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nieuws van 't g
• Telefoon gemeente- 8.30 tot 12.30 uur -
huis en gemeentewer- op woensdag ook van
ken: 05 752-2323. 1 3. 30 tot 1 7. 00 uur.
• Het gemeentehuis is • Spreekuren:
open van maandag tot Burgemeester Mr. M.
en met vrijdag van Vunderink: op afspraak.

emeentenuis
Wethouder J.F. Geerken: (afspraken kunnen te-
donderdagmorgen lefonisch worden ge-
fop afspraak) maakt bij de receptie
Wethouder Mr. M A. V. van het
S/ingenberg: donderdag- gemeentehuis. Tel.
morgen op afspraak. 05752—2323).

1. Vergaderingen raadscommissies 2. Paspoorten

Wat wordt er
besproken?

De raadscommissies geven advies aan
burgemeesteren wethouders over on-
der meer aan de gemeenteraad aange-
boden voorstellen tot het nemen van
een besluit. Zo nodig stelt het college
voorstellen nog bij of houdt ze aan
voor nader beraad. Ook kunnen
raadsvoorstellen ingetrokken wor-
den. De leden van de commissies zijn
tevens raadslid.

De commissie voor financiën c.a. ver-
gadert op dinsdag 8 december 1987
om 19.30 uur in het koetshuis, bureau
gemeentewerken. Op de agenda staan
de volgende punten:

- Intrekking Verordening Geldelijke
Steun Ouderen bij verhuizing 1986;

- Vaststelling maximum-krediet in re-
kening-courant bij de N.V. Bank
voor Nederlandsche Gemeenten
voor het jaar 1988;

- Vaststelling maximum-bedrag voor
aan te gane kasgeldleningen en ver-
lening machtiging tot het uitzetten
van kasgelden voor het jaar 1988;

- Aankoop gronden t.b.v. de realise-
ring van het woonwagenerf;

- Vaststelling programma basiseduca-
tie 1988;

- Verkoop perceel grond op Industrie-
terrein;

- Voorlopige vaststelling gemeente-
rekening 1985;

- Voorlopige vaststelling rekening
1985 van het gemeentelijk grondbe-
drijf;

- Krediet voor het vervaardigen van
luchtfoto's;

- Spreidingsplan woningbouw 1988-
1992; temporisering Addinkhof;

- Stand van zaken omleiding door-
gaand vrachtverkeer, krediet ont-
werpen bestemmingsplan.

De commissie voor algemeen bestuur
vergadert op dinsdag 8 december 1987
om 20.30 uur in het gemeentehuis.
Aan de orde komen de volgende pun-
ten:

- Gewestzaken;
- Benoeming lid van de gemeentelij-

ke monumentencommissie;
- Voorbereidingsbesluit voor twee

terreinen nabij de Overweg/Indu-
strieterrein. Zie ook hierna onder
punt 4;

- Aankoop gronden t.b.v. de realise-
ring van het woonwagenerf;

- Verkoop perceel grond op Industrie-
terrein;

- Bezwaarschrift G J. Wijnbergen;
- Krediet voor het vervaardigen van

luchtfoto's;
- Spreidingsplan woningbouw 1988-

1992; temporisering Addinkhof;
- Stand van zaken omleiding door-

gaand vrachtverkeer, krediet ont-
werpen bestemmingsplan.

De commissie voor Welzijn en Sociale
Zaken vergadert op woensdag 9 de-
cember 1987 om 19.30 uur in het
koetshuis, bureau gemeentewerken.
Gespioken wordt over de intrekking
Verordening Geldelijke Steun Oude-
ren bij verhuizing 1986.

INSPRAAK
Ook u kunt, indien u dit wenst, over de
onderwerpen die op de agenda staan,
uw mening kenbaar maken. De stuk-
ken liggen ter inzage in de openbare
bibliotheek en in het dorpscentrum.
Als u in wilt spreken, moet u dit tien
minuten voor het begin van de verga-
dering aan de secretaris of de voorzit-
ter van de commissie zeggen. Voordat
de behandeling van de agenda begint,
krijgt u dan de gelegenheid om uw
mening te geven.

Goed om te weten

Als kinderen bijgeschreven zijn of dit
jaar nog worden in het paspoort van
vader of moeder, dan blijft dit reisdo-
cument voor het kind nog geldig tot 5
jaar na de bijschrijving of tot het verlo-
pen van de datum van het paspoort.
Daarna zal het kind een eigen pas-
poort moeten hebben.

Bijschrijven van kinderen kan gebeu-
ren tot het 16e jaar. Daarna is een ei-
gen paspoort verplicht.

In de kranten zijn tevens publikaties
verschenen over het niet meer geldig
zijn van verlopen paspoorten na l ja-
nuari 1988. Als een pas nog geen 5 jaar
verlopen is dan kan daarmee tot de in
werking treding van de nieuwe Pas-
poortwet (zomer 1988) nog gereisd
worden binnen Zwitserland en de
meeste EEG-landen, met uitzonde-
ring van Denemarken en Engeland.
Het is echter raadzaam om hierover
voordat u op reis gaat, informatie in te
winnen bij de afdeling Burgerzaken
ter secretarie, omdat dit mogelijk kan
wijzigen.

3. Vergadering
Gewestraad Midden-I J ssel

Wat wordt er
besproken?

De Gewestraad vergadert op 3 de-
cember om 19.30 uur in de kantine
van het Gemeentelijk Energie- en Wa-
terleidingbedrijf, Zutphenseweg
51006 te D e venter.

De agenda luidt:
I Gewest Midden-I J s se l

- Voorziening vacatures Gewest-
raadscommissies;

- Voorziening vacatures Commis-
sie O.B.D.;

- Rekening van lasten en baten
voor de dienst 1986;

- Instructies voor de sub-kassier;
- Aangaan kasgeldlening;
- Belegging liquide middelen;
- Aangaan Rekening-courant-

overeenkomst;
- Begroting voor het dienstjaar

1988.

II Districtsgezondheidsdienst
Gewest Midden-IJssel
- Rekening van lasten en baten

voor de Dienst 1986;
- Jaarverslag Jeugdgezondheids-

zorg 1986;
- Jaarverslag Logopedie 1986;
- Begroting voor het dienstjaar

1988.

III Regionale Brandweersamenwerking
Gewest Midden-IJssel
- Rekening van lasten en baten

voor de dienst 1986;
- Taakopdracht bejaardenalarme-

ring;
- Begroting voor het dienstjaar

1988.

De stukken voor deze vergadering lig-
gen ter secretarie, afd. Algemene Za-
ken, ter inzage.

4. Herziening bestemmingsplan;
Voorbereidingsbesluit

P^ &, v C ^3
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Nieuws over be-
stemmingsplannen

Voor de verplaatsing van GEMS Me-
taalwerken B.V. stellen burgemeester
en wethouders aan de gemeenteraad
voor een zogenaamd Voorbereidings-
besluit te nemen. Dit is een verklaring
dat een herziening van het bestem-
mingsplan wordt voorbereid. Het ge-
bied waar het Voorbereidingsbesluit
voor geldt is dan beschermd. Er kun-
nen dan geen ongewenste ontwikke-
lingen meer plaatsvinden.

A
Het vooBeel wordt behandeld in de
commissievergadering algemeen be-
stuur van 8 december en in de raads-
vergadering van 15 december.
In het voorstel wijst het college erop
dat de bja^mer van het pand Overweg
12 noo^Piwongen zal moeten ver-
huizen. Daarom wordt - bij wijze van
hoge uitzondering - tevens een be-
stemmingswijziging voorgesteld voor
een nabijgelegen perceel. De betrok-
kene kan daar dan een nieuwe woning
bouwen.

Belanghebbenden kunnen op de
voorgenomen wijzigingen van het be-
stemmingsplan schriftelijk reageren.
Dit kunt u ook lezen in de advertentie
die eveneens in dit blad hierover ge-
plaatst is. De inspraakverordening eist
dit ook.

Een afdruk van het nieuwe GEMS-
terrein en het terrein voor de nieuwe
woning aan de Overweg treft u hier-
onder aan.

5. Te verlenen bouwvergunning
met vnjstellingsbevoegdheid

Het college van burgemeester en wet-
houders is voornemens om medewer-
king te verlenen aan de bouwplannen
van dhr. A.A. Jurriëns, Hoetinkhof
159 te Vorden voor de verplaatsing
van een duivenhok en de bouw van
een duivenren. Hiervoor wordt ge-
bruik gemaakt van de vrijstellingsbe-

voegdheid genoemd in artikel 18a van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening en
artikel 21 van het Besluit op de Ruim-
telijke Ordening.

Het betreffende bouwplan ligt tot en
met 18 december 1987 op de afdeling
ruimtelijkeordening (koetshuis) ter
inzage. Eventuele bezwaren kunnen
binnen deze termijn schriftelijk wor-
den kenbaar gemaakt aan het college.

6. Bouwvergunningen
Op 24 november 1987 hebben burge-
meester en wethouders de volgende
bouwvergunningen verleend aan:

- de heer A.C.W. van Helden, Mul-
derskamp 3, voor het verbouwen
van de garage op het perceel Mul-
derskamp 3;

- de heer AJ. Flama, Hamminkweg
11, voor het bouwen van een mestsi-
lo op het perceel Hamminkweg 11;

- de heer F.Th. Hummelink, Van

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Heeckerenstraat 7, voor het bou-
wen van een duivenhok en een dui-
venren op het perceel Van Heecke-
renstraat 7;

- aan de heer J. Krooi, Christinalaan
13, voor het vergroten van de garage
op het perceel Christinalaan 13.

Op grond van de Wet Arob kunt u bin-
nen dertig dagen na verlening van de-
ze vergunningen daartegen bij het col-
lege van burgemeester en wethouders
bezwaar maken.

J Daverend bluesfeest zet
Vorden op z*n kop!!
De "Bluesparty" zaterdagavond in het Dorpscentnim is meer dan
succesvol verlopen. Met volle teugen genoten de ruim 500 bezoekers
van een emotioneel en swingend bluesgebeuren. Al met het ope-
ningsnummer van Rosa King en haar band Upside Down kwamen de
bluesliefhebbers naar het podium stromen. Zij bracht een repertoire
dat veel funk in zich had. De eerste vonken hingen toen al in de lucht.

De vonken werden gelijk vlammen
toen Louisiana Red het^Édium op-
kwam. Deze blues-grooRid hoeft
slechts te knipogen om het publiek in
vuur en vlam te zetten! Met zijn solo-
optreden met alleen een electrische
gitaar kon je de rillingen van om je
heen staande mensen ^klen. Een
prachtvent, die 55-jarig^^blues-vir-
tuoos!

Een zeer emotioneel optreden waar-
bij hij volledig in extase geraakte, niet
in het minst door het dankbare en ent-
housiaste publiek. Red liet zijn hart
spreken in Vorden, waarbij hij (soms
met tranen in zijn ogen) golven war-
me gevoelens tot achter in de zaal
dreef.

Na het solo-optreden van Red werd
op een originele en aandoenlijke ma-
nier Rosay op het podium gehaald.
Rosay was zaterdag jarig en werd door
haar schattige 3-jarige dochtertje Hy-
meria op het podium met een taart
verrast. Red sloeg enkele snaren aan
en samen met het publiek werd "Hap-
py Birthday" gezongen. Het zangta-
lent Rosay (met een bereik van 4*/2 ok-
taaf) bracht samen met Red enkele
prachtige nummers. Rosay's zang is
van hoog niveau; diep-warm, heider-
hoog of vibrerend datje het kippevel
bezorgt.

De sessie die daarna volgde (Red, Ro-
say en Rosa King met Upside Down)
werd de klapper van de avond! Luoi-
siana Red zag een grote wens in ver-
vull ing gaan door na ruim 5 jaar einde-
lijk weer eens samen met Rosa King
op te treden. Vroeg in de avond had-
den zij elkaar emotioneel omhelsd bij
het weerzien na zo'n lange periode.

Dit was ook te merken bij het optre-
den! Red ging kompleet uit zijn bol!

Rosay en Rosa (die nog niet eerder sa-
men hadden opgetreden) voelden el-
kaar uitstekend aan en samen met
Red werd een vijf kwartier durende
sessie gebracht, die zijn weerga niet
kent!

Telkens weer schreeuwde het publiek
om "more" en het was dan ook jam-
mer dat dit feest niet de hele nacht
kon voortduren.

Een groot succes dus voor de organi-
serende Stichting H AM-Party en haar
vele hard-werkende vrijwilligers. De
vermoeidheid en toch ook de blijheid
straalde van hen af.
Een prachtavond in alle opzichten.

NIEUWS v/d KERKEN

Dienst met jongeren
d.d. 6 december 1987
Zondagmorgen 6 december is de 2e
adventszondag. We leven in een tijd
van verwachting. In verband hiermee
kwam bij ons de vraag op "Welke Ko-
ning verwachten wij?" Bij Koning Da-
vid bijv. was het een zoeken naar de
Koning die bedoeld werd en bij Jezus
vroeg men zich af of hij wel de Koning
was die bedoeld werd.

In deze dienst zal voorgaan ds. H.
Westerink, terwijl muzikale medewer-
king wordt verleend door het koor
"Shalom" uit Doetinchem onder lei-
ding van BarbaraZwaal. Dit koor, wel-
ke onlangs haar 10-jarig bestaan vier-
de, zal met ca. 20 personen in de
dienst aanwezig zijn.
Na afloop van de dienst staat de koffie
in "de Voorde" weer klaar!
De jeugddienstcommissie heet jong
en oud van harte welkom.

BURGERLIJKE STAND

Geboren:
Derk Roy Vlogman
Tim Vrielink
Gehuwd:
H.B. Martens en GJ.H. Intied.
Overleden:
G.W. Klein Kranenbarg, oud 72 jaar.

WEEKENDDIENSTEN

R.K. Kerk Kranenburg
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.k. Kerk Vorden
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

Hervormde Gemeente
Zondag 6 december, 2e advent, 10.00 uur
ds. H. Westerink, dienst met jongeren,
m.m.v. koor Eibergen; koffie drinken na
afloop in "de Voorde".

Geref. Kerk Vorden
Zondag 6 december 10.00 uur ds. J.H.
Weijenberg van Apeldoorn; 19.00 uur ds. J.
Zwarts van Doorwerth (Themadienst).

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 5 december 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Breukink,
tel. 1566. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.

Weekenddienst huisarts
5 en 6 december dr. Vaneker, tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.

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

Weekenddienst tandarts
5 en 6 december N.J. Edens, Vorden, tel.
05752-1453. Spreekuur allen voor spoedge-
vallen 11.30 uur.

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

Dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.
Telefoon 08346-65000.

Woningbouwvereniging
Woningbouwvereniging 'Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.
Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijzing houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

Tafeltje Dekje
Contactpersoon mevr. Gille, tel. 2151.
Graag bellen voor 9 uur.

Stichting voor maatschappelijke
dienstverlening "De Graafschap"

Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, 7255
AM HENGELO (Gld.) telefoon 05753-
2345.
Bijkantoren: Vorden Dorpsstraat 40a, tele-
foon 05752-2129, 05752-3246 alpha-hulp-
verlening.
Spreekuren: Gezins- en bejaardenverzor-
ging, alsmede Algemeen Maatschappelijk
Werk maandag tot en met vrijdag van 8.30-
9.30 uur.
Alpha-hulpverlening: Gemeente Henge-
lo, Ruurlo, Steenderen, Vorden en Zel-
hem, mevr. Altena, kantoor Vorden, tele-
foon 05752-3246, spreekuur dinsdag en
donderdag van 8.30-10.00 uur.

Kruisverenigingen Vorden
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 14.00 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundigc is eveneens bereikbaar
tijdens kantooruren op tel. no. 05750-
29666.

Taxidienst
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ziekenfonds
Spreekuur iedere dinsdag van 13.30-14.15
uur in de Ziekenfondsbus bij N .H. Kerk en
iedere woensdag van 10.30-11.15 uur.

Monuta Stichting
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Voraen.
Telefoon 05752-2749,

Begrafenisdienst
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. H r. Box, telefoon 05730-4555.

Stankmeldingsnummer
N r. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

Brand melding
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.

Politie
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

Openingstijden dierentehuis
"De Bronsbergen", Warnsveld

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
10.30-12.30 uur; 16.00-18.00 uur; woens-
dag en zaterdag: 10.30-12.30 uur.



Wij zij n

tijdelijk verhuisd van
Christinalaan 2 naar

Vordenseweg S(f
7255 LE Hengelo-G.

tel. 05753-1056
tam.G. Bogchelman

jeugdsoos
't Stampertje

zondagmiddag 6 december
om 15.00 uur

Sinterklaas
doldwaas

l.v.m. de feestdagen begint

de verkoop van
Staatsloten

op donderdag 3 december a.s.
Wilt u ze zo spoedig mogelijk

ophalen!

Hierbij wens ik U tevens
Prettige Kerstdagen en een
Gezond en Gelukkig 1988

toe.

H. Stoffels
Zutphenseweg 4

Vorden - tel. 2367

Mooie kado's
vindt u in

De Blauwe Hand
Burg. Galleestraat 36 (t.o. ou-

de melkfabriek)

o.a. sieraden, versieringen
voor in huis, oud borduurwerk

(India).

Jeugdsoos
't Stampertje

zondagmiddag

6 december
om 15.00 uur

Sinterklaas
doldwaas!

Nog voor de wintersportva-
kantie 10 pond eraf? Makke-
lijk met Malsovit

afslank-brood.
Malsovit wordt voor U gebak-
ken door:

Echte Bakker
VAN ASSELT

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

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

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

Voor uw rijopleiding naar

autorijschool
Horstman

De Eendracht 3
Vorden

tel. 05752-1012

Ik heb voor u nog goeie harde

eiken bielzen
te koop. Uitzoeken maar.
Te gebruiken voor hoekpalen,
tuin, etc., etc.
Op de boter- en kaasboerderij

,,'N IBINK",
Arfmanssteeg 1, Ruurlo.
Jan Zoeteman J r.

alle soorten
batterijen voor uw

h oortoestel

Oö juwelier

<x> opticien
zutphenseweg 7 - vorden

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat de ge-
meenteraad in zijn vergadering van 23 november
1987 heeft besloten tot verdeling (volume-besluit) van
de voor 1988 te verwachten bijdrage in het kader van
de stads- en dorpsvernieuwing, en wel als volgt:

a. Woningverbetering (hoofdstuk 2
subsidieverordening) 35.000,-

b. Monumenten en herstel rieten daken
(hoofdstuk 3) 30.000,-

c. Midden- en kleinbedrijf (hoofdstuk 4) ___
d. Overige steun (hoofdstuk 5)
e. Gemeentelijke activiteiten, te weten:

- herinrichting marktplein 68.300,-
- verplaatsing GEMS 60.000,-

193.300,-

Vorden, 3 december 1987.

De burgemeester voornoemd.
Mr. M. Vunderink

GE Ml N
VORDEiN

De burgemeester van Vorden maakt - ter voldoening
van het bepaalde in de Inspraakverordening ruimtelijke
plannen en stadsvernieuwing - bekend dat het voorne-
men bestaat voor een tweetal terreinen nabij de Over-
weg/het Industrieterrein, het bestemmingsplan 'Vor-
den 1975/1984no. 1" te wijzigen.

Dit teneinde de verplaatsing van GEMS Metaalwerken
b.v. en de daarmee samenhangende - vervangende -
nieuwbouw van een woning mogelijk te maken.

Nadere gegevens hieromtrent kunnen van 7 tot en met
22 december a.s. worden ingezien - tijdens openings-
uren - ter gemeente-secretarie.

Eventuele schriftelijke reacties kunnen door belang-
hebbenden worden ingezonden aan burgemeester en
wethouders. Postbus 9001,7250HA Vorden. Uiterste
datum 22 december 1987.

Vorden, 3 december 1987.

De burgemeester, voornoemd,
Mr. M. Vunderink.

Kerststukjes
maken
met Floralia

Maandag 14 december a.s.
in het Dorpscentrum

's middags van 13.30-15.30 uur
's avonds van 20.00-22.00 uur

Deelname GRATIS

Mater/a/en zijn te koop in de zaal,
maar kunnen ook zelf meegebracht
worden.

Meenemen:
in elk geval mes en tangetje.

Uw official Rockpon dealer

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

Weer zo'n schoen
meer dan waarmaakt, l
Singen een degelijke maakw.jze.
Laat de winter maar komen.

Model 423 maat 40-48

IIOCKPOK'I

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 3, 4 en 5 december

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Spaanse
Navellinas

1 5 voor

4,95

MAANDAG
7 december
500 gram

Hutspot
panklaar 95

DINSDAG
8 december
500 gram

Worteltjes
geschrapt 95

WOENSDAG
9 december
500 gram

Rode kool
panklaar 95

NU NOG MEER VERSCHILLENDE SOORTEN RAUWKOST
UIT VOORRAAD LEVERBAAR.

Zaterdagavond:
het heerlijk avondje!
Uw Warme Bakker helpt u daarbij.
Ruim gesorteerd en vers.
Bestel dat lekkers bij Warme Bakker Oplaat.

WEEKENDAANBIEDING:

Krente Rozijnenbrood van 4.20voor 3,75

Zeeuwse cake .u. 3,-

Pensee Taartjes nu 4,75
De bakker die alles zelf bakt heet Oplaat.
Daar proeft U wat vers is.

WARME BAKKER

NNIND/VIOLENj BAKKERS

BAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Bief stuk
ongewoon lekker

250 gram

6,25
WEEKEND SPECIALITEITEN

Voor het gezellige avondje diverse soorten
paté en worst, maar ook van die

lekkere saucijzenbroodjes!

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Pampaschijven
of Hamburgers
5 halen

4 betalen

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

Haas Rib
karbonades

Boterham-
worst

150 gram 1,25

Balkenbrei 1 kilo 4,50
MAANDAG + DINSDAG

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

MARKTAANBIEDINGEN

Verse worst
fijne 1 küo 6,95

grove 1 uio 9,90
runder 1 küo 11,50
Speklapjes 1 kiio 7,25

Schouderkarbonades 1 kiio 6,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

5 halen

4 betalen
Erwtensoep 1 nter 3,25
Bami + Nasi 1 kiu. 6,25

h.o.h. gehakt 1 k,k, 6,95
Rundergehakt

L 1 küo 9,90
Magere varkens-
L lapjes 1 küo 6,95

l • VH • •IK métiers,
etters,

of etters?
VEEL LETTERS,

VEEL KEUS,
VEEL LEKKERS

Bij Banketbakkerij

J. Wiekart
Tel. 1750

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar
WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

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

AUTORIJLESSEN?
B.O.VAG. Rijschool, J.H. Hil-
ferink. De Boonk 39, Tel. 1619,
Vorden. B.M.W. en Mazda Au-
tomaat.

met
Televisie

reparaties
. - direc*
lil 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

U denkt aan 'n ander feest, 'n warm of koud
buffet of aan heide.

Ome koks maken trouwens van 'n hel aal haar
saladehuffet al 'n rijk en gevarieerd ^n^ot feest'

„ 'l l'antoffeltje" ook na de uitbreiding passend in
ons <S' kastelendorpje, nostalgisch en sfeen'ol.

uniek in deze om^cviny..

Met 'n ei^en parkeerplaats en aireonditioned.

bode

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770
Onder de/elfde d i r e k t i e :
R e s t a u r a n t - G r i l l „De Rotonde",
Kerks t raa t 3, Vorden. Tel. 05752-1519.

Bekend om /ijn u i t s tekende keuken .
'n U n i e k e gelegenheid voor uw f a m i l i e d i n e r .



Met blijdschap geven wij ken-
nis van de geboorte van onze
zoon en broertje

Bart

Herman, Jenny en
Harm-Jan Hartman

27 november 1987
Dennendijk 7,
7231 RB Warnsveld

Hierbij willen we iedereen har-
telijk bedanken die, in welke
vorm dan ook, ons 50 jarig hu-
welijksfeest tot een onvergete-
lijke dag heeft gemaakt.

fam.
Klein Kranenbarg

Kerkstraat 9, Vorden,
december 1987.

Langs deze weg willen wij ie-
dereen hartelijk bedanken
voor de vele felicitaties, bloe-
men en kado's, die wij bij onze
trouwdag mochten ontvangen.

Hans en Ans
Houwen

Vorden, december 1987,
Doeschot 11.

Daar het ons onmogelijk is alle
mensen persoonlijk te bedan-
ken, willen bij bij deze graag
een ieder bedanken voor de ve-
le felicitaties, planten, ca-
deau's, en persoonlijke geluk-
wensen, die ervoor zorgden
dat onze huwelijksdag werd
zoals we hadden gehoopt:
STRALEND! Dank aan allen die
hiertoe hebben bijgedragen.

Bertus en Tiny
Pellenberg-Berends
Camping "de Goldberg", Vor-
den.

Langs deze weg willen wij ie-
dereen hartelijk bedanken die
op welke wijze danook, ons
25-jarig huwelijksfeest tot een
onvergetelijke dag hebben ge-
maakt.

fam. Bulten
Vorden, november 1987,
Hoetinkhof 20.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,60 voor 3 ge-
zette regels; elke regel meerf 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contact-
jas worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden wordt hier-
voor f 2,60 administratiekosten
in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jas worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• GEVRAAGD:
woonruimte na 9 januari (zit-
slaapkamer). Brieven onder nr.
35-1, Bureau Contact, Postbus
22, 7250 AA Vorden.

• TE KOOP:
Verse mooie Kerstbomen bij
Peppelman, Kerkhoflaan, Vor-
den.

• GEVRAAGD:
een pienter meisje van 15 of
16 jaar; niet ouder, voor de
zaterdag van 9 tot 4 uur voor
alle voorkomende werkzaam-
heden (auto's wassen, ramen
zemen, tuinwerk) alles willen
doen. Uitsluitend bellen tussen
19.00 en 20.00 uur tel.
05752-1523.

• TE KOOP:
Volvo 66 bouwjaar 1980. APK
gek. l.z.g.st. Hendriksen, J.
Telkampstraat 1, Ruurlo. Na
18.00 uur.

• TE KOOP:
zeer mooie Duitse Herder-
pups met goede stamboom.
Lief karakter. Inl. G. Willekes,
Barchemseweg 4, Ruurlo, tel.:
05735-1217.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

In plaats van kaarten

Johan Stokkink
en

Ankie Braam
trouwen op vrijdag 11 december a. s.
om 11.00 uur in het gemeentehuis
te Vorden.

Gelegenheid tot feliciteren
van 16.00 tot 18.00 uur
in café "Schoenaker",
Ruurloseweg 64, Vorden

Toekomstig adres:
Sekdijk 1, Vorden

Zondag 1 3 december
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iuj<j|j i* mijn uye veijddiudy ie vieren.

Tevens is het die dag 50 jaar geleden
dat ik met mijn veehandel ben begonnen.

Wij houden receptie op 12 december
vanaf 20.00 uur in Hotel "Bakker",
Dorpsstraat 24 te Vorden.

Herman en Lien Vlogman

Het Eelmerink 2,
7251 VD Vorden
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Met verslagenheid geven wij u kennis van het geheel
onverwachte overlijden op de verjaardag van zijn 55e
levensjaar van mijn lieve man en onze zorgzame en fan-
tastische vader

Jan Jansen

Vorden, A. Jansen-Bruggink
Vorden, Greta en Gerard

Doetinchem, Marjo en Marcel
Vorden, Kees
Vorden, Jan en Linda

28 november 1 987
van Heeckerenstraat 2
7251 XJ Vorden

Deteraardebestelling heeft inmiddels plaatsgevonden.

Met leedwezen geven wij kennisvan het overlijden van
onze oud-collega brandweerman

Jan Jansen

Zijn inzet en opgewektheid voorde Vordense Vrijwilli-
ge Brandweer zal altijd in onze herinnering blijven.

Leden en oud-leden van de
Vordense Vrijwillige Brandweer

Vorden, 28 november 1987.

Op 28 november j.l. is vrij onverwacht overleden onze
zuster en behuwd-zuster

Johanna Frederika
van der Meulen

in de ouderdom van 83 jaar.

Vorden: J. van der Meulen
B. van der Meulen
M.F.W. van der Meulen

2 december 1987
het Hoge 62, 7251 XZ Vorden.
Correspondentieadres:
H.J.M. Noordman, Ex. test.
Ruurloseweg 17, 7251 LA Vorden.

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Thuis geen bezoek.

Op 28 november is uit ons midden heengegaan

mej. Jo van der Meulen
83 jaar

Ze blijft in onze herinnering als een lieve belangstellen-
de vrouw.

fam. Groot Roessink en
huisgenoten

Het Hoge 62,
7251 XZ Vorden

Sint, ik weet niet wat u er van vindt,

Inplaats van St. Nicolaaszegels,

hebben ze bij
andere regels.

10% korting op aankopen a contant,
dat krijgt bij hen elke klant.

Tevens speciale aanbiedingen van Hydrocultuur,
ook dit geldt tot zaterdag a.s. 4 uur.

Piet.

HOTEL BAKKER VORDEN

Zondagmiddag 6 december

THÉ DANSANT
muzikale medewerking

Return Combo
van 15.00 uur tot ongeveer 18.00 uur.

entree f 5,- per persoon
inclusief kop thee of koffie met plak cake.

Op de eerste zondag van de maand
ouderwetse gezelligheid in een nieuw jasje,
met een drankje en een dansje

Toegangskaarten, voorverkoop en/of reservering:
Hotel Bakker, tel. 05752-1312
Return Combo, tel. 0571 2-72465

of 's middags aan de grote zaal bij

HOTEL BAKKER
Dorpsstraat 24

TRAKTEREN EN
GETRAKTEERD

WORDEN, ALLEBEI LEUK!
De Keurslager trakteert deze week. Ten eerste op allerlei lekkere

hapjes en ten tweede op niet alledaagse voordelen! Kom eens iets
lekkers uitzoeken in onze „Vers-Specialiteiten"-hoek!

Voor het weekendrecept:

500 gram 4,98

Special:

Deense
Goulash

100 gram

1,55

Bestel nu nog uw gehakt lener of gehakt staaf
voor het gezellige avondje of uw fondue- of gourmet schaal

Ook verzorgen wij voor u een heerlijke vleessalade!

Tip voor de boterham:
uit eigen worst keuken

Droge worst 100 gram 1,89
(aan stuk)

ZeeuWSSpek 100 gram 1,39

Maandag:

Speklappen p. kg 6,98

Dinsdag +Woensdag:

500 g verse worst
+ 500 g gehakt 9,98

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN

TELEFOON 05752-1321

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

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

OPEN AVOND
op donderdag 10 december 1987
vanaf half acht

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

KOELEN EN VRIEZEN
OP HOOG NIVO

Dat geldt voor alle
koel- en vriesappara-
tuur van Marynen.
Want Marynen is een
en al degelijkheid en
betrouwbaarheid. En
toch ook zo mooi om
te zien. Zuinig boven-
dien, dankzij uitge-
kiende isolatie en
moderne techniek.
Terecht treft u
koelers en vriezers
van Marynen allen

i bij de vakhandel
l aan. Marynen is nu
| eenmaal een merk
| van nivo. Met een

service van nivo!

M 220/95
Koel-vrieskombinatie met één
kompressor en gescheiden bedie-
ning voor koel- en vriesruimte /
Totaal 310 liter inhoud/
Energieverbruik 1,4 kWh/24 h/
Invrieskapaciteit 14 kg/24 h

^^ / Ordelman & Dijkman
f "̂ p nsiailotcurs gos.kvatet.eteklia.cv.

b.g.g. 3580

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-, rij-, schiet- en hondesport.

Engelse wax-jassen
merken Barbour, Beaver, Keeperwear,

100% wind- en waterdicht

Kristal- en aardewerk
serviesgoed
met jacht- en
ruitersport-motieven.

Wapen- en
sporthandel

Marte
•ttedt doeltrtffendl

Zutphenseweg 9 - VORDEN - Tel. 05752-1272



Drukkerij Weevers verhuist
Eindelijk i^het zover,

vanaf maandag 30 november zijn wij in ons
nieuwe pand gehuisvest.

U kunt ons dan vinden op het adres:

Ook ons telefoonnummer is dan gewijzigd:
Het telefaxnummer is:

Het postbusnummer blijft:

Nieuwstad 30a Vorden
op een steenworp afstand van ons oude adres.

05752-1010
05752-1086
22, 7250 AA Vorden
Wij verzoeken u de aan ons gerichte post altijd te
adresseren met het postbusnummer.

Onder architektuur van het bureau Heijink
is aan de Nieuwstad een pand verschenen

waar Vorden trots op kan zijn.
Om het ook van binnen te bekijken zult u

nog even geduld moeten hebben
tot de volgende data:

donderdag 17 december officiële opening
vrijdag 18 december open huis/receptie:

zaterdag 19 december open huis:
voor genodigden

voor belangstellenden van 10.00-13.00 uur

Wij hopen u op één van deze dagen te begroeten.

Direktie,
L.G. Weevers/J.G. Weevers-Oonk
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Kiezen na de basisschool -
Toch niet zo moeilijk
"We vonden het een geweldig fijne middag." Deze uitspraak kan gel-
den als samenvatting van alle opmerkingen die de leerlingen van
groep zeven en acht maakten als reaktie op de discussie over het
voortgezet onderwijs die /ij hadden gehad met mevr. Nijhoff van
"'t Beeckland" en dhr. Paas van de L AS.
Bijna twee uur lang werd de ene vraag na de andere afgevuurd op de
twee mensen van het voortgezet onderwijs in Vonten. Zelfs toen dhr.
O vermars, direkteur van de basisschool "de Vordering", om kwart
over drie vond dat het tijd was om te stoppen, priemden opnieuw en-
kele vingers omhoog.

Dhr. Overmars, direkteur van één der
basisscholen in Vorden, vindt het on-
begrijpelijk dat zo weinig leerlingen in
de plaats zelf blijven als men eenmaal
toe is aan het voortgezet onderwijs.
En dat terwijl er toch in Vorden goede
mogelijkheden aanwezig zijn om ook
na je twaalfde een pittig stuk onder-
wijs te volgen, waarmee je iets kunt
voor de toekomst.
Omdat het hele voortgezet onderwijs
nogal ondoorzichtig is voor mensen
die daarmee niet dagelijks hebben te
maken, besloot de direkteur van "de
Vordering" de direkties van beide
scholen voor voortgezet onderwijs in
Vorden uit te nodigen om aan de leer-
lingen en hun ouders iets te vertellen
over het voortgezet onderwijs in het
algemeen en over datgene wat leerlin-
gen op "het Beeckland" en de L.A.S.
doen en ook vooral wat daarmee kan
worden bereikt.
In het hele probleem van schoolkeu-
ze, speelt in zeer belangrijke mate
mee wat een kind kan met een bepaal-
de opleiding.
Uit het verhaal van mevr. Nijhoff en
dhr. Paas bleek dat het beroepsonder-
wijs talloze mogelijkheden in zich
heeft om leerlingen te begeleiden
naar een goed plaatsje in de samenle-
ving.
Dhr. Paas opende de voorlichtings-
middag met een verhaal over het
voortgezet onderwijs in z'n totaliteit.
H ij deed dit aan de hand van een teke-
ning die geprojekteerd werd met de
overhead-projektor. De leerlingen
hadden de tekening allemaal voor
zich.
Volgens dhr. Paas was het totale on-
derwijs te verdelen in drie periodes. In
de tekening waren deze periodes te
herkennen als:
- basisperiode
- Ie fase voortgezet onderwijs
- 2e fase voortgezet onderwijs.

''Kinderen van de basisschool staan
voor de moeilijke keus welke school
er gekozen moet worden in die eerste
fase van het voortgezet onderwijs. De
keuze wordt vooral bemoeilijkt, om-
dat er veel verschillende mogelijkhe-
den zijn. W ij komen hier deze middag
vooral praten over het lager beroeps-
onderwijs," aldus dhr. Paas. "Onze
scholen zijn allebei scholen die beho-
ren tot deze groep." De leerlingen
mochten zelf ontdekken hoe en waar
je in de tweede fase van voortgezet
onderwijs terecht kunt komen.
En kinderen ontdekten datje via het
Lager Beroepsonderwijs terecht kunt
komen in het Middelbaar Beroepson-
derwijs en vandaaruit in het Hoger
Beroepsonderwijs.
Tijdens zijn verhaal vertelde dhr. Paas
dat hijzelf het voortgezet onderwijs
was begonnen op de Lagere Agrari-
sche School.
Als er accenten werden gelegd dan
was het vooral om te beklemtonen dat
ook in het Lager Beroepsonderwijs de
algemeen vormende vakken evenals bij
MAVO en HAVO erg belangrijk zijn.
Beroepsgerichte vakken zijn voor
LBO-scholen een extraatje, waardoor
deze onderwijssoort alleen maar aan-
trekkelijker wordt.
De pijlen naar de tweede fase geven in
de tekening aan dat de doorstroom-
mogelijkheden bijna even groot zijn
als bij een start op de Mavo. "Je kunt
vanuit het Lager Beroepsonderwijs
doorstromen naar zeven verschillen-
de vormen van Middelbaar Beroeps-
onderwijs", besloot dhr. Paas zijn alge-
mene inleiding.

Het Beeckland
Mevr. Nijhoff had naar aanleiding van
een aantal afbeeldingen uit de beroe-
pensfeer van de verzoring, verpleging,
mode en kleding en het groot-huis-
houden en boeiende discussie met de
leerlingen over de werkelijk tientallen

beroepen die er zijn in de sector van
de dienstverlening en gezondheids-
zorg. Om maar eens enkele beroepen
te noemen die aan de orde zijn ge-
weest: bejaardenverzorgende, gezins-
verzorgende, kraamverzorgende,
leidster van een crèche, groepsbege-
leider in een tehuis voor lichamelijk of
geestelijk gehandicapten, leraar/lera-
res aan een school voor beroepson-
derwijs, voedingsassistente, dieetas-
sistente, hoofd van een keuken in een
restaurant, tehuis of ziekenhuis.
Voor deze beroepen en vele andere
kun je worden opgeleid op de school
voor Middelbaar Dienstverlenings-
en Gezondheidszorg Onderwijs
(MDGO).
Deze school kent tien afdelingen met
elk wel vijf verschillende beroepenvel-
den. Met grote nadruk wees mevr. Nij-
hoff erop dat je op deze school kunt
komen met het diploma Lager Be-
roepsonderwijs.

Aan de hand van de dia's werd er inge-
gaan op het eigene van de school "Het
Beeckland". Een der aanwezige moe-
ders merkte op dat uit het verhaal de
fijne sfeer van de school naar voren
kwam. Het plezierige van de school is
dat er niet alleen gedacht wordt aan de
leerling die erg goed kan leren, maar
dat ook de kinderen die de verschil-
lende vakken erg moeilijk vinden een
programma kunnen volgen dat leidt
naar een einddiploma.
Je kunt op verschillende niveau's les-
sen voor Nederlands, Engels, wiskun-
de en alle andere vakken volgen. Het
C- en D-niveau voor het vak Neder-
lands of Engels is hetzelfde niveau als
het C/D-niveau op een Mavo.

Op de dia's bleek duidelijk dat er veel
moeite wordt gedaan om de leerlin-
gen zoveel mogelijk te leren van de al-
gemeen vormende vakken. Dat er
daarnaast tijd wordt vrijgemaakt voor
een stuk ontspanning bleek uit de
dia's waarop een paar meisjes op een
modeshow hun eigengemaakte kle-
ding toonden. Het zag er werkelijk
professioneel uit.

De LAS
Dhr. Paas begon te vertellen dat er
jaarlijks een vrij groot aantal mensen
moeten worden opgeleid op Middel-
bare Agrarische Scholen. Slechts een
kleingedeelte van al deze studenten
komt direct op een boerderij terecht.

Voor het agrarisch onderwijs geldt in
sterke mate dat er wordt opgeleid
voor allerlei nevenfunkties, zoals die
te vinden zijn bij landbouwvoorlich-
ting, landbouwmechanisatie, kunst-
mest- en veevoederhandel, zuivelin-
dustrie, veehandel, dierengezond-
heidszorg, bedrijfsadviesdienst, han-
del in landbouwmachines, grondon-
derzoek, bosbouw, groenverzorging
en recreatie.
Ook hier een grote verscheidenheid
aan beroepen waar je goed mee uit de
voeten kunt. Dhr. Paas ging in op de
vier verschillende vakrichtingen waar-
uit je kunt kiezen.
De richting akkerbouw, dierenhoude-
rij, aanleg en onderhoud van tuinen
en verwerking agrarische produkten.
Ook op de LAS wordt veel aandacht
geschonken aan de algemeen vor-
mende vakken, omdat dat noodzake-
lijk is om goed door te kunnen stro-
men in het Middelbaar Beroepson-
derwijs.
Vooral de vakken Nederlands, Engels,
wiskunde, natuurkunde, scheikunde
en biologie zijn belangrijk voor de
meeste middelbare scholen.
Als je in het Lager Beroepsonderwijs
daarnaast ook al iets hebt gedaan aan
de praktijkvakken, dan blijkt dat heel
vaak een groot voordeel te zijn.

Dhr. Paas, die zelf vele jaren gewerkt
heeft aan een Mavo-school, besloot
zijn discussie met de leerlingen met
de opmerking, dat scholen voor Lager
Beroepsonderwijs fijne scholen zijn
waar leerlingen veel leren en met ple-
zier naar toe gaan. Hij wees nog even
op de open dagen die op beide scholen
worden gehouden.
Voor "Het Beeckland" is dat in decem-
ber en voor de LAS kan dat pas in fe-
bruari in verband met een interne ver-
bouwing en opknapbeurt van de
school.

• IIXrWOGELVLUCHT •

• Kerststukjes maken met
Nustfloralia

Ieder j^fc opnieuw wordt met veel
succes croor Nutsfloralia een middag
en een avond georganiseerd waarop
belangstellenden hun eigen kerststuk-
jes kunnen maken.
Dit zal gebeuren op maandag 14 de-
cember a.s. in het Dorpscentrum.
Deelname is gratis.
Dhr. J.W. Elbrink zal zowel de middag
als de avond beginnen met een de-
monstratie van diverse mogelijkhe-
den. Wij verzoeken daarom iedereen
op tijd aanwezig te willen zijn.
Met de hulp van dhr. Elbrink en de be-
stuursleden van Floralia wordt men
op deze aangename manier in de gele-
genheid gesteld uw huis een extra ge-
zellig aanzien te geven.
Zoals een ieder weet zijn "Kerststuk-
jes" tegenwoordig niet meer alleen
voor de Kerstdagen. Men kan dus van-
af 14 december al plezier beleven van
uw eigen "Kerstversieringen".
Nadere gegevens vindt men in een ad-
vertentie elders in dit blad.

Tweede Kamerlid HA. Esselink (CDA):

"Voor alle uitkeringsgerechtigden
moet er koopkrachtgarantie zijn"
"U kunt nu wel stellen dat de koopkracht voor de uitkeringsgerechtig-
den gehandhaafd moet blijven (al moet ik dat nog zien) het gaat om
ons inkomen. Het inkomen voor ons bijstandsvrouwen is gewoon veel
te laag." Deze woorden sprak mevr. D. Folkertsma uit Vorden tot
Tweede Kamerlid HA. Esselink uit Dalfsen.
Dhr. Esselink had daarvoor een uiteenzetting gegeven over de ziens-
wijze van het CDA over met name de minima.

Mevr. Folkertsma voerde maandaga-
vond tijdens deze bijeenkomst van
het CDA te Vorden onder voorzitter-
schap van dhr. C.Chr. Voerman het
woord namens een aantal plaatselijke
uitkeringsgerechtigden.
"Wij zitten met de vraag waar sommi-
ge mensen in dit rijke land het lef van-
daan halen zich steeds meer toe te ei-
genen, terwijl ons het recht op een
menswaardig bestaan wordt onthou-
den", aldus mevr. Folkertsma, die spe-
ciaal opkwam voor een groep vrou-
wen in de samenleving die na een
echtscheiding gekonfronteerd wor-
den met de noodzaak om van een bij-
standsuitkering rond te komen.

"Hun situatie biedt veelal weinig per-
spektieven tot verbetering. Dit wordt
met name veroorzaakt door het feit
dat zij gedurende een aantal jaren niet
aan het arbeidsproces deelgenomen
hebben, omdat ze de taak op zich heb-
ben genomen om man en kinderen te
verzorgen. Zij hebben het hierdoor
extra moeilijk om na een echtschei-
ding een eigen inkomen te verwer-
ver»", aldus mevr. Folkertsma.
Dhr. Esselink stelde dat het CDA zich
terdege bezig houdt om de inkomens-
positie van de mensen die zich aan de
onderkant van de inkomensladder be-
vinden, te verbeteren.
"Dus minimaal de koopkracht hand-

haven. Dat betekent dat in zijn alge-
meenheid loonmatiging", zo zei hij.

H ij kon zich goed voorstellen dat deze
groepering zich in de steek gelaten
voelt. Mevr. Folkertsma wees erop dat
juist deze minima in een grote mate
van isolement terecht komen. "Rela-
ties en kontakten zijn vaak niet moge-
lijk", aldus mevr. Folkertsma.
Dhr. Esselink bestreed de opvatting
dat de ouderen in onze samenleving
"afglijden". "Er is nu een onderzoek
gaande om te kijken om welke men-
sen het gaat. Als je dat weet dan dient
er een nieuw beleid gemaakt te wor-
den. Voor het zogenoemde 'achter-
standsgebiedenbeleid' maken wij ons
als CDA sterk om hiervoor gelden be-
schikbaar te stellen. Of het lukt, dat
moeten wij afwachten", aldus Esse-
link.

Sprekende over de ouderenzorg
merkte hij op dat de ouder wordende
mens zelf verantwoordelijk is voor
zijn eigen welzijn. "Je moet ze natuur-
lijk wel een inkomen geven. De AOW
moet dusdanig zijn dat de mensen
voor zich zelf kunnen zorgen."

Het natuurlijk mil ieu kwam deze
avond eveneens uitgebreid aan de or-
de. "Wij komen niet eens meer toe
aan de stabilisering van de vervui-
lingsgraad. Buigen we niet snel om
dan wordt de toestand zo rond 2000
catastrofaal", zo zei dhr. Esselink. Tot
de agrariërs in de zaal: "Wij bepleiten
een meer marktgericht beleid."

Voor deze bijeenkomst van de afde-
ling Vorden van het CDA bestond een
goede belangstelling.

De Gemeenteraad van Vorden kan er wat van:

Urenlang discussiëren en
niets besluiten!!
"Wat moet ik nu eerst in stemming brengen. Het voorstel van dhr. van
Tilburg of het amendement van het CDA? Dus toch eerst het voor-
stel? Neem nüj niet kwalijk, de meningsverschillen in het college zijn
ook zo groot", zo verontschuldigde burgemeester Vunderink zich
donderdagavond tijdens de raadsvergadering.
De raad van Vorden was druk in de weer met het "stoeien" van voor-
stellen en tegenvoorstellen. En dat allemaal in eerste instantie over
het wel of niet doorberekenen van de korting op de welzijnsuitkering.
Bijna drie uur discussie met als "adembenemend" slot, dat het agen-
dapunt in december opnieuw aan de raad zal worden voorgelegd!!

Bedenkingen over
samenwerking in college
"Wellicht hebben wij het als college de
raad erg moeilijk gemaakt doordat er
thans een meerderheids^n een min-
derheidsvoorstel op taf^Bgt", aldus
burg. Vunderink. De fraicue voorzitter
van de Partij an de Arbeid, dhr. W.
Voortman, vroeg zich zelfs af of er
thans nog wel voldoende grond aan-
wezig is voor een goede samenwer-
king binnen het colleg(^[Ik heb er
mijn bedenkingen over^zo zei hij.
"De afwijkende standpunten binnen
ht college maakt het er allemaal niet
gemakkelijk op", aldus Voortman.

De standpunten
In het kort de standpunten. Door de
overheid is bepaald dat de kortingen
op de welzijnsuitkering voor 1988 in
Vorden in totaal f26.510,- gaat bedra-
gen. De meerderheid van het college
(burg. Vunderink en wethouder Slin-
genberg) vindt dat 8500 gulden aan de
kulturele verenigingen moet worden
doorberekend. Een bedrag van 18.000
gulden v a n d e k o r t i n g o p
de welzijnsuitkering kan dan ten las-
te van de stelpost Welzijn worden ge-
bracht. De minderheid (wethouder
Geerken) is van mening dat er hele-
maal niet doorberekend behoeft te
worden.

Op zich dus al voldoende meningsver-
schillen voor "gezellig een avondje uit
naar de gemeenteraad van Vorden".
Het CDA steunde het voorstel van
haar wethouder Geerken. Partij van
de Arbeid en WD wilden wel eens
van de wethouder weten waar hij de
18 mille vandaan wilde halen.
Toen begon het gekrakeel met als ge-
volg enkele schorsingen (één duurde
zelfs bijna een uur!) en heen en weer
lopende raadsleden.
Wel, op gegeven moment (iedereen
zat weer op zijn plaats!) het woord aan
w^thou^er Geerken. Tussen twee
haakjes, alle frakties inklusief het col-
lege waren het intussen over één punt
eens geworden. 14.500 gulden zou uit
de post onvoorzien gehaald worden.
Resteerde dus nog 12.000 gulden
waarvoor een dekking gezocht moest
worden.

Wethouder Geerken: "In elk geval
niets doorberekenen naarde kulture-
le verenigingen. Korten is niet nodig!
De 12.000 gulden is nog wel aanwezig
in de begroting 1988. Ik kan echter niet
in detail aangeven op welke wijze."
Fronsende wenkbrauwen bij de frak-
tieleden van de WD en PvdA. De
wethouder verklaarde toen dat de
ambtenaren van financiën hem de
verzekering hadden gegeven dat die
12.000 gulden daar best te vinden zijn.
"Dan zal ik nog wel eens met de afde-
ling financiën gaan praten. Wij (dhr.
Slingenberg en ik) denken dat dit be-

drag niet in de begroting gevonden
kan worden", aldus burg. Vunderink.
(Voor de goede orde: Mr. Slingenberg
is dus de wethouder van financiën,
Geerken dus niet. Deze informatie
nog even voor alle "duidelijkheid".)
Dhr. Vunderink voegde eraan toe dat
wanneer de raad toch zou besluiten
het totaalbedrag van 26.500 gulden
niet door te berekenen de middelen
uit de post onvoorzien gehaald moe-
ten worden.

Dekking
Zo zoetjesaan was het weer tijd ge-
worden voor een schorsing, zij het een
"kleine". Mevr. Aartsen gaf een toe-
lichting op een door haar fraktie inge-
diend amendement. "Als de afdeling
financiën zegt de gelden kunnen uit
de begroting 1988 gehaald worden dan
hebben wij daar vertrouwen in. Er kan
zelfs een dekking gevonden worden
tot een bedrag van 16.500 gulden.
Gespecificeerd: een bedrag van 8.000
gulden op de exploitatielast verharing
zandwegen; een bedrag van 3.000 gul-
den op de exploitatielast verbouw
koetshuis (hier wordt pas na de vakan-
tie volgend jaar mee begonnen, aldus
mevr. Aartsen) en een bedrag van
5.500 gulden uit de exploitatielast on-
derkeldering koetshuis. Het ontbre-
kende bedrag van 9.000 gulden halen
we dan uit onvoorzien", zo zette
mevr. Aartsen uiteen.

Op de achterste benen
Dhr. W. Voortman (PvdA) had al di-
verse keren te kennen gegeven dat hij
het bedrag dat nodig is voor de onder-
keldering van het koeshuis te hoog
vindt. Hier kan volgens hem best op
bezuinigd worden en deze vrijkomen-
de gelden zodanig aan te wenden om
zodoende te voorkomen dat de kor-
ting op de welzijnsuitkering niet naar
de verenigingen doorberekend be-
hoeft te worden.
Intussen stond de fraktie van de VVD
behoorlijk op de achterste benen.
Wanneer je aan de zandwegen komt
dan schop je fraktievoor/itter H.
Tjoonk keihard voor de benen, zo is
de afgelopen jaren meer dan eens ge-
bleken. Dus ook nu!
"Het CDA wil weer geld 'pakken' dat
bestemd is voor de verharding van de
zandwegen. Daar wordt niet aan ge-
tornd, daar blijven we mooi vanaf', zo
sprak hij fel.
Zijn fraktiegenoot M. Groen sprak in
de trant van "het lijkt erop dat we nu
overal proberen om geld te zoeken
om daarmee leuke dingen te gaan
doen".

Sprong in het duister
Dhr. B. vanTilbug(PvdA): "Het min-
derheidsvoorstel van het college
spreekt mij wel aan. Alleen de finan-
ciële dekking is een te grote sprong in

het duister. Een paar dagen geleden is
de gemeentebegroting vastgesteld en
volgens het CDA zitten daar al weer
'gaten' in. Dat begrijp ik niet. Wij wil-
len als fraktie liever het voorstel met
betrekking tot de onderkeldering van
het koetshuis afwachten. Dat voorstel
komt in de decembervergadering aan
de orde en zoals dhr. Voortman al zei
zit daar financiële ruimte in. Laten we
dit agendapunt dan tot in december
aanhouden", zo stelde hij voor.
De raad behoudens de VVD-fraktie
ging hiermee akkoord. Alvorens het
zover was sputterde dhr. Groen fel te-
gen.
"Ik blijf voorstander van het meerder-
heidsstandpunt van het college. Die is
het meest reëel. Het niet doorbereke-
nen mag niet afhangen van andere za-
ken", aldus Groen.

Burgemeester Vunderink: "Moeten
we in de decembervergadering dan nit
eerder starten dan 19.30 uur om te
voorkomen dat we tijdens de Kerstda-
gen nog vergaderen? Daar zijn die da-
gen niet voor bestemd." (Ziet dhr.
Vunderink in december de "weizijns-
bui" dan al weer hangen, zo vraag je je
dan af?)
Rust zal het college de komende tijd
niet worden gegund. Mevr. Aartsen
(CDA) en dhr. B. van Tilburg (PvdA)
adviseerden het college nl. om de ko-
mende weken te benutten voor het
overmaken van het "huiswerk".

Ontgoocheld
Een ontgoochelde WD-fraktievoor-
zitter Tjoonk: "Nu hebben we twee-
en-een-half uur over dit ene agenda-»
punt vergaderd en dan zijn we nog
geen stap verder gekomen."
Bij het verlaten van het gemeente-
huis, later op de avond, liep een man
voor mij die zei: "Wanneer ze in het
bedrijfsleven op dezelfde wijze verga-
deren als in de raad van Vorden, dan
gaat iedereen failliet!"

Tot slot nog dit. Indien de raad in de-
cember wel zal besluiten tot doorbe-
rekening van de korting op welzijn,
dan zal deze korting van toepassing
zijn op het gehele welzijnsterrein. Dus
ook de sportverenigingen. Dit naar
aanleiding van een amendement van
dhr. Brandenbarg, dat door de raad
werd gesteund.

Subsidiëring
Stichting Welzijn Ouderen
Ook werd donderdagavond in de raad
langdurig gesproken over de subsidië-
ring van de Stichting Welzijn Oude-
ren. Voor 1987 is voor het ouderenbe-
leid een bedrag van f84.891,- beschik-
baar. De raad besloot om 7.000 gulden
beschikbaar te stellen voor gekoördi-
neerd ouderenwerk. Dit in tegenstel-
ling tot tvt voorstel van het college dat
niet verder wilde gaan dan een bedrag
van f 585,- te subsidiëren (één twaalf-
de deel).
Tevens werd besloten om voor de pe-
riode 1987 een subsidie voor het in
dienst hebben van een part-time be-
roepskracht en overige kosten van ge-
koördineerd ouderenwerk te verlenen
van 28.000 gulden. Dit besluit was
eveneens afwijkend van het college-
voorstel. Burgemeester en wethou-
ders stelden nl. voor dit bedrag te ver-
lenen over de periode l december
1987 tot l december 1988.
Dhr. B. van Tilburg (PvdA) ,tevens
voorzitter van de Stichting Welzijn
Ouderen, hield tijdens de behande-
ling van dit agendapunt en warm plei-
dooi voor de Stichting en bereikte
daarmee dat zijn voorstel om deze
28.000 gulden over 1987 beschikbaar
te stellen, door de WD-fraktie ge-
steund werd. Het CDA was tegen het
voorstel van dhr. van Tilburg.
Voorts werd besloten om aan de
Stichting Welzijn Ouderen een subsi-
die te verlenen van f 19.206,70. In dit
bedrag is opgenomen een subsidie
van 6.200 maaltijden van 'Tafeltje
Dekje". Het aantal maaltijden dat
evenwel verstrekt wordt bedraagt
7.000 stuks. De raad had dan ook geen
enkele moeite om een voorstel van
mevr. Aartsen te steunen, dat inhield
dat de "meer" maaltijden ook gesubsi-
dieerd worden.
Voor de startkosten van het SWO
werd door de raad een éénmalige sub-
sidie van 12.000 gulden verleend.
Er resteert dan nog een bedrag van
ruim 18.000 gulden. De bestemming
hiervoor zal door het college en de
SWO bepaald worden. De raad wen-
ste wel de begroting 1988 van de Stich-
ting Welzijn Ouderen binnen twee
maanden op tafel te hebben.



Het rijmwoordenboek helpt
BIJ HET MAKEN VAN SINTERKLAASGEDICHTEN

VOOR het schrijven van een goed Sinterklaasgedicht zijn drie dingen
van belang. Het moet rijmen als een torenklok, lopen als een geoliede
machine en gestuurd worden dooreen handvol inhoudelijke zaken, die
in elk Sinterklaasgedicht terugkeren. Dat klinkt niet erg zaligmakend
voor het genre van de Sint Nicolaasversjes. Toch onderscheiden juist
de leuke Sint-gedichten zich, als ze voldoen aan de drie genoemde
voorwaarden. De rijmen moeten nu eenmaal aan 'strenge' eisen vol-
doen, willen ze, als van Sinterklaas afkomstig, erkend worden en her-
kend blijven. Wie het anders aanpakt zal hoogstens een bevlogen of
geestig gedicht schrijven. Nooit een Sinterklaasgedicht.

LESJE IN GEDICHTEN

NU komt het er met name voor wat be-
treft de derde eis - de inhoud - nogals
eens op aan met hoeveel verve en origi-
naliteit de vaststaande gemeenplaatsen
(topoi genaamd) gehanteerd worden.
Voor de inhoud is de Sinterklaasrijmer
goeddeels op zichzelf aangewezen.
Maar voor een kundig gebruik van de
twee andere aspecten, het rijm en het
ritme, kan men sinds vorig jaar aardig
uit de voeten met het Nederlands Rijm-
woordenboek van Jaap Bakker. Bak-
ker, d ie als hommage aan het inmiddels
in onbruik geraakte rijmwoordenboek
van Hendrik Frijlink uit 1881, zijn eigen
boek dezelfde titel meegeeft, heeft niet
slechts een woordenboek gemaakt.
Aan de rijmwoordenlijst gaat een tien
hoofdstukken lange inleiding vooraf.
Voor wie die hoofdstukken grondig
bestudeert, zouden zij haast een begin-
nerscursus in het dichten kunnen bete-
kenen. De auteur gaat er in op achter-
eenvolgens het rijm, rijmfouten, me-
trum en ritme, rijmschema's, versregels,
coupletten, versvormen, allerlei dichter-
lijke tierelantijntjes, kunstgrepen, be-
ginnersfoutjes en liedjes.

Het gebruik
Nu is het vinden van zoveel mogelijk
rijmwoorden in het boek op het eerste
gezicht niet zo gemakkelijk. Gelukkig
zet Bakker in een gebruiksaanwijzing,
voorafgaand aan de inleiding, helder
uiteen hoe men met de woordenlijst om
dient te gaan. De alfabetische lijst be-
staat uit rubrieken: verzamelingen van
woorden met dezelfde rijmuitgang. Een
rijmuitgang is 'de laatste 'volle' (niet-
toonloze) klinker van een woord', plus
alles wat daar op volgt. Wil ik rijmen op
vermaken dan zoek ik bij aken, neem ik
woekeren dan kijk ik bij oekeren. Bak-
ker laat in zijn gebruiksaanwijzing ook
zien, hoe met dubbelzinnigheden om te
gaan: gedicht bijvoorbeeld staat niet bij
Icht maar bij Igt. Bakkers boek is uitste-
kend geschikt om inspiratie op te doen
of een afgewogen keuze te maken voor
het passende rijm en het juiste rijm-
woord en ritme. Door de inleiding die
het boek erbij biedt is het echter ook
enigermate geschikt - ofschoon niet
speciaal voor Sinterklaasverzen - voor
het bereiken van een goede inhoud. De
inleiding bevat namelijk talloze voor-
beelden van gedichten, foefjes, schrijf-
trucs enz., die de dichter-in-spe op het
goede spoor kunnen zetten.

Om het te illustreren heb ik met behulp
van het Nederlands Rijmwoordenboek
een Sinterklaasgedicht gemaakt voor
een 'vriend'. Om wat spannender te zijn
heb ik niet zo'n beste vriend gekozen
(gewone vrienden lenen zich inderdaad
ook moeilijker voor een gedicht). Nee,
deze vriend, zo veronderstel ik, moet
een uiterst onaangenaam persoon zijn,
op wiens gezelschap ik in het geheel
geen prijs stel. Daarvoor moet ik hem
natuurlijk ook allerlei onhebbelijke ei-
genschappen toekennen. Ik bedenk dat
deze vriend Karel moest heten, een wel
erg onhebbelijke naam. Hij moet het
soort windbuil zijn dat met plattitudes
indruk meent te maken. Die gaan dan
altijd (toppunt van irritantheid) in het
meervoud. Als Karel je tegenkomt zegt
hij steevast: "Wij hebben de eer u te
groeten", als telt hij zelf voor twee. Karel
begint al met al vorm aan te nemen. Ja,
ik zie het nu duidelijk, deze rotkerel teert
ook nog op mijn zak en als je je geld
terugvraagt luidt het natuurlijk altijd:
"Zeker, morgen onmiddellijk". Maar
nooit natuurlijk. En ja, hij permitteert
zich handtastelijkheden tegenover mijn
inderdaad betoverende zusjes die hem
evenmin kunnen uitstaan maar er niets
van zeggen. Het is iets waardoor ik van
woede wel uit mijn vel kan spnngen.

Liederlijk heerschap
UITERAARD heeft deze Karel ook een
afschuwelijk hoofd, groot en gedeukt
als een oude voetbal. Daarnaast is hij
gezegend met schrijnende platvoeten,
spillebeentjes, een hangbuik en een zie-
lig bipsje. Het weerhoudt hem er niet
van te denken dat hij geweldig knap is.
Karel, die er geen moeite mee heeft mijn
dure flessen whisky in een of twee
avonden te ledigen, die Karel, ja dat zie
ik ook glashelder nu, rookt sigaren. Van
die ongelooflijke grote omdat hij vindt
dat die bij hem passen. Ik verdenk hem
ervan dat hij ze bij zijn ouwe heer uit de
koker rooft. Kortom de haren rijzen me
ten berge bij zulk een liederlijk heer-
schap, dat zich verbeeldt mijn vriend te
wezen en niet zelden mijn huiselijk
geluk danig verstoort.
Ik zet mij aldus aan mijn bureau en
neem Bakkers boek ter hand. Eerst wil
ik een ritme hebben. In hoofdstuk drie
lees ik van alles over trocheeën, dac-
tylen en anapesten maar besluit tot de
keuze van een jambe (data data data
enz.). Dat is het meest universeel tees ik
bij Bakker en laat een grote variatie toe.
In hoofdstuk vier lees ik van alles over
rijmschema's. Uit de mogelijkheden
kies ik voor gekruist rijm: regel 1 rijmt
op 3 en 2 op 4. Ik denk dat dit goed in
het gehoor ligt. En nu maar peinzen:
data data data data data da
data data data data data
Ja zoiets dus, maar dan nog een keer
want dan heb ik precies een kwatrijn:
een strofe van vier regels. Bovendien
heb ik afwisselend slepend en staand
rijm (téda en té). Nu ga ik onderwerpen
per strofe verzinnen (de topoi van mijn
gedicht). Ik noteer: 1. algemene inlei-
ding, 2. over die rotnaam van hem, 3.
over dat gevlooi met mijn zusjes, 4. over
zijn klaploperig- en lelijkheid, 5. over
het geschenk: sigaren natuurlijk, 6. ik
zeg Kareltje de waarheid.
Onder 1. schrijf ik nu op: 'meelij met
onze Karel heb ik zelden'. Die zin loopt
lekker vind ik. Toch ben ik niet tevre-
den. Dan heb ik een idee. Als ik nou de
hele zaak eens omdraai en net doe alsof
ik te doen heb met hem. Dan wordt het
een soort bijtend treurdicht dat lang-
zaamaan zijn ware aard onthult. Ik o-
verdrijf dus Karels deugden. In de vers-
leer heet zo'n stijlfiguur een hyperbool.
Een stukje over stijlfiguren kom ik bij
Bakker helaas niet tegen. Toch een
minpunt ontdekt. Het hyperbolische
houd ik in gedachten en kom tot een
volgende regel: 'veel meelij met de
mensheid heb ik zelden' en in een adem
noteer ik ook: 'om Karel vangt mij een
wrang verdriet'. Voile, voor een eerste
strofe hebjèwiu een slepend en staand
rijmende ^Pel. Ik kan nu in de woor-
denlijst gaan zoeken naar rijmwoorden
op zelden en verdriet, omdat ik ook
ongeveer weet wat er verder in deze
strofe komt. Enfin, het hele ontstaans-
proces hoef ik nu niet uit te leggen. Ik
geef hier ajïen nog het gedicht, zoals ik
dat met haBfjmwoordenboek gemaakt
heb. De zelf verzonnen regels staan
gecursiveerd, de rijmwoorden die ik bij
Bakker vond in hoofdletters. Ik ben er
wel zeker van dat, met Bakker bij de
hand, ik Karel nooit terugzie.

PETER MUSSEN

AGENDA

Biodermal Klei-Zwavelbad
helpt ook bij winterse
ongemakken
Stramme spieren en stijve gewrichten door kou en vocht, overver-
moeidheid en stress door de somberheid, gebrek aan weerstand door
te weinig zon /ijn maar een paar ongemakken van de Nederlandse
herfst en winter. By die ongemakken en nog veel andere, zowel licha-
melijk als geestelijk, kan hetBiodemalKlei-Zwavelblad, een produkt
van drs. Hans Schreuder Laboratoria, een welkome helper zijn.

De heilzame werking van klei was al in
de oudheid bekend, maar in de mid-
deleeuwen ging die kennis groten-
deels verloren. Pas in de vorige eeuw
ontdekten natuurgeneeskundigen,
onder wie de beroemde Sebastian
Kneipp, de uitstekende werking van
klei weer. Het gebruik van kleibaden
bleef ook toen echter nog tot vrij klei-
ne groepen beperkt.
De mineralen in de klei stimuleren
het lichaam en vooral de bloedsom-
loop, die ook zorgt voor het afvoeren
van afvalstoffen uit de weefsels. Bo-
vendien absorbeert klei afvalstoffen.
Doordat stijve spieren en gewrichten
veroorzaakt worden door een onvol-
doende afvoer van die afvalstoffen,
heeft klei er een zeer weldadige in-
vloed op. Ook vermoeidheid ver-
dwijnt door de betere afvoer van die
vaak giftige stoffen.
In Biodermal Klei-Zwavelbad wordt
de werking van de klei ondersteund
door zwavel. Ook van zwavel is de
gunstige werking op het lichaam al ve-
le eeuwen bekend, zeker in landen
met zwavelhoudende, vaak warme
bronnen. Zwavel heeft een zuiveren-
de werking, waardoor huidonreinhe-
den en jeugdpuistjes gunstig beïn-
vloed worden.
In de praktijk is gebleken, dat door het
stimuleren van de bloedsomloop het

Klei-Zwavelbad ook een weldadig ef-
fect heeft op wintertenen.

Jet lag
Na een intercontinentale vliegreis kla-
gen veel reizigers over een "Jet lag" als
gevolg van het tijdverschil.
Die klachten, veroorzaakt door een
verstoring van het bio-ritme, verdwij-
nen snel, wanneer u na aankomst een
Klei-Zwavelbad neemt.

Meer weerstand
Biodermal Klei-Zwavelbad doet meer
dan het wegnemen van ongemakken.
Het stimuleert de werking van de bij-
nierschors, die een belangrijke rol
speelt bij het aanmaken van witte
bloedlichaampjes. Deze witte bloedli-
chaampjes hebben een belangrijke
functie bij het beschermen van het li-
chaam tegen infecties. Het Klei-Zwa-
velbad verhoogt op deze manier de li-
chamelijke weerstand.

Het gebruik
Het gebruik van Biodermal Klei-Zwa-
velbad, waarin Siberische pijnboomo-
lie de zwavelgeur neutraliseert, is een-
voudig. U spoelt het Klei-Zwavel-
mengsel onder de kraan uit het zakje
in het bad. Daarna vult u het bad ver-
der, waarbij u ervoor zorgt, dat de

temperatuur van het badwater op 37
tot 38 graden Celsius komt. De ideale
badduur is een halfuur. Koelt het wa-
ter daarbij af, dan kunt u weer warm
water in het bad laten stromen.
Na het bad neemt u een korte douche
en dept u de huid droog. Het meeste
effect heeft het Klei-Zwavelbad, wan-
neer u daarna meteen naar bed gaat.
De kalmerende werking van het bad
zorgt voor een uitstekende slaap. Na
nog een douche 's morgens voelt u
zich herboren.
Net als bij veel preparaten uit de na-
tuurgeneeskunde kan ook bij het Klei-
Zwavelbad, dat overigens geen ge-
neesmiddel is, eerst tijdelijk een verer-
gering van de verschijnselen optre-
den, vooral bij spieren en gewrichten.
Die verschijnselen wijzen op extra ak-
tiviteit van het lichaam, als gevolg van
het stimuleren van de bloedsomloop.
Na volgende baden blijven de ver-
schijnselen weg.

In het begin is het verstandig twee of
drie Klei-Zwavelbaden per week te
nemen. Wanneer stijfheid, pijn en ver-
moeidheid verdwenen zijn, is een bad
per week of veertien dagen voldoende
om de conditie op peil te houden.
Bij koorts of bij ernstige aandoenin-
gen van hart of bloedvaten kunt u het
Klei-Zwavelbad beter niet gebruiken.
Raadpleeg bij twijfel uw arts.
Het is verstandig voor het Klei-Zwa-
velbad geen koffie te drinken.

Draag tijdens het baden geen zilveren
sieraden, want deze worden door zwa-
vel zwart.

Ook probeerverpakking
Sindskort brengt drs. Schreuder La-
boratoria BV het Biodermal Klei-
Zwavelbad niet alleen in de kuurver-
pakking met vijf zakjes, die elk een af-
gepaste hoeveelheid voor een bad be-
vatten, ook in een probeerverpakking
met een zakje.

Vordens Mannenkoor, elke maandag repe-
titie in het Dorpscentrum.

ledere eerste maandag van de maand,
Schrijfavond Amnesty International.

Iedere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum.

ledere maandagavond oefenavond majo-
rettegroepen Chr. Muziekver. Sursum
Corda in het Dorpscentrum.

Muziekver. Concordia in Dorpscentrum:
maandagavond repetitie drumband; don-
derdagavond repetitie muziekver.; woens-
dagavond repetitie majorette en minirette.

ledere dinsdagmiddag dansen voor oude-
ren Zaal de Herberg.

ledere dinsdagavond repetitie drumband
Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te Vier-
akker.

ledere dinsdagavond repetitie muziek-
korps en drumband Chr. Muziekver. Sur-
sum Corda in het Dorpscentrum.

Elke dinsdagavond training dansmariekes
van karnavalsvereniging „De Deurdrea-
jers" bij "d'Olde Smidse".

ledere dinsdagavond badminton-competi-
tiewedstrijden Flash en iedere donderdag-
avond badminton speelavond, sporthal.

ledere dinsdagavond Vordens dameskoor
repetitie.

Elke woensdagochtend in het Dorpscen-
trum gelegenheid voor biljarten, dammen
en schaken; elke woensdagmiddag brid-
gen, klaverjassen en andere kaartspelen.

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het PantofTeltje.

ledere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

ledere donderdagavond repetitie harmo-
nie Jubal in het St. Ludgerusgebouw te
Vierakker.

Iedere vrijdagavond klubavond Damclub
Vorden in zaal d'Olde Smidse.

Vrijdag 's avonds repetitie Inte^ffrist in de
Voorde.

ledere zaterdagmorgen in het Dorpscen-
trum repetitie Nuts Blokfluit- en Melodi-
caclub.

DECEMBER
4 Jong Gelre Bowlen bij Ruighen-

rode
8 KBO gym- en soos-middag.

Sinterklaasviering
11 Jong Gelre Volleybal in het

Dorpscentrum
13 Fietsclub VRTC Veldtoertocht
13 VAMC de Graafschaprijders

Pannekoekenrit 't Pantoffeltje
14 Kerststukjes maken. Dorpscen-

trum
15 NCVB Kerstviering
16 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen

Kerstfeest
17 Bejaardenkring Kerstmiddag
18 Jong Gelre Jaarafsluiting

Dorpscentrum
20 Kerstconcert Gebr. Eijkelkamp in

café Eijkelkamp
21 HVG afd. Dorp Kerstavond
22 KBO gym- en Kerstviering
28 Hollands Glorie Dorpscentrum

JANUARI
5 Nieuwjaarskoffiemiddag Ned.

Bond v. Plattelandsvrouwen
5 KBO Gym Nieuwjaarssoos
5 HVG afd. Dorp Nieuwjaarskof-

fiemorgen
6 NCVB Nieuwjaarsmorgen

10 Koffieconcert Concordia in
Dorpscentrum

19 KBO Gym Jaarvergadering met
gratis bingo

19 NCVB Lezing
23 Pronkzitting Karnavalsver.

De Deurdraejers in de Herberg

SPORTNIEUWS

• PKV nieuws
Op de landelijke tentoonstelling "Ach-
terhoek-show" te Doetinchem wer-
den door de leden van PKV de volgen-
de predikaten behaald:
Grote hoenders: Sussex wit, H J. Riet-
man lx ZG, lx G - Maleier patrijs,
W.G. Hofstraat, 3x ZG - Leghorn pa-
trijs, H. Rietman, lx ZG - Wyandotte
wit, J. Rouwenhorst, lx F, 3x ZG -
Wyandotte Columbia, H. Berenpas,
3xG.
Dwerghoenders: Hollands hoen zilver
geloverd, L. Meijer, 2x G - Faverolle
zalm, mej. G. Sanders, lx F - Leghorn
wit, H. Rietman, lx G - Wyandotte

Columbia, H. Berenpas, lx G -Wyan-
dotte goud zwart gezoomd, H.J. Riet-
man, lxZG;M.KleinBramel, IxZG-
Wyandotte geel wit gezoomd, M.
Klein Bramel lx G - Rhode Island
Red, H. Rietman, lx ZG - Sussex Co-
lumbia, J. Groot Jebbink, lx ZG, lx
G.
Sierduiven: mej. G. Sanders behaalde
de volgende resultaten met: Holland-
se Kropper blauw bont, lx ZG, 2x G;
idem donker zwart getijgerd, lx ZG,
lx G; Voorburgse schildkropper, lx F;
Duitse modena Schietti, lx ZG; O.
Duitse meeuw zwart, 2x ZG.

Konijnen Grote rassen: Vlaamse reus
Kon.grijs,W.H.Arends,2xZG,2xG;
idem Jan Berenpas, 2x F, 2xZG; idem
ijzergrauw, W.H. Arends, lx F -
Vlaamse reus wit, A. Dijkstra, lx ZG,
lx G; idem J.L. Klein Brinke, 3x G;
idem H J. Rietman, 2x ZG; idem Joh.
Lenselink, 2x F, lx ZG; idem Arnhold
Dijkstra, lx F, lx ZG; idem G J. ten
Bokkel, 2xZG,2xG.
Middenrassen: Nieuw Zeelander
zwart, H. Verstege, lx G - N ieuw Zee-
lander wit, H J. Rietman, IxZG, IxG;
idem M. Besseling, 3x G; idem A.
Dijkstra, lx G; idem H. Verstege, lx
ZG, 2x G - Groot Zilver midden
zwart, H. van Heerde, lx ZG; idem
licht zwart, lx ZG; idem midden-

blauw, lx ZG - Wener blauw, W.H.
Arends, lx ZG, lx G - Wener wit,
Agnes Wijnbergen, lx ZG, 3x G;
idem HJ. Rietman, lx ZG, lx G;
idem A. Snellink, 4x G - Rode nieuw
Zeelander, H. Gosselink, 3x G; idem
G. Lenselink, 2x ZG - Rex Castor,
M.G.Lijftogt,2xZG-Rexgeel,M.G.
Lijftogt, lx G.

Kleine rassen: H ollander zwart, Jan G.
Derksen, 5x ZG, 2x G; idem Th. Jans-
sen, lx F, 3x G - Klein zilver midden
zwart, G. Agelink, lx G - Rus zwart,
W.H. Arends, lx F, lx ZG - Kleur
dwerg blauw grijs, mej. G. Sanders, lx
F, lx ZG; idem Sepia marter, H. San-
derman, 3xZG, 4xG.

• Biljarten
Uitslagen: woensdag 18 nov. Kranen-
burg I-Olburgen III 32-37 - dinsdag 17
nov. Kranenburg II-IJsselstrand III
37-30 - vrijdag 20 nov. K.O.T. IV-Kra-
nenburg IV 27-37.

• Veldrijden
Op de j.l. zaterdag gehouden Gelderse
kampioenschappen veldrijden in
Beek bij Nijmegen werd Harry Eggink
5de en Joh. Pardijs 7de in de kategorie
Recreanten; er waren 35 deelnemers.

Vordense Ondernemers
Vereniging
3e trekking StNicolaasaktie 1987
WINNAARS VLEESPAKKETTEN:

1. J. Tuenter-Eggink
2. A. Bos
3. B.H. Meijer-Keiser
4. J.F. Stegeman
5. A. Schotsman
6. H. Berends
7. van Gurp
8. fam. W. Aalderink
9. H. Bloemendaal

10. L. Schoolderman
11. G.H. Sterringa
12. H. Regelink
13. Bert Fokkink
14. E. Draaijer
15. C.W. Hesselink

Pr. Clauslaan 11, Vorden
De steege 3, Vorden
Dr. Lulofsweg 18, Vorden
Koedijk l, Ruurlo
Heijendaalseweg l, Vorden
Dorpsstraat 12, Almen
Eindhovenlaan 36, Doetinchem
Hoetinkhof 42, Vorden
't Hoge 38, Vorden
Christinalaan 5, Vorden
Schoolstraat 9, Vorden
Warkenseweg 11, Warnsveld
Wiersserbroekweg 8, Vorden
van Wassenaarlaan 7, Almen
Molenweg 15, Vorden

WINNAARS VERRASSINGSPAKKETTEN:
1. B. Voortman
2. J.D. Eskes
3. H. Weekhout
4. A. Oogjes
5. J. Peeters
6. Decanije
7. C. te Winkel
8. G. Oldenhave
9. Annemieke Brink

10. H J. Eggink
11. E. Poelgeest
12. J.H.M. Weg
13. W. Florijn
14. H. Weustenenk
15. M. Maik-v.d. Brink
16. A. Voortman
17. R.A. Heuvelink
18. Ton van Dijk
19. mevr. G. Wansink
20. DJ. Beeftink
21. R. Haanstra
22. Timmer
23. Langwerden
24. H.B. Gotink
25. Roelof Veen
26. mevr. Menger
.27. C. Fukkink
28. G. Kriek-Jacobse
29. D. Jansen
30. J. Dijkerman
31.J.A. Korenblek
32. A. v.d. Berg
33. H.J. Dijkman
34. J. Otten
35. A.G. Berendsen
36. M. Brinkerink
37. LJ. Kamphuis
38. R. Lubbers-Woerts
39. J.Th.W. Lamers
40. K.A. Nieuwenhuis
41. H. Beumer
42. J. Berendsen
43. B.H. Morde
44. Lenselink
45. Rudolf Sluier
46. E. Snoeyink
47. G.GrootJebbink
48. D. te Velthuis
49. H.Jansen
50. G. Rouwenhorst-Wissels
51. H. Groot Roessink
52. G J. Hogendoorn
53. H. Bakker
54. J.G. te Velthuis
55. AJ. Aberson
56. van Lingen
57. H. Sjouken
58. J. de Wit
59. G.J. tenBokkel
60. R. Koster

Brinkerhof 86, Vorden
Dorpsstraat 42, Vorden
Kostedeweg 6, Vorden
Lijsterstraat 20, Ruurlo
De Decanije, Vorden
De Leuke 4, Vorden
Schoolstraat 15, Vorden
Peggenhofweg l, Vorden
Z.E. weg 141, Baak
Mosselseweg 14, Vorden
Enkweg 19, Vorden
de Haar 24, Vorden
Enzerinkweg 3, Vorden
't Hoge 33, Vorden
Schoemaker 10, Ruurlo
de Boonk 23, Vorden
Ganzensteeg l, Vorden
Wientjesvoortseweg 8, Vorden
Raadhuisstraat 15, Vorden
Gazoorweg l, Vorden
Mulderskamp 7, Vorden
Brinkerhof 109, Vorden
Nijlandweg 3, Vorden
Insulindelaan 29, Vorden
Zutphenseweg 12, Vorden
H.W. Raschstraat 4, Steenderen
Het Wiemelink 21, Vorden
Het Jebbink 38, Vorden
Oranjelaan 48, Warnsveld
Zutphenseweg 5, Vorden
Zelstweg 2, Vorden
Het Kerspel 15, Vorden
de Steege 4, Vorden
de Steege 23, Vorden
Strodijk 9, Vorden
de Hanekamp 11, Vorden
Hoetinkhof 76. Vorden
Kervelseweg lla, Hengelo-G
Vordenseweg 2, Baak
Brinkerhof 75, Vorden
Enkweg 14, Vorden
Het Stroo 3, Vorden
Hoekendaalseweg 3, Vorden
de Steege 15, Vorden
Lochemseweg 10a, Warnsveld
Het Hoge 30, Vorden
Het Elshof 18, Vorden
Beatrixlaan l, Vorden
Hazenhutweg l, Hengelo-G
Almenseweg 7, Vorden
Het Jebbink 20, Vorden
Julianalaan 28, Vorden
Insulindelaan 2, Vorden
Stationsweg 4, Vorden
Enkweg 16, Vorden
de Haar 36, Vorden
Het Wiemelink 53, Vorden
Kloosterlaan 85, Goor
Beunkstege l, Vorden
Zutphenseweg 87, Vorden



Bakkerij 't Stoepje
Spakenburg

Uw warme bakker op de markt te Vorden
1988

Jan van Aart van Jan de Bakker

3 Gevuld Speculaas 5,-
\

10 Speculaas Poppen 2,50
500 gram R oo m botert ma n de l S peculaas 5,-

Arie Mink uw warme bakker op de markt.

de kalender
is over 2 weken

N \ klaar.

\

De stijl
van Prisma

Stijlvolle Prisma horloges.
Voor haar en voor hem.
Bicolor kast met edelstalen band.
Waterwerend en voorzien van
mineraalglas. Degelijke Prisma-
kwaliteit voor een betaalbare
prijs PRISMA

QUARTZ HORLOGES

SintOö juwelier
siemerink _.. _ _ .
<x> opticien Nicolaastip!
zutphenseweg 7 - vorden

139,

Kipfilet Per kilo 14,50 Lever per /2 MO 2-
Borrelhapjes 4 r75Perk,io

Poelier HOFFMAN

Pluimvee en Konijnen Vereniging Vorden

PKV
Kleindierenshow

18, 19, 20 december

zaal "de Herberg
te Vorden

ii

Voor theorie- (computer) en
praktijkles

naar

RIJSCHOOL

W. OQ0TGIESEN
BMW - TOYOTA - SUZUKI

Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

LP s MC s en CD
en accessoires

CD's reeds vanaf 29,95!
het ideale geschenk, zegt Sint. Bij platenbar

de Spannevogel
Ruurloseweg 2 ̂ Bengelo-G (bij de Kerk)

VEpORGEN SCHATTEN
de wijnen van de Cótes rondom Bordeaux

COTES DU RHONE, BLANC
Appellation Cötcs du Rhone controlée.
Misc Charles Serre K l'ils. Meursault. ITII
volle witte wijn met een aangenaam fris
karakter, l'nx'tt u eens hoe mooi een
uitte KhóiU'wijn kan/ijn. /o lang de voorraad
strekt hij iedere lies een k:iars

(per doos a d 11. nog voordeliger: l t(oO)

FLORIJN
IONGE GENEVER

(ÖÜSTRA
BEERENBURG

ristieke wijn
ste\ ig \ an

structuur, met
een complexe
smaak

Al vanal' t \\aar-
depunten nu de
mooiste gratis
geschenken hij
Floryn jonge

De originele
lU'erenhurg
uilTriesland.
nohel in echt
met een
uitgele/i'M
samenstelling
van /on
l S kniiden.

en dtrwn-
hrandeuijn. II. ia l
\\\\ spaartolder

k IKI vorschi j iK'n v , in dc/o . idvcr lcn t

CHATEAl Hl-KNOT I98S
Ap|H'llation Bordeaux
contrólee. hekroond met een
hron/en medaille prachtig
van kleur, geur en smaak

CHATEAl PONT-ROISSET 1983 SS
Appellation Ie Cótesde Bhtve
controlée. een fraaie wijn. veel fruit
ui heerlijk elegant

CHATKAl I.ACIIi:\K()\M:i')KS
Appellation Cótes de Hourg controlée

een karakte-

SMIT
Galleestraat l 2 - 725 l EB Vorden

Telefoon 05752 - 1391

CHATEAl MOl LI.N
DE CASSY 1985

Appellation
Medoc cm-
trolee. uit het
topjaar lc)8ï.

_ elcuant en
' ' ••• f l«wiivdrüJi kracht̂

> i n n

1195

Warm aanbevolen
Roomboter-A mandel letters
Roomboter-A mande/staven

Hart/ge staven
Dik en gevuld speculaas

Marsepein - Hartige broodjes

Alles kersvers, zo van de Warme Bakker,
voor een gezellige Sinterklaasavond

't winkeltje in vers brood en banket

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

Kanjer van een aanbieding voor jongens en
mannen: regenbootie met warme voering.
Ijskoud voordeliger.

GALANT
VAN

GARANT

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

Oö juwelier
siemerink
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

HerentruiSweatersJoggingpak 3 Broeken
keuze uit spijker-,
1Va rib en katoen

Kindertrui Damestrui Winterjack
enorme keuze
van f.89,- tot

4 modellen
en in 40 kleuren
uitzoeken f.49.-

in 30 kleuren
mt. 74 t/m 116
UITZOEKEN

nog steeds
van f.59,-

npg steeds
van f.89,-

nog 3 dagen
van f.69,- en



Ruurlo

GROTE MAGAZIJN VERKOOP
donderdag 3 dec. - vrijdag 4 dec. - óók koop avond tot 21.00 uur

zaterdag 5 dec. tot 16.00 uur
Honderden dames-, heren en kinderartikelen

van alle grote merken
van 2,50 tot 75,-

Modecentrum

Ruurlo

uitslag prijsvraag
AGRADO 1987

De meest gekozen volgorde was:

B
volledig pakket kwaliteits-mengvoeders,
kunstmest, zaaizaden, brandstoffen en
verdere bedrijfsbenodigdheden.

een bedrijf dat dicht bij zijn
klanten "staat".

snelle levering zonder extra kosten.

door eigen produktie speciale
mengvoeders binnen 8 uur te leveren.

Prijswinnaars zijn:
A. J. S meen k, Weh/
R. Stokkink, Ruurlo
A. Berendsen, H alle
R. Lammertink, Lochem
P. Ankersmit, Drempt
D. Rietveld, Angerlo
A. Menkveld, Zei hem
J. Wo/sink, W-dorp
H. Barmentfoo, Halle
R. Enzerink, Hengelo

COOPS
MENGVOEDERS b.v.

Actuele leren college-loafer op profielzool
met spiegel in krokoprint. Da's pas
voordelig! Nu of nooit.

GALANT °amesmaten

VAN
GARANT

UdlllKbllldlt:il

69,95

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

^*****"^
ÉSn9'

Baddoeken
in geschenkverpakking

ook met borduur "Hij" of "Zij".
Ze zijn er in verschillende
uitvoeringen.
BijTuunte
reeds vanaf 9,95

Kinder jogging pakjes
met leuke opdruk
maten 86 t/m 104
Tuunteprijs 19,95 rfj P"

Sintprijs l Oj~

Koopavonden:
Donderdag en vrijdag tot 21.00 u.
Dinsdag 22 en woensdag 23 dec.

Damespantoffel
met warme bontvoering. Meerdere modellen.
Verschillende kleuren. 10,- en 15,-

Sintprijs 8,95 en 12,95

L/ v Td

Voor Sint Nicolaas

* Boter letters
* Amandelstaven
* SpeCUlaaS, dik en groot, etc.

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 1 8 - VORDEN -TEL. 1384

mm-
Vi

Rolluiken
Spaart energie en houd de dieven buiten!
Zeer lage prijzen en GRATIS geplaatst! Bijv.:

625,-

Meubel en Tapijtenhuis

de S pannevogel
Ruurloseweg 2 - Hengelo-G (bij de Kerk)

MASSIEVE KLASSE

Eiken eetkamer waar de klasse vanaf straalt!

Doordachte, klassieke vormgeving met oog voor details. Zoals het fraaie

houtdraaiwerk en de komfortabele mohair bekleding van de stoelen.

Tafel met uitschuifblad 765.-

Stoel 365.-

Armstoel 498.-

HELIVlNK
ZUTPHENSEWEG 24 VORDEN TEL 05752-1514

shai slipper 2
Sintprijs 22,50

Aanbiedingen geldig van donderdag t/m woensdag.

Kinderpantoffels
met klitte band of rits. 14,95

Sintprijs 12,95

Uw voordeel bij de Winterschilder:

Fl 50,- premie
per man per dag!

U krijgt een premie als we uw huis van binnen
opknappen: 50 gulden per man, per dag!

van 23-11 t/m 18-12 1987 en
van 04-01 t/m 18-03 1988

Voor niet-partikulieren is de winterpremie f 35,-

W/j maken méér van uw huis
en dat kost deze winter minder.

Uw Winterschilder

UITERWEERD B.V
Ruurloseweg 35 - Vorden - Tel. 05752-1 523

Meester schilders.

een zonnig

Sint Nicolaas kado
Na de laatste zomer kan een

Zonnebankkuur
echt geen kwaad doen.

10 x 30 min. zonnen voor 45,-
5 x 30 min. zonnen voor 25,-

OF
8 fitness lessen voor 35,-
4 fitness lessen voor 20,-

Deze aanbieding is geldig t/m 5 december.

ïndoor sport
vorden

Burg. Galleestraat 23 - 7251 EA Vorden
Tel. 05752-3433

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

6
7251

fons jansen ° -
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

Bij inlevering van deze bon

Suikerbrood
van 2,10 voor 1,75

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877
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De Zon
gezinsvervangend tehuis heropend

Burgemeester M. Vunderink heeft het vernieuwde gezinsvervangend tehuis "de Zon" heropend. Hy
kreeg daarbij de hulp van drie bewoners, die met een enorme sleutel kwamen aandragen, waarna de deur
van "de Zon" kon worden opengezwaaid.

"De Zon" heeft ruim tien jaar moeten
wachten alvorens het ministerie van
WVC het voor de verbouwing beno-
digde bedrag van een kwart miljoen
gulden wilde toezeggen.
Vandaar dat blijdschap onder de be-
wonersgroep, de begeleiding, directie
en bestuur van de overkoepelende in-
stelling Festog zichtbaar werd.

Festog-directeur G. van Aalst: "Het

voornaamste kenmerk van de nu op-
getreden verbetering is dat alle acht-
tien bewoners over een eigen kamer
beschikken. Dat is gewoon een eis van
deze tijd. Een kwestie van privacy
waarop iedereen recht heeft."

I n het pand aan de Zutphenseweg zijn
ook twee grotere ruimten gecreëerd
om de bewoners in twee groepen te
splitsen.

Naast dit alles zijn het volledige sani-
tair en de keuken vernieuwd.
Burgemeester Vunderink herinnerde
aan de vroegere functie van het pand.
Ooit wdftde Zon" een café-restau-
rant. In^^l nam de Festog de behui-
zing over. "De buitenzijde is nauwe-
lijks veranderd. Dat typeert de geruis-
loos verlopen integratie van dit huis
binnen de Vordense gemeenschap",
aldus VAderink.

• IN VOGELVLUCHT"

• Koffiemiddag
plattelandsvrouwen

Tijdens de koffiemiddag van de afde-
ling Vorden van de Plattelandsvrou-
wen vertelde Karin Harmsen van de
firma "Sier u maar" uit Zutphen hoe
gouden en zilveren sieraden met de

hand worden gemaakt. Zij vertoonde
tevens technieken en gereedschappen
die hiervoor gebruikt worden.
De plattelandsvrouwen vieren op 16
december het Kerstfeest. Hieraan zal
medewerking worden verleend door
de dames Vrieze en Boezeman uit
Dronten. Zij brengen het programma
"Proza en poëzie rond de Kerst".

• Kerstviering NCVB
De dames van de NCVB afd. Vorden

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman

Sausijsje in mosterdsaus
Verse worst wordt doorgaans gemaakt van varkensvlees en specerijen.
Ze wordt onder verschillende benamingen verkocht. Kleine worstjes die
van eenzelfde vulling zijn voorzien noemen we sausijzen. In ons land
vormen gebakken sausijsjes met bloemkool een traditioneel gerecht.
Dat het ook anders kan tonen wij u vandaag met plezier.

Reken voor 4 personen op 8 tot 12 sausijsjes (samen ca. 500 gram).
Leg de sausijsjes 5 minuten in water dat tegen de kook aan wordt gehou-
den. Hierdoor zullen ze tijdens het bakken niet open springen.
Laat de sausijsjes na het koken in een vergiet uitlekken, opdrogen en af-
koelen. Haal ze daarna door wat melk en paneer ze met brood-, be-
schuitkruim of paneermeel.
Verhit 50 gram boter in een koekepan en bak de sausijsjes er onder
voortdurend keren gedurende 15 minuten heel zachtjes in. Neem de ge-
bakken sausijsjes uit de pan. Roer 2 eetlepels gezeefde bloem door de
braadboter en voeg er onder voortdurend roeren langzaam 4 deciliter
bouillon (event. van tablet, korrels of poeder) aan toe. Blijf zolang roe-
ren tot een licht gebonden saus is verkregen.
Laat de saus gedurende 5 minuten zachtjes pruttelen.
Schenk de saus daarna door een zeer fijne zeef in een ander pannetje.
Breng de saus opnieuw aan de kook. Voeg er 2 theelepels azijn, l theele-
pel suiker en wat zout en peper aan toe. Klop er vlak voor het opdienen 2
eetlepels fijne Franse mosterd en ca. 35 gram boter door.

Tip: geef gebakken sausijsjes in mosterdsaus bij prei, bleekselderij, wit-
lof en peulvruchten.

Bereidingstijd: 30 minuten
Energie per portie: ca. 2295 kj (550 kcal)

houden dit jaar de Kerstviering op 15
dec. in het Dorpscentrum. De liturgie
wordt verzorgd door eigen leden.

- KPO-avond 24 nov. 1987
Na de opening van de voorzitster met
een leuk stukje uit de courant, werden
de cadeautjes uit de zak van Piet ge-
haald en de bijbehorende gedichtjes
voorgelezen.
Daarna werden er diverse spelletjes
gespeeld, o.a. kegelen, sjoelen, enz.
Het werd zo een heel gezellige avond.
Na nog enkele mededelingen ging
eenieder heel tevreden huiswaarts.

- Amnesty nieuws
Op 7 december, de eerste maandag
van de maand, kan men 's avonds in
het Dorpscentrum per brief een
steentje bijdragen tot de vrijlating van
gevangenen, die wegens hun politieke
of godsdienstige overtuiging in de ge-
vangenis zitten. Het gaat deze maand
om:
- Wa el Sanwah, die in Syrië al meer
dan 6 jaar gevangen zit zonder aan-
klacht of proces;
- Tschai Tolessa, die in Ethiopië al 7
jaar gevangen zit zonder aanklacht;
- Ysuf Osman Samantar, die in Soma-
lië al 12 jaar in eenzame opsluiting ge-
vangen zit, ook zonder aanklacht of
proces;
- Peter Joseph Jean Huejan, de 79-ja-
rige Rooms Katholieke bisschop van
Baoding in China, die in '83 veroor-
deeld werd tot lOjaargevangenisstraf.
Er is één lichtpuntje: In Boeroendi
werd Jean-Baptiste Ndikuryo, gevan-
gene' van de maand september, met
vele lotgenoten vrijgelaten.

Schrijf eens per maand een briefje ten
behoeve van minder fortuinlijke me-
demensen.

Exposities
"Ons Kerstboek"
in 't Frerikshuus
Woensdagmiddag 9 december a.s.
wordt in Museum "'t Frerikshuus" in
Aalten de expositie "Ons Kerstboek"
geopend. Deze expositie is het resul-
taat van de voorbereiding op het kerst-

feest en de viering in de klas van Frans
Dronkers, onderwijzer aan een school
voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen
in Aalten.
De leerlingen maakten werkstukken
en die werden door Frans Dronkers
gefotografeerd en van tekst voorzien.
Te zien zijn 17 foto's van 30 bij 45 cm,
voorzien van lijsten en enkele oor-
spronkelijke werkstukken. In het ex-
positie boekje lezen we onder andere:
'Toen de kinderen uit mijn klas iets
wilden maken over Kerstmis, koos ik
als uitgangspunt elf gebeurtenissen
uit het kerstverhaal. Ieder kind koos
één van die gebeurtenissen en mocht
zelf weten hoe en waarmee hij die in
beeld wilde brengen. Maar natuurlijk
werd er wel met elkaar over gepraat.
Daarna gingen ze aan het werk."
En wat verder: "Van de werkstukken
heb ik foto's gemaakt. Toen ik die aan
de leerlingen liet zien, zei Dicky met-

• een: 'Wat mooi meester, nu kan ieder-
een het zien'. Vandaar deze exposi-
tie."
De expositie krijgt de tekst mee:
Kerstfeest - verteld door handen - on-
ze handen. - Gezegd met woorden -
onze woorden. - Gezien met ogen -
onze ogen.

Henk Jongerius, liturgisch werkzaam
vanuit de Dominicaanse Gemeen-
schap te Huissen, zal woensdagmid-
dag de expositie in museum "'t Fre-
rikshuus" openen.
Om het geheel compleet te maken is
er tot en met 19 december een be-
roemde Kerststal uit Bunnik te zien.
De Kerstgroep bestaat uit hout gesne-
den beelden van de hand van Gerard
Héman uit Rotterdam. De kostuums
van de beelden zijn uit het atelier van
mevr. H. Brom-Fischer.
De giften om de stal te kunnen bekos-
tigen kwamen uit alle kringen van de
Bunnikse katholieken. Eén paro-
chiaan nam bijvoorbeeld de drie ko-
ningen voor zijn rekening en daarbij
nog de prachtige engel met de contra-
bas en de kinderen van ^Éteroot ge-
zin schonken samen een^naapje.
De Kerstgroep is ongeveer 50 jaar.
Van heinde en ver komen mensen
naar Bunnik om naar deze beroemde
Kerstgroep te kijken. Het is voor het
eerst dat de stal elders t f c m is.

Van donderdag 10 december tot en
met 23 december is de expositie "Ons
Kerstboek" te bezichtigen voor be-
langstellenden, tijdens de gewone
openingsuren van het museum.

Indien gezelschappen in groepsver-
band de expositie willen bezoeken,
bijvoorbeeld schoolklassen, vereni-
gingen, e.d., dan is het aan te bevelen
eerst een afspraak te maken met de
beheerder van het museum.
Het expositieboekje a 50 cent is te ver-
krijgen in het museum.

Citin introduceert
Wonderzout
Ai enige eeuwen hebben huisvrouwen
in grote delen van Europa een produkt
gebruikt dat onder de naam van Bull-
rich zout wyd en /yd bekend was. Het
werd voor alles en nog wat toegepast
zoals tegen insektenbeten, voortanden-
poetsen, het koken van groente, hij het
bakken, als reinigingsmiddel en nog
tientallen doeleinden.

Bij recente onderzoekingen bleek het
inderdaad uiterst waardevol en enorm
veelzijdig te zijn. Daarom heeft Citin
besloten het in de handel te brengen
als Wonderzout.

Het doet zijn naam eer aan maar wat is
het? Het wordt gewonnen uit keuken-
zout (natriumchloride) waarvan het
chloor is verwijderd. Zo ontstaat na-
trium-hydrogeen-carbonaat, een na-
tuurlijk bestanddeel van mineraalwa-
ters. In 1827 kwam het als Bullrich-
zout in de handel en is sindsdien ei-
genlijk nooit meer helemaal wegge-
weest.

Citin Wonderzout is licht alkalisch,
neutraliseert zuren, bindt kalk in hard
water, heeft met warm water een
huidvriendelijke, reinigende werking,
In heet water samengekookt met bij-
voorbeeld kool en peulvruchten
maakt het de groente sneller gaar en
licht verteerbaar.
Het is ook prima als mondspoel- of
gorgelmiddel voor een frisse adem,
voor het tandenpoetsen, of in voetba-
den tegen zweetvoeten. Voor mensen
met een tere huid die geen zeep kun-

nen verdragen is het ideaal om het ge-
zicht mee te wassen. Jeuk van brand-
netels en insektenbeten wordt er
meer bestreden.
Maar er is meer: een beetje in een as-
bak en de stank verdwijnt, dat geldt
ook voor uienlucht op de handen of
urine (kattepis!) op het tapijt.
Het is schitterend voor het schoonma-
ken van badkamer of het verwijderen
van insekten op de autoruit. In Ameri-
ka wordt het gebruikt als bakpoeder,
het luchtiger kloppen van eiwit, het
maken van kaasfondue, wassen van
groente en fruit.

Maar ook voor het elimineren van
koellucht (spruitjes!), het schoonma-
ken en reukvrij houden van koelkast
en vaatwasser, luchtjes in baby- en
thermosflessen, verwijderen van ran-
den in theepotten en bloemenvazen,
aanslag op munten, tafelzilver, slaap-
plaatsen van dieren en zo maar voort.

Het klinkt ongelooflijk, maar het is
een echt wondermiddel. Citin Won-
derzout is verkrijgbaar bij drogiste-
rijen.

Speciaal
Kerstnummer
Contact
Dit jaar komen wij met een speciaal Kerstnummer welke wij
verspreiden in het hele verspreidingsgebied van Contact dus
in Vorden, Hengelo, Keijenborg, Baak, Steenderen, Warns-
veld, Wichmond, Vierakker, Ruurlo, Barchem e.o. De ver-
spreiding vindt plaats per PTT in een oplage van ca. 15.000
exemplaren.
Dit nummer zal uitkomen in de week van 14 t/m 18 decem-
ber. Advertenties hiervoor dienen donderdag 3 december in ons
bezit te zyn.

Verspreiding Contact december
en eerste weken januari 1988
Contact Warnsveld enHengelo. In verband met de verhuizing
en opening zullen deze bladen niet verschijnen in week 52
(21-25 dec.) en week 2 (4-8 jan. '88).

Contact Ruurlo en Vorden. ledere week normale versprei-
ding. Wij verzoeken belanghebbende berichten, adverten-
ties etc. vroegtydig in te leveren.

De Redactie.

Politievaria
Donderdag 26 november. Een ongeval vond plaats op de kruising Ruurloseweg
t.h.v. de Mosselseweg. Een bestuurster stond voorgestorteerd om links af te
slaan. Een andere bestuurder die in dezelfde richting reed had te laat in de gaten
dat de bestuurster voorgesorteerd stond en reed tegen de achterzijde op. Het
gevolg was aanzienlijke materiële schade. Beide voertuigen zijn afgesleept. Van
l is het kentekenbewijs ingenomen.

Donderdag 27 november. De eerste overlastmeldingen komen al weer bij de po-
litie binnen over het vuurwerk. Op de Oude Zutphenseweg werd door vuurwerk
een brievenbus vernield.
- Ook nu weer werd er een ruit ingegooid bij de dependance van de landbouw-
school. De dader is onbekend.
- Door zelfgemaakt vuurwerk werden van de NH Kerk op het Kerkplein enige
ruitjes ingegooid.
- Op de Gazoorweg t.h.v. de spoorwegovergang kwam een bromfietser in bot-
sing met een automobilist. De automobilist is na het ongeval onbekend geble-
ven. De bromfiets is totaal vernield. Getuigen worden verzocht zich te melden.

Op zaterdag 28 november werd in een woning aan de Horsterkamp ingebroken.
Men kwam binnen door verbreking van de achterdeur. Ontvreemd werd o.a.
een horloge en enige munten.

Zondag 29 november. Aan de Bergkappeweg werd een dode reebok aangetrof-
fen. De bok in beslag genomen en aan de Plaatselijke Voedselcommissaris afge-
dragen.
- De Nederlandse Spoorwegen schakelkast aan de Ruurloseweg werd vernield/
opengebroken. In de kast werd niets vernield. Wel gevaar voor het treinverkeer.
Spoorwegpolitie heeft de zaak in onderzoek.
-Vandaag waren er diverse overlastmeldingen van de NS. Er werd veel geklierd/
gerotzooid met de melders bij het station. Ter plaatse zaak onderzocht. Niets
meer aangetroffen.

Maandag 30 november. Uit een garagebox aan de Burgemeester Galleestraat
werd een aluminium ladder ontvreemd. Waarde ladder is f300,-.
- Een plaatselijke winkelier ontdekte maandagmiddag bij openen van de zaak
dat een winkelruit van 4.90 x 2.30 m gebarsten was. Onderzoek van de Rijkspoli-
tie Vorden leerde dat er met een vuurwapen een gat in geschoten was. Het on-
derzoek in dezen duurt nog voort. Schade ruit is aanzienlijk.

Dinsdag l december. Waarschuwing. De Rijkspolitie Vorden krijgt de laatste tijd
melding van zgn. ontploffende knikkers en de daarmee gepaard gaande over-
last. Gewezen wordt op het grote gevaar zoals wegschietende knikker en afbre-
kende glassplinters. In de provincie Zeeland is al iemand gewond geraakt aan
het oog. Men is gewaarschuwd. Siervuurwerk tijdens Oud en Nieuw is toch
mooier dan al die knallen! Denk aan uw gehoor.
- Op de Galgengoorweg-Vordensebinnenweg raakte een bestuurde op onver-
klaarbare wijze een ANWB-paal en kwam in bouwland tot stilstand. Voertuig
ernstig beschadigd en afgesleept.



SPORTNIEUWS

• Zaalvoetbal - gelijkspel voor
Velocitas dames tegen AZC

De dames van Velocitas hebben de
thuiswedstrijd tegen AZC met een 1-1
gelikspel afgesloten. De Ruststand
was 0-1 toen de Vordense doelvrouw
R. te Huerne zich verkeek op een
"puntertje".
De gelijkmaker, in de tweede helft,
werd gescoord door G. Rouwen.

• Toernooi-overzicht Velocitas
De Vordense zaalvoetbalvereniging
Velocitas organiseert het komende sei-
zoen een viertal recreatieve toernooien,
welke in de sporthal't J ebbink gespeeld
worden.
• Het stratenvoetbaltoernooi wordt
gehouden op zondag 3 en zondag 10
januari 1988. Hieraan kunnen maxi-
maal 20 teams meedoen. Inschrijving
is mogelijk tot 12 december a.s.

• Het dameszaalvoetbaltoernooi
wordt gehouden op maandag 7 maart.
Hieraan kunnen maximaal 8 teams
meedoen. Inschrijven voor 24 febr.
• Het bedrijfsvoetbaltoernooi, met
een maximale deelname van 15
teams, wordt gehouden op maandag 2
mei, zaterdag 7 mei en maandag 9
mei. Inschrijven voor 13 april 1988.
• Het familietoernooi vindt plaats op
zaterdag 11 juni. Hieraan kunnen t.z.t.
maximaal 12 teams deelnemen.
De scheidsrechters H. Bergervoet en
J. Grootenhuis hebben hun mede-
werking aan de verschillende toer-
nooien reeds toegezegd.
Van al deze toernooien komen affi-
ches te hangen op de bekende adres-
sen. Tevens komt er en advertentie in
"Contact".

• WVorden
Uitslagen Junioren, 28 nov.: Vorden
Al-Longa '30 A2 3-2, MEC A l-Vor-
den A2 6-2, Vorden B l-Victoria Boys
B12-l,VordenB2wasvrij,AlmenCl-
Vorden Cl werd afgelast, Zutphen
C2-Vorden C2 3-2.
Programma Junioren, 5 dec.: Vorden
Al-Sp. Neede Al, Noordijk Al-Vor-
den A2, Vorden B l is vrij, WVC (Win-
terswijk) B2-Vorden B2, Eefde Cl-
Vorden Cl en Vorden C2-Erica(Die-
ren) C2.

• Dames Ratti 1-Erix: 8-0!
Ratti ontving dit weekend het laag ge-
klasseerde Erix. Nadat Erix de aftrap
had genomen nam Ratti al gauw de
bal over. Meteen kwamen er een paar
goede kansen, maar deze werden he-
laas nog niet benut. Pas in de 23e min-
uut was het C. Addink, die de score
opende.
Kort daarop was het M. Toebes, die
een mooie voorzet inkopte. Ratti
bleef op de speelhelft van Erix spelen,
wat viak voor rust nog resulteerde in
twee doelpunten.
Na de rust begon Ratti weer goed aan
te vallen, wat resulteerde in een eind-
stand van 8-0.

• Monsterzege van heren
"Vorden" (waterpolo)

De heren van "Vorden" hebben zon-
dagavond de kompetitiewedstrijd uit
tegen de Bevers II uit Dieren met niet
minder dan 16-2 gewonnen.
In de eerste periode zorgden Martin
Siebelink, Jaap Sterfeld, Arjan Men-
gerink en Rik G root Roessink voor 0-
4. In de tweede periode scoorden
Mark Karmiggelt (2x) en Freddy Dijk-
man. In de derde periode opnieuw
Mark Karmiggelt, rik G root Roessink,
Han Berenpas en Martin Siebelink.

De eindstand 16-2 kwam op het score-
bord dankzij treffers in de vierde pe-
riode van Mark Karmiggelt, Frans
Karmiggelt, Rudi Sloot en Rik Groot
Roessink.

• Zwaar bevochten zege van
Vorden tegen ABS Bathmen

Juist in een periode dat ABS het spel, zo
halverwege de tweede helft, naar zich
toe trok, sloeg Vorden toe. Peter Hoe-
vers zette met een aantal briljante
schijnbewegingen een drietal ABS spe-
lers op/ü, waarna hij via de paal en doel-
man Baars de roos trof. Een uitermate
belangrijk doelpunt voor de thuisclub
dat vanaf dat moment beter ging spelen,
echter zonder tot grootse daden te ko-
men.
Bij de bezoekers moest het gevaar
veelal via de rechterkant komen. De
"kleine" Arno Meyerhof kon echter in
zijn eentje geen potten breken.
De wedstrijd tussen Vorden en ABS
was meer spannend dan fraai. Veel
lichte overtredingen, waardoor het
spel nogal eens voor een vrije trap
werd afgefloten.
De thuisclub had na drie minuten spe-
len al een goede mogelijkheid de sco-

re te openen. Reindjan Westerveld
nam op links een hoekschop. Mark
v.d. Linden kopte de bal hard in, doel-
man Baars wist echter met een snelle
reflex de bal op de doellijn te stoppen.
Vorden kreeg in de eerste helft nog
twee mogelijkheden. Een keihard
schot van Reindjan Westerveld rake-
lings over en een kans voor Peter Hoe-
vers. Juist toen Peter wilde inschieten
wierp doelman Baars zich voor zijn
voeten.
Dat deed aan de andere kant doelman
Wim Harms bij een tegenstoot van
ABS. Vorden sloot de eerste helft af
met een licht veldoverwicht doch zon-
der echter gevaarlijk te worden.

In de tweede helft werd al snel duide-
lijk dat de ploeg die het eerst zou sco-
ren met de volle buit zou gaan strij-
ken. ABS was tot tweemaal dicht bij
de openingstreffer, doelman Harms
hield Meyerhof evenwel van het sco-
ren af.
Toen Peter Hoervers de voor Vorden
fel bejubelde treffer scoorde was, zo
bleek achteraf, het pleit beslecht.

Voor de aanvang van deze wedstrijd
werd een minuut stilte in acht genomen
voor de zaterdag plotseling op 55-jarige
leeflyd overleden oud-sekretaris van
"Vorden" Jan Jansen.
Jan Jansen heeft gedurende zyn 25-ja-
rig lidmaatschap van "Vorden" diverse
bestuurs- en commissiefunkties ver-
vuld.

Uitslagen zondag29 november.'Vorden
1-ABS l !-0;Kl.Dochteren2-Vorden2
1-2; Vorden 3-Lochem 6 1-0; Zutphen
5-Vorden 43-1; Vorden 5-Baakse Boys
3 5-0; Vorden 6-Oeken 5 1-1; Zutpha-
nia 6-Vorden 7 6-3.

Programma zondag 6 december: Vor-
den 1-DW l, Vorden 2-Zelhem 2,
Baakse Boys 2-Vorden 3, Vorden 4-
Witkampers 5, Dierense Boys 5-Vor-
den 5, Vorden 6-SHE 6, SHE 5-Vor-
den 7.

• Promotiekansen voor
"de Treffes" vrywel verkeken

Het Vordense tafeltennisteam van
"de Treffers" kan promotie vrijwel
vergeten. In de thuiswedstrijd tegen
Unitas werd een 3-7 nederlaag gele-
den.
Sjoerd Hovenkamp boekte twee ze-
ges. Frans Hovenkamp kwam één-
maal tot winst, terwijl Rolf Gasper al
zijn partijen verloor. Ook het dubbel
ging verloren.

De Treffers II verloor thuis met 4-6
van Dropshot II. R. de Heus, na een
langdurige blessure weer van de partij,
boekte twee overwiningen. R. Schou-
ten won één partij, terwijl het vierde
Vordense punt door winst in de "dub-
bel" tot stand kwam.

• Forse nederlaag voor
Waterpolo dames

De dames van Vorden verloren zater-
dagavond de thuiswedstrijd tegen
Brummen met 0-9. In de eerste perio-
de scoorde Brummen éénmaal. Dat
gebeurde ook in de tweede periode. In
de derde periode werd de stand op 0-5
gebracht, mede doordat Desiré Wes-
terveld tweemaal het water uit werd
gezonden.
In de vierde periode wist Brummen
opnieuw van een numerieke meer-
derheid gebruik te maken. In deze fa-
se van de strijd werd Marieke Velhorst
wegens aanmerkingen op de leiding
naar de kant verwezen. Brummen
bracht in die periode de stand op 0-9.

• "de Vogelvriend" succesvol
Tijdens de kringtentoonstelling inEi-
bergen zijn leden van "de Vogel-
vriend" uit Vorden zeer succesvol uit
de bus gekomen. De volgende perso-
nen "vielen" in de prijzen: Ie prijs
stammen: B. Horsting, geel ivoor
bruin, 370 pnt. - Ie prijs stellen: B.
Horsting, idem 176 pnt. - Ie prijs en-
kelingen: B. Horsting, idem 91 pnt. -
2e prijs enkelingen: W. Berendsen,
res. wit, 91 pnt. - 3e prijs enkelingen:
T. Nijenhuis, goud geel, 90 pnt. - Ie
prijs bastaarden: B. Horsting, groen-
lïhg en kanarie, 91 pnt. - Ie prijs stel-
len postuur kanaries: W..Berendsen,
Gloster-consort, 180 pnt. - 2e prijs en-
kelingen postuur kanaries: B. Hor-
sting, idem 91 pnt. - 3e prijs enkelin-
gen postuur kanaries: W. Berendsen,
idem 90 pnt. - Ie prijs exoten: J. Be-
rendsen, Reuzen ekster, 179 pnt. - 3e
prijs stellen agaporniden: H.L. Harm-
sen, 177 pnt. - 2e prijs enkelingen aga-
porniden: H. Harmsen, 90 pnt.
Jeugdkampioen parkieten werd Harm
Harmsen; 2e prijs Jan Berendsen met
exoten.

Aan deze wedstrijd waren ook club-
prijzen verbonden. Vorden werd eer-
ste met 907 punten, gevolgd door Ei-
bergen met 903.

• Dash-Sorbo wint na
"krankzinnige" wedstryd met
3-1 van Zwovok uit Zwolle

Zelfs Burgemeester Vunderink bracht
zaterdagmiddag in een sfeervolle sport-
hal aan het J ebbink de handen op el-
kaar toen Dash-Sorbo met een 3-1 zege
op Zwovok uit Zwolle van het veld stap-
te. Een overwinning behaald in een
"krankzinnige" wedstrijd waarbjj alle
logica met voeten werd getreden.
Wat bijvoorbeeld te denken van de 9-1
voorsprong van Dash in de tweede
set. Een fanatiek Zwovok dat deze
achterstand in een 9-10 voorsprong
omzette. Het publiek bleef aan de
stoelen gekluisterd want het gelukte
de thuisclub om met 19-17 aan het
langste eind te trekken.
In de derde set maakte Dash-Sorbo
het helemaal te gek. De Zwolse da-
mes begonnen met de opslag. Zij lie-
ten de dames van Dash-Sorbo alle
hoeken van het veld zien. In weinige
minuten gaf het scorebord de stand
van 0-10 aan. Even later zelfs 3-12.
Wat niemand meer voor mogelijk
hield gebeurde toch. Dash knokte
zich terug. Zag aan het net Wilma
Rietman, Gerrie Kooren en Carla Jan-
sen goed blokkeren, terwijlTineke El-
brink na een aantal foutieve opslagen
beter in de wedstrijd kwam. Lang-
zaam werd de achterstand ingelopen,
waarbij Carla Jansen enkele ferme
"klappen" uitdeelde. De 3-12 achter-
stand werd in een 15-13 zege omgezet.
Krankzinnig en eigenlijk onvoorstel-
baar.
De Vordense ploeg nam dus op mira-
culeuze wijze een 2-1 voorsprong. De
dames van Zwovok deden in de vierde
set aanvankelijk nog een verwoede
poging de bakens te verzetten. Kwa-
men nog op een 0-3 voorsprong en za-
gen ton Dash de strijd dikteren. Hier-
na opnieuw een spectaculair wed-
strijdverloop. Bij de stand 14-8 in het
voordeel van Dash leek de koers gelo-
pen. Zwovok kwam tot 14-13 terug.
Dash-Sorbo bleek over de sterkste ze-
nuwen te beschikken en won met 15-
13 en uiteindelijk de wedstrijd met 3-
1.
De ontmoeting tussen Dash en Zwo-
vok was deze middag meer spannend
dan fraai. Technish "oogde" het bij de
ploeg uit Zwolle beter. Bij de thuis-
club gin^a veel opslagen mis. In te-
genstelll^tot Zwovok dat via de da-
mes I. Rouwenhorst (zij vooral) en G.
de Jong "messcherp" serveerde. Dash
had daar in de eerste set totaal geen
vat op. Het werd een regelmatige 8-15
zege vooj^wovok.
Het plel^Por Dash dat zij deze mid-
dag opnieuw uit soms een uitzichtloze
positie wist terug te komen. Over
mentaliteit gesproken!

Overige uitslagen
Dames: Dash 2-Salvo l 2-2; Dash 3-
Wilp 3 2-1; Boemerang 4-Dash 4 0-3;
Wilhelmina 3-Dash 5 2-1; Dash 6-Sal-
vo 2 3-0; Dash 9-VIOS 5 1-2.
Meisjes: Wilhelmina A l -Dash Al 0-3;
VIOSBl-DashBl 2-1,
Heren: Dash 2-DVO l 2-2; Dash 3-A1-
men 2 2-1; Isala 6-Dash 4 3-0.
Jongens: DSC Al-Dash Al 1-3.

• Dammen
BDV Brummen-DCV Vorden 3 10-6

DCV 3 heeft de goede klassering in de
distrikts tweede klasse weer gedeelte-
lijk teniet gedaan door een nederlaag
tegen de Brummense dammers. Jan
Hoenink opende al vroeg de skore
door in een openingskombinatie te
duikelen. Martin Boersbroek stond
vrij slecht, maar wist met een door-
braak voor drie schijven nog juist de
remisehaven binnen te varen. Gerco
Brummelman werd het slachtoffer
van een forcing. Hij had zijn stand nog
kunnen redden door een voorpost
nog verder het vijandelijke gebied te
laten binnendringen, maar verzuimde
dit, waarna zijn tegenstander 2 schij-
ven voorkwam met een afwikkeling.

Berend Rossel kwam al vroeg een
schijf achter en kwam er niet meer aan
te pas. Het tij begon te keren bij Henk
Lenselink. Hij speelde een goede par-
tij, maar liet het remise lopen. Jurgen
Slutter won wel door een doorbraak
op de verzwakte linkervleugel te for-
ceren. Hij speelde tegen Brummens
klubkampioen en oud-Gelders kam-
pioen Bobby Kersten. Bertus Wentink
overzag in de tijdnoodfase de dam-
kombinatie die zijn tegenstander in de
stand gevlochten had. Tenslotte voer-
de Michiel Boerkamp bekwaam zijn
omsingeling tegen de vijandelijke
kerkhofschrijf tot winst, waarna de
eindstand werd bepaald op 10-6.

H. Meenink-B. Wentink 2-0, H.
Meyerhof-B. Rossel 2-0, E. Tabor-M.
Boersbroek 1-1, E. Kersten-J. Slutter
0-2, R. Zuetenhorst-G. Brummelman
2-0, A. van Ooyen-M. Boerkamp 0-2,
R. Verbeek-J. Hoenink 2-0, A. Win-
ters-H. Lenselink 1-1.

DCV 2-DCH Hengelo 14-6
De promotiekansen zijn nog volop
aanwezig, met de duidelijke en ruime
14-6 overwinning op de Hengeloërs in
"d'Olde Smidse". Theo Slutter en Ber-
tus Nijenhuis zetten met een kombi-
natie DCV op een 4-0 voorsprong. Jan
Koerselman, die een standaardfinesse
overzag, verloor een schijf en de part ij.
Ook Henk Klein Kranenbarg behaal-
de geen punten, waarna het weer 4-4
stond. Saskia Buist, Aart Walraven,
Gerard Dimmendaal enGert Hulshof
bekroonden hun inspanningen met
winst, al mocht Hulshof zich in de
handen knijpen dat zijn tegenstander
spoken zag en pardoes 2 schijven weg-
gaf.
J. Koerselman-H. Luimes 0-2, S.
Buist-J. Heyink 2-0, B. Nijenhuis-J.
Vos 2-0, M. Walraven-H. Vos 2-0, H.
KI. Kranenbarg-J. Visschers 0-2, T.
Slutter-J. Hoebink 2-0, G. Hulshof-G.
Halfman 2-0, G. ter Beest-W. Eykel-
kamp 1-1, G. Dimmendaal-H. Zon-
nenberg 2-0, B. Breuker-J. Luiten 1-1.

Info Engineering Tilburg 2-DCV 9-11
Het heeft er lange tijd naar uitgezien
dat DCV tegen een nederlaag op zou
lopen in het Tilburgse. Harry Graas-
kamp liep al vroeg tegen de lamp en
trapte in een damkombinatie. Ook
Chris G revers verprutste zijn goede
stand door in tijdnood in een finesse
te lopen. Winstpartijen waren echter
nog niet te verwachten.
Wel stond Tonny Janssen goed, en hij
maakte het in het eindspel inderdaad
goed af. Harry Vos, Simon Wiersma,
Jan Masselink en Henk Hoekman
boekten allen meer of mindere remi-
ses. Gerrit Wassink was een schijf
voorgekomen, maar moest toestaan
dat zijn tegenstander doorbraakkan-
sen kreeg. Wassink speelde een en an-
der niet goed, waardoor de tegenstan-
der een dam kon halen en de remise
veilig kon stellen.
Het keerpunt in de wedstrijd was de-
partij van Bennie Hiddink. Zijn tegen-
stander nam de verkeerde plakker en
stond pardoes verloren. Bij een 9-9
stand stelde kopman Henk Ruesink
de zege veilig: na een wilde partij res-
teerde een kansrijke stand, die Rue-
sink na in totaal 5 3/4 uur in winst om-
zette.
E. Haagh-H. Ruesink 0-2, M. de Wolf-
H. Hoekman 1-1, K. v.d«|roek-G.
Wassink 1-1, F. van ErvWr. Graas-
kamp 2-0, W. Maas-J. Masselink 1-1,
L. Buys-S. Wiersma 1-1, A. Smulders-

B. Hiddink 0-2, Th. Paulissen-H. Vos
1-1, H. Derksen-T. Janssen 0-2, F.
Huybrechts-C. Grevers 2-0.

J uniorenviertallen:
BDV Bennekom-DCV Vorden 4-4
Johan de Haas-Jurgen Slutter 1-1,
Tjerk Bouwens-Michiel Boerkamp 1-
1, Wiebe Gerritsen-Martin Boers-
broek 1-1, Mark de Vries-Mike Vos-
kamp 1-1.

Onderlinge kompetitie:
R. Slutter-H. Wansink 0-2, H. Hoek-
man-T. Janssen 2-0, H. Ruesink-H.
Graaskamp 2-0, B. H iddink-G. Brum-
melman 2-0, Y. Baakman-H. Esselink
0-2, H. Lenselink-F. Meyerman 1-1,
M. Boersbroek-M. KI. Kranenbarg 2-
0, J. Hoenink-M. Voskamp 1-1, H. O r-
delman-H. Berenpas 2-0.

Jeugdappèl
In Ulft is een Jeugdappèl geweest.
Hieraan namen 8 DCV-ers deel. Al-
leen Geert Jan Wassink (dan ook uit
een roemrijk damgeslacht) behaalde
een eerste plaats. Nicole te Linde,
Frieda Meyerman, Andre Harmsen
en Alexander Berenpas vielen met
een derde plaats net buiten de prijzen.

Je u j-d toernooi
In Vorden is een klein jeugdtoernooi
gehouden. De eindstanden hiervan
waren: groep 1: 1. Frieda Meyerman
4,2. Andre Harmsen 4,3. Dorien van
Dijk 2 - groep 2:1. Alexander Molen-
dijk 4, 2. Ruben Bleumink 3, 3. Ale-
xander Berenpas 3 - groep 3:1. Rene
Kamp 5, 2. Susanne Nijenhuis .4,
3. Riek Kamp 3 - groep 4:1. Bastiaan
Star 6,2. Wilco Woltering 3,3. Nicole
te Linde 2.

Henk Schoenaker
toerrijder van het jaar
"Achtkastelenryders"
Henk Schoenaker van de VRTC "de
Aditkaslelenrijders" is door zjjn vere-
niging gehuldigd als 'Toerrijder van het
jaar 1987". Htf dankt deze onderschei-
ding aan het feit dat hij het afgelopen
jaar liefst 13.000 kilometer bü elkaar
heeft gefietst.

go georganiseerd. Marinus Ruumpol
uit Laren zorgde voor de vrolijke
noot.
Verschillende plaatselijke winkeliers
hadden tijdens de bingo voor een leu-
ke prijzentafel gezorgd. Sinterklaas en
Zwarte Piet kwamen OOK nog "opdra-
ven" en wel op een zeer originele wij-
ze, namelijk op de bakfiets.
De Sint zette een aantal leden in het
zonnetje, waaronder de familie Groot
Jebbink die elke donderdagavond de
fietsers voor de sterritten ontvangt.
De bekers van de stemt werden even-
eens door de Sint uitgereikt.

• IN VOGELVLUCHT"

Het bestuur van "de Achtkastelenrij-
ders" had tijdens deze speciale bijeen-
komst in "de Herberg" tevens een bin-

• Bestuursmutaties binnen
Jong Gelre Vorden

De afdeling Vorden van Jong Gelre
zal de komende tijd, wat het bestuur
betreft een aantal nieuwe gezichten te
zien geven. Tijdens een goed bezoch-
te jaarvergadering in het Dorpscen-
trum stelde de aftredende bestuursle-
den Jan Borgman, Ina Broekgaarden
en Wim Ruesink zich niet meer her-
kiesbaar. In hun plaats werden geko-
zen Henriet Fokkink, Andre Knoef en
Jan Schieven. 'Tijdens een speciale
bijeenkomst in de maand december
zullen de aftredende bestuursleden in
het zonnetje worden gezet," zo deelde
de voorzitster Els Abbink aan de ver-
gadering mee.
In het jaaroverzicht van sekretaresse
Ina Broekgaarden passeerden de ve-
le aktiviteiten van het afgelopen jaar
de revue. De afdeling Vorden van
Jong Gelre telt thans 126 leden.
Penningmeesteres Karin Boers zag
een door haar ingediende begroting
voor het jaar 1988 door de vergadering
goedgekeurd. Tijdens deze vergade-
ring brachten de diverse commissies
die de afdeling Vorden rijk is, even-
eens verslag uit.
In het jaar 1989 zal Jong Gelre het 75-
jarig bestaan gaan herdenken. Om dit
extra luister bij te zetten zal er in au-
gustus 1988 naar alle waarschijnlijk-
heid een bakfietsenrace Parijs-Vorden
worden georganiseerd. Het bestuur
hoopt in het voorjaar met wat meer
duidelijker plannen te kunnen ko-
men. Voorts werden deze avond de di-
verse ontspanningsavonden voor het
komende winterseizoen besproken.

Kincrerspeelgoed -

TOT LICHAAMSOEFENING EN VERMAAK

MEN neemt aan, dat de bal (van hout, steen, leer, samengebonden
spullen enz.) het oudste speelgoed van de mens was, omdat moeder
natuur via vallende vruchten en rollende stenen ons het voorbeeld
leverde. Daaruit ontstonden niet alleen knikkeren, kegelen en alle soor-
ten van balspelen, maar wellicht ook het wiel (namelijk via de hoepel) en
dat is, zoals u weet, het begin geweest van onze beschaving, techniek
en oorlogen...
Knikkers en ballen vindt men terug in archeologische spitterijen. De
oude Egyptenaren gaven deze spullen hun doden mee, opdat zij in het
hiernamaals zich met luchtiger zaken konden bezig houden. Maar hoe
ging dat nu in ons goede vaderland, waar men zulke praktijken veel
minder toepaste?

SPELEN? HAD JE GEDACHT!

TOT aan de 18e eeuw gaat alles goed in
ons land. Net zoals vaders van nu hun
handen niet van de elektrische spoor-
wegen van hun zonen kunnen afhou-
den konden de middeleeuwers dat van
het kinderspeelgoed. Vliegers oplaten
was volwassenwerk, evenals vele bal-
spelen. Zelfs knikkeren en haasje-over
was niet beneden de waardigheid van
grote mensen. Want kinderspeelgoed
was duur en het grut kon ook wel
zonder speelgoed spelen: hinkelen, tik-
kertje, verstoppertje en de vele (vaak
oeroude) zang- en dansspelletjes:
schipper mag ik overvaren, ja of nee?,
witte zwanen, zwarte zwanen, wie gaat
er mee naar Engeland varen?, Maria zat
op een witte steen. Daar liep een oude
man op straat en tientallen anderen'
Niettemin is er een heerlijke onbevan-
genheid ten aanzien van het spel. Men
had er tijd voor, men waardeerde het
omdat er weinig ander vermaak was en
misschien vermoedde men toch wel dat
enige oefening van lichaam en geest
zi jn nut kon hebben. De kinderen
mochten spelen en ze deden dat: bik-
kelen. beugelen (bal door gat in wand
maar hij moest wel door de beugel
kunnen), knikkeren, touwtjespringen,
vliegeren, pijl en boog en dan komen
wij via de polsstok langzamerhand bij
de sportafdeling terecht. Pijl en boog,
zeiden we. Dat was gevaarlijk, maar dat
was ook de bedoeling. In de 16e en 17e
eeuw is er nogal wat baldadigheid. Zelfs
vormen kinderen uit dorpen en steden
benden die echte veldslagen met elkaar
leverden. Nagemaakte speren en
zwaarden, stenen, maar ook pijl en
boog werden dan hevig gebruikten niet
zonder resultaat. Wip en schommel, al
sinds de vroege Middeleeuwen bekend,

worden groter en fraaier (zodat ook
weer de volwassenen er op gaan zitten)
en de eerste metalen hoepels verschij-
nen.

Kermissen
OP de kermissen komen de grote wip-
pen en schommels. Een voorloper van
de draaimolen is de draaistok: een ge-
bogen staak met ronde knop met op
40cm hoogte een dwarslat. Daar kon
een kind op gaan zitten en met één
hand kon je de stok nu sneller en sneller
laten ronddraaien. Dat het kind daarvan
veelal doodmisselijk werd, verhoogde
de feestvreugde slechts.
Maar aan al dat blijde spelen komt in de
18e eeuw een eind, althans, dat was de
bedoeling. Wat dacht u? Aufklarung,
verlichting, leren! Jieronymus van Al-
phen (1746-1803) wist het wel:

'Mijn speelen is leeren - mijn leeren is
speelen,
En waarom zou mij dan het leeren
verveelen'?
Het lezen en schrijven verschaft mij
vermaak.
Mijn hoepel, mijn priktol verruil ik voor
boeken:
Ik wil m mijn prenten mijn tijdverdrijf
zoeken
't Is wijsheid, 't zijn deugden naar welke
ik haak.'

Zo zat dat. En denk nu niet dat 'mijn
prenten' op stripverhalen duidt want er
zit printen, drukken in. Zijn prenten zijn
dus leerboeken en anders niet! U zult
opmerken, dat de natuur wel sterker
dan de leer geweest zal zijn en dat de
kinderschare dus haar speelgoed wel
met hand en tand verdedigd zal hebben.

Klopt. Maar dan moest dat speelgoed
toch óók weer dienen om de kinderen
wijze lessen bij te brengen.

Nooit loopt mijn drijftol zonder slagen;
Want hou ik op, dan loopt hij niet.
Ik hebb' in al dat slaan verdriet
En zal om ander speelgoed vragen.

Welja, het was toch al gauw Sinterklaas,
zal ons Flipjen gedacht hebben. Maar in
plaats van ander speelgoed kreeg hij de
volgende wijze les:

Maar... is 't ook zo met Flipjen niet?
Ja: (zo erkent de kleine sukkel gedul-
dig) had ik nimmer slaag te vreezen,
'k Zou zelden in mijn boeken lezen,
En dat geeft Vader ook verdriet!

Foei! Dat ik van een tol moet leeren,
Met vlijt te werken zonder dwang!
'k Wil, tot mijn' straf, mijn leven lang,
Geen ander speelgoed gaan begeeren.

Verantwoord speelgoed
EN zo bleef dat toch wel de hele 19e
eeuw door: het speelgoed werd geduld,
maar als het geen aanwijsbaar nut had,
diende men het zo gauw mogelijk te
vergeten. Natuurlijk zijn er dan ook wel
verlichte lieden, die er op wijzen dat ook
jonge dieren spelen en dat ontspanning
en lichaamsoefening toch wel nuttige
zaken zijn, maar ze vinden weinig ge-
hoor.

Dan komen de folkloristen (Ter Gouw,
Van Vloten, Eoekenoogen) die kinder-
rijmen en -spelen verzamelen en op-
eens zien dat dit erfgoed van onze
beschaving is met een heel eigen ont-
wikkeling. Maar eerst in het begin van
onze eeuw verschijnt een waar stan-
daardwerk over ons onderwerp: A. de
Cock en Is. Teirlinck, Kinderspel en
Kinderlust in Zuid-Nederland, Gent
1902 tot 1908, acht delen vol materiaal
dat ook nu nog onmisbaar is bij de stu-
die van het kinderspel en speelgoed.
Sindsdien verschijnt er geen studie
meer over het streekeigene van provin-
cie of regio, of men besteedt ook ruime
aandacht aan ons onderwerp.

Sinds Jan Ligthart zijn spel en speel-
goed dan ook erkend als onmisbare
hulpmiddelen bij de ontwikkeling van
het kind. Nog heel lang blijft de term
'verantwoord speelgoed' heersen, in die
zin dat men het aanvaardt als het maar
nauwkeurig omschreven doeleinden
dient. Dingsigheidjes alleen voor de
lol... nee, eigenlijk willen wij dat nóg
niet.
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