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Met hartelijke gelukwensen van burgemeester Kamerling

Boekje over fam. Lotterman op
originele wijze uitgereikt
'Proberen de taal van de mensen te begrijpen, je in te leven in de gewoonten en de cultuur van een
volk. Helemaal jezelf eigenlijk wegcijferen. Maar tegelijkertijd toch proberen iets te brengen voor
die mensen, waaruit zij in hun geloof kunnen gaan werken.' Zo omschreef burgemeester E.J.C.
Kamerling vrijdagavond 15 december jl. het werk van Johan en Janny Lotterman. In de aula van de
Chr. Basisschool 'Het Hoge' kreeg hij het eerste exemplaar overhandigd van het boekje over het
ontwikkelings- en zendingswerk van deze Vordenaren.

Johan en Janny Lotterman schreven
het boekje 'Zending is een vak' op ver-
zoek van uitgeverij Kok uit Kampen,
gedurende hun verlofperiode in Vor-
den. In het boekje komt naar voren dat
een romantisch beeld over modern
/.endings- en ontwikkelingswerk niet
overeenkomt met de werkelijkheid.

Het is een vak waarvoor een lange
opleiding en een sterke motivatie ver-
eist /ijn.

In hun boek gaat liet Vordense echt-
paar op een goed leesbare manier o.a.
in op een aantal duidelijke verschillen
tussen de beschaving van de Tang-
gu's en onze Westeuropese cultuur.
/o gaan de Tanggif s op Papua Nieuw
Guinea heel anders om met menselijke
relaties en met tijd.
'Ik vind het werk van Johan en Janny
zeer bewonderingsvvaanlig', liet burge-
meester Kamerling weten, '/oiets kun
je eigenlijk alleen maar doen wanneer
je /elf daartoe een zeer goed en sterk
geloof hebt.'
Burgemeester Kamerling kreeg het
boekje uitgereikt door dhr. P. Koene,
de directeur van Wycliffe bijbelverta-
lers Nederland, de uitzendende orga-
nisatie van de familie Lotterman. Dhr.

Koene legde uit dat in het boekje goed
naar voren komt hoe het allemaal be-
gonnen is voor Johan en Janny en ook
waar het hen om begonnen is.

Symboliek
Je inleven in de ander en het doorge-
ven van wat je zelf geleerd hebt, zijn
twee belangrijke aspekten van het werk
op Papua Nieuw Guinea. Dat werd vrij-
dag ook op symbolische wijze duidelijk
gemaakt door de manier van uitreiken.
Burgemeester Kamerling behield het
gekregen boekje namelijk niet voor
zichzelf, maar overhandigde het met
een toespraakje aan de volgende per-
soon: mevr. Aartsen-Den Harder. Zij
legde, als wethouder van cultuur, na-
druk op de gelijkwaardigheid van de
culturen van de Tanggu's en van de
Nederlanders.

Zij overhandigde vervolgens het boek-
je aan de volgende in de r i j . Dit was
dhr. H. Peters, docent van de school
die de kinderen Lotterman tijdens hun
verlofperiode in Vorden bezochtten.
Hij bracht enkele annekdotes naar vo-
ren over Christy Lotierman. Zij had
bijvoorbeeld op een heel bijzondere

manier meegedaan aan de play-back-
wedstrijd^^) Koninginnedag. Samen
met haar^^endinnetje Jessica'beeldde
/ i j daar het gospelduo Elly en Rikkert
uit.

'Het werk van Johan en Janny wordt
ook wel beschouwd als 'je inworstelen
in de Tanggu-cultuur', om hen zo
goed mogelijk te kunnen begrijpen',
zei wethouder Aartsen. 'Je verplaatsen
in de denkwereld van de Papua's. En
dat inleven, dat geduld opbrengen, dat
is, denk ik, de kracht van Johan en Jan-
ny Lotterman, om daar het werk te
doen.'

Dhr. Peters gaf het boekje door aan dat
vriendinnetje Jessica Grievink. Uit haar
handen kwam het uiteindelijk terecht
bij de vader van Johan Lotterman, de
laatste van de rij.
Hoewel het echtpaar Lotterman sinds
juni jl. weer op Papua Nieuw Guinea is,
/uilen zij de uitreiking toch binnenkort
kunnen zien. Het geheel werd op een
videoband opgenomen, die naar Pa-
pua Nieuw Guinea zal worden verzon-
den. Langs die weg richtte de burge-
meester van Vorden zich ook tot het
echtpaar Lotterman. Tk wil u beiden
gelukwensen met dat werk dat u doen
mag', aldus dhr. Kamerling.

Voorbereiding Kinderkerstfeest
in volle gang

Maandagavond 25 december, Eerste Kerstdag, wordt het grote Vordense Kinderkerstfeest gehou-
den in de Dorpskerk. De voorbereidingen zijn in volle gang bij alle organiserende groepen: de
Geref. Kindernevendienst, de Herv. zondagsschool en de kinderclubs. Een groep van elf jongelui
oefent samen.voor een muzikaal intermezzo (zie foto). Anderen buigen zich over gedichten en
verhalen of halen de bijbehorende kleding van de herders te voorschijn. Op Eerste Kerstdag staan
de deuren van de Dorpskerk open voor de kinderen van 4 tot 12 jaar (en natuurlijk voor hun
familieleden en andere belangstellenden), zodat het kinderfeest om 19.00 uur kan beginnen.

KERKNIEUWS

Kerstnachtdiensten
Op kerstavond, zondag 24 december,
zijn er weer twee kerstnachtdiensten.
Ds. Klaassens zal in beide diensten
voorgaan. In de eerste dienst zal R. v.
Straten op het orgel spelen.
In de tweede dienst speelt Sursum Cor-
da. Beide diensten zijn in de Hervorm-
de Dorpskerk. Men is van harte wel-
kom.

P.C.O.B.
De leden van de P.C.O.B. kwamen op
14 dec. bij elkaar in de Wehme voor
een Kerstviering. De voorzitter mevr.
Groot Enzerink-Hoogerwaard verwel-
komd de aanwezigen; in het bijzonder
mevr. C. Tol-van Marijk uit Doetin-
chem.
Prachtig werd door haar voorgedragen
de gedichtencyclus 'dit is het vertelsel
van het kind' van D. van der Stoep. Sa-
men zingen en het lezen van Bijbelge-
deelten wisselden elkaar af. Een bij-
zondere manier van 'Kerst wijden'
waarnaar met grote aandacht werd ge-
luisterd.
In de pauze was er chocolademelk, kof-
fie en thee namens het Bestuur — en
een extra tractatie. Daarna werd een
verhaal gelezen van de Vlaamse schrij-
ver Anton Gooien, 'De vlucht naar
Egypte'.
De voorzitter sloot de wijding af met
dankgebed. De belangstelling voor
deze bijeenkomst was-groot.
Aan 't eind van de middag werden war-
me woorden van dank gericht tot mevr.
lol voor haar voortreffeyjèt begelei-
ding bij de zang, mevr. V^pberd, ons
bestuurslid, voor het vertolken van het
ontroerende verhaal, mevr. Jansen en
mevr. Kamphuis mochten woorden
van waardering ontvangen voor het
trouwe ziekenbezoek in 1989. De da-
mes kregen een kleine at^fee aange-
boden.
Meegedeeld werd nog dat begin janua-
ri 1990 na een ritje door de Achter-
hoek een nieuwjaarsvisite wordt ge-
houden ergens buiten Vorden, gezellig
met elkaar iets drinken en pannekoek
eten.

Tafeltje Dekje maand december mevr. Gille,
tel. 2151. Graag bellen vóór negen uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag van
10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.

Begrafenlsdienst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. Box, tel. 05730-54555.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

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

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

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

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

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

RONDOM KERSTMIS
Hervormde Gemeente
24 december, 4e Advent 10.00 uur: ds. K.H.W. Klaassens; 21.00 uur: Ere-

dienst op Kerstavond, herv./geref. evangelisatiecommis-
sie m.m.v. ds. K.H.W. Klaassens, A. Paas - orgel; 23.00
uur: Eredienst op Kerstavond, herv./geref. evangelisatie-
commissie m.m.v. ds. K.H.W. Klaassens, thema: 'machti-
ge God/hulpeloos kind', muziekvereniging Sursum Corda.

25 december, Eerste Kerstdag 10.00 uur: Kerkdienst voor jong en oud,
m.m.v. ds. H. Westerink; 19.00 uur: Kinderkerstfeest voor
alle kinderen, herv./geref. Tweede Kerstdag vanaf 15.00
uur: kerstviering oudere jeugd vanaf 14 jaar herv./geref. in
het Achterhuus, maaltijd na.

Gereformeerde Kerk Vorden
24 december 10.00 uur: ds. G.A. Westerveld, Apeldoorn; 21.00 uur: Kerst-

nachtdienst in de N.H. Kerk; 23.00 uur: Kerstnachtdienst
in de N.H. Kerk.

25 december, Eerste Kerstdag 10.00 uur: ds. P.W. Dekker; 19.00 uur:
Kerstviering met de jeugd in N.H. Kerk.

26 december, Tweede Kerstdag 10.00 uur: Gez. dienst in Geref. Kerk, ds.
Dekker.

R.K. Kerk Kranenburg
24 december 10.00 uur: Eucharistieviering; 23.00 uur: Nachtmis met Pa-

rochiekoor.
25 december, Eerste Kerstdag 9.00 uur: Eucharistie Viering; 75.00 uur:

Kindje wiegen.
26 december 9.00 uur: Eucharistieviering.

R.K. Kerk Vorden
23december 17.00uur: Eucharistieviering.
24 december 19.00 uur: Eucharistieviering, familieviering.
25 december, Eerste Kerstdag 10.30 uur: Eucharistieviering, herenkoor.
26 december 10.30 uur: Eucharistieviering.
Weekendwacht pastores: 25-26 december Pastoor van Zeelst, tel.

05752-1735.

Hervormde Kerk Wichmond
24 december 10.00 uur: ds. C. Fortgens, em. pred. te Warnsveld; 79.30

uur: ds. C. Bochanen, Kerstavond, dienst voor jong en
oud.

25 december, Eerste Kerstdag 10.00 uur: ds. C. Bochanen, Kerst.

R.K. Kerk Vierakker-Wichmond
23 december 17.00 uur: Eucharistieviering, volkszang.
24 december 10.00 uur: Boeteviering, herenkoor. Als voorbereiding op het

Kerstfeest; 21.00 uur: Nachtmis, dames- en herenkoor.
25 december 9.00 uur: Hoogfeest van Kerstmis. Gezinsviering, dames-

koor.
26 december 10.00 uur: Herenkoor. Gebedsdienst: viering van woord en

communie.
Weekendwacht pastores: 25-26 december Pastoor van Zeelst, tel.

05752-1735.

Weekenddienst huisarts Brandweeroe-n. b.g.g. tei 2222
23, 24, 25 en 26 december dr.

Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-

veel mogelijk tussen
9.30-10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschap-
pen en dringende konsul-
ten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

Tandarts
23 en 24 december J.A. Boom,

Ruurlo, tel. 05735-2400.
25 en 26 december J.H. Hage-

doorn, Lochem, tel.
05730-51483.

Spreekuur alleen voor spoedgeval-
len zaterdag en zondag
11.30-12.00 uur.

Dierenarts
Van zaterdag 23 december 12.00

uur tot zondagavond dr.
Breukink, tel. 1566. Te-
vens vanaf dinsdagavond
26 december avond- en
nachtdienst van 19.00 tot
7.00 uur.

25 en 26 december dr. Warringa,
tel. 1277.

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

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

Bureau voor thuis verplegen. 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.

Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494. Spreekuren
maandag en woensdag 11.00-12.15 uur. Ad-
viescommissie woningtoe-wijzing houdt zitting
in het Dorpscentrum de eerste maandag van
de maand van 19.00-20.00 dagelijks.

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

Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van ver-
pleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en week-
enddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens
kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/
weekenddiensten tel. 05750-29666.



Uitslag
ballonnenwedstrijd
De gelukkige prijswinnaars:
1e prijs: Simon Bargeman, Hoetinkhof 37
2e prijs: Tim Elbrink, Burg. Galleestraat
3e prijs: Winnie Dijkerman, Zutphenseweg 5

Troostprijs:
Thomas Besselink, Addinkhof 25
Nick Leferink, de Doeschot 28
Iwan Scholtz, van Heeckerenstraat 9
Olivier Rekers, Decaneyeweg 5

C© juwelier
siemerink
"OO- ODtlCiën
zutphenseweg 7 - vorden

De prijzen kunnen v.a. donderdag
in de winkel worden afgehaald.

21 22 23 27 28 29 30 Dec.

KERST MEUBEL-SHOW
Altijd de laagste prijs met schriftelijke prijsgarantie.

Tijdens de Kerst-show

SPECIALE AANBIEDINGEN
IN GEHEEL MASSIEF EIKEN MEUBELEN,

in zowel blank, honingkleur of donker eiken.

Graag tot ziens in de zaak met service!

PRNNEVDEEL
MEUBEL- EN TAPUTENHUIS.

Viengelo (gld)

ij wensen n prettige
en een gezond 1990.

TUSSEN KERST EN NIEUWJAAR ZIJN WIJ BEPERKT GEOPEND.

De Rabobank Vorden
zoekt een

Baliemedewerker Particulieren (M/V)
De baliemedewerker informeert en adviseert de relaties over alle
bankdiensten en is behulpzaam bij alle geldhandelingen aan de balie. De
gevraagde medewerker vervult een essentiële rol in de contacten tussen de
cliënten en de bank. De adviezen en voorlichting zullen van
doorslaggevende betekenis zijn voor de werving en het behoud van een
tevreden cliëntenbestand. De werkzaamheden worden verricht in
teamverband en met behulp van geavanceerde computerapparatuur.

Wij denken voor deze functie aan kandidaten tot 25 jaar met een afgeronde
schoolopleiding op minimaal HAVO/MEAO-niveau. De bereidheid tot het
volgen van vakgerichte studies dient aanwezig te zijn. Een flexibele
instelling en goede contactuele en commerciële vaardigheden zijn van
wezenlijk belang voor een goede functie-uitoefening.

De Rabobank biedt een goede honorering en uitstekende secundaire
voorwaarden, waaronder een dertiende maandsalaris, interessante
studiefaciliteiten en een premiespaarregeling.

Wilt u meer weten over aard en inhoud van deze functie, dan kunt u bellen
met de heer R. Klein Brinke, hoofd Particulieren, telefoon 05752-1888,
toestel 40.
Uw schriftelijke sollicitatie wordt binnen 14 dagen met belangstelling
verwacht door de diercteur van de bank, Postbus 28,7250 AA Vorden.

Rabobank S
Meer bank voor je geld

iTV

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617

/ Aanbiedingen geldig
do, vrij, zat:

21,22 en 23 dec.

Laat uw Kerstgroet
vergezeld gaan met

een Fruitmand

Verse
Ananas
per stuk

3,95

Fam. Huitink
en hun medewerkers

wensen u
Prettige Kerstdagen

en een
Voorspoedig

1990

Wil wensen U Prettige Feestdagen
met lekker brood en gebak van de
man die zelf alles maakt, warme
bakker Oplaat.

Wij bakken voor U:
de lekkerste kerststol, kerstbrood,
tulband, kersttaarten in vele
soorten en maten, roomboter
amandelkrans

Wat dacht U als toetje?
Een opgemaakte en leuk versierde

CHIPOLATAPUDDING
Wilt U bestellen?
Even 1373 bellen.

WARME BAKKER

OPLAAT
BAKT HET VOOR U

Bloemsierkunst

ÜRTIFL6UR -S* 05752-1436

Dorpsstraat 19 - VORDEN

DO.-VRIJ.-ZAT.

GRATIS BEZORGEN
VOOR DE KERST!

alleen in de gemeente Vorden.

Schoenaker
Café - Restaurant

Ruurloseweg 64
Vorden - Tel. 05752-6614

KLAVERJASSEN
op donderdag

10 januari/5 februari
22 maart/19 april.

Aanvang 20.00 uur.

THUIS IN DE
KERSTVAKANTIE?

Maak de

COPIETJES
van je werkstuk in de

bibliotheek.

BROTAVIT
6 GRANEN

GEZOND EN LEKKER

Ook met de Kerstdagen
'N FEEST OP TAFEL!

't wïnlultïi m v«n brood «n b«nk«t

SFEERVOL EN
SMAAKVOL

ZIJN UW KERSTDAGEN

met de Kerststol, Kerstkrans,
staven en kransjes.

NIEUW is onze RUMSPIJSBOL,
een ware delicatesse.

Alles van één kwaliteit: DE BESTE.

Vers van de Warme Bakker!

Wij wensen U,
ook namens onze medewerkers,
feestelijke, gezellige Kerstdagen.

't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22-Vorden-Tel. 05752-1877

Burg. Galle«ttut22Vordan-Tel. 05762-1877

L met

Televisie
reparaties

. direct
ui naar

BILJARTVERENIGING K.O.T.
organiseert tijdens de feestdagen:

1E KERSTDAG, 25 december
GROTE KERSTBINGO
met o.a. VELE GELDPRIJZEN.
Zaal geopend vanaf 18.00 uur.
Aanvang 19.30 uur.

ZATERDAG 30 DECEMBER
organiseren wij een

10-15-20 VAN ROOD TOERNOOI
Alleen zij die inwonend zijn in Vierakker, Wichmond,
Vorden of plaatselijk verbonden zijn door
verenigingsverband etc. kunnen hieraan deelnemen.
Er zijn PRACHTIGE PRIJZEN te winnen. Inschrijving
mogelijk tot 28 dec. '89.

ZONDAG 31 DECEMBER
(OUDEJAARSDAG) als van ouds gezellig

POT BILJARTEN
Hieraan kan iedereen deelnemen.
Aanvang 14.00 uur.

1e Kerstdag tot 18.00 uur gesloten.
Oudejaarsdag na 19.00 uur gesloten.

Wij wensen U prettige feestdagen en
een gelukkig Nieuwjaar.

Café Restaurant

D'n Olde Kriet
Dorpsstraat 25 - Wichmond - Tel. 05754-285

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

alle soorten
batterijen voor uw

hoort oestel

qe> juwelier
siemerink
oo opticien
Zutphenseweg 7 — Vorden

u wordt óók schoon
in een oude teil

Toch geven mensen van deze tijd de
voorkeur aan een verzorgde badka-
mer met een douche en/of een bad en
een royale wastafel. Een mooie badka-
mer is immers elke dag weer een ge-
not. We kunnen u daarover adviseren,
een prijs opgeven en de complete aan-
leg verzorgen. Praat er eens over met
de badkamer-specialist

. 7251

fons Jansen ̂
erkend gas- en watertechnisch

Burg Galleestraat 60 l
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

installateur Installatie en
onderhoud van centrale verwarming

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



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon en
broertje

Torn

Karin en Han
Pelgrum

Wouter
Bart
Joost

Vorden, 19 december 1989.
Ruurloseweg 19,
7251 LA Vorden.

Voor uw blijken van medele-
ven die ik mocht ontvangen,
zowel persoonlijk als schrifte-
lijk tijdens het plotselinge over-
lijden van mijn geliefde en
zorgzame moeder

Jantje Kettelarij-
Eenink

betuig ik u langs deze weg
mijn oprechte dank.

E.J. Kettelarij

Vorden, december 1989
Lindeseweg 3

Langs deze weg willen wij
iedereen heel hartelijk bedan-
ken voor de gelukwensen en
kado's die wij op onze trouw-
dag mochten ontvangen.
Het was voor ons een schitte-
rende dag!

Roei en

Nelleke Langius
Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden

Hierbij willen wij iedereen be-
danken die op welke wijze dan
ook ons 40-jarig huwelijksfeest
onvergetelijk heeft gemaakt.
Allemaal goede Kerstdagen
en een gelukkig en gezond
1990 toegewenst door

Gee en Ap
van Bruggen

Brandenborchweg 5
Vorden.

De praktijk van dr. Haas is
gesloten op 27, 28 en 29 de-
cember.
De praktijk wordt waargeno-
men voor patiënten A t/m K
door dr. Dagevos, Zutphense-
weg 62. Tel. 2432. Voor pa-
tiënten L t/m Z door dr. Sterrin-
ga, Schoolstraat 9. Tel. 1255.

• TE KOOP:
2 herders, zeer waaks. Prijs
n.o.t.k. Geen handelaren.
Tel. 05752-1667.

• Wie heeft op 9 december
bij Frans Bekken zijn-.
Portemonnee verloren op de
Ruurloseweg 86.
Tel. 05752-6825.

• l n januari start er weer een
cursus schoonschrijven in
het Italic handschrift.
Inlichtingen en opgaven bij:
G.T. Terpstra, Galgengoorweg
11. Tel. 2301.

• TE KOOP:
bankstel 3-2 zits, zwart essen
+ kast. Na 19.00 uur.
Tel. 05752-6615.

• GEVRAAGD:
Flinke zelfstandige hulp voor
het schoonmaken van nieuw-
bouwappartement. Ca. begin
februari '90.
Brieven onder nr. 38-1 aan
Buro Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• TE KOOP:
judopak, mt. 152 t/m 176, en
een houtkachel (4 jaar oud).
Tel. 1717.

Het

Black Zorro
team

wenst U

Prettige Kerstdagen
en een Voorspoedig

1990.

EHBO
afd. Baak-Vierakker

wenst leden, donateurs en
begunstigers

Prettige Kerstdagen
en een Voorspoedig

1990.
DONDERDAG

21 DECEMBER a.s.

KERST
KLAVERJASSEN/

JOKEREN
Aanvang 20.00 uur in de

kantine van de
Voetbalvereniging Vorden.
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Jan en Annie Garritsen
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hopen op zaterdag 30 december samen
met de kinderen hun 25-jarig huwelijks-
feest te vieren.

We beginnen dit feest met een Eucharis-
tieviering om 17.00 uur in de St. Willibror-
duskerkteVierakker.

Gelegenheid tot feliciteren van 18.00 tot
19.30 uur in het St. Ludgerusgebouw te
Vierakker.

*
*

december 1989
7234SLWichmond
Beeklaan 30
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In plaats van kaarten

Op zaterdag 30 december a.s. hoop ik mijn 80ste
verjaardag te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren is er van 15.00 tot 17.00
uur in zaal Schoenaker, Ruurloseweg 64, Kranen-
burg.
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G. Kreunen
Mosselseweg 2
7251 KT Vorden

l
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Na een moedig gedragen ziekte is van ons heenge-
gaan mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma

Antonia Ribbink-Bosch
op de leeftijd van 65 jaar.

G.J. Ribbink
Tinyen Johan

Jochem
Ivonne
Ivette

7251 BM Vorden, 14 december 1989
HetJebbink18

De teraardebestelling heeft plaatsgehad op maandag
18 december op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den.

Muziekvereniging
CONCORDIA"

dankt een ieder die de oliebollen-
actie wederom tot zo'n groot succes
heeft gemaakt.
Door de zeer grote afname hebben
wij lang niet iedereen kunnen be-
voorraden, het volgend jaar hopen
wij de produktie zodanig op te voe-
ren dat wij iedereen onze oliebollen
kunnen laten proeven.

Het Bestuur en leden.

OPENINGSTIJDEN:
ma. i in do. v. 9.00-18.00 uu r ; v r i j . v. 9.00-21.00 uu r ;
•/M. v. l>.00-16.00 u u r .

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullef-vordcfi bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

MMï\ wensen U
prett\§e tees\c\a§en en een

voorspoed^ n\eu\w\aar.

Ook in het nieuwe jaar
staan wij met service, kwaliteit
en vakmanschap voor U klaar.

RADIO-TV-VIDEO
Akkermansstraat 9 - Velswijk

ONDERLINGE WAARBORG MIJ
VORDEN w.A.

wenst U
Prettige Kerstdagen en
een Voorspoedig
Nieuwjaar.

Service Kantoor Warnsveld tel. 05750-26222
Buitendienst: A. Florijn tel. 08342-2617

GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET

Kennisgeving terinzagelegging beschikking tot
wijziging van
vergunningsvoorschriften (art. 40, lid 2, Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
22-12-1989 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en
van 14.00 tot 16.00 uur, behalve de vrijdagmiddag,
alsmede op de maandagavonden in het Dorpscen-
trum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage de
volgende beschikking tot wijziging van de vergunning
ingevolge de Hinderwet, enwel van:

1. dhr. G.B. Jacobs, Dorpsstraat 8, 7251 BB Vorden
tot wijziging c.q. aanvulling van een aantal voor-
schriften van de op 23 november 1982 verleende
revisie-vergunning voor onder meer een cafetaria,
gelegen aan de Dorpsstraat 8 te Vorden;

2. Stichting Dorpscentrum Vorden, p/a het Wiemelink
18, 7251 CZ Vorden tot wijziging c.q. aanvulling
van een aantal voorschriften van de op 25 augus-
tus 1987 verleende vergunning voor een horecabe-
drijf, gelegen aan de Raadhuisstraat 4 en 6 te Vor-
den.

De wijziging c.q. aanvulling als bedoeld achter punt 1
houdt verband met het voornemen van dhr. Jacobs
om diens eigen auto permanent te mogen parkeren
op een terreintje gelegen aan de zuidzijde van de par-
tyruimte gedurende de etmaalperiode. Voorts is ver-
zocht om dat terreintje eveneens te mogen gebruiken
voor laad- en losaktiviteiten gedurende de dagperio-
de, waarbij de nooduitgang aan de zuidzijde van ge-
noemde ruimte eveneens mag worden gebruikt. Gelet
op het beperkt karakter van de laad- en losaktiviteiten
en het parkeren van de eigen auto is de voorgenomen
wijziging niet in strijd met het belang van het voorko-
men of beperken van gevaar, schade of hinder buiten
de inrichting. De huidige voorschriften van genoemde
vergunning laten de voorgenomen aktiviteiten niet toe
momenteel.
De wijziging c.q. aanvulling als bedoeld achter punt 2
houdt verband met het feit, dat uit een gehouden
akoestisch rapport is gebleken, dat op basis van het
normale huidige gebruik van het Dorpscentrum de ge-
luidsvoorschriften worden overschreden bij lawaaieri-
ge aktiviteiten, die zo nu en dan voorkomen (muziek-
uitvoeringen, bluesconcerten e.d.). Bovendien is op
het aangrenzende GEMS-terrein woningbouw ge-
pland. Verzocht is dan ook om geluidsisolerende
voorzieningen te mogen treffen, enwel voor de toneel-
toren en een akoestische deursluis te mogen aan-
brengen aan de westelijke nooduitgang. Tenslotte is
gevraagd om een ontheffing van 10x per jaar te mo-
gen ontvangen voor het organiseren van lawaaierige
aktiviteiten. Op grond van het huidig gebruik lijken ons
deze wijzigingen in het belang van het voorkomen of
beperken van gevaar, schade of hinder buiten de
inrichting verantwoord.

BEROEP tegen deze beschikking kan worden inge-
steld door:
a. de vergunninghouder;
b. degene die het verzoek tot het geven van de be-

schikking heeft gedaan;
c. de betrokken adviseurs;
d. andere betrokken overheidsorganen, indien zij be-

zwaren hebben ingebracht tegen het voornemen
tot wijziging der vergunning;

e. degenen die tijdig bezwaren hebben ingebracht te-
gen de ontwerp-beschikking;

f. enige andere belanghebbende die aantoont, dat hij
redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwa-
ren in te brengen tegen de ontwerp-vergunning.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afde-
ling voor de Geschillen van bestuur van de Raad van
State en in tweevoud worden ingediend bij deze Afde-
ling, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage, enwel
voor 22 januari 1990.
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
60a van de Wet op de Raad van State een verzoek
doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het
treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek
moet voor genoemde datum worden gericht aan de
voorzitter van genoemde Afdeling.
Een niet terstond van kracht verklaarde beschikking
wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Datum: 13 december 1989.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

Schoonmaakbedrijf

D. HUURNEMAN
Frederikseplein 72 - 7231 KH Warnsveld
Telefoon 05750-26505

Voor schone ramen!!!
En verder voor alle voorkomende

schoonmaakwerkzaamheden.

Wij wensen u prettige Kerstdagen en een gelukkig 1990.

HET PERSONEEL EN DE BEDIENING VAN HET
GRAAF OTTOBAD WENST U PRETTIGE KERSTDAGEN
EN EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR.
De gehele kerstvakantie (23 dec. tot 8 jan.), behoudens beide kerstdagen en
Nieuwjaarsdag, kunt u met uw kinderen, kennissen of vrienden, urenlang gezellig (en
goedkoop) doorbrengen in het moderne Graaf Ottobad. Het bad is prima geoutilleerd en
is voorzien van:

— 31 mtr. lange waterglijbaan
— „zonne-eiland" (slechts f 1,- per kwartier!)
- veilig peuterbadje met waterwip en speeltjes
- kletterende waterval
- zonnebanken om heerlijk privé te bruinen
- gratis haardrogers in dames- en herengarderobe
- alle bassins 27 graden watertemperatuur
-TV-bewaking in garderobe
- minikluisjes voor waardevolle voorwerpen
- gezellig restaurant met uitzicht op bassins
- loopbrug over het water.

KERSTVAKANTIE
WIJZIGING OPENINGSTIJDEN

1* KERSTDAG 25 DECEMBER BAD GESLOTEN
2£ KERSTDAG 26 DECEMBER BAD GESLOTEN
WOENSDAG 27DECEMBER OPEN V.A. 10.00 UUR
WOENSDAG 3 JANUARI OPEN V.A. 10.00 UUR

OP ALLE OVERIGE TIJDSTIPPEN IS HET BAD GEOPEND VOLGENS
ROOSTER. RAADPLEEG HIERVOOR DE KASSA!

ATTENTIE!!
KERSTVAKANTIE - FILMVAKANTIE!
Iedere middag van 13.30-16.00 uur worden in het bad
leuke kinderfilms vertoond. HET FILMKIJKEN KOST
NIETS! Het kaartje voor uw kind slechts f 2,05 voor één
hele middag!

In kombinatie met onze VERJAARDAGSAANBIEDING
een prima gelegenheid om eens langs te komen!

Het jarige kind dat met minimaal 6 vriendjes of vriendinnetjes bij ons de
verjaardag komt vieren, mag GRATIS naar binnen, en wanneer de groep
na afloop toe is aan een bordje friet met limonatie in het restaurant, krijgt
het,,f eestvarkentje" dit ook nog eens helemaal gratis!

Graaf Ottobad Zutpheî
VOOR ALLE INFORMATIE "ff 05750-25377

CaféUENK
Nieuwstad 13 - Vorden

24/12 Kerstavond na 18.00 uur gesloten
25/12 1 e Kerstdag gesloten
26/12 2e Kerstdag geopend

31/12 Oudejaarsdag na 18.00 uur gesloten
1/1 Nieuwjaarsdag 1990 gehele dag gesloten

OUDEJAARSMIDDAG
PotbJIjarten met mooie prijzen

Tevens wensen wij u
prettige feestdagen en 'n voorspoedig 1990.

Extra Koopavond

Donderdag
21 december

19.00-21.00 uur
Vordense

Ondernemers Vereniging

VUURWERK - PIJLEN - ROTJES - KANONSLAGEN

Grote keus in siervuurwerk
10% voorverkoop korting tot 28 december
Haal onze bestellijst met lage prijzen. Assortiment v.a. f 8,50

Super rotje perpakje 0,15 iiip I iiAt MI
Japanse kanonslag perpakje f 0,50 IMICU W ..
Japanse kanonslag per slot, 200 stuks l 9,50 1 meter verrassingspakket
Super kanonslag per pakje f 0,55 waarde ca. f 60 - NU
Super kanonslag persiot, 240 stuks f 19,50 WAPEN EN SPORTHANDEL
Dragon crackers doosje met 125 stuks f 7,50

f35,-

Verkoop en afhalen op vrijdag 29 en zaterdag 30 december.
Bestel snel, dan is alles nog in voorraad!!!

Marren
Zutphenseweg - Vorden



Trettige <Kg.rstd.agen

en een Voorspoedig 1990

Fa. A. Beeftink en Zn,
EN MEDEWERKERS

Joostinkweg 12 - Vorden

PRETTIGE KERSTDAGEN en een

GEZOND EN MOOI 1990 gewenst door:

HUIDVERZORGING

,

Het Jebbink 36 - 7251 BM Vorden - tel. 3025

Voor uw rij- en theorie-opleiding

Wij wensen u prettige feestdagen

en een geslaagd 1990

AUTORIJSCHOOL
HORSTMAN
De Eendracht 3
7251 GA Vorden
Telefoon 05752-1012

Eetcafé 't Zwaantje
HENGELOSEWEG 14 - VORDEN - TEL: 1661

wenst u
Prettige Kerstdagen
en een
gelukkig nieuwjaar

Schoonheidssalon „Bjoetie"
wenst u

Prettige Feestdagen!
en een

„natuurlijk mooi'

en gezond 1990

ANSJONGBLOETS
HetWiemelink9-7251 CW Vorden
Telefoon: 3560

Het beste adres voor uw
Lederwaren

Kousen en Sokken

&WITO

Johan & Altje Pluimers
9 -* iv*.

Modefournituren
Knopen
Garen
Ritsen
Kant

DE ALMELOSE

DROPSPECIALIST
U weet wel waarom

o
. 7251 l

fonsjanserr-
erkend gas- en watertechnisch

Burg Gallcestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

installateur

wenst u
Prettige Kerstdagen
en 'n gezond 1990.

AANNEMERSBEDRIJF

Fa. G. Bargeman en Zn.
EN MEDEWERKERS

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

Ruurloseweg 53 - Vorden - Telefoon 1258

wenst aiien Prettige Kerstdagen

en een Gelukkig Nieuwjaar

Autoschade
Theo Terwel

Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

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

Eetcafé 't Zwaantje
HENGELOSEWEG 14-VORDEN-TEL: 1661

Wij zijn GESLOTEN
op 1e, 20 Kerstdag
en 1 januari

CERTINA DS:
een horloge met karakter

De internationale allure van Certina.
Swiss Made. Onverwoestbaar en func-
tioneel. Kortom: sportieve horloges die

tegen een stootje kunnen.

6.50
CERTINA-DS

Zwitserse traditie

06 juwelier
siemerink. • • ••
oo opticien

WEEK-
AANBIEDING

Skoda105S
Bouwjaar 1985, wit, km.sti
73.000.

Prijs f 3.600,-

Autobedrijf

POLMAN
Vordenseweg21-23
WARNSVELD
Tel. 05752-3568

APK-keuringsbedrijf

BlJ DEZE DELEN WIJ U MEDE DAT ONS

KANTOOR IN DE PERIODE

VAN WOENSDAG 27 DECEMBER

T/M VRIJDAG 29 DECEMBER

1989
GESLOTEN ZAL ZIJN

Administratie- en

Belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK
Raadhuisstraat 22, Vorden

Corr. adres: Postbus 97, 7250 AB Vorden

H.H. WandeiWielastingconsulent
Ottenkampweg 16, Keijenborg

Tel. 05753-3274

Prettige Kerstdagen en 'n
gelukkig en vooral gezond

1990.

Schildersbedrijf

A. PETERS

Ruurloseweg 54
7251 LR Vorden
Tel. 05752-6565

ledere vrijdagmorgen op de weekmarkt:

WITVOET, vishandel
ROSSEL, eieren en haantjes
VAN BARNEVELD, stoffen

BAKKER, kaas
DE EEKHOORN, notenbar, zuidvruchten

SCHEPERS, japonnen, vesten
JONKER, vlees en vleeswaren

DIEFERINK, dames- en heren ondergoed
WELMERS, groente, aardappelen, fruit

T STOEPJE, brood, banket, enz.

VRIJDAG 22 DECEMBER GROTE KERSTKRANSACTIE
VAN 8.30-13.00 UUR OP DE MARKT MET WAARDEBONNEN.

Tevens waardebonnen voor één kop koffie,
aangeboden door „DE HERBERG"

MARKTVERENIGING EN KOOPLIEDEN WENSEN U
PRETTIGE KERSTMIS EN EEN VOORSPOEDIG 1990

Fa. R. van Leeuwen
Bedrijfs- en Veiligheidskleding

Spijkerbroeken
Sweatshirts
Flanellen
werkhemden

_v.a.

v.a.

_v.a.

49,90
49,90

25,90

DIVERSE OVERALLS, etc.

^ CAFÉ-RESTAURANT "^

.,
VORDEN

KERSTMARKTAANBIEDING

Appel- of kwarkgebak 2,—

Glas glühwein 2,—

Roerdink
Overhemden

effen, strepen en ruiten
vanaf maat
36 t/m 48

Kalkoen
Kalkoenfilet
Hazebouten
Filet
Kalkoendijen
Hazeruggen
Wild Konijn_
Kuikenrollade

1 kilo 8,70

.100 gram 1,55

-Va kilo 5,75

_1 kilo 13,95

1 kilo 8,75

_-Vakilo 9,75

_i kilo 9,20
.1 kilo 13,95

POELIER

HOFFMAN

•SE
3 HYACINTHEN

4,25

2 GROTE KERSTSTERREN 9,1

BOS TROSANJERS 4,75

BOS NARCISSEN 2,75

;, SAMEN 6,50

KERSTBAKJES
6,75

DE VALEWEIDE-bloemen



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

Donderdag 21 december 1989
51 e jaargang nr. 38

H. Tjoonk (WD) in Raad:

'Raadsleden zijn de piassen6

'Ik vind het onlogisch dat de raad een direkteur van de openbare
basisschool benoemt, terwijl zij de man niet eens kent. Ik heb het
gevoel dat de raad er voor noppes zit. De voorzitter trekt aan de
touwtjes en de raadsleden zijn de piassen'.
Met div.c woorden uitte WD-fraktie-
voorz.it ter H. Tjoonk dinsdagavond in
de raad van Vorden zijn ongenoegen
over hel feit dat hij niet in de gelegen-
heid was gesteld om kennis te maken
met de kandidaten die voor de functie
van direkteur van de/e school in aan-
merking kwamen. CDA-fraktievoorzit-
ter A. l 1 . Boers wilde wel even recht ge-
/.et x.ien dat raadsleden geen piassen
/ijn. 'Wij zijn bij de gehele procedure
door twee wethouders goed vertegen-
woordigd geweest. En in de/e raadsle-
den hebhen we voldoende voltrouwen',
aldus Boers, / i jn woorden werden on-
derschreven door PvdA fraktievoorz.it-
ter W.M. Voortrnan. Beide heren wa-
ren wel van mening dat de gehele pro-

cedure vooraf beter doorgesproken
had kunnen worden, maar vonden dit
verder niet zwaarwegend. Wethouder
Mr. M.A.V. Slingenberg (WD) beaam-
de dat hij ver/uim had de commissie
financiën in te lichten. Een procedure
waarin behalve de beide wethouders,
de ouderraad, de medezeggenschaps-
raad en de Inspekteur van Onderwijs
achtte hij overigens meer dan voldoen-
de. De raad besloot unaniem om de
heer A. van de Berg uit Delft met in-
gang van l februari 1990 tot direkteur
van de basisschool 'De Dorpsschool' te
benoemen en de huidige direkteur H.
van Meerem op diens ver/oek met in-
gang van 8 januari 1990 eervol te ont-
slaan.

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

Copy binnen 21 december.

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

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

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

Ed. Hengelo verschijnt NIET in week 1.

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

Verhuisnummering
Een verzoek van de heren H.W. Elbrink
en J.J. Funke, beiden wonende aan de
Burgemeester Galleestraat te Vorden
om bestuurscompensatie voor schade
als gevolg van de verhuisnummering
die noodzakelijk was door de bouw van
2 winkels en een bovenwoning in deze
straat, werd door de raad afgewezen.
De heer A.H. Boers (CDA) argumen-
teerde dat het algemeen belang van
een goede verhuisnummering bij hem
voorop staat. Hij wees hierbij, evenals
het college, op het gevaar van een pre-
cedentwerking. Bij socialist W.M.
Voortrnan stond de vraag centraal hoe
voorkom je in het vervolg dergelijke si-
tuaties? De toezegging van burgemees-
ter Kamerling om in de toekomst bij
kleinere plannen (bijv. één of twee wo-
ningen) dit met de nodige voorzichtig-
heid te bekijken, deed Voortman be-
sluiten zich achter het collegevoorstel
te scharen. De heer H. Tjoonk (WD)
die een benummering 3a; 3b en 3c had
voorgesteld voor genoemde panden en
bovenwoning, ging toen de meerder-
heid van de raad toch met college-
voorstel meeging, ook akkoord.

Gouden speld
De 80-jarige ere-voorzitter van de voet-
balvereniging 'Vorden', de heer W.
Kuijper uit Zutphen werd op zijn ver-
jaardag verrast met de gouden speld
van deze vereniging. Tijdens een sfeer-
volle party voor familie, vrienden en za-
kenrelaties in Hotel Bakker, schetste de
vice-voorzitter van 'Vorden' de heer H.
de Jonge de nauwe banden die er altijd
tussen de ere-voorzitter en zijn club
zijn blijven bestaan. Zo maakte de heer
Kuijper het afgelopen zomer, tijdens
het 60-jarig jubileum nog deel uit van
de jubileumcommissie. In de vijftiger
en zestiger jaren hanteerde de heer
Kuijper in totaal 17 jaren de voorzit-
tershamer bij 'Vorden'. Van oorsprong
Hovenaar, werd de jarige door zijn
naaste familie nog een keer verrast. Op
gegeven n^Ément zwaaiden de deuren
van de gî P* zaal van Hotel Bakker
open en kwam de boerenkapel 'De
Stroodopers' uit Zutphen zijn opwach-
ting maken en w~rd de jarige een muzi-
kale hulde gebracht. 'Wie bunt.de jon-
gens uut de^-ieuve van de stenenbak-
kerie', ble^^durende het verdere ver-
loop van deavond een onvervalste hit!

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

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

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

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

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

TORTPLAATS
ARMHOEDE

Dinsdagmorgen 2 januari 1990 is de
stortplaats gesloten in verband met de
nieuwjaarsviering. Vanaf 12.30 uur is
de stortplaats weer geopend.

PI

l

IEUW/AARS-
RECEPTIE OP

WOENSDAG
3 JANUARI 1990

Op woensdag 3 januari 1990 houdt het
gemeentebestuur een nieuwjaarsre-
ceptie in het gemeentehuis. Deze re-
ceptie begint om 20.00 uur en duurt
tot ongeveer 21.30 uur.

APVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben
aan de heer H.J. Kelderman te Zut-
phen een vergunning verleend voor
het kappen van 1,2 ha bos aan de
Schuttestraat, ter hoogte van de Hoge
Slagdij k.
Op grond van de Boswet dient de heer
Kelderman binnen driejaar na de vel-
ling te herplanten.
Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wet-
houders een bezwaarschrift worden in-
gediend.

FSTEKEN VAN
VUURWERK

Het afsteken van vuurwerk is toege-
staan op 30 december van 08.00 tot
20.00 uur, op 31 december 1989 na
20.00 uur en op l januari 1990 voor
02.00 uur.
Denk bij het afsteken van vuurwerk aan
de veiligheid van anderen en aan die
van uzelf! Neem daarbij tenminste de
volgende regels in acht:

— koop alleen vuurwerk van een goe-
de kwaliteit waar een Nederlandse
gebruiksaanwijzing bijzit. De winke-
lier met een vergunning kunt u her-
kennen aan een biljet met de tekst:
'Verkoop Vuurwerk, Roken en
Open Vuur Verboden';

— vuurwerk mag alleen verkocht wor-
den aan prsonen ouder dan 18 jaar;

— koop geen pakket kindervuurwerk
voor de kleintjes, koud vuur bestaat
niet, vuurwerk voor kinderen even-
min;

— lees de gebruiksaanwijzing Van te
voren. Op het moment dat vuur-
werk afgestoken mag worden is het
donker en dan is de instructie niet
te lezen;

— steek vuurwerk alleen aan met iets
dat gloeit, zoals een brandende si-
gaar of sigaret, een vlam van een
aansteker of lucifer kan de lont er-
gens in het midden aansteken en
dat verkort de tijd tot explosie;

— steek geen vuurwerk aan dat een be-
schadigde of gebroken lont heeft,
vaak zijn dat aanstaande weigeraars,

of leveren ze andere ontsteking-
sproblemen;

— steek weigeraars nooit opnieuw aan.
De kans dat er geen tijd is om op
veilige afstand te komen, is veel te
groot;

— steek elk vuurwerk apart aan, vuur-
werk bundelen is levensgevaarlijk;

— steek vuurwerk nooit in de hand af.
Zet vuurpijlen voor het afsteken in
een fles. Die fles moet ingegraven
zijn in de grond, zodat hij niet kan
omvallen als de vuurpijl omhoog
gaat. Is de grond te hard of bevro-
ren, dan kan de fles gedeeltelijk met
zand worden gevuld;

— denk aan de huisdieren. Hun oren
zijn veel gevoeliger voor knallen
dan de onze. Houd ze binnen en
zelfs daar hebben ze het al moeilijk
genoeg;

— ruim na het afsteken zoveel moge-
lijk op straat de rommel op. Daar-
mee voorkomt u dat er de volgende
dag allerlei 'weigeraars' worden ver-
zameld en opnieuw afgestoken.

Advies en klachtenlijn
Wilt u meer weten over vuurwerk of
heeft u vragen of klachten over
(on)veilige produkten, dan kunt u gra-
tis bellen naar de Advies— en
Klachtenlijn van de Stichting Consu-
ment en Veiligheid, telefoon
06-0220220. Ook kunt u een briefje
sturen in een envelop zonder postzegel
naar: Stichting Consument en Veilig-
heid, Antwoordnummer 17035, 1000
SL Amsterdam.

Deze informatie is een gedeeltelijke
weergaven van een folder van de Stich-
ting Consument en Veiligheid.

Stichting
Consument en
Veiligheid

O6-0220 210

Betaling abonnementsgeld
vanaf donderdag 14 december 1989
tot 19 januari 1990

Het abonnementsgeld voor 1990 voor Contact ed. Vorden bedraagt

f 36,- inklusief 6% BTW
als u voor 19 januari 1990 betaalt.

Betaalt u na 19 januari (ook girobetalers) dan brengen wij u f 5,-
administratiekosten in rekening.

U VERDIENT DUS f 5- als u vóór 19 januari betaalt!
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374; Amrobank nr. 48.63.19.245;
Bondsspaarbank nr. 92.31.24.004; Postgiro nr. 1.20.58.67
t.n.v. Drukkerij Weevers BV, Vorden

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

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 POSTBUS 22 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752 1010 TELEFAX 05752-1066

De redactie.

Sfeervolle kerstmarkt in verlicht
Vorden met veel bezoekers 'van
buiten6

Wim Polman, voorzitter van de Vordense Ondernemers Vereniging (VOV) was zaterdagmiddag
een gelukkig mens toen hij zich glunderend voortbewoog tussen de vele bezoekers aan de Kerst-
markt. Een rekord aantal mensen (ruim 500) zaten na afloop aan de traditionele boerenkool met
worst. Klaas Bakker en zijn personeel liet de bezoekers zich tegoed doen aan wat je zou kunnen
noemen een 'olderwetse boerenmaaltijd' voor slechts vijf gulden!
De afgelopen dagen leek v<j|^:ht Vor-
den in duisternis te word^Bgehuld.
Een week geleden hadden VOV leden
/o'n 150 kerstbomen geplaatst welke
door de badmintonclub van snoeren
en lampen werden voorzien.
Wim Polman deed deze week via de
krant nog een oproep op c^K>rdena-
ren om toch vooral geen larrqren uit de
bomen te halen. 'Het gaat de VOV niet
om de kosten van de lampen, het gaat
ons om de veiligheid. Fittingen zonder
lampen kunnen gevaar opleveren', al-
dus Polman.
De uitermate slechte weersomstandig-
heden van de afgelopen week hadden
tot gevolg dat veel kerstbomen tegen

de grond gingen. 'Achteraf viel de
schade erg mee. Goed, er moesten wel
wat kapotte lampen vervangen worden
en ik denk verder dat de oproep in de
krant ook geholpen heeft. Wanneer je
dan het grote aantal bezoekers op de
Kerstmarkt ziet, kun je alleen maar
konstateren dat het vele werk niet voor
niets is geweest', aldus een tevreden
Polman.

De markt op zich werd zaterdag opge-
luisterd door de medewerking van vrij-
wel alle plaatselijke kulturele vereni-
gingen op gebied van zang, dans en
muziek. Wichmond-Vierakker werd
vertegenwoordigd door het Ned. Her-

vormd Kerkkoor en het gemengd koor.
Allebei met de naam 'Wichmond/Vie-
rakker'.

Een knapperig houtvuur, een Glüh-
wijntje van Corry ten Barge, boeren-
kool met worst van Klaas Bakker, zie-
hier de ingrediënten vooreen gezellige
markt. De plaatselijke ondernemers
die met een kraam op de Kerstmarkt
stonden, toonden zich eveneens tevre-
den over de omzet.

Commissie voor beroep en
bezwaarschriften buigt zich over
'interpretatie begrip aktieve
rekreatie6

De commissie voor bezwaar- en beroepschriften kwam donder-
dagavond onder voorzitterschap van de heer H.E. de Boer bijeen
om het beroepschrift te behandelen van de heer J.H. Harmsen uit
Assen. Deze is bij de raad in beroep gegaan omdat het college
hem een bouwvergunning heeft geweigerd voor het bouwen van
een paardestal en berging aan de Joostinkweg te Vorden.

Op een vraag vanuit de commissie of
hij wist dat op de grond de bestemming
'aktieve rekreatie' lag antwoordde hij
bevestigend. 'In mijn gedachtengang
kan de bestemming 'aktieve rekreatie'
goed ingevuld worden op de manier
zoals ik die voor ogen heb. Ik wil daar
gewoon educatief bezig zijn met huif-
karren. Bejaarden en gehandicapten
een ritje laten maken. Niet met de be-
doeling om er geld aan te verdienen. Ik
heb een goed salaris, hoewel ik natuur-
lijk geen Sinterklaas ben. B & W passen
te kinderachtig en te onnozel het be-
grip 'aktieve rekreatie' toe. De fiet-
scrossclub bestaat niet meer, het colle-
ge moet het eens praktisch bekijken',
zo sprak hij.

Op dit terrein hield de voormalige fïet-
scrossclub van de 'Graafschaprijders',
die het terrein had gehuurd, haar akti-
viteiten. De grond kreeg toen de bes-
temming 'Aktieve rekreatie'. Nader
aangeduid als gronden voor 'Speldoe-
leinden, waaronder begrepen een fïet-
scrossbaan met daarbij behorende ver-
hogingen en verhardingen, alsmede
zandbakken en klimwerktuigen met
daarbij behorende of daarin passende
kleine gebouwen, zomede andere
bouwwerken en andere werken'.
Inmiddels is de fietscrossclub ter ziele
en heeft de heer Harmsen het stuk
grond aangekocht. Hij vertelde de
commissie dat hij over een paar jaar in
de VUT hoopt te gaan. Hij wil dan weer
vanuit Assen naar zijn vroegere woon-
plaats Vorden terugkeren. Om straks
wat om handen te hebben kocht hij het
stuk grond aan de Joostinkweg. Inmid-
dels lopen daar een aantal paarden
waarvoor hij een paardestal en berging
wil bouwen.

Op genoemd terrein is een bebouwing
aanwezig van 57 m2. De heer H. Ditzel
die het standpunt van het college toe-
lichtte wees erop dat in de zienswijze
van de heer Harmsen er voor iedere
vorm van rekreatie, of deze nu wel of

Vorden op TV
A.S. zaterdag 23 december om ± 23.00 uur wordt op Veronica
een samenvatting uitgezonden van de gehouden Slipjacht. De op-
namen zijn bijzonder geslaagd dus toch een goede promoting van
ons Kastelendorp.

niet op het bedoelde terrein wordt uit-
geoefend, bebouwing ingevolge het
bestemmingsplan mogelijk zou zijn.

'Deze zienswijze onderschrijft het col-
lege niet', aldus de heer Ditzel. Nog af-
gezien daarvan is bebouwing toege-
staan tot 75 m'2. De aanvraag van de
heer Harmsen omvat 96 mL'.
Naar aanleiding van vragen vanuit de
commissie zei de heer Ditzel dat de mo-
gelijkheid aanwezig is het bestemming-
splan weer te wijzigen in 'agrarisch ge-
bied' (zoals het vroeger was) waardoor
de bestaande bebouwing onder de
overgangsbepaling zou komen te val-
len. Voor Harmsen zou dat overigens
toch nog maar tot ca. 75 m2 toegestane
bebouwing betekenen.
Voorzitter de Boer van de commissie
voor bezwaar- en beroepsschriften zeg-
de de heer Harmsen toe dat z.s.m. ad-
vies aan de raad zal worden uitge-
bracht.

Oudej aarscrossloop
Zaterdag 30 december organiseert de
VRTC 'De Achtkastelenrijders' uit Vor-
den h aar jaarlijkse Oudejaarscrossloop
waarvan de start en finish zal plaatsvin-
den op het gemeentelijk Sportpark.
Voor elke afstand zijn er ere-prijzen
beschikbaar. Tevens is er een speciale
prijs voor elke eerst aankomende dame
bij de verschillende afstanden.

VeldtoertochtRTV
De VRT Vierakker/Wichmond organi-
seert zondag 24 december een veld-
toertocht over een afstand van 45 kilo-
meter. De start is vanaf de camping 'De
Kleine Steege' in Wichmond.



info: 05752-1010

Het is voltooid. Ruim twee maanden is er bij Helmink meube-
len aan de Zutphenseweg hard gewerkt om de totale vernieu-
wing tot stand te brengen. Het resultaat mag er zijn. Donder-
dag 21 december vanaf 14.00 uur tot 21.00 uur gaan de deu-
ren wagenwijd open. Een ieder is dan hartelijk welkom om de
totale vernieuwde presentatie te bewonderen.

Nieuwe routing
Een blik in de vernieuwde benedenverdieping geeft onmiddellijk
een nieuwe routing aan. Vanuit een keur van woningtextiel direct
bij de ingang komt men bij de gordijnen. De allernieuwste dessins
kamerhoog gepresenteerd bieden voor een elk wat wils. Vele
combinaties zijn mogelijk. Dat geldt zeker voor afdeling tapijten.
De klant kan zondermeer een keuze maken uit wel zo'n driehon-
derd tapijten in allerlei prijsklasse. E.v.t. kan de klant middels een
tapijtmonster van ruim een meter thuis beoordelen of de kleur
goed past bij het interieur.
Berend Helmink: 'Bij elk interieur hoort een bepaald tapijt. De
klant wil zich zelf graag overtuigen. Wij willen goed bij de tijd
blijven, daarom hebben we bewust gekozen voor deze nieuwe
presentatie. Helmink (senior): 'We zijn in '58 hier begonnen. Mo-
menteel hebben we naast onze vestiging hier in Vorden nog twee
vestigingen in Eibergen. Eén vestiging in Eibergen brengen we
uitsluitend tapijten, ruim 150 coupons, terwijl de andere vestiging
daar, indentiek is aan Vorden.
Helmink meubels biedt een totaal pakket aan woninginrichting.
Afdeling meubels wordt gevormd door leuke hoekjes, in diverse
stijlen.

Huismerk Palette Rustique
Waar is de vraag naar? Henri Helmink: 'Van alles, dat gaat ook
een beetje naar leeftijd. Het traditionele eiken is niet weg te den-
ken. Maar, de laatste jaren is blank eiken flink in opkomst. Dan
het romantische, dat is momenteel erg in.

Ons huismerk Palette Rustique brengt deze specifieke stijl. Dit
is een meubellijn van de jaren 90.
Dit merk zorgt voor styling met ge-
raffineerde accenten. Een meubel-
lijn in de nieuwe kleuren o.a. zee-
groen, rose en blank patiné. Rusti-
que biedt een exclusief interieur.'
Is dit een duur merk? Henri Hel-

mink: 'Wat ze er voor brengen kan ik niet zeggen dat het echt duur
is. Helmink meubelen biedt bijna alles op meubelgebied. Tot de
moderne collectie meubelen behoort zeker de kleur Alpine-wit en
mat zwart. De jongeren hebben toch hiervoor een bepaalde voor-
keur.'
Men kan het in de grote showroom allemaal bewonderen. De
mogelijkheden op meubelgebied zijn legio. Alles is smaaktvol ge-
bracht. Exclusief is zeker de hoek met Notenmeubels. Deze zijn
tijdloos. Henri Helmink: 'Weet je, als we eenmaal de smaak van
de klant weten, dan gaan we combineren. Wij kunnen zo alle
mogelijkheden aangeven. Voor ons geldt: de klant moet tevreden
zijn.'

ISTICIJE
HFT VAKMANSCHAP BLEEF. DE STYLING VERANDERDE.

IELMINK
(meubelen

, 7000 m2 Meubel- en
Tapijt-toonzalen

Erkende
binnenhuisarchitectuur

Woningtextiel

VORDEN
Zutphenseweg 24. Tel. 05752-1514

EIBERGEN
J. W. Hagemanstraat 3-7
Tel. 05454-74190

Maandagmorgen gesloten
Vrijdag koopavond

*Slaapstudio

In de S^pstudio biedt Helmink een wel zeer uitgebreJri| keuze.
MatraslBi in alle soorten van de bekendste merkerWDiverse
slaapmogelijkheden met verstelbare bodems. Ze kunnen in vier
mogelijkheden onderverdeeld worden:

Helmink meubelen heeft eenentwintig medewerkenden.
Berend Helmink: 'Je moet het zo zien er is bij ons altijd veel werk
aan de winkel. De laatste decenia heeft ons bedrijf een enorme
uitbreiding doorgemaakt.
In ons eigen atelier maken we zelf de gordijnen op maat. Vijf
woningstoffeerders zijn dagelijks op weg om onze klanten vak-
kundig te bedienen. Daarnaast hebben we zelf meubelstoffeer-
ders. Een mooie bank, die nieuw bekleed wordt, ken je soms niet
meer. Wij besteden geen werkzaamheden uit. We zorgen voor
perfecte inrichting met eigen krachten. Dat vinden wij heel belang-
rijk.

Ten slotte Henri Helmink: 'Zeker niet vergeten dat we ruim gesor-
teerd zijn in kleine kado's voor een verjaardag of een jubileum.
Ook zonnewering en rolluiken hebben we ruim in ons assorti-
ment. De voordelen van rolluiken zijn genoegzaam bekend, zoals
isolatie en zeer belangrijk, inbraakpreventie.

a. Schuimrubber;
b. Polyether;
c. Binnenvering;
d. Waterbed.

Bij de nieuwste ontwikkelingen scoort het Waterbed wel het
hoogst. Vooral voor de slechte slapers biedt dit mogelijkheden.
Het waterbed biedt de meest comfortabele manier van slapen.
Helmink (sen.): 'Maar de traditionele matrassen zijn van uitste-
kende kwaliteit. Men moet zelf een keuze maken.

Speciale Meubelshow op 2de Kerstdag,
27,28,29 en 30 december
Dit en al de andere vernieuwingen brengen we ook op de Specia-
le Meubelshow op tweede Kerstdag. We hebben er allemaal veel
werk voor gedaan, we zijn blij met het resultaat. De veranderingen
op meubelgebied zijn groot, we willen bij blijven.'

Onze spectaculaire Kerstshow met feestelijke akties in onze bedrijven in Ruurio, Doetinchem en Haaksbergen duurt nog tot zaterdag 30 december.

DE STER VAN DE KERSTSHOW:

DE GLOEDNIEUWE CITROEN XM
Oponze Kerstshow vindt u alle nieuwe modellen, aantrekkelijk
geprijsde occasionsen als stralend middelpunt de nieuwe XM,
comfortabel, completer, veiliger, schoner!

Tijdens de Kerstshow profiteert u van 4 feestelijke voordeelakties
Kerstaktie Citroen AX Image:
1000 gulden voordeel. De chique AX
Image is voorzien van de volgende
aantrekkelijke extra's: speciale GRIS Silex
lak, zwarte bumpers, verchroomde grill,
getint glas, striping IMAGE, zwart interieur,
zwart/rode bekleding, stuurwiel en
versnellingskop als de GT ! Normale prijs
voor de extra's: 1725.-. Kerstprijs: 725.- De
prijs voor een 3-deurs Image : 18.975.-*

Verkoopaktie nieuwe automobielen.
Tijdens de Kerstshow kunt u kiezen uit de
volgende bijzonder voordelige
Kerstvoordeelkortingen. M.u.v. de speciale
types geldt voor iedere nieuw gekochte AX
of BX de keuze uit: '1000 gulden direct
voordeel of * 1 heel jaar financiering met
0% rente ( max. 10.000) of *
36 maanden financiering tegen 9.9% rente.

Kerstaktie Citroen BX Palais:
1590 gulden voordeel. De snelle BX
Palais is voorzien van indrukwekkende
extra's: metaallak naar keuze gris météore
of bleu memphis, getint glas, ruitewisser
en sproeier op achterruit, lichtmetalen
velgen. Normale prijs voor deze options :
3.040.- . Kerstprijs 1450.- .
De prijs voor een BX Palais: 24.950.-*

Verkoopaktie occasions
Ook voor gebruikte auto's geldt een
bijzonder Kerstvoordeel.
U kunt kiezen uit :
* uitgestelde betaling tot 1 juli 1990
max. 10.000) of * 500 gulden

accessoires naar keuze

exclusief afleveringskosten

RUURLO DOETINCHEM HAAKSBERGEN

UTOMOBIELBEDRIJF RUESINK BV
De Venterkamp 11, Ruurio. Tel. 05735-2004 Grutbroek 6, Doetinchem. Tel. 08340-23500 Kruislandstraat 46, Haaksbergen. Tel. 05427-13124



"DE KNOTS"
exclusief Houtsnijwerk en
kunstnijverheidartikelen.

Uw adres voor o.a.
— leuke kado artikelen
— houten speelgoed
— spreuken, naamborden

Tevens grote
kaarsen kollektie!

JAN EN TINY NOTTEN
Ruurloseweg 45, Hengelo G ld.
Tel. 2616.

SCHILDERKLAS,
olieverf
nog enkele plaatsen vrij.
Start 2e helft januari 1990.

Voor informatie:

Tel. 05735-1495

Aanplakbiljetten
Briefpapier
Computerformulieren
Doorschrijfsystemen
Enveloppen
Folders
Geboortekaarten
Huwelijkskaarten
Indrukwerk
Jaarverslagen
Kranten
Labels
Menukaarten
Nota's
Orderformulieren
Periodieken
Quitanties
Rouwbrieven
Stickers
Trouwkaarten
Uitnodigingen
Verpakkingsdrukwerk
Waardebonnen
X-straalenveloppen
Yskaarten
Zelfklevende
briefkaarten

DRUKKERIJ
WEEVERS

"LATEN U NIET
Itf DE KOU STAAN

DAMES MANTELS van 119.95 voor slechts

DAMES JACKS van 119.95

HEREN JACKS van 12995

PROFITEER

voor slechts

voor slechts

69.95
59.95
79.95

VAN DEZE SUPERAANBIEDING

Wij wensen U allen zeer prettige Kerstdagen

KOOPAVONDEN:

ëonderdag 21 december tot 21.00 uur
vrijdag 22 december tot 21.00 uur

AANBIEDINGEN GELDIG 77M ZATERDAG

DE R EGT. BLOEMENDAAL & WIEG ER l NCK
\

'ff.

Wij wensen U

mede namens

alle medewerkenden

een voorspoedig 1990 toe.

Ruurloseweg 21 7 2 5 I L A V o r d e n Postbus 8 7250 AA Vorden Tel. 05752-1485 / Telefax 05752-1689

DE BELASTINGHERZIENING
VAN DE EEUW. . .

Veel ondernemers weten niet meer waar
ze het zoeken moeten.

BENT U ER AL UIT?

Ons advies:
Vraag het VASPAC-kantoor in uw

omgeving naar de handige brochure

'OORTKORT VERWOORD'

Bel:

ADMINISTRATIEKANTOOR
H. VANDEN BRINK

Singel 21, 7255 WK Hengelo, tel. 05753-2500 ;' TJ[ / , • , N;: G j j!_J Accounting Groep

VASPAC is een samenwerkingsverband van zelfstandige, gerenommeerde administratie-,
accountancy- en advieskantoren

FEESTELIJKE
KERSTMARKT

Tuincentrum Vorden nodigt u van harte uit voor de
gezellige Kerstmarkt. Met een rijke keus aan scherp
geprijsde kerstartikelen, kerststukjes en decoraties.

En natuurlijk de extra kwaliteit KERSTBOMEN UIT
LUXEMBURG: vollere en sterkere bomen uit een
droger klimaat. Daardoor minder naalduitval en een
mooiere boom. Bovendien pakken wij de bomen
GRATIS voor u in. Naar keuze met of zonder kluit.

En de prijs: vanaf I J. U j~»

EXTRA VOORDEEL:
Bij aankoop van f25,- aan artikelen een mooie SET
VAN 10 KAARSEN (waarde f 2,95) GRATIS!

TOT
ZIEN S l In het vocxfaai

vun 1990
volgt

WORDEN
(v/h Kwekerij Spiegelenberg)

>• Ruurloseweg Vorden Tel: 05752-3671

AMSTRAD ASTR A
SCHOTELANTENNE

Satelliet televisie is een van de
grootste doorbraken!
Haal nu de zenders bij u in huis.
Schotelantenne, doorsnede 60 cm met
muurbevestiging.
Receiver met 16 voorkeuzezenders en
geschikt voor stereo-geluid.
Kompleet met
afstandsbediening.

NU
Tevens geschikt voor ontvangst van
Veronique.

998.-

INSTALLATIEBEDRIJF

G.J.OLDEMHAVE
Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383

Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

Zomervakantie?
Boek nu

bij de Rabobank.

Vakantieplannen? Begin nu alvast aan de
voorpret. Kom de nieuwe zomerreis-
programma's halen. Die kunt u gratis
meenemen. Net als het nieuwe Rabobank
Vakantie Magazine. Er is nu nog volop keus.
Uw favoriete vakantie is er vast wel bij.
Dus wacht niet te lang met boeken.

Rabobank
Meer bank voor je geld

KERST-MEUBELSHOW
2e KERSTDAG
VAN 10.00-17.00 UUR
OP 27, 28, 29 EN 30 DECEMBER OOK KERSTSHOW

M
4000 m3

woonideeën
gaan voor u open

ZUTPHENSEWEG 24. VORDEN O 05752-1514



Waterpolo

Heren Vorden winnen met 9-2
van De Rijn
De heren van Vorden hebben zater-
dagavond een meer dan verdiende 9-2
overwinning behaald op de derde u i t -
gave van de Rijn uit Wageningen. De
wedstrijd werd in Zutphen gespeeld.
In de eerste periode nam Vorden dank-
7.ij doelpunten van Jaap Stertefeld en
André Karmiggelt een 2-0 voorsprong.
Nadat Han Beren pas in de tweede pe-
riode voor 3-0 had ge/orgd, scoorde de
Rijn tweemaal tegen. Marck Karmig-
gelt verhoogde de Vordense voor-
sprong even later tot 4-2. In de derde
periode brachten André Karmiggelt en
Harold Kolkman de stand op 6-2, waar-
na de 9-2 eindstand in de vierde perio-
de tot stand kwam door goals van Jaap
Stertefeld, Riek (iroot Roessink en
Marck Karmiggelt.

Dames Vorden— He Key 2-5
De Vordense dames, verzwakt door een
viertal invalsters, kon het tegen He Key
II niet bolwerken. De thuiswedstrijd
welke in Eefde werd gespeeld eindigde
in een 2-5 nederlaag. In de eerste pe-
riode maakte Grietje Welleweerd een
0-1 achterstand ongedaan. Deze perio-
de werd afgesloten met de stand 1-3.
In de tweede periode werd het 1-4, in
de vierde periode 1-5 waarna Grietje
Welleweerd de eindstand op 2-5 be-
paalde.

W.I.K.
Op donderdag 28 december 1989
houdt de gymnastiekvereniging W.I.K.
te Wichmond de jaarlijkse oliebollen
aktie. Mocht men niet benaderd wor-

den met een lijst op om te geven hoe-
veel oliebollen men wenst, dan kan
men altijd nog bellen en bestellen:
05754-302 Mevr. H. Rietman;
05754-621 Mevr. Z. Langwerden.
De oliebollen worden op donderdag
28 december bezorgd. Help de vereni-
ging en bestel oliebollen.

'De Vogelvriend'
Leden van de Vordense vogelvereni-
ging 'De Vogelvriend' hebben met suc-
ces deelgenomen aan de gewestelijke
wedstrijd van gewest III. De7 wedstrijd
werd georganiseerd door de vogelvere-
niging 'De Vogelvriend' uit Zelhem.
De heer W.A. Berendsen behaalde een
3e prijs met Glaster Consort. Totaal 90
punten.
De heer H.L. Harmsen behaalde 179
punten en een eerste prijs met een stel
Agapornis Fischeri.

Als finale worden door deze leden van
'De Vogelvriend' uit Vorden nog een
aantal vogels naar de Bondskampioen-
schappen in Zutphen gestuurd. Deze
worden in de Hanzehal op 5, 6, 7 ja-
nuari gehouden. Men verwacht in Zut-
phen circa 7500 vogels.

Dammen

ADC Aalten 2— DCV 5 9-3
Het 5e team heeft een forse nederlaag
geleden in Aalten. Na een 6-0 achter-
stand liep de skore niet verder op door
remises van Henk Esselink, Johan
Geerken en Drikus Klein Gel tin k.
H. Hoopman — H. Lenselink2-0
G. Tolkamp —J. Geerken l -1
G. Wevers — H. Esselink 1-1
B. ter Heurne — H. KI. Geltink 1-1
G. Onnink— E. Brummelman 2-0
W. Vrieze — H. Ordelman 2-0

DCV4— DCH Hengelo 26-6
Tegen de koploper in de derde klasse,
DCH 2 heeft het vierde team een ver-
dienstelijk gelijkspel geboekt. De ach-
terstanden die in de wedstrijd ontston-
den werden direkt weer gekompen-
seerd door overwinningen van Bertus
Wentink (via een fraaie slag naar dam)
en Jan Hoenink. Tenslotte besloten
Mark Klein Kranenbarg en Berend
Rossel hun partij met een puntende-
ling.
J. Hoenink — W. Eijkelkamp 2-0
M. Klein Kranenbarg—B. Stege 1-1
B. Wentink — G. Botterman 2-0
B. Klein Kranenbarg —B. HarkinkO-2
B. Rossel —H. Dijkman 1-1
A. Bouwman — G. Kreunen 0-2

DCV3— DZWWarnsveld 6-10
Een waar kombinatiefestival was er
waar te nemen bij de wedstrijd tussen
DCV 3 en DZW uit Wamsveld. DCV
kwam even op voorsprong door een
zetje van Gert Hulshof, maar dit werd
tenietgedaan door eenzelfde aktie van
de tegenstander van Gert ter Beest. Jan
Hoenink /.ag een tussenloopje bestraft
met een winnende finesse, en ookjohn
Kujn ging met een schijf meer de teil
in: een simpele damzet. Theo Slütter
had weinig moeite met invaller Willy
Kral. Gerard Dimmendaal liet zich ver-
rassen met een damkombinatie.
T. Slütter — W. Kral 2-0
G. Dimmendaal — R. Kampman 0-2
G. ter Beest—H. Groen jr. 0-2
G. Brummelman — M. Brookman 1-1
G. Hulshof— C. Groen 2-0
J. Hoenink—W. Kampman 0-2
R. Slütter—H. Smedinga 1-1
J. Kuin — H. Groen sr. 0-2

BDVBennekom2— DCV 2
12-8
Ondanks een goede partij tegen koplo-
per Bennekom, bleven de DCV-reser-

ves wederom met lege handen. Het
team moest Simon Wiersma en Tonny
Janssen ontberen, vanwege de Ruslan-
dtrip, maar invaller Jurgen Slütter
weerde zich uitstekend, en kon een
winstpartij bijschrijven. Daarnaast
kwam ook Bertus Nijenhuis, die dit jaar
in topvorm lijkt, tot een verdiende
winst. Een beter lot hadden Martin
Boersbroek, Jacques Ebben en Ber-
nard Breuker verdiend. Zij stonden
tenminste gelijk, maar haalden ver-
keerd dam (Boersbroek), of de t i jd -
nood werd al te nijpend (Ebben).

v.d Werf —S. Buist l-1
Versteegen — B. Nijenhuis 0-2
Stunnenberg — M. Voskamp 1-1
v. Heusden — M. Boersbroek2-0
Meurs—J. Koerselman 1-1
Lamers—J. Ebben 2-0
de Haas —J. Geerken 2-0
Snijders— H. Klein Kranenbarg 1-1
Gerritsen —J. Slütter 0-2
Verkleij — B. Breuker 2-0

Internationaal toernooi Kiew
De DCV-delegatie in de Sowjet-Unie
heeft het eerste toernooi achter de rug.
In een zeer sterke bezetting eindigden
Henk Grotenhuis ten Harkel en Henk
Ruesink als 12e. Behalve Groninger
Douwe de Jong, die als beste buite-
nlander op de 8e plaats eindigde, wa-
ren er alleen Russen in de top van het
klassement te vinden. De speelomstan-
digheden waren ondanks de, daar in-
middels afgekondigde 'glasnost' en
'perestrojka' nog vrij slecht, en de kom-
binatie van slecht eten en teveel wodka
heeft niet bepaald een gunstige wer-
king op het dammen. De spelers /.ijn
dan ook zeer ingenomen met de pres-
taties. Na een tweedaags toernooi in
Tallin keert de Vordense delegatie op
woensdag 20 december terug in Vor-
den.

R.A.W. Vierakker-
Wichmond
De afgelopen week heeft de schietvere-
niging Vierakker-Wichmond haar jaar-
lijks Straten Schiettoernooi weer ge-
houden in het Ludgerusgebouw te Vir-
rakker. Er heerste weer een ge/cl ligt-
sfeer onder de adspirant schutters. Kr
waren twaalf teams die hieraan deelna-
men.
Het herenteam van de Toverstraat won
dit schiettoernooi met 92 punten en
kwam hiermee in het bezit van de wis-
selbeker. Verdere uitslagen zijn: 2 De
Water slagweg 81 p.; 3 de Baron van
der Heydenlaan 79 p.
Bij de dames behaalden L. Peters de
eerste plaats met 34 p.; 2 M. Berendsen
32 p. en 3 K. Regelink21 p.

L.RenP.C.De
Graafschap
Op zaterdag 1 ( > december vertrokken
zes ruiters naar Haaksbergen waar een
indoor-concours werd verreden. In het
B-springen werden drie prijzen be-
haald. De 2e prijs ging naar Jorien
Heuvelink met Sarah; Brenda Groe-
nendal werd met Easter MM 3e en Ni-
cole Douma behaalde met Mixi de 4e
prijs.

Pannekoekenrit
'Graafschap rijders'
Aan de pannekoekenrit (oriënterin-
gsrit) welke VAMG 'De Graaischaprij-
ders' zondagmiddag organiseerde na-
men 32 equipes deel. De rit met een
lengte van circa 40 kilometer was uitge-
zet door de dames Wisselink en Men-
nink. Na afloop reikte B. Regelink aan
de volgende personen de prijzen uit:
A-klasse: l W. Fleerkate, Markelo O
straf punten; 2 H. Vrieze, Heelweg 20;

3 LH". De Boer, Zutphen 20.
Toerklas.se niet-leden: l J. Hannink,
Raalte 10; 2 E. Regelink, Vorden 22; 3
A. Tuitert, Laren 25.
Toerklasse leden: l J. Slagman, Vor-
den 30; 2 B. Schuppers, Vorden 50; 3
G. Pardijs, Vorden 60 strafpunten. Na
afloop liet het gezelschap zich bij het
Pantoffeltje de pannekoeken uitste-
kend smaken.

Ingezonden mededeling
liiiili-n l'CMlHluiHinlillfi i'ini di' n'diu lif

In ons Kerstnummer plaatsten wij een
gedicht van mevrouw Schouten-Reck-
mann. Wij ontvingen hierop onder-
staande reactie.

Vorden, 14-12-1989.

Geachte mevrouw I.K Schouten-Recknum,

Als nu het kind eens kwam? Als ik u goed
begrijp vraagt u om een wereld voor nirrr
hulp voor de armen? Of een schreeuw voor
rechtvaardigheid? Ja als nu het kind rcns
kwam ? Maar dan wel als groot en machtig
man. Hij moet maar eens als toen nog i-nis
de zweep hanteren. ()m ons ti> Irrt-n dat zo
niet langer kan.
Kerstmis, vrede op aarde, menu 's, diners
55-#5-/25 guldens per persoon. O Heer
wat is dat schoon kalkoen, patrijs of rug-
gen van de mr;/ kotst u nog niet van de
weeën en als wij zat gevreten zijn inforel of
wild zwijn.

En kijken naar de televisie na nog wat
rondjes. Zien dan uit de Sahel die bange
moeders vol angst en pijn, zie dat ze hun
kindjes heffen met die schrale dorre flinter-
dunne kontjes, hoor ze armelijk schreeu-
wen, hebben wij nog een geweten of waren
wij die glad vergeten ?
Geef op zijn verjaardag gul en veel. Geloof
me, hij heeft dan ook wat pret. Ik bedoel die
man uit Nazareth.

W. Papfterse, Pastorieweg23, Vorden.

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

De goedkoopste
autoverzekering op de

computer bij U thuis berekend.
Natuurlijk bij...

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

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

Voor Kerstavond 'n
lekker hartig broodje.

Pusta-Broodje
zaterdag a 1,50

't wmk»!l/« in v*n brood «n bffiktt

Burg. Gcllaostrut 22-Vorden - Tel.05762-1877

Autoverzekering vanaf f 7,50
per maand.

Natuurlijk bij...
Wenzel Spellbrink Ass.

Tel. 05430-1 85 85
Ruurlo 05735-2136

Natuurlijk voor
je opleidingen
naar:

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

Kom kijken bij Loga!

KERSTGESCHENKEN:
De Rembrandt Bijbel Nu 49,90
Wintervertellingen 5,-
Nieuwe Toon Hermans!
Diverse Kerstvertellingen en
Kerstgedichten v.a. 6,90
Nieuwe Herman van Velzen!

* * * * *

LOGA, voor KERST, BOEK en KANTOOR

A.s. Zaterdagavond is de Bar vanwege
een grote partij tot ca. 0.30 uur

GESLOTEN.

DOde<

1 $mttoff*
Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770

27-28-29-30 DECEMBER
op het

Kerkplein Vorden
•& oliebollen
# krentebollen

. rozijnebollen
• • ' • . appelbollen
/ ananasbollen

- . " . - Berliner bollen
^ appelbeignets

H. Hartman
WARNSVELD - Tel. 05750-22102

met overheerlijke

Kerstboterstollen
goed gevuld met

noten en vruchten

Echte Bakker
VAN ASSELT
'UTPHENSEWE3 18 - VORDEN - TEL. 1384

• TE KOOP:
Schouwmodel gashaard,
gevelkachel en keuken-
kachel.
Tel. 05450-93934.

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

De hoogste garantie voor
U W LIJFRENTE
Natuurlijk bij...

Pensioen adviesbureau
Wenzel Spellbrink
Tel. 05430-18585

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

Oö juwelier
siemerjnk
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

s maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

ATTENTIE
Voor de aanstaande

feestdagen
verse eieren, haantjes,

kip, kalkoen, konijn, wild
enz.

Poeliersadres ROSSEL
Nieuwstad 45-Tel. 1283

KERSTTAARTEN

IN DIVERSE SMAKEN

GEWOON GEWELDIG
LEKKER!

nk«ll|« in vara brood «n txnkM

Kastelenkalender
De bekende Kastelenkalender is vanaf heden weer verkrijgbaar.
Het is dit jaar weer in een andere uitvoering geworden, ook heb-
ben we nu Kasteel Suideras te Wichmond-Vierakker opgenomen,
met de kastelen uit Ruurlo, Hengelo en Laren (Terwolde) maken
wede 12 vol.

De kalender kost f 20,—, abonnees op Contact krijgen f 5,— reduc-
tie op vertoon van het betaalbewijs.

i A
Zolang de voorraad strekt l J <
is de kalender aan ons kantoor te koop:

Drukkerij Weevers bv, Nieuwstad 30a.

Burg.GalleeUrut22 -V<xd«n-T«l.06762-1877

C\ Discotheek Invention-Concordia
•^VRIJDAG 22 DECEMBER: Jaarlijks terugkerende programma „GOUD VAN OUD"

•*- ZATERDAG 23 DECEMBER: „DISCO-NIGHT ' Met medewerking van D.J. RONNIE

Raadhuisstraat 36
HENGELO (Gld.)
Telefoon 05753-1461

Het overzicht van alle
nr. 1 hits van 1989.

•*- DINSDAG 26 DECEMBER: Dansen met de meest
2*KERSTDAG origineleTOP-formatie „VIA-TEMPO'

ZONDAGMIDDAG 28 JANUARI
rechtstreekse uitzending van het
AVRO-programma „HOLLANDS
WELVAREN", met vele bekende

Nederlandse artiesten.
Presentatie: KRIJN TORRINGA.

T T T T T T T T T V T T T T T T T T T V T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T V T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T V T T T V T T V T T T T T T T T T T T T T T T T T

LET OP! DIT MAG JE NIET MISSEN!! LET OP! DIT MAG JE NIET MISSEN!! LET OP! DIT MAG JE NIET MISSEN!! LET OP!

ACHTERHOEK GALA__^_ _ _ _ _ _ __ . _ . Met vele bekende artiesten, o.a.:
1 JANUARI jjf^^St i t kvfl f f f V.XI—f\ V^ATk.^^ JAN RIETMAN, TIM DISNEY, JAN MANSCHOT, enz. enz.

KAARTEN IN VOORVERKOOP: CONCORDIA - HENGELO DE TOL - VELSWIJK CAFÉ UENK - VORDEN FULLHOUSE - D'CHEM IN DEN OLDEN KEIJZER - LOCHEM



CONTACT
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Donderdag 21 december 1989
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itievaria GROEP JZQRDENL

Op woensdag 13 december omstreeks
14.00 uur vond er op de Bleumink-
maatweg een verkeersongeval plaats
tussen twee personenauto's. Een be-
siuurder geraakte in de linkerberm en
kwam in een slip en kwam weer op de
weg terecht en aldaar botste hij tegen
een andere personenauto. Het gevolg
was enkel materiële schade.
, )mstreeks 17.10 uur vond er bij het
PT1 -kantoor een klein ongevalletje
plaats tussen 2 personenauto's. Tij-
dens de regenbui reed een bestuurster
achteruit en botste tegen de voor het
PTT-kantoor gepa; keerde personen-
auto. Het gevolg was enig materiële
schade. De veroorzaakster merkte ver-
moedelijk niets en reed weg zonder
/k h kenbaar te maken. De allerte be-
stuurster van de geparkeerde auto no-
teerde onmiddelijk het kenteken van
de wegrijdende auto. De /.aak is in be-
handeling.
In verband met het feit dat de persoon
geen geldig plaatsbwijs had, haalde de
rijkspolitie uit Vorden een inwoner van
Nijmegen uit de bus op 13 december.
De rnan bleek gezocht te worden door
de politie Nijmegen voor diefstal en
dergelijke. Door ons werd het een en
ander afgewerkt. Ook stond nog een
veroordeling voor hem open.
Op 18 december hield de rijkspolitie
een inwoner uit Vorden aan die door
de Gemeentepolitie Smalingerland
werd ge/.odit terzake oplichting en
flessetrekkerij. De man is overgedragen
aan de gemeentepolitie Smallinger-
land.
Ook deze week weer een fiets gevon-
den, Gaz.elle Sport, beige, zonder inge-
graveerde postkode. Een onderzoek
volgt.
Kr vond een ongeval plaats op de Baak-
seweg tussen een auto met een ree. De
ree raakte gewond en vluchtte het bos
in. De jachtopziener ter plaatse is ge-
waarschuwd.

Tijdens controle trof de Rijkspolitie
Vorden een peroon uit Gent aan die
nog een straf bij Justitie had staan.
Voor het uitzitten van de straf is de
man overgebracht naar het huis van
bewaring in Zutphen.
Tijdens de diverse controles/surveil-
lances uitgebreid! ons bosrijke gebied
besurveileerd. O.a. een gemeende
kerstgroen/bomen diefstal opge-
spoord. Bij navraag bij de jachtopzie-
ner bleek het toch in dit geval goed te
zitten.
Tijdens een controle een opgevoerde
bromfiets uit het verkeer gehaald.
Technisch onderzoek volgt.

Er is een fiets in de brand gestoken
staande bij de stalling van een school in
Vorden. Door snel ingrijpen is de fiets
door ons zelf geblust. Een onderzoek
in deze volgt.
Op 16 december werd er een ruit ver-
nield van een bushalte tegenover Café
Schoenaker. De vervoersmaatschappij
is ingelicht.
In de afgelopen week zijn de eerste
brievenbussen weer 'opgeblazen' door
vuurwerk. Laten we ophouden met
deze overlast. Vuurwerk is er enkel voor
Oud en Nieuw en dient op de voorge-
schreven wijze behandeld te worden.
Dat ons dorp mooi verlicht is weet een
ieder, zelfs vanuit het land komen reac-
ties. Dat er lampjes uitgehaald worden
weet niet iedereen. Laten ervoor zorg-
dragen dat Vorden echt mooi verlicht
is vanuit elke fitting.
Van 16 op 17 december is er in Vorden
een alcoholcontrole gehouden. Er wer-
den ongeveer 50 automobilisten ge-
controleerd. Er was een bestuurder die
te veel op had. Hij weigerde zijn mede-
werking en kreeg daarvoor een bekeu-
ring.
Vuurwerk: wees er voorzichtig mee op
31 december en l januari!!

Internationaal jeugdvoetbaltoernooi

De jeugdmanager van de voetbalvereniging 'Vorden' Henk de
Jonge heeft eind van deze week tijdens een wintersportvakantie in
het Oostenrijkse Kirchberg een afspraak gemaakt met de coach
van Barcelona, Johan Cruijff.
Daar hoopt de jonge Barcelona te kun-
nen strikken om met een C-elftal deel
te nemen aan het internationale Sor-
bo-jeugdvoetbaltoernooi dat in het
weekend van 26 en 27 mei 1990 op het
gemeentelijk sportpark te Vorden ge-
houden zal worden. Henk de Jonge
hierover: 'Het afgelopen zomer heb ik
via de jeugdtrainer van Ajax al eens
een visje uitgegooid of de mogelijkheid
bestond om een team van Barcelona
naai Vorden te krijgen. Momenteel
hebben we zeer goede contacten met
het jeugdbestuur van Terborg. Uit
diens hoofde wordt bezien het kosten-

plaatje gedacht aan een combinatie
van het A-team van Barcelona naar
Terborg en de C-tjes dus naar Vorden.
Zo heeft onze samenwerking er ook
reeds toe geleid dat een team van Vien-
na uit Wenen: Ikas Denemarken en
Hertha BSC zo goed als zeker met en-
kele teams naar de Achterhoek zullen
afreizen', aldus Henk de Jonge. Wat de
Nederlandse inbreng betreft, behalve
uiteraard Vorden zelf, zullen de teams
van Ajax; Feyenoord en het KNVB
jeugdselectieteam tijdens het interna-
tionale Sorbo-jeugdtoemooi in mei
1990 present zijn.

Verlies voor Dash/
Sorbo tegen Orbi'86
Dash/Sorbo had het zaterdagmiddag
aan zich zelf te wijten dat zij met lege
handen in de sporthal 'tjebbink achter
bleef. Een aantal persoonlijke fouten
en enkele misverstanden tussen aanval
en verdediging waardoor het met
name in de beide laatste sets kon voor-
komen dat bij een ogenschijnlijke ge-
makkelijke smash van Orbi de bal ge-
woon midden in het Dash veld 'dood'
viel. (ievolg verbijsterde gezichten aan
Dash zijde over een dergelijk knullig
balverlies. Het gebeurde een paar maal
juist op kritieke momenten. Het had
een 15-17 nederlaag in de tweede set
en een 13-15 nederlaag in de derde set
tot gevolg. Was de ploeg van Jaap San-
ders in die fase meer bij de les geweest
dan had de nederlaag voorkomen kun-
nen worden. Overigens werd de eerste
set vrij gemakkelijk met 7-15 door Orbi
gewonnen. Behalve de zojuist geme-
moreerde ongelukkige momenten kan
niet gezegd worden dat Dash/Sorbo
slecht speelde. Vergeleken bij de afge-
lopen competitiewedstrijden duidelijk
meer progressie in de ploeg. Vooral in
de tweede set legde Dash meer durf in
het spel. Er werd een 8-5 voorsprong
gepakt, waardoor de Leeuwarder da-
mes door ijzersterk blokkeren met
10-11 voorkwamen. Toen Dash bij een
stand 15-14 definitief wilde toeslaan,
sloeg helaas voor de thuisclub het
noodlot toe en won Orbi op een wat
gelukkige wijze met 15-17. In de derde
sete zag Dash/Sorbo tot tweemaal toe
een voorsprong verloren gaan. Bij de
stand 10-7 kwam Orbi naast zij 10-10.

De thuisclub kwam even later wederom
op voorsprong 13-11, maar slaagde er
niet in om in de slotfase het koppie er-
bij te houden. Orbi won deze set met
13-15. Eindstand 0-3, verdiend voor
Orbi maar wel geflatteerd.

Volleybal
Uitslagen
H2BWilp2 — Dash 3 1-2
D4C Harfsen — Dash 9 2-1
MA l DevolcoAl — Dash Al 3-0
D recr.H Dash — Hercules 2-1
H l Wik l—Dash l 0-3
H l Harfsen l — Dash 2 3-1
DP Dash 2 — Devolco 3 0-3
D2A Dash 3 — Harfsen 2 2-1
D2B Dash 4 — Sp. Deventer 3 3-0
D3A Dash 5 — Harfsen 3 1-2
D3B Dash 7 — Harfsen 4 2-1
D3C Dash 6 —Teugel 1-2
H3C Dash 4 — DVO 5 l -2
MC2 Dash C l—Wik C l 2-1
IC l Dash C l—DSC C l 0-3
IB1 Dash B l—Devolco B2 l-2

Programma
H recr.E Socii — Dash
D4B Wilhelmina — Dash 8
D3CEpse2 — Dash 6
D2A Epse l — Dash 3

Vrouwenclub
Medler
Maandag 18 december werd het kerst-
feest gevierd. Na een openingswoord
van de voorzitster werd er een prachtig
kerststukje opgevoerd door de kinde-
ren van de Kranenburgseschool 'De

Kraanvogel' onder leiding van meester
Gudde. De kinderen brachtten het op
een spontane manier. In de pauze
werd er chocolademelk gedronken en
kregen de kinderen en hun meester
een attentie aangeboden en werden
bedankt voor hun inzet. Na de pauze
werd de avond voortgezet met het le-
zen van een paar verhalen en gedich-
ten door mevr. D. Hendriksen. De
avond werd besloten met koffie en
krentebrood. De voorzitster bedankte
iedereen voor hun komst. De volgende
clubavond is op 15 januari en wordt er
Nieuwjaarsvisite gehouden.

O
S T I C H T I N G
W E L Z II N

VORDEN O U D E R E N
De Stichting Welzijn Ouderen Vorden
heeft ook dit jaar weer een heel scala
aan aktiviteiten voor ouderen weten te
organiseren. Zo is er elke dinsdag en
vrijdag de mogelijkheid om gebruik te
maken van de Open Tafel. In het ver-
zorgingshuis 'de Wehme' kan men ge-
zamenlijk een maaltijd gebruiken.
Hiervoor is het nodig de dag tevoren te
reserveren.
Verder is dit jaar de sociale dagopvang
een feit geworden. Dit is een voorzie-
ning voor ouderen die in een situatie
verkeren of dreigen te geraken, waar-
binnen sprake is van een sociaal isole-
ment, waarbij de zelfstandigheid en de
zelfredzaamheid van de desbetreffende
oudere in het gedrang kan komen.
Bovendien is er onder de noemer van
de stichting een aantal werkgroepen,
die aktief bezig zijn met de woon- en
leefsituatie van de ouderen in de ge-
meente Vorden en proberen die te ver-
beteren. De werkgroep seniorenhuis-
vesting heeft zich dit jaar bijvoorbeeld
ingezet voor de enquête van de Stich-
ting Gelderland die een onderzoek
heeft gehouden in Vorden met betrek-
king tot dewoonwensen van de 55 + -
ers in de ^Aieente Vorden. De eindre-
sultaten vlmde enquête kunnen in het
voorjaar van 1990 tegemoet gezien
worden.
Nog een heuglijk feit is de oprichting
van de COSBO (Centraal Orgaan Sa-
menwerk^Be Bonden voor Ouderen),
die zich r^Jighoudt met het beharti-
gen van de belangen van de ouderen.
Een gezamenlijk initiatief van de COS-
BO en de S.W.O.V. is het organiseren
van de kursus geheugentraining. Deze
kursus zal in januari van start gaan. Tot
l januari is er de mogelijkheid om aan
te melden. Momenteel zijn er nog en-
kele plaatsen vrij.
De COSBO en de SWOV wil allen ter
gelegenheid van het nieuwe jaar uitno-
digen op donderdagmorgen 4 januari
in het trefcentrum. Men hoopt samen
het nieuwe jaar in te luiden. De ope-
ningsuren van het kantoor van de
S.W.O.V. zijn op dinsdag, woensdagen
vrijdagmorgen.'Elke woensdagmorgen
is er spreekuur. Tussen de kerstdagen
en oud en nieuw is het kantoor echter
gesloten.

DECEMBER:
20 HVG Wichmond, Eigen

adventsavond.
20 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

Vorden, Kerstfeest.
21 Bejaardenkring, Dorpscentrum,

Kerst.
21 HVG Vorden Wildenborch,

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

Appie Happie.
26 Tentoonstelling van oude

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

Gem. Sportpark.

JANUARI:
2 Soos Kranenburg.
3 ANBO, Soos in Dorpscerttrum.
3 NCVB, Nieuwjaarsbijeenkomst.
4 Bejaardenkring, Dorpscentrum.
4 Dansen Withmundi.
5 ANBO, Nieuwjaarsinstuif,

Dorpscentrum.
8 ANBO, KJootschieten/jeu-de-

boule, 'De Goldberg'.
9 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,

Nieuwjaarskoffiemiddag.
9 HVG dorp,

Nieuwjaarskoffiemorgen.
10 ANBO, Soos in Dorpscentrum.
10 HVG Wichmond,

Nieuwjaarsavond.
12 PCOB, Nieuwjaarsvisite, buiten

Vorden.
15 ANBO, Klootschieten/jeu-de-

boule, 'De Goldberg'.
16 Oudheidkundige Vereniging

Vorden, Nieuwjaarsvisite.
16 KPO Wichmond,jaarvergadering.
16 NCVB.
16 Soos Kranenburg.
17 ANBO, Soos in Dorpscentrum.
17 HVG dorp Vorden,

Jaarvergadering.
18 Bejaardenkring in Dorpscentrum.
19 Toneeluitvoering in 't

LudgerusgebouW.
20 Deurdreajers, pronkzitting.
20 Toneeluitvoering in ' t

Ludgerusgebouw.
22 ANBO, Klootschieten/jeu-de-

boule, 'De Goldberg'.
24 HVG Wichmond, jaarvergadering.
25 ANBO, Soos in Dorpscentrum.
25 PCOB, Bijeenkomst in de Wehme.
29 ANBO, Klootschieten/jeu-de-

boule, 'De Goldberg'.
30 Soos Kranenburg.

Bouwstenen WVin de j aren negentig:

Goede dokumentatie,
verstandige publiciteit
'Het bestuur zal zich vooral richten op de bevordering van datge-
ne dat de gemeente Vorden aantrekkelijk maakt voor vaste en
nieuw aan te trekken vakantiegangers zonder daarbij overigens
de eigen bevolking uit het oog te verliezen. Goede dokumentatie,
verstandige publiciteit en aantrekkelijke evenementen vormen de
belangrijkste bouwstenen waarmee de VW in Vorden in de weer
moet. Hierbij mag de methodische aanpak niet de vijand worden
van de slagvaardigheid.' Dit hield sekretaris R. Haanstra de leden
van de VW tijdens de jaarvergadering in het Pantoffeltje voor.
Wat betreft het zomerprogramma voor
1990 zal het VW het fïerljeppen, dat
dit jaar 1000 belangstellenden trok,
opnieuw op de agenda plaatsen. Dat-
zelfde geldt voor het vrachtwagentrek-
ken. Andere toppers in het zomerpro-
gramma zijn de wekelijkse fietstochten
langs de acht kastelen; de tuinen van
de Wiersse en de braderie. De vele akti-
viteiten met een traditioneel karakter
zullen eveneens in 1990 weer op het
programma prijken.
Wat dat betreft is het VW gelukkig met
de komende budgetsubsidiering van
de gemeente Vorden, waardoor het
VW, althans zo luidt de visie van het
bestuur, meer financiële armslag zal
krijgen. De zomerprogramma's zullen
in een grotere oplaag dan voorheen
gedrukt worden. Bij %et VW kantoor
meldden zich 2937 'informatiezoekers'
en kopers, hetgeen een toename van
36 procent met het voorafgaande jaar
betekende. Het WV informatiekan-

toor gevestigd in de Bondsspaarbank
werd uitvoerig dank gezegd voor hun
bijdrage aan het VW gebeuren.
Voorzitter Honig had onder meer de
taak om de aftredende bestuursleden
de heer N. van Goethem en G. van
Zeeburg te bedanken voor hun inzet.
Van Goethem is ruim 22 jaar bestuur-
slid geweest waarvan een aantal jaren
als voorzitter. 'Vooral naar buiten toe
hebt U het VW goed gepromoot', al-
dus voorzitter Honing die van Goet-
hem een fles geestrijk vocht aanbood.
Hetzelfde geschenk viel van Zeeburg te
beurt. 'U was de motor achter de bra-
derieorganisatie en achter tal van an-
dere dingen', zo prees de voorzitter.
Aangezien er nog steeds een vakature
in het bestuur was, werden deze avond
drie nieuwe bestuursleden gekozen.
Dit zijn de heren B. Abbink, H. Pelg-
rum en E. te Velthuis. De heer H. Rom-
bouts werd bij akklamatie herkozen.

Beste lezers,
De laatste editie van Contact verschijnt vlak na de kerstdagen, op donderdag
28 december. ()mdat Drukkerij Weevers de krant al voorde kerstdagen moet
drukken, is het wenselijk dat de copy op t i j d wordt aangeleverd.
Berichten en advertenties dienen daarom op z'n laatst 21 december te wor-
den ingeleverd.

IETS ANDERS OP TWEEDE KERSTDAG?

Tentoonstelling van oude
kerkelijke kunst Vierakker

De Sint Willibrordusparochie te Vierakker zal op Tweede Kerstdag een
tentoonstelling houden van alle kerkelijke benodigdheden uit de laatste
eeuw, welke bewaard /y n gebleven maar die al jaren niet meer gebruikt
worden.

Veel mooie kleding in alle liturgische
kleuren waaronder veel handwerk, voor-
werpen die gebruikt werden bij bijzonde-
re gelegenheden als processies, jubilea
en dergelijke, zullen in de kerk te zien
zijn.
Foto's, dia's en ander materiaal dat be-
waard gebleven is vanaf de stichting, zul-
len tentoongesteld worden in het naast-
gelegen Ludgerusgebouw. Daar is ook
gelegenheid om eventueel een consump-
tie te gebruiken.

De tentoonstelling wordt gehouden in
het teken van de restauratie, waarvoor
van de bezoekers een vrijwillige bijdrage
zal worden gevraagd.

Tevens is dit een mooie gelegenheid om
onze kerk - bijna 120 jaar oud - te bezich-
tigen. Aan de hand van een aantal vragen
wordt u dat gemakkelijker gemaakt. Ook
kinderen kunnen op die manier deze
kerk goed bekijken.

ACHTERHOEK GALA
Uniek popfestijn op l januari 1990!!

Op maandag l januari a.s. verlenen vele bekende Achterhoekse
popartiesten hun medewerking aan een groots opgezette popma-
nifestatie in zaal 'Concordia' te Hengelo Gld.
Vanuit een keur van regionale artieste
woiden vijf bands samengesteld voor
een éénmalig optreden op Nieuwjaars-
dag. Alle artiesten zijn van oorsprong
uit de Achterhoek afkomstig ofwel daar
thans woonacht ig . Zodoende was het
ook mogelijk enkele buitenlandse ar-
tiesten uit te nodigen die in de Achter-
hoek verblijven.
Het Achterhoek Gala, een uitermate
swingende opening van het nieuwe
jaar, zal zeer zeker een breed publiek
aanspreken. Meerdere muziekstijlen
zullen ten gehore worden gebracht ,

, zoals blues, soul, rhytm & blues en rock
feroU.

De organisatie van het Achterhoek
Gala is in handen van de muzikanten
Jan Manschot en Ap Daalmeijer, orga-
nisator Hammy v.d. Wal en het bestuur
van de Vordense stichting HAM-party
André Schröer, Hans Wagenvoort en
Geert Wolsing. De traditionele Nieuw-
jaarsparty van deze st icht ing is ditmaal
verweven in het Achterhoek Gala. Zo-
doende mogen de bezoekers rekenen
(naast een sfeervolle, verzorgde aan-
kleding) op een gratis Nieuwjaarsbor-
rel met oliebol.
De samenstelling van de optredende
bands berust bij Jan Manschot en Ap
Daalmeijer; twee muzikanten die hun
sporen in de popwereld inmiddels
ruimschoots hebben verdiend.

Als lokatie van deze muzikale happe-
ning heeft de organisatie bewust geko-

zen voor zaal 'Concordia' in Hengelo
Gld. De/e zaal is namelijk als dansgele-
genheid in de Achterhoek al t i en t a l l en
jaren overbekend, en is voor een ieder
in de Achterhoek goed bereikbaar.
Voor het Achterhoek Gala zal het café-
gedeelte bij de zaal worden betrokken.
Het gehele toneelgedeelte van de zaal
zal als podium dienen. Licht en geluid
wordt verzorgd door technici en crew
van Normaal B.V.
Zowel visueel als muzikaal zal er op het
podium een boeiende doorlopende
voorstelling gebracht worden, waarbij
te hopen is (en te verwachten) dat er
meerdere muzikale hoogstandjes wor-
den geleverd.

Het maximaal aantal bezoekers is geli-
miteerd tot 1.100; dit om de mensen
nog enige (speel-)ruimte te gunnen.
Toegangsbewijzen voor dit spektakel
zijn vanaf heden verkrijgbaar bij de
voorverkoopadressen: café Schut, Vor-
den - zaal 'Concordia', Hengelo Gld. -
Full House, Doetinchem en bar 'de
01de Keyser', Lochem.

Gezien de te verwachten drukte wordt
bezoekers aangeraden t i jd ig in het be-
zit te komen van cntreekaarten; dit om
teleurstelling bij uitverkoop te voorko-
men.
Het slot van het Achterhoek Gala wordt
een spectaculaire sessie met alle optre-
dende artiesten. Kortom: EEN BRUI-
SENDE OPENING VAN HET NIEU-
WEJAAR!!



YOGA
Gratis proefles

9 januari om 18.30 uur
Vorden, Molenweg 43

Inl.: Theo de Gans
Gediplomeerd leraar

yoga-vedanta.
Tel. 05756-3456.

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
VORDEN ZiJTPHENSEWEG TEL 05752 1514

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Bij deze wensen wij een ieder
Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig 1990 toe.

Zondag 24 december ZIJN wij VANAF 18.00 UUR GESLOTEN.
1e Kerstdag GESLOTEN.
2e Kerstdag VANAF 14.30 UUR GEOPEND.
Zondag 31 december VANAF 14.30 UUR WEER HET

POTBILJARTEN"
o.a. WILD PRIJZEN

's AVONDS VANAF 19.00 UUR GESLOTEN

OUDERWETS GEZELLIGE ,, l

Bruin café

Flitsende discotheek

A place l want to bel

Nieuwjaarsdag ziJNWIJ VANAF 1 e.oo UUR GEOPEND.

F AM. WAENINK EN MEDEWERKERS.

Wij wensen u
Prettige Feestdagen

en een
Voorspoedig 1990

AUTOBEDRIJF

POLMAN
VORDENSEWEG 21 /23 - TEL. 05752-3568

WIJ WENSEN U
PRETTIGE FEESTDAGEN

EN EEN VOORSPOEDIG 1990

interieuradviseur

£> t*mem*

Wichmond - Hackforterweg 19 - Tel. 05754-517
Warnsveld - Rijksstraatweg 39 - Tel. 05750-26132

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT

7250 AA VORDEN -Jfctbus 37 - Het Hoge 3
Telefoon 05752-120»i
Leo Westerhof: Telefoon 05752-2039 (Privé)
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

't allermooiste vuurwerk bij

BARENDSEN
Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. 05752-1261

U kunt nu onze bestellijst
afhalen.
Profiteer van onze
speciale voorverkoopkorting.

Aflevering en verkoop uit voorraad:
alléén op vrijdag 29 december en
zaterdag 30 december a.s.
vanaf 8 uur.

een schitterende kollektie om uw

keus te kunnen bepalen is

beschikbaar.

Vroeg bestellen is verstandig.

Speciaal voor de
Kerst en
Oud en Nieuw...

Wild en Gevogelte

WILD
REE, bout, rug, rollade, ragoutvlees, bief, peper
(kant-en-klaar)
ZWIJN, bout, rug, rollade, bief, peper (kant-en-
klaar)
SPRINGBOK, filet, rollade, bout
FAZANT, haan, hen, filet
HAAS, bouten, rug, ragout, peper (kant-en-klaar)
WILDE EEND, filet, paté
DUIVEN, filet

GEVOGELTE
KALKOEN, delen, rollade, filet, haasje, frikandeau,
dijen
PEKINGEEND, tamme - eendefilet
TAMME GANS, WILDE GANS, filet
PARELHOEN
TAM KONIJN, delen, rug, rugfilet
KWARTELS, eieren
FRANSE MAISKIPPEN, delen, coquelets
FRANSE SCHARRELKIPPEN
BRAADKUIKENS, delen, filet, rollade, enz.
SOEPKIP, delen, poulet
EIEREN

WILD KONIJN
Diverse wild paté's

Alles uitsluitend vers
want vers is

lekkerder

voor poelierskwaliteit
Laarstraat 82, Zutphen, tel. 17707

VOOR BEDRIJVEN VERZORGEN WIJ OOK KERSTPAKKETTEN

VRAAG ONZE KATALOGUS, BESTEL VROEGTIJDIG

Groeibriljant

wmmmmmmmm * m

exclusieve |̂jW^set vanaf 0,03 crt.
bestaande ^ uit: ring 399,-,
hanger 319,- en oorknoppen 564,-

06 juwelier
siemerjnk
<x> opticien

VOLVO 66
automaat, rood 1979
CITROEN VISA II
beige 1980
BMW 316
blauw metallic 1980
OPEL KADETT 1.3
blauw metallic 1980
MAZDA 323
automaat, schade, bruin 1980
VW GOLF 1.1
grijs metallic 1980
PEUGEOT 104
blauw 1981
LADA 1500 COMBI
geel 1982
SUZUKI ALTO FX
wit 1982
SAAB 99 GL
grijs metallic, LPG 1982
TALBOT SOLARA 1.6 GLS
goud, LPG 1982
FIAT 127/900
rood 1983
SUZUKI ALTO GX
blauw metallic 1983
FIAT PANDA
bruin, grijs kenteken 1984
FORD FIESTA 1.0
wit 1985
SKODA 130 L
rood . . 1986

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

GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET OPENBARE KENNISGEVING
VERZOEK OM VERGUNNING

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
21-12-1989 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en
van 14.00 tot 16.00 uur (behalve vrijdagmiddag), als-
mede op de maandagavonden in het Dorpscentrum te
Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage een ver-
zoek met bijlagen van:

1. de heer J.M. Pelgrum, Hamminkweg 4, 7251 RB
Vorden om een nieuwe, de gehele inrichting omvat-
tende vergunning voor een agrarisch bedrijf, adres
inrichting Hamminkweg 4 te Vorden;

2. de heer G.J. Harmsen, Baakseweg 3, 7251 RH
Vorden om een nieuwe, de gehele inrichting omvat-
tende vergunning voor een agrarisch bedrijf, adres
inrichting Baakseweg 3 te Vorden;

3. Maatschap Steenblik, Hackfortselaan 4, 7251 RK
Vorden om een nieuwe, de gehele inrichting omvat-
tende vergunning voor een agrarisch bedrijf, adres
inrichting Hackfortselaan 4 te Vorden.

Aangezien voorshans wordt aangenomen, dat er
geen behoefte aan zal bestaan over de aanvraag ad-
viezen uit te brengen of daartegen bezwaren in te
brengen, is de door ons opgestelde ontwerp-beschik-
king tegelijkertijd met het verzoek om vergunning ter
inzage gelegd.

De strekking van het ontwerp van de beschikking
luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten
toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot ge-
vaar, schade of hinder buiten die inrichting, is het ont-
werp van de vergunning opgesteld onder de voor dat
soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften ter voor-
koming of beperking van gevaar, schade of hinder.

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van
de vergunning en/of de ontwerp-beschikking kunnen
door een ieder gedurende een maand na datum van
de terinzagelegging SCHRIFTELIJK worden inge-
diend bij het gemeentebestuur. De ingekomen be-
zwaarschriften worden mede ter visie gelegd. Een
ieder kan verzoeken om in persoon of bij gemachtigde
MONDELING BEZWAREN te mogen inbrengen. Dit
moet plaatsvinden voor 7 januari 1990. U gelieve
daarvoor een afspraak te maken.

Indien men dat wenst worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet
bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schrifte-
lijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift worden inge-
diend bij het gemeentebestuur.

Datum: 21 december 1989.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de secretaris,
mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET

terinzagelegging beschikking
(art. 31, lid 2, Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
22-12-1989 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en
van 14.00 tot 16.00 uur, behalve de vrijdagmiddag,
alsmede op de maandagavonden in het Dorpscen-
trum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage de
beschikking op het verzoek van:

1. Maatschap E.H.M, en H. Loman, Vierakkerse-
straatweg 26, 7233 SG Vierakker om een nieuwe,
de gehele inrichting omvattende vergunning voor
een agrarisch bedrijf, adres inrichting Vierakkerse-
straatweg 26 te Vierakker;

2. Dhr. D.W. Borgman, Heerlerweg 1, 7233 SG Vier-
akker om een nieuwe, de gehele inrichting omvat-
tende vergunning voor een agrarisch bedrijf, adres
inrichting Heerlerweg 1 te Vierakker;

3. Dhr. G.A. Regelink, Hengeloseweg 16, 7251 PG
Vorden om een nieuwe, de gehele inrichting om-
vattende vergunning voor een agrarisch bedrijf,
adres inrichting Hengeloseweg 16 te Vorden.

De strekking van de beschikking luidt: voor zover
thans rekening valt te houden met de in het gebied
waar de inrichting is gelegen te verwachten toekom-
stige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar, scha-
de of hinder buiten die inrichting, is de vergunning ver-
leend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelij-
ke voorschriften ter voorkoming of beperking van ge-
vaar, schade of hinder, met dien verstande dat de
aanvragen van de heren Borgman en Regelink ge-
deeltelijk zijn geweigerd.

BEROEP tegen deze beschikking kan worden inge-
steld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag tijdig bezwaren

hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij

redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwa-
ren in te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afde-
ling voor de Geschillen van bestuur van de Raad van
State en in tweevoud worden ingediend binnen een
maand vanaf de datum van tervisielegging van de be-
schikking, enwel bij deze Afdeling, postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
60a van de Wet op de Raad van State een verzoek
doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het
treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek
moet binnen bovengenoemde periode van een
maand worden gericht aan de voorzitter van genoem-
de afdeling.
Een niet terstond van kracht verklaarde beschikking
wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Datum: 12 december 1989.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.



Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
15 verschillende soorten

Café-Restaurant

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

L.M.B. VORDEN B.V.
INDUSTRIEWEG 13 - 7251 JT VORDEN

Uw Case IH Dealer
wenst iedereen
Prettige Kerstdagen
en een Voorspoedig

1990

NOTEERT U EVEN:

Onze JAARLIJKSE BRUIDSSHOW
is dit jaar op ZONDAG 18 MAART.

Evenals de vorige shows, ontvangen wij u met koffie
en gebak en de entree is ook GRATIS!

't Pantoffeltje
eigenlijk uniek in deze omgeving.

t
bodea

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

m jansen
autoschadebedrijf

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

Rijksstraatweg 91 - Warnsveld
005750-22816

BOVAG

Kerstviering
„Het Hoge"
School met de Bijbel
te Vorden

Vrijdag 22 december a.s.
willen we met alle kinderen
van school het Kerstfeest
vieren in de Dorpskerk.

We beginnen om 13.30 uur.

Belangstellenden
zijn van harte welkom.

Schoenaker
Café - restaurant

Direct gelegen aan de weg Vorden-Ruurlo in het
plaatsje Kranenburg (t.o. de kerk) in een bosrijke
omgeving te midden van het 8 kastelen gebied.

Oudejaarsdaggeopend tot 20.00 uur.
O^ieuwjaarsdaggeopend vanaf 12.00 uur.
Ons restaurant is gestoten vanaf dinsdag

2 januari t lm vrijdag 12 januari.
Met café is e(^e dag geopend

vanaf17.00 uur.

'Wij wensen iedereen eengetuf^ig 1990.

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

vrijetijdskleding

Als wij opruimen
dan doen we 't goed

en wat wij opruimen zijn alléén

ARTIKELEN SEIZOEN '89

TOT ZIENS BIJ FOCUS
Dorpsstraat 13 — RUURLO

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

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

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

nieuw - renovatie - onderhoud

VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL 2122

Off. GM-dealer voor OPEL/I6UZU

OPEL SERVICE

W. J. 31? KOOI
Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurlo

Tel. 05735-3295

W.J. v/d Kooi

Verkoop en Reparatie



Vacu-Tainer waardig
opvolger succesvolle Vacu-
Vin
De oude Grieken onderzochten tevergeefs de mogelijkheden. De
Romeinen braken het hoofd erover. Daarna volgden Fransen en
Italianen. Ja, in elk wijnproducerend land werd erover nage-
dacht: Hoe behoed je een reeds aangebroken fles wijn voor be-
derf? Uiteindelijk was het de Nederlander Bernd Schneider die
met de oplossing kwam: De Vacu-Vin. Een produkt van Holland-
se nijverheid. Ontwikkeld met al even Hollandse nuchterheid.
Net als vele baanbrekende uitvindingen wordt de Vacu-Vin ge-
kenmerkt door een verbluffende eenvoud. Een uitgekiend pomp-
je en een dop met een sneetje. Ziedaar de Delftse vinding die in
korte tijd de wereld veroverde. Van Moskou tot Miami. Van Reyk-
javik tot Rio de Janeiro. In vele miljoenen huishoudens ligt de
Vacu-Vin nu broederlijk naast de kurketrekker in de keukenla.
De Vacu-Vin won in korte tijd 4 internationaal vermaarde prijzen.
Momenteel voorziet het, direkt en indirekt, 300 mensen van een
passende arbeidsplaats.

Vacumeren = conserveren
Het principe waarop het succesvolle
produkt is gebaseerd, is het zogenaam-
de vacumeren. Een term, door Schnei-
der geïntroduceerd, die zoveel bete-
kent als het 'vacuüm trekken van een
bepaalde ruimte'. Doordat de zuurstof
onttrokken wordt aan de ruimte stopt
het oxidatie-proces. Daardoor wordt
de wijn minder snel aangetast en blijft
/ i j veel langer goed.
Al meteen bij de introductie van de
Vacu-Vin in 1986 was duidelijk dat het
principe van het vacumeren veel bre-
dere toepassing verdiende. Immers de
levensduur van alle voor bederf vatbare
produkten kan er aanzienlijk mee wor-
den verlengd. In dat licht bezien zijn de
toepassingsmogelijkheden vrijwel
oneindig. Na 3 jaar experimenteren
komt nu dan ook de Vacu-Tainer op de
markt. Opnieuw een wereldprimeur.

De Vacu-Tainer is een unieke voor-
raadbus die werkt volgens hetzelfde
principe. Met hetzelfde pompje en de-
zelfde doppen. De doppen zitten hier-
bij verwerkt in de deksel van de bus.
Met een paar halen pompt men de bus
vacuüm. Waardoor de daarin bewaarde
levensmiddelen veel langer vers en
knapperig blijven. Testen wijzen uit de
levensduur wel met 2 weken verlengd
kan worden. Deze wordt nog eens ver-
lengd als men de bussen daarbij ook
nog in de vriezer bewaard. Ook dat is
mogelijk want de bussen zijn tempera-
tuurbestendig van -40 graden C tot 80
graden C.

Eenvoud bedriegt
De bussen zien er strak en eenvoudig
uit. Het lijkt een simpel massa-pro-

dukt. Toch bedriegt deze schijn. Door
het vacuüm zuigen ontstaat er immers
een enorm drukverschil tussen binnen-
en buitenkant. Een gewone bus zou
binnen 'een paar halen met het pomp-
je' imploderen. Vandaar dat de Vacu-
Tainer gemaakt is van oersterk SAN.
Een hoogwaardige materiaal. Milieu-
vriendelijk. En bestand tegen extreme
druk. Zodoende kan men zo vaak pom-
pen als men wil. De kwaliteit en vorm-
geving staan buiten kijf. Het produkt
dingt dan ook nu al mee naar een ION-
erkenning. Een speciale erkenning,
uitgegeven door de stichting Indu-
strieel Ontwerpen Nederland.
Aan elk detail is gedacht. Zo zijn de
rubberring en dop, die de deksel lucht-
dicht op de bus doen sluiten, gemaakt
van een speciale rubbersoort. Met een
sterk geheugen. D.w.z. dat zowel ring
als dop altijd in hun oorspronkelijke
vorm terugkomen, hoe vaak men deze
ook buigt.

Vacu- Tainer kent vele
mogelijkheden
De bussen zijn ideaal voor het bewaren
van toast, koek, koffie, thee, zout, fruit,
eigenlijk voor alles dat aan bederf on-
derhevig is. De onderdelen zijn gemak-
kelijk te demonteren en vaatwasmachi-
nebestendig. Dus zo schoon. Boven-
dien is de Vacu-Tainer erg eenvoudig
in het gebnr' ij een bus met een in-
houd van 500 cc is 5 a 10 maal pompen
(afhankelijk van het vulniveau) vol-
doende om hem vacuüm te trekken. De
Vacu-Tainer is als startset verkrijgbaar
als voorraadbus met pompje.

Vacu Products B.V.
Rotterdamseweg 202
2628 AS Delft
Tel. 015-622676

Wie heeft de perfecte foto?
Daar ging het om bij de foto wedstrijd die door Colour Art Photo
Nederland georganiseerd werd. De prijzen werden beschikbaar ge-
steld door Fuji Füm Nederland.
Het onderwerp van de gehouden wed-
strijd was 'Het Kind' deze foto moest
een studio opname zijn, maar kon in
de ruimste zin uitgewerkt worden. Dat
Foto Temmink Vorden dit goed begre-
pen had bleek uit de gewonnen pri js
een eervolle vermelding. Het ingezon-
den werk was van zeer hoog niveau,
hetgeen bleek uit het zeer kleine pun-
ten verschil onderling.
De jury bestaande uit de Duitse foto-
grafe Susanne Döhne; de Nederlandse
fotograaf Rens Plaschek; de heer De-
moed van Fuji Nederland. Voorzitter
van de jury was de Duitse hoogleraar
Paul Gluske.

Foto's werden niet alleen beoordeeld
op het inhoudelijke, maar ook de af-
werking in z'n totaliteit. Totaal 3 on-
derdelen: a) uitwerking onderwerp; b)
techniek; c) afwerking, verzorging,
inlijsting.

Dat een fotograaf niet zomaar lid kan
worden van Colour Art Photo blijkt uit
het geringe aantal toelatingen perjaar.
Foto Temmink heeft nu ook weer be-
wezen met dit resultaat een waardig lid
te zijn van Colour Art Photo, kortom
een fotograaf die zijn vak tot in de vin-
gertoppen beheerst.

Zeer geslaagd Kerstconcert
Zondag jl. werd in café rest. "t Wapen van 't Medler' een kerst-
concert gegeven door de Gebr. Ei j kei kamp, bestaande uit Johan,
Bernard, Paul, Antoon, Leo en Ludo, de declamatie werd ver-
zorgd door Cissy Eykelkamp terwijl Fam. Wissink het orgel bes-
peelde.

Het programma werd afgewisseld met
samenzang en declamatie. Totaal ston-
den vijftien kerstliederen op het pro-
gramma.

De zaal was stampvol, enkele be/.oekers
moesten zelfs met een staanplaats ge-
noegen nemen. Bij binnenkomst kreeg
een ieder gratis een kop koffie aange-
boden, hetgeen zeer op prijs werd ge-
steld. Joh. Eykelkamp heette allen wel-
kom en was zeer verheugd over de
enorme opkomst. Hij deelde eveneens
mede dat na afloop een vrijwillige bij-
drage werd gevraagd voor een evenals
andere jaren goed doel.
Dit jaar was dit voor de restauratie van
de Willibrorduskerk te Vierakker waar-
voor momenteel 'n aktie loopt. Het
concert werd geopend met een samen-
zang 'Komt allen te samen'.
Hierna brachten de gebroeders op vak-
kundige wijze 'n vijftal liederen ten ge-
hore. Het is niet overdreven te vermel-
den dat dit jaar de samenzang van de
gebroeders nog beter was als ander ja-
ren. De beheersing van hun stemmen
blijft uniek, vooral ook bij de gevoelige
kerstliederen.

De heerj. Eykelkamp dankt allen voor
hun komst, ook werd de redactie van
Contact dankgebracht voor hun bij-
drage in de publiciteit. Tot slot maakte
hij iedereen attent op de uitgangskol-
lekte. Deze heeft het mooie bedrag van
f 650,—opgebracht

KERSTSTAL
INDERKKERK
TE STEENDEREN
Evenals voorgaande jaren wordt u weer in
de gelegenheid gesteld om de Kerststal in
de RK Kerk te Steenderen te bezichtigen. De
misdienaarsgroep die daar elk jaar weer
zo'n 300 manuren insteekt, doet dat met
veel zorg en inspanning. Dit resulteert dan
ook in een waar meesterstuk dat het aan-
zien zeer zeker waard is.

In het middelpunt staat natuurl i jk
kindje Jezus met Jozef en Maria.
Dicht bij hen zijn de os en de ezel
die een plekje hebben gevonden
in de grot, welke in de berg is uit-
gehouwen. Op de berg zijn de
herders of op een kampvuurtje
hun potje aan het koken of ze
zwerven met een kudde schapen.
De mensen uit het dorpje zitten
lekker warm binnen, getuige het
verlichte stadstafereel. De konin-
gen hebben de voorkeur voor een
rustplaats rond het borrelende
meertje, waarin de vissen niet zul-
len ontbreken.

Al met al is het een rustig en vredig
schouwspel dat u kunt komen bezichti-
gen met familie, kennissen en vrien-
den. Ook voor de kinderen is het een
leuke afleiding op de zondagmidda-
gen, waarop de kerk speciaal voor u is
opengesteld.

Tijdens de openstelling zullen er mis-
dienaars aanwezig zijn die aan de bouw
hebben meegeholpen en er ook het
één en ander over kunnen vertellen.
Het geheel wordt voortdurend opge-
luisterd door een sfeervol muziekje op
de achtergrond.

DE OPENSTELLING IS OP l * EN 2e

KERSTDAG, OUD EN NIEUWJAARS-
DAG EN 7 JANUARI.

Robbertsen
Poelier

Tafelen
Thuis

Avontuurlijk recept

GevuUK kalkoen
'Aux amandes' in de oven
Ingrediënten: l kalkoen voor 8 perso-
nen (ca. 4 kg), 125 g boter of margari-
ne, 123Éfcvet spek aan repen, peper,
zout, sc^rotje cognac.
Voor de vulling: 100 g boter, 3 eieren,
200 g oud witbroodkruim, 12 bittere
amandelen, 75 g krenten, zout en
nootmuskaat.
Bereiding: Voor het vulsel roert u eerst
de boter tot room. Dan mengt u er het
broodkruim, de eieren, de gemalen
amandelen en de gewassen, uitgelekte
krenten door. Zout en nootmuskaat
naar smaak toevoegen. Vul hiermee de
kalkoen, naai het vel dicht met garen
en wrijf in met zout en peper. Bind de
reepjes spek met garen vast op de borst
van de kalkoen. Bestrijk rondom met
boter en vouw in een royaal stuk alumi-
niumfolie dicht. Bak de kalkoen in een
hete oven (200 °C) ca. 3V4 uur. Vouw
de folie weer open, bestrijk de kalkoen
nogmaals met boter, en laat nog ca. 30
min. doorbakken. (De kalkoen is gaar
als u bij het prikken tussen de gewrich-
ten van de poten geen weerstand meer
merkt).
Serveer op een verwarmde schotel met
kleine gebakken aardappeltjes, plakjes
tomaat, cranberrie- of aalbessengelei
uit een potje en spruitjes.
Schenk er een tintelende rosé d'Anjou bij.
Wilt u meer weten? Poelier Robbertsen
staat voor u klaar.

Exotisch recept

Kalkoenrollade metpoolse
zuurkool
Ingrediënten: l panklare kalkoenrolla-
de (voor 4 personen), boter l pond
zuurkool, 50 g reuzel of margarine, l
ui, wat bloem, wat jus (of bouillon),
wat tomatenpuree, scheutje wodka, 2
dl rode wijn, 4 saucijsjes, 50 g ontbijts-
pek 2 goudreinetten, snufje tijm.
Bereiding: De rollade: braad deze in de
boter gaar. Braadtijd per kilo ca. l V2

uur.
De zuurkool: fruit de ui (aan ringen) in
de reuzel of margarine goudgeel. Voeg
de bloem toe. Roer goed. Voeg er de
jus of bouillon, de wijn, de wodka, en
de tomatenpuree bij. Roer de saus
mooi glad. Leg in een vuurvaste scho-
tel een laagje zuurkool. Daarop de sau-
cijsjes, de plakjes bacon en de in blok-
jes gesneden geschilde goudreinetten.
Daarop de rest van de zuurkool. Over-
giet met de saus. Laat de schotel ca. 2
uur afgedekt in een matig warme oven
staan. Schep het gerecht af en toe om.
Serveer dit poolse garnituur met gekookte
aardappelen bij de aan plakken gesneden
kalkoenrollade. Drink er een koel glas bier
bij. (Wilt u het geheel liever écht Hollands
houden? Dien de rollade dan op met een
keur van zelfgekozen groenten. Poelier
Robbertsen adviseert u graag.)

ETHIOPIË

GIRO 555 DEN HAAG

De V.U. is ervoor iedereen!
Sinds het begin van deze eeuw bestaat het instituut Volksuniversi-
teit; destijds heel bewust opgericht om de ongeschoolde arbeider
de gelegenheid te geven zich te ontwikkelen, vandaar ook de
naam Volksuniversiteit — voor het volk.

CFOjaar-
vergadering
De afdeling Vorden-Hengelo Gld. hield
onder voorzitterschap van de heer Joh.
Schuurman in het Dorpscentrum te Vor-
den haar algemene ledenvergadering. Na
een kort welkomstwoord werd de avond
geopend met gebed en schriftlezing. De
voorzitter deelde mee dat er een stijging
van het ledental valt te melden. Helaas
zijn er vijf trouwe leden overleden, twee
leden waren vanaf de oprichting al lid van
onze afdeling waarvan jarenlang be-
stuurslid. Na het voorlezen van de na-
men werden deze vrienden staande her-
dacht.
Penningmeester Joh. Schuurman maak-
te melding van een voordelig saldo. De
kascommissie verklaarde dat alles keurig
in orde was bevonden.
Secretaris B. Oosterink verraste de pen-
ningmeester met een cadeaubon voor
zijn ruim veertigjarig penningmeester-
schap.
Het bestuursvoorstel om met de Kerstda-
gen alle leden een kerstbrood aan te bie-
den werd door de vergadering overgeno-
men.
Wegens het 40-jarig lidmaatschap van de
bond werd de heer H. Wonnink de gou-
den insigne met lauwertak opgespeld en
de heer G.J. Rozeboom ontving de gou-
den insigne wegens zijn 25-jarig lidmaat-
schap. Ook de oorkondes werden door de
voorzitter uitgereikt. Hoofdbestuurder
Malser sprak de jubilarissen toe en me-
moreerde nog eens het grote belang van
de vakbeweging CFO. Hij lichtte de ver-
gadering in over allerleid actuele zaken
zoals ambtenarenoverleg, belastingen,
commissie Oort en dergelijke. De vragen
die hierop los kwamen werden door de
heer Matser deskundig beantwoord.
Na allen gezegende Kerstdagen en een
goed Nieuwjaar toegewe^Ke hebben,
sloot de voorzitter op de^bruikelijke
wijze deze vergadering.

De naam volksuniversiteit werd geko-
zen omdat geen andere naam beter u i t -
drukt, wat bedoeld wordt, namelijk
'een universitas', een harmonisch sa-
menhangend geheel van studiën, van
middelen tol geestelijke ontwikkelin-
gen, aangeboden en berekend voor het
olk in /eer vele zijner lagen, maar niet
K-s tenul voor aanstaande beroepsge-
eerden noch tot voorbereiding tot ge-
et; de beroepen.
In de loop der jaren heeft het pro-
gramma-aanbod nogal wat veranderin-
gen ondergaan, maar steeds werd het
programma afgestemd op de behoef-
t en , /o ontstond er ook een duidelijke
vraag naar het ophalen en bijspijkeren
van 'oude schoolkennis'.
De Volksuniversiteit — sinds 1936 ook
in Doetinchem — is uitgegroeid tot
een instelling die velerlei cursussen
over uiteenlopende onderwerpen, op
diverse niveaus en voor een zo breed
mogelijk publiek organiseert. De V.U.
Doetinchem richt haar beleid op sa-
menwerking met andere sociaal-cultu-
rele instellingen om activiteiten te ont-
wikkelen, die van belang zijn voor de
bevolking van Doetinchem en omstre-
ken. Dal kan gebeuren, hetzij op ver-
zoek van organisaties, instanties of be-
drijven, hetzij op eigen initiatief. In
overleg kunnen cursussen worden af-
gesproken die op de vragen zijn afge-
stemd. Dat geldt ook voor uw groep,
organisatie of bedrijf. Een telefoontje
naar ons kantoor is voldoende om een
oriënterend contact op gang te bren-
gen.
Iedereen kan dit onderwijs volgen. Er
worden geen diploma's gevraagd, er
worden geen toelatingseisen gesteld.
Talencursussen worden gegeven op
verschillende niveau's. U kunt zich in-
formeren voor welke groep U zich het
beste kunt melden.

Sleeds meer mensen weten de weg te
vinden naar de Volksuniversiteit. Meer
dan 1500 cursisten namen in 1989 deel
aan één van de V.U.-cursussen. En te-
recht. Elk jaar worden cursussen aan-
geboden die interessant, nuttig, ac-
tueel en zeer veelzijdig zijn. Zo veelzij-
dig dat welhaast iedereen, die zich wil
blijven ontwikkelen, iets van zijn of
haar gading kan vinden.
En wie wil er nu niet op de hooete bli j-

ven van allerlei maatschappelijke ont-
wikkelingen? Zeker als dat kan op een
niveau dat aangepast wordt aan de cur-
sist omdat het doel van de Volksuniver-
siteit niet is een einddiploma, maar de
zelfontplooing van de cursist. Dus
geen examcndruk en ook geen klassi-
kaal onderwijs.

Cursussen in het voorjaar 1990
Talen: Dit voorjaar voor het eerst twee
vakantiecursussen en wel voor Frans en
Italiaans, de andere talencursussen
gaan gewoon verder; nieuwe instroom
is mogelijk bij Engels in uw eigen tem-
po en bij Nederlands voor Anderstali-
gen.
Yoga: 's morgens, 's middags, 's a-
vonds; ayurvedische massage 's mid-
dags en 's avonds, lichaamswerk en
energie en oerdansen.
Praktische cursussen: personal com-
puter, calligrafie, origamie, paaseieren
beschilderen, alles over kruiden, wij-
nen proeven en herkennen, koken met
nadruk op vleesbereiding, antiek her-
kennen.
Algemeen vormende cursussen: stu-
diekring voor ouderen, geheugentrai-
ning — nu ook in Gaanderen, assertivi-
teit, kunstgeschiedenis, muziek, ballet,
psychologie, stop met roken, gezond
leven voor boven de veertig, meer over
dementie, Novib-ouderen en derde we-
reld, presenteren kunt u leren, 'Sha-
kespeare', astrologie, I Tjing.
Lezingen over: Dialect, Rusland, Man-
dala, Céesar Franck, Remco Campert,
Humanistische Verbond, alternatieve
geneeskunde.
Excursies naar: Sterrenwacht Lochem,
Den Bosch, van Gogh tentoonstellin-
gen, Florence en Toscane, Xanten en
Hombroich.
Informatie- en inschrijfmogelijkhe-
den: op werkdagen 's morgens bij het
secretariaat van de V.U., Plantsoen-
straat 85, Doetinchem (tijdens de
Kerstvakantie gesloten) en verder door
inzending van het aanmeldingsformu-
lier uil het programmaboekje. Het
programma-boekje voor het voorjaar
'90 is gratis te verkrijgen bij de V.U., bij
de bibliotheek en alle bibliotheken in
de regio. Tel.nr. V.U. is 08340-23793.
Een cursus bij de V.U. is Ieren met
plezier!

In Bthiopië heerst hongersnood. Door droogte en oorlog /ijn de oogsten mislukt. Mensen hopen
op vrede, maar de honger blijft. Vier miljoen mensen worden met de dood bedreigd. De televisie
toont weer beelden waaraan wij nooit gewend raken. Het is niet de eerste keer dat wij /^<C'\^\
uw hulp vragen. Maar we moeren doorgaan. Wij blijven geven om de levens van mensen. E T H I O P I Ë
Die van hoop alleen niet kunnen leven? SAMEN KUNNEN WE ERGER VOORKOMEN. <^<^7
•RTSEN Z O N D E R GMNIEN - lEKISt - M E N S E N IN NOOD • N O I I B / G A S I UN T I F E L - NEOERUNDSE 80DE KRUIS - S T I C H T I N G O E C U M E N I S C H E HUIP - UIR IUNO - TERRf DES HOMES - ÜNICH N E O f R U N O ,
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