te horen hoe zij tegen de
stormachtige ontwikkelingen aankij-
ken.
De gasten zullen worden onderge-
bracht bij gastgezinnen; mensen die al
eens een bezoek aan de DDR hebben
gebracht. De Commissie Partnerge-
meenten hoopt dat het een onvergete-
lijk weekend wordt, waarin veel Vorde-
naren blijk zullen geven van hun be-
langstellingen van hun blijdschap over
de positieve ontwikkelingen in de
DDR.
Zij hoopt dan ook velen te mogen be-
groeten bij de diverse aktiviteiten: het
welkom in de Voorde op vrijdagavond;
de korte dienst en het koffiedrinken op
zaterdagmorgen; de kerkdienst in de
Dorpskerk op zondag en natuurlijk op
de gemeenteavond op maandagavond.
Voor allen die betrokken zijn bij dit ge-

meentekontakt, en zij die zich in de
toekomst willen inzetten om het kon-
takt te verstevigen, belooft het een heel
bijzonder weekend te worden.

Amnesty
International
Maandagavond 4 december houdt
Amnesty International in het Dorps-
centrum een schrijfavond. Er zal dan
aandacht worden besteed aan een 50
jarige gevangene uit de Sovjet Unie die
een straf uitzit van vijftien jaar plus vijf
jaar interne verbanning omdat hij zijn
land wilde ontvluchten.
In Marokko zit een dertigjarige schil-
der en dichter een gevangenisstraf van
vijftien jaar uit na beschuldigingen
over publicatie van een dichtbundel.
Verder wordt geschreven voor een 38
jarige uitgever in Zuid Korea die werd
veroordeel omdat hij een Noordko-
reaanse spion zou zijn.
Amnesty ontving ook een aantal goede
berichten. In Argentinië is de laatste
politieke gevangene uit de periode van
militaire diktatuur (1976-1983) vrij ge-
laten. In de maand augustus werden 79
gevangenen welke door A.I. waren gea-
dopteerd vrijgelaten en werden 51 ge-
vallen in behandeling genomen. In
Egypte werden 60 mensen door tussen-
komst van A.I., in vrijheid gesteld. De
regering van Benim verleende amnesty
aan 90 politieke gevangenen.



Diverse graveerplaatjes
uitgevoerd in 14-karaats

goud. Excl. graveren
en collier.

Zilveren choker met
fonkelende zirconia's.

Als een hoge eindwaarde uw doel is kunt u
beter starten met de Rabo Lijfrente Koopsompolis.

Wanneerueenwelkomeaanvulling wenst
op uw pensioen, is een Rabo Lijfrente Koopsom-
polis een prima oplossing.
De Rabo Lijfrente Koopsompolis biedt namelijk
een aantal aantrekkelijke voordelen.

Hoge eindwaarde. U koopt de Rabo
Lijfrente Koopsompolis direct bij de Rabobank,
waardoor een aantal belangrijke kosten worden

eindwaarde

hoger
spaardeel
(Rabobank)

lager
spaardeel

Gunstige ontwikkeling eindwaarde.

uitgespaard. Uw spaardeel kent daardoor een
voordelige start, hetgeen u later in de gunstige
eindwaarde terugvindt. De tekening hiernaast
laat zien hoe deze ontwikkeling eruit ziet. U krijgt
een vaste rente gedurende de overeengekomen
periode. En het eindkapitaal is gegarandeerd.

Maatwerk. U bepaalt zelf de hoogte van
uw koopsom en de uitkering in geval van
overlijden. Zoals u weet is de koopsom (tot
een maximum van f 16.863,-) volledig

aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Laat het voor u uitrekenen. Bent u geïnte-

resseerd in de Rabo Lijfrente Koopsompolis,
dan raden wij u aan om eens te gaan praten met de
Rabobank bij u in de buurt. Maar natuurlijk
kunt u ook de bon invullen en opsturen naar de
Rabobank. De bank neemt dan zo spoedig
mogelijk contact met u op.

ik wil geïnformeerd worden over de
Rabo Lijfrente Koopsompolis.

m/vNaam:

Adres:.

Rabobank C3
Meer bank voor je geld

Postcode:. Woonplaats:.

Tel.nr.:

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

Discotheek Invention-Concordia
Raadhuisstraat 36 HENGELO (Gld.) Telefoon 05753-1461

VRIJDAG 8 DECEMBER
ALCOHOLVRIJE DRANK VOOR
o.a. Buckler, speciale mixen,

Chinese Honeymoon, sangria, enz., enz.

** FRIS RIJD IT'S A DEAL **

1 PIEK

ZATERDAG
9 DECEMBER

THE BEST

DISCO
IN TOWN

AANVANG 21 .M UUR

qe> juwelier
siemerink. • • ••oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Autoverzekering vanaf f 7,50
per maand.

Natuurlijk bij...
Wenzel Spellbrink Ass.

Tel. 05430-1 85 85
Ruurlo 05735-2136

NU PLANTEN
IS STRAKS GENIETEN

10 HEIDEPLANTEN

de blauwe hand
05752 2223 vorden
burg.galleestraat
36

t/m 5 dec. hele dagen ge-
opend + de koopavonden.

t Sterke, winterbloeiende
'heide in diverse kleuren.

3 DWERGKONIFEREN
sterke, wintergroene konifeertjes

IEDERE KUNT
bij minimale aankoop van 10.-

5 prachtige

NARCISSENBOLLEN
GRATIS!

Prachtige FORSYTHIA
2,50veel bloemhout!

Bezoek nu onze
gezellige kerstmarkt!

ALLES voor een
sfeervol KERSTFEEST

KEUZE UIT HONDERDEN ARTIKELEN

TOT
ZIENS! in het voorjaar

van 1990
volgt

officiële

WORDEN
(v/h Kwekerij Spiegelenberg)

Ruurloseweg Vorden Tel: 05752-3671 •
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Naaimachinespecialist
Nieuwstad 31
Lochem

Tijdelijk: tel. 05730-52748

Voor naaimachines en kleinvak

-Husqvarna
-Bernina
-Anker

-Lewenstein
-Riccar

Wij repareren alle merken naaimachines in eigen werkplaats.
aimiiiiimiiiiiimniiiH iiiiiiiiiiiiiiiiilllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIHIIiniHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIK

KOM KIJKEN BU
LO G A

NIEUW!
Oud-Achterhoeks

Boerenleven in Beel
door: meester H.W. Heuvel

't Uutstapjen
door: H. van Velzen

Achterhoekse
Spreukenkalender 1990

Achterhoekse Almanak 1990

AANBIEDING!
Fotoalbum voor 80 foto's

NU:

, met
televisie

reparaties
_ direct

H naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen.Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

V R A G E N
O V E R

Bel gratis de AIDS-infolijn. Landelijke
hulp- en informatietelefoon.

Bereikbaar op werkdagen van 14.00 tot 22 00 uur

06-0222220

Voor goede
AUTO-
rijlessen naar DUlAG

Autorijschool
HILFERINK

Insulindelaan 38 — Vorden
Tel.:05752-1098-1619

BMW en Mazda automaat

eiKE PIEPER I5MOG
Daarom voor

goede
aatrt3f>jtcl naar

KAPELWEQI^-VIERAKKER
Td :0575^-434
(Let op d*, borden)

ZATERDAG:

SHOARMA-
BROODJE

,1,50
^^^ ) 't winkelli» in veri brood en bankel

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

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens
benodigdheden
en vloeistoffen

06 juwelier
siemerink
<x> opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

Glas. hup in
de glasbak

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

Uzer & Metalen
Bel Japie

en hij komt het halen

Ö 05752-3734



Raad Vorden akkoord met
minima beleid
De gemeenteraad van Vorden heeft dinsdagavond haar fiat gege-
ven aan het minimabeleid dat de gemeente wil gaan voeren met
als één van de voornaamste aspekten dat Vorden de grens van 171
gulden per jaar (bijzondere bestaanskosten mensen met een mi-
nimum inkomen) in 1990 wil laten vervallen. Kunnen deze kosten
niet bij het Rijk worden gedeclareerd dan zullen ze uit de gemeen-
tekas betaald worden.

Op advies van CDA'er J.D. Bouwmeis-
ter zal het college op een zo kort moge-
lijke termijn een kontributiefonds
gaan instellen. Hij stelde voor om kin-
deren en ouderen met een minimum
inkomen een vergoeding te geven voor
één lidmaatschap van een vereniging
of instelling. Of bijvoorbeeld een ver-
goeding te geven aan die kinderen uit
een dergelijk gezin die een schoolreisje
niet kunnen betalen. Een voorstel van
WD'er E. Brandenbarg om de minima
vrij te stellen van het betalen van leges-
kosten, werd door wethouder mevrouw
Aartsen van de hand gewezen. 'Staat de
wet niet toe', aldus de wethouder.

Amendement

De heer W.M. Voortman (P.v.d.A.) be-
treurde het dat de sociale minima
steeds minder in staat wordt gesteld om
deel te nemen aan allerlei maatschap-
pelijke en recreatieve aktiviteiten. Via
een amendement hoopte hij te berei-
ken dat de raad zou instemmen om
ABW en RWW gerechtigden die ten-
minste zes maanden bijstand ontvan-
gen éénmalig honderd gulden te ver-
strekken en dit bedrag te verhogen met
50 gulden voor ieder kind. 'De kosten

hiervan kunnen we dan ten laste bren-
gen van de reserve gemeentelijk fonds
bijzondere noden', aldus Voortman.

Wethouder mevrouw Aartsen (CDA)
wees het amendement af. 'We mogen
nu éénmaal geen inkomensbeleid voe-
ren en dat weerhoudt ons ervan Uw
amendement te onderschrijven', zo
sprak zij. Namens het CDA wenste de
heer A.H. Boers het amendement ook
niet te ondersteunen. Hij was van me-
ning dat een kontributiefonds toerei-
kend is om kinderen en volwassenen
uit hun isolement te halen. Hij hoopte
dat het college een gaatje'zou vinden
zodat de door WD'er Brandenbarg
beoogde vrijstelling van legeskosten
ook onder het kontributiefonds zou
kunnen vallen. Ook de WD wenste bij
monde van de heer Brandenbarg het
amendement van de P.v.d.A. niet on-
dersteunen.
Voor Voortman bleef er niets anders
over dan het voorstel in te trekken. 'Wij
willen voor deze bewuste groep men-
sen die al een achterstand hebben iets
doen en hen éénmalig iets geven. We
maken ons druk om honderd gulden.
Ik vind het allemaal een beetje 'klein-
denkend', zo sprak een teleurgestelde
Voortman.

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman

Fricandeau op feestelijke wqze
Fricandeau leent zich bij uitstek om te braden. Bij zo'n feestelijk stukje
vlees kunnen verschillende soorten verse groenten en kleine gebakken
aardappeltjes worden gegeven. De fricandeau kunt u ook laten afkoelen
en daarna in plakken snijden. Ze kan dan bij een koud buffet, brunch of
een andere feestelijke maaltijd worden gegeven.

Reken voor 5 .tot 6 personen op een fricandeau van l kilo.

Roer in een kom een sausje van 2 eetlepels fijne Franse mosterd, l uitge-
knepen teentje knoflook, wat zout en (veel) grof gemalen peper.
Maak de fricandeau eerst droog met keukenpapier en wrijf het vlees
daarna met het mosterdmengsel in. Laat het vlees een halfuurtje (langer
mag ook) liggen.
Verhit in een braadpan 100 gram boter en wacht tot het schuim op de bo-
ter voor een groot deel is weggetrokken. Leg het vlees in de hete boter en
schroei het in 5 tot 7 minuten rondom dicht. Voeg een extra klontje boter
(ca. 35 gram) toe en temper de warmtebron. Reken op een braadtijd van
40 tot 50 minuten, afhankelijk van de dikte van het stuk vlees.
Keer het vlees geregeld om en bedruip het met de braadboter. Neem het
vlees na het braden uit de pan. Wikkel het in een stuk folie en laat het een
kwartier rusten.
Verwijder de braadboter uit de pan. Blus de pan met 2 deciliter bouillon
(eventueel van een tablet, korrels of poeder) en l deciliter droge witte
wijn of met droge sherry. Roer alle aanzetsels van de bodem van de pan
goed los. Schenk het vocht door een zeer fijne zeefin een klein pannetje.
Laat alles zolang koken tot er door het indampen niet meer dan l decili-
ter is overgebleven. Voeg er 1/4 liter slagroom (op kamertemperatuur)
aan toe en roer alles goed door. Laat de saus dan nog zolang heel zachtjes
doorkoken tot ze licht gebonden is. Voeg er eventueel een beetje zout
en/of peper aan toe.
Snijd het vlees in niet al te dunnen plakken. Leg ze zoveel mogelijk in het
oorspronkelijke model op een voorverwarmde schaal. Schik erbij voor-
keur drie tot vier verschillende soorten groenten (bij voorbeeld roosjes
broccoli of bloemkool, haricots verts, struikjes witlof en spruitjes) rond-
om.
Geef er kleine gebakken aardappeltjes bij. Dien de saus apart in een saus-
kom op.

Bereidingstijd: 40-50 minuten. •
Energie per portie: plm. 1615 kJ (385kcal).

WEEKEND-
RECEPTEN
POELLERS

Gebraden tam konijn
(bovenop het vuur)

Ingrediënten: l konijn in 4 stukken gesne-
den, 200 g boter of margarine, mosterd-
poeder, zout, peper, l ui, 4 tomaten of 2
eetlepels tomatenpuree, l laurierblad.

Bereiding: Smelt de boter en wacht tot
het schuim wegtrekt. Bak hierin de met
mosterdpoeder, peper en zout inge-
wreven konijnedelen vlug rondom
bruin. Voeg er de geschilde tomaten of
-puree, de gesnipperde ui en het lau-
rierblad bij. Laat het konijn in gesloten
pan op een laag vuur gaarsudderen.
Maak de jus af met water. Serveer met
appelmoes, compöte of snijbonen en
gekookte aardappelen.

Tip: Zet voor de liefhebbers een potje
tomatenketchup op tafel en drink er
een koel glas bier of rosé bij. Poelier
Robbertsen adviseert u graag bij dit
recept.

Voor St. Nicolaas:

LETTERKASTEN
GEEN NAMAAK

. ̂  DRUKKERIJ
f 20.- WEEVERS

/ NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
per stuk

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

Op zaterdag 25 november is een groots opgezet discovervoerpro-
ject in Gelderland van start gegaan. Het discovervoerproject
biedt een combinatie van openbaar vervoer en vervoer met bus-
sen en taxibusjes. Door dit discovervoerproject kunnen jongeren
na een bezoek aan hun favoriete discotheek in Hengelo, Halle en
Zelhem veilig naar huis. Dit project zal de verkeersveiligheid ver-
groten.

Doelstelling

Met het discovervoerproject in de ge-
meenten Hengelo en Zelhem beoogt
het ROVG een goed alternatief te bie-
den voor het eigen vervoer van de jon-
geren naar en van de discotheken. Uit
een enquête onder de bezoekers van de
discotheken is gebleken dat er grote
behoefte is aan een goed discovervoer-
systeem.

Organisatievorm

Naast beide gemeenten en de politie
zijn bij de realisatie van het project be-
trokken de discotheken De Zwaan, In-
vention, de Woage en de Paerdestal; de
taxibedrijven Lammers en Reindsen;
de Gelderse Streekvervoer Maatschap-
pij, Veilig Verkeer Nederland, Stich-
ting Verantwoord Alcoholgebruik
(STWA) en het ROVG. Als organisa-
tievorm is gekozen voor een stichting.
In deze stichting 'Discovervoer Henge-
lo/Zelhem' zijn de horecaonderne-
mers, de vervoerders en het ROVG ver-
tegenwoord^BDe individuele deelne-
mers aan he^^roject hebben met de
Stichting een overeenkomst gesloten,
waarin onder andere de financiën wor-
den geregeld.

Specifieke materialen

Speciaal voor het discovervoerproject
zijn materialen ontwikkeld door het

ROVG, WN en de ST1VA. Deze mate-
rialen, waarvan de vormgeving aansluit
bij de algemene landelijke Alcohol-
Verkeercampagne 'It's a deal', worden
voor het eerst gebruikt. Na een evalua-
tie zullen de materialen landelijk wor-
den gebruikt. Het materiaal onder an-
dere uit affiches voor de discotheken
en stickers voor bussen, taxi's en poli-
tievoertuigen. Tevens krijgen de be-
zoekers van de vier discotheken een
speciaal disco-date-book uitgereikt,
waarin naast de dienstregeling een
aantal leuke en bruikbare 'extra's' zijn
opgenomen die het bezoek aan de dis-
cotheek nog gezelliger maken.

Mogelijkheden in de toekomst

Het bijzondere van dit project is dat
het vervoer naar en van de vier disco-
theken, die in Hengelo, Halle én Zel-
hem gelegen zijn, binnen één gecom-
bineerd vervoerssysteem — openbaar
vervoer, vervoer met bussen ^taxi-
busjes — wordt verzorgd. Op kflR ter-
mijn zal het project naar alle waar-
schijnlijkheid worden uitgebreid naar
discotheken in omliggende gemeen-
ten. Het ROVG verwacht dat naar aan-
leiding van het project He
hem ook elders in Gelderland
lijke discovervoerprojecten zullen wor-
den opgezet. Gemeenten kunnen zich
hiervoor aanmelden bij het ROVG.

Sparen voor 'later' steeds
meer in trek
Rabobank komt met nieuwe vormen

Steeds meer Nederlanders ontdekken het sparen gecombineerd
met een verzekering als een aantrekkelijke manier om geld opzij
te leggen voor later. Bij deze manier van sparen wordt eenmalig
een zgn. koopsom gestort of jaarlijks een premie betaald. Van dit
bedrag is een klein gedeelte bestemd voor de verzekering en voor
kosten. Die verzekering houdt in dat er een uitkering wordt ge-
daan bij overlijden voor het verstrijken van de looptijd.

De uitkering die zo'n koopsompolis
na een aantal jaren oplevert, wordt in
veel gevallen gebruikt als een aanvul-
ling op het pensioeninkomen. Dit
wordt onder meer gedaan omdat de
betrokkene te maken heeft met pen-
sioenbreuk of vervroegd met pen-
sioen wil gaan. Ook kan de uitkering
bijvoorbeeld worden gebruikt als ex-
tra inkomen op het moment dat één
van de beide tweeverdieners met wer-
ken wil stoppen. De Lijfrente Koop-
sompolis met een eenmalige inleg en
een vaste rente is al enige jaren zeer
in trek. De koopsom, het bedrag dat
wordt ingelegd, is aftrekbaar van de
inkomstenbelasting.

Nieuwe vorm

De Rabo Pensioen Premiepolis is een
nieuwe mogelijkheid om via sparen
een aanvulling te verkrijgen op een la-
ter (pensioen)inkomen. Hierbij dient
gedurende een bepaalde periode, over
het algemeen minimaal vijfjaar, ten
minste f3.000,- per jaar te worden ge-
spaard. Bij een inleg van f 3.000,- ge-
durende 20 jaar kan men op 65-jarige
leeftijd beschikken over zo'n f80.000,-;
bij een inleg van f 10.000,- gedurende
l O jaar is dat zo'n f 118.000,-.

handeling. Men kan de jaarlijkse pre-
mie tot een zeker maximum als aftrek-
post voor de inkomstenbelasting op-
voeren. Voor 1989 is dat maximum f
16.863,-. Er kan echter ook voor wor-
den gekozen om het belastingvoordeel
later te genieten. In dat geval hoeft bij
uitkering van het totaal gespaarde be-
drag geen belasting te worden betaald
over de opgebouwde rente.

Persoonlijke omstandigheden

Welke vorm een verstandige keuze is, is
sterk afhankelijk van de persoonlijke
omstandigheden. Zaken die een rol
spelen zijn bijvoorbeeld leeftijd en in-
komen, het gewenste moment van uit-
kering en de hoogte van het te storten
bedrag. In rekenvoorbeelden voor de
koopsompolis wordt vaak uitgegaan
van het maximumbedrag dat voor de
inkomstenbelasting kan worden afge-
trokken. Daardoor kan de indruk ont-
staan dat een koopsompolis alléén
aantrekkelijk is als men grote bedragen
opzij kan leggen. Daarom heeft de Ra-
bobank de Termijn Spaarpolis geïntro-
duceerd. Dit is een produkt voor spaar-
ders die niet zoveel kunnen of willen
sparen. Al met een minimum van f
600,- per jaar kan hier worden geprofi-
teerd van de verzekerings- en fiscale
voordelen.Belastingvoordeel

Ook deze vorm van verzekerd sparen -p^ ^ r- •*
kan rekenen op een gunstige fiscale be- -UC L^FelcllSCllclp,

GSM pleit voor medewerking passagiers

'Laat tijdig weten datje mee wilt6

Doetinchem — Sommige busreizigers hebben het helaas aan de lijve ondervonden. Bij slecht zicht,
bijvoorbeeld bij duister of mist, wil het wel eens voorkomen dat de bus aan een halte voorbij rijdt en
passagiers laat staan. De chauffeur heeft hen dan niet gezien.

'Hoe vaak precies dit gebeurt en hoe-
veel passagiers er gedupeerd raken, is
moeilijk na te gaan, want niet iedereen
dient naderhand een klacht bij ons in',
aldus voorlichtster Rosaline Offenberg
van de Gelderse Streekvervoer Maat-
schappij. 'Maar het gebeurt inderdaad
regelmatig. Het is een bijna dagelijks
verschijnsel geworden'. Het vervoerge-
bied van de GSM strekt zich uit over de
hele provincie Gelderland en een deel
van Overijssel (stadsdienst Deventer).
'Het gaat er nu even niet om, een be-
schuldigende vinger op te steken, maar
we vinden dat onze passagiers moeten
weten, dat ze ook zéfl verantwoordelijk
zijn voor het stoppen van de bus. Pas-
sagiers die vaak met de bus reizen we-
ten dit, maar voor nieuwkomers is één
en ander soms onduidelijk'. Offen-
berg: 'Als het donker is en het regent,
dan kan een chauffeur vanuit de bus
heel moeilijk zien of er passagiers bij

een halte staan of niet. Hij weet na-
tuurlijk wel ongeveer waar de halte is
en hij zal er ook beslist rekening mee
houden. Maar als het gaat om haltes in
de wat stillere buitengebieden of als er
bij slecht weer óók nog eens veel tegen-
liggers op de weg zijn, dan is enige
hulp van de passagiers zelf beslist wen-
selijk. Blijf je domweg in het wachthuis-
je zitten en steekje de hand pas op als
de bus al half voorbij is, dan kun je het
de chauffeur moeilijk kwalijk nemen
dat hij doorrijdt. Je moet tijdig laten
weten datje mee wilt'. Belangrijk is dat
men de bus zelf ziet aankomen. Oplet-
tendheid is dus gewenst. Als de bus na-
dert, dient de passagier tijdig een sig-
naal te geven. Bij haltes, waar meerde-
re bussen van verschillende lijnen
langskomen, is dit ook overdag ver-
plicht. Voor de chauffeur duidelijke
signalen zijn: tijdig zwaaien met de
hand, een zaklampje of aansteker.

Voor alle duidelijkheid: er is een aantal
versnelde ritten vanuit de Achterhoek
naar Arnhem waar de chauffeur in
Arnhem zelf alleen maar stopt om pas-
sagiers uit te laten stappen. Instappen
in Arnhem is dan niet mogelijk, omdat
het om sneldiensten gaat. Dit staat ook
duidelijk bij de halte aangegeven.
'Wat een passagier zeer beslist niet
moet doen, is op de weg gaan staan
zwaaien. Daar kunnen de grootste on-
gelukken van komen, vooral als het
donker is en de chauffeur tegenliggers
in het zicht heeft', aldus de GSM-voor-
lichtster. Ook het dragen van lichte kle-
ding is bevorderlijk voor het zicht van-
uit de bus op de halte.

Het geven van een tijdig signaal voor-
komt narigheid.

Adverteren kost geld...
niet adverteren kost meer!

tuin van Nederland
Op vrijdag 17 november werd op kas-
teel Hackfort bij monde van auteur
Bert Looper bovenvermeld boek aan-
geboden. Spreker signaleerde enkele
recente ontwikkelingen in de Graaf-
schap die aan het boek een — wellicht
onverwacht — actueel accent geven.
In de eerste plaats wijst hij op het feit
dat door deskundigen is voorspeld dat
de eikebomen in de Graafschap in een
periode van vijf a tien jaar zullen afster-
ven. Het boek zou daardoor wel eens
één van de laatste fotografische repor-
tages kunnen zijn over het gebied zoals
we dat nu nog kennen. Het is te hopen
dat deze rampzalige ontwikkeling nog
gestopt of geremd kan worden. Wel-
licht kan het boek een rol spelen bij de
bewustmaking van bewoners, toeristen
en bestuurders van de onschatbare
landschappelijke waarde van het ge-
bied.
In de tweede plaats wijst de spreker op
het feit dat in het boek de Graafschap
Zutphen wordt behandeld, maar dat
de stad Zutphen zich sinds korte tijd op
haar positie in de regio (her) bezint. Er
mag worden gesteld dat Zutphen haar
historische banden met de Graafschap
laat vieren en zich van haar natuurlijke
achterland afwendt. De stad ziet haar
toekomst niet in en samen met de
Graafschap, maar richt zich meer en
meer op het IJsselland, op haar oude
rivaal Deventer. Zutphen legt het ac-
cent op de verhoudingen met Apel-
doorn en Deventer. Ook in dit verband
zou het boek wel eens één van de laat-
ste reportages over de 'oude' Graaf-
schap, d.w.z. de historische eenheid
Zutphen-Graafschap, kunnen zijn. Het
boek is bij boekhandels in deze regio
verkrijgbaar.

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD

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

Let op het juiste adres !

P R O F E S S I O N E E L

Industr.terr. "De Mars'
Kleine Belt 3, Zutphen
Telefoon 05750-18411
Fax 05750-11845
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