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Opnieuw problemen rondom bouw brandweerkazerne:

Liberalen zetten vraagtekens
bij tijdschema voor kazerne

W E E K E N D D I E N S T E N

Fractievoorzitter B. Brandenbarg
van de WD betwijfelt of de nieuw te
bouwen brandweerkazerne aan de
Strodijk voor de winter van 1997 af
is. Het is de bedoeling om binnen-
kort drie architecten aan te schrij-
ven voor een ontwerp. De gemeente-
raad zal vervolgens in de maand
april of mei een keuze maken tus-
sen deze drie ontwerpen. Branden-
barg is niet blij met dit traject. Toch
zal hij in de commissievergadering
van 14 januari niet gaan aandrin-
gen op een versnelde procedure.
Brandenbarg zegt dit in een vraag-
gesprek met deze krant waarin
wordt teruggeblikt op 1996.

Burgemeester E.J.C. Kamerling maakte
het tijdschema van de bouw van de
nieuwe brandweerkazerne ruim een
maand geleden bekend. "Als de burge-
meester zegt dat er in april of mei een
keuze wordt gemaakt voor de archi-
tect, dan neem ik aan dat hij dat ge-
daan heeft in overleg met de brand-
weercommissie. Dat betekent dus dat
de brandweer instemt met het traject
dat wij nu gaan bewandelen. En als dat
zo is vind ik niet dat we de brandweer
voor de voeten moeten lopen door aan
te dringen om een versnelling van de
procedure", aldus de heer Branden-
barg.
Brandweercommandant P. van Zanten
laat weten dat de burgemeester het
tijdschema samen met de brandweer-

commissie heeft opgesteld. "Wij kun-
nen ons daar volledig in vinden", zegt
hij. Wel zijn er volgens Van Zanten pro-
blemen op het gebied van de finan-
ciën. "De gemeenteraad heeft in totaal
825.000 gulden beschikbaar gesteld
voor de bouw van de kazerne. Maar
omdat er meer geld nodig is voor het
bouwrijpmaken van het perceel, ben ik
bang dat we daar niet genoeg aan heb-
ben", aldus de heer Van Zanten.

Verder is de heer Brandenbarg teleur-
gesteld over de voorgang van het pro-
ject Wientjesvoort. Allereerst haakten
het Uitvaartmuseum en het Nationaal
Rijtuigenmuseum af. Zij besloten zich
vorig jaar februari definitief niet op
landgoed Wientjesvoort te willen vesti-
gen. Verder heeft de gemeente in 1996
met verschillende projectontwikke-
laars gestoken om te bekijken of het
mogelijk^P om op Wientjesvoort va-
kantiebungelows te bouwen. Deze ge
sprekken zijn tot op heden op niets uit-
gelopen. "Het is voor ons teleurstellend
dat het niet de goede kant op gaat", al-
dus de j^er Brandenbarg. Hij stelt
daarom flpr om het over een hele an-
dere boeg te gooien. "Ik denk dat
Wientjesvoort een uitstekende locatie
is van waaruit je allerlei. activiteiten
kunt houden op het gebied van spor-
tieve recreatie zoals kanotochten en
mountain-biken. Je zou het volgens mij
meer in die hoek moeten zoeken", al-
dus de heer Brandenbarg.

Is uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers uit Vorden

Nieuwe dirigent bij nieuwjaarsconcert:

Hugo Klein Seyert zorgt voor
frisse wind bij "Concordia"
Sinds oktober heeft het orkest van
muziekvereniging Concordia een
nieuwe dirigent en in enkele maan-
den tijd heeft Hugo Klein Severt ge-
zorgd voor een heel ander geluid.
Diverse instrumenten werden om-
gezet en alles bij elkaar kwam dit
de kwaliteit van het orkest alleen
maar ten goede. Het resultaat van
de "frisse wind" die door het orkest
ging, was afgelopen zondag te ho-
ren tijdens het nieuwjaarsconcert
in het Dorpscentrum. De zaal was
goed gevuld en de aanwezigen
merkten ook de verrichtingen van
de nieuwe dirigent op. Na afloop
van het concert mocht hij namelijk
een warm applaus in ontvangst ne-
men.

In zijn openingstoespraak merkte voor-
zitter Peter Kraayeveld op dat er helaas
niemand van het gemeentebestuur
aanwezig was. Het orkest van muziek-

vereniging Concordia maakte vervol-
gens een muzikale reis door Europa.
Deze verschillende landen werden op
een leuke en spontane wijze aan elkaar
gepraat door kinderen die kleren droe-
gen uit het land van herkomst. Het or-
kest startte de muzikale reis in
Oostenrijk met de "Salzburger Serena-
de". Hierna werden Nederland, Italië
en Duitsland aangedaan.
Vervolgens was het de beurt aan de
drumband die onder leiding stond van
Bert Lamers. Op het programma ston-
den nummers als "Invitation",
"Surprise" en "Latin Rock". Na de pau-
ze pakte de drumband de draad weer
op met "russisches Tagebuch", het
Hongaarse "Anitschka" en het uit
Spanje afkomstige "El Cordobes". Het
nieuwjaarsconcert werd traditioneel
afgesloten met de Radetzky-Marsch
van Johan Strauss. Het voorjaarscon-
cert van Concordia heeft plaats op 24
mei.

Hervormde Gemeente
Zondag 12 januari 10.00 uur Predikant nog niet
bekend

RK kerk Vorden
Zaterdag 18.30 uur Eucharistieviering Doop van de
Heer, volkszang;
Zondag 10.00 uur Eucharistieviering

Weekendwacht Pastores: 12-13 januari Pastoor
J. Lamers Ruurlo. Tel. (0573) 451456.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 12 januari 10.00 uur ds. A. Walpot-
Hagoort.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 12 januari 10.00 uur ds. HA. Speelman;
19.00 uur ds. HA Speelman.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 11 januari 17.00 uur Eucharistieviering,
Dameskoor.
Zondag 12 januari 10.00 uur Eucharistieviering,
Herenkoor.

Weekendwacht pastores: 12-13 januari pastoor
J. Lamers, Ruurlo. Tel. (0573) 451456.

Huisarts 11-12 januari dr. Haas, Christinalaan 18,
tel. 551678.

Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of eei^Mngende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen^me niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts 11-12 januari P.J. Waart, Barchem, tel.
(0573)441744.

Streekziekenhuis H^PIeuwe Spittaal. Ooyer-
hoekseweg 8, tel. (0575) 592592. Afspraakbureau
tel. 592892.

Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezins-
leden 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 iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijd van het
kantoor is woensdag van 14.00 tot 18.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.
Ambulance 06-11, b.g.g. (0570) 63 32 22

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 06-11

POLITIE VORDEN:
dag en nacht (0575) 55 12 30

b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 06-11
AMBULANCE: dag en nacht 06-11

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-
tend aan het spreekuur van de huisartsen is er
iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw
recept aan te bieden. Zaterdag: van 9.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tij-
den kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar, tel. (0575) 44 13 51.

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.).

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
11 a. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefo-
nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak.
Tel. (0575) 461460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
06-8806 (20c t /min) .

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Ruro voor thuisverpleging 24 uur per dag, tel. (0575)
51 64 63. Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 531053.

Pedicure
L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515, mevr.
Kamphorst tel. (0575) 553472 en mevr. Mokkink-
Kasteel, tel. 556908.

Gehandicapten Platform Vorden
Elke Ie dinsdag in de maand spreekuur van
14.00-16.00 uur bij SWOV-kantoor, Raadhuis-
straat. Info 55 33 48.

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg Ie. Vorden. tel. (0575) 552129,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Praatgroepen voor homosexuele mannen en
jongeren
Postbus 93, 7261 AB Ruurlo, tel. (0573) 452375.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

Oost Nederland spreekuur iedere maandag van
15.30-16.30 uur in de bus bij de NH kerk.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. (0575) 55 27 49.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland,
tel. (026) 445 22 20.

Openbare bibliotheek Vorden
Geopend dinsdag 13.30-20.30 uur, woensdag
13.30-17.30 uur, donderdife 13.30-17.30 uur,
vrijdag 13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00
uur.

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

WV-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden: ma. 13.30-16.00 uur; di./wo./do.
10.00-12.30 uur; vr. 9.30-17.30 uur; za.
10.30-13.30 uur. In de vakanties worden de ope
ningstijden verruimd.

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. Tel. (0575) 52 09 34.

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
Tel. (0575) 54 33 66.

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de ge-
zondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur. Oude Bornhof 55-56, Zutphen,
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr.: (055) 522 41 50.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Raadhuisstraat 6, tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m
vr. van 9.00-12.00 uur.

Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur, tel. 55 34 05.
Dagopvang aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open l'afel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
ine. tel . 55 14 48.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 of 55 1701.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.
Personenalai inering melden bij SWOV.

Tafeltje-Dek-Je
Ma. t/m vr. tussen 9.00-10.00 uur. Tel. 553405.
Zie ook Stichting Welzijn Ouderen Vorden.



Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,- voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer 1,-.
Vermelding brieven onder nr.
of inlichtingen 1,- extra. Tarie-
ven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden, wordt
hiervoor 2,50 kosten in reke-
ning gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgege-
ven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis herhaald.

• Te koop, bejaardenmeu-
belen o.a. tv-kastje, 2 fau-
teuils, tweezits-bankje, eetka-
merstoelen, miniset, auping
bed -f matras, enz. Tel. (0575)
55 67 70.

• Te koop, zeer goed onder-
houden Nissan Stanza 1.6,
dec. '85 incl. trekhaak. APK tot
17-02-98. Vr.pr. f 2750,-.
W.F. Hiddink. Tel. 55 10 85 (na
18.00 uur).
• VERLICHT UZELF! Beheers
die kilo's en centimeters met
HERBALIFE. Nu ook hier
verkrijgbaar. Bel Lenie Wal-
gemoet, Vorden, tel. (0575) 55
2825

• TE KOOP: uien en con-
sumptie-aardappelen, Bild-
star, Surprise, Irene, Parel en
Bintjes. Kunnen bezorgd wor-
den. Van Amerongen, Schut-
testraat 12, Vorden, tel. (0575)
55 64 08

• Te koop: een mooie gas-
haard f 225,- + elektrische
kunstmoeder f 125,-; gegal-
vaniseerde aanhangwagen
125 x 255 f 700,-. Tel. (0575)
44 19 00

• Kent u mensen die 5, 10 of
15 kg over-/ondergewicht
hebben en dit willen beheer-
sen? Neem dan contact met
ons op. Wilma en Gerard
Horsting (0575) 46 72 22

• Hondenschool 'Klein Wee-
tink' te Velswijk start met de
nieuwe gedrags- en gehoor-
zaamheidscursussen op za-
terdag 18 januari 1997. Pup-
py's, beginners, gevorderden,
jacht. Voor inlichtingen en
opgave: Ap Peters (0314) 64
14 36, Lucia Mullink (0314) 62
2361

PAKT
RSTE FRUIT1

Aanbiedingen
voor 9,10 en 11 januari

Spaanse Clementines

20 stuks

4,95

Spaanse krop
IJsbergsla

1,95

Spaanse
gekruide krieltjes

Per kilo

4,95

Spaanse Navelina's

15 stuks

4,95

BIJ AANKOOP VAN 2 PORTIES CITRUS GRATIS LINNEN TAS

Fam. J. Huitink
Burg. Galleestraat 3

Vorden

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE

DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Café Uenk
Nieuwstad 13, 7
Telefoon (0575)

AD Vorden
363

Onze klaverjasavond is op
vrijdag 10 januari a.s.

Aanvang 20.00 uur

Woensdags gesloten

brrr brrr brrr 't is winter
Lekkere winterkost

met goud bekroonde Balkenbrij
1 kilo 4,95

l

WOENSDAG GEHAKTOAG

HALF OM HALF GEHAKT
3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT

1 kilo f 12,50
BOERENGEHAKT

1 kilo f 6,95

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG

PAMPA SCHIJVEN

5 halen
4 betalen

WEEKENDAANBIEDING

MAGERE RUNDER-
PRIKLAPJES

500 gram f7,45

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

MAGERE SCHOUDERHAM
100 gram

LEVERWORST
250 gram

f 1,00

f 1,95

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE BIEFSTUK

ONGEWOON LEKKER

100 gram f2,85

MAANDAG EN DINSDAG
GROVE OF FIJNE
VERSE WORST

1 kilo f 7,95
4 SLAVINKEN +

4 HAMBURGERS
1 kilo f 7,95

MARKTAANBIEDING:

ERWTENSOEP
1 liter 4,95

Slagerij/worstmakerij

JAN RODENBURG
Dorpsstraat 32,

Vorden
Tel.(0575)551470

Yoga-cursussen
In Brummen, Dieren, Doetinchem, Vorden, Zutphen,
Deventaken Eerbeek.

Mednatie-lessen
In Brummen, Dieren en Doetinchem. Speciale lessen voor
kinderen, therapie, psychische begeleiding en lezingen.

INLICHTINGEN: THEO EN MARJAN DE GANS (0575) 56 34 56

Rabobank Graafschap-West organiseert een informatiebijeenkomst met als onderwerp:

Toekomstperspectief voor de
landbouw in de Graafschap

Sprekers:

donderdag 16 januari 1997
sporthal 'de Lankhorst'
Lankhorsterstraat 3b Wichmond
aanvang 19.45 uur

- Tli.A.M. Meijer, Tweede Kamerlid CDA
- Ing. J.M J. Vinkenvleugel, Hoofd advisering kredietrisico's,

tevens Adjunct Directeur van Rabobank Nederland.

Belangstellenden, die geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, kunnen contact opnemen
met één van onze kantoren.

Rabobank
Graafschap-West

Vorden, Zutphenseweg 26
Hengelo, Raadhuisstraat 21
Stccndcrcn, Burg. Smitstraat 21
Keijenborg, St. Janstraat 44
Baak, Wichmondseweg 13a
Wichmond, Baron van der Heijdenlaan 3

algemeen telefoonnummer: (0575) 55 78 88
e-mail adres: rabo3274@tref.nl

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 55 27 83

DRUKKERIJ
WEEVHIS

Contactjes
• Te koop lieve Duitse
Herder-pups met stamboom,
ontwormt, ingeënt, ouders
HD-vrij, met diploma's. Tel.
(0575) 55 65 62.

YÏÏV;VROUWENRAAD
VORDEN

Presenteert:

Themamiddag
"Wat is gezond

voor onze dagelijkse voeding"

o.l.v. mevr. T. Tolkamp, Kranenburg.

14 januari
13.30 uur in "'t Stampertje"

Inlichtingen: mevr. G. Velhorst-Soek, tel. 55 16 88.



Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van onze zoon

Olaf
Hermanus Feike

Clemens en Petra
Waenink

4 januari 1997
Spalstraat 49a
7255 AB Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 17 87

Met dankbaarheid en vreugde
geven wij kennis van de ge-
boorte van onze tweeling

Sander
Gerardus Wilhelmina

Peter: Gerrit Reintjes
Meter: Wilma Kaal-Rosendaal

en

Jemen
Hubertus Maria

Peter: Huub Rosendaal
Meter: Marian Burghout

Geboren op 30-12-1996

Jurgen en Mirjam
Rosendaal-Reintjes

Hamsveldseweg 7
7251 LR Vorden
Tel. (0575) 55 69 84

Wij zijn blij met de geboorte
van

Jordi en Youri
2825 en 3840 gram
49,5 en 51 cm

Geboren op 31-12-1996

Tonny en Yvonne
Kastermans

Brinkerhof 4
7251 WR Vorden

Laat ons even weten als u
langs wilt komen.

Langs deze weg willen wij
iedereen bedanken voor de
felicitaties, bloemen, kaarten
en kado's die op ons 25-jarig
huwelijksfeest mochten ont-
vangen.

Gert en Dini Walgemoet

Vorden, januari '97
Brandenborchweg 10

Tot 10 januari 1997

betalingsgelegenheid

abonnementsgeld

voor abonnementhouders

van Contact.

L' verdient dus f5,- als u

vóór 10 januari betaalt!

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.

MisterSteam iitahuurbij:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

Ku nstgeb itten reparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

Wij willen iedereen die, op welke wijze dan ook,
hartelijk bedanken voor de felicitaties ter gelegen-
heid van ons 40-jarig huwelijk en het 75-jarig
bestaan van ons bedrijf - De Witte Smid.
Ook onze oppas in huis hartelijk dank.

Jan Koop en Henny Koop-Leppink

Lochemseweg 26A
7231 PG Warnsveld

Gemeentebestuur en medewerkers van de ge-
meente Vorden zijn geschokt door het onver-
wachte overlijden van de heer

A.E. VAN ARKEL
Ridder in de orde van Oranje-Nassau

Burgemeester van Vorden van 1947 - 1974

Dankzij zijn inspanning is de acht kastelenfiets-
route een belangrijk blijvend toeristisch gebeuren
in Vorden.

Vorden, december 1996,
burgemeester en wethouders van Vorden,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

Zeg nooit het is voorbij
Slechts je lichaam werd
van ons afgenomen,
niet watje was
en ook
niet wat je zei.

Dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend,
maar bedroefd om zijn heengaan, geven wij u
kennis van het geheel onverwachte overlijden van
mijn man, onze lieve vader en oom

COR HUIZINGA
* 21 februari 1950 t 1 januari 1997

Correspondentie-adres
Dr. W. Dreessingel 42
6836 CT Arnhem

Deitingen (Zwitserland): Silvia Huizinga-Fluri

i: Dennis Huizinga
Wendy van Vlaanderen
en Linda

Warnsveld: Margot, Maarten en
Frank Huizinga

neven en nichten

Met droefheid geven wij u kennis van het plotse-
linge overlijden, tengevolge van een hartaanval,
van onze geliefde zoon en broer

COR HUIZINGA
Geboren te Vorden,
21 februari 1950

Vorden:

Vorden:

Deventer:

Goldach (Zwitserland):

Hengelo Gld.:

Overleden te Oftringen, Zwitserland
1 januari 1997

A.H. Huizinga-Smit

Eelke Huizinga
Janny Huizinga-Bieren

Henk Huizinga
Diny Huizinga-Opperman

Mien Furtner-Huizinga
Pius Bisschofberger

Roei Huizinga
Riet Huizinga-Stapper

Eist: Henny Huizinga

DANKBETUIGING

Het gemis is groot, de lege plek zal altijd blijven.
De vele blijken van medeleven die wij van u per-
soonlijk of schriftelijk mochten ontvangen, na het
plotselinge overlijden van mijn man, onze vader
en opa

AB ENZERINK

hebben ons goed gedaan.

Wij willen iedereen hiervoor hartelijk bedanken.

M. Enzerink-Weenk
Kinderen en kleinkinderen

Zutphen, januari 1997.

De smaakmakers
voor stevige

winterkost.

4 saurijzen en
500 gr. speklapjes

Kip-kerrie salade,
100 gr.

boerenachterham
150 gr. halen,

100 gr. betalen

Runderschnitzels,
4 stuks

225 fijne snij worst
100 ^r. betalen

Katen varkens-
haasje 100 gr.

98

995

2
Canadese bacon, ^% 45
100 gr.

Keurslager

Vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 21

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

BURG. GALLEESTRWT10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta V
kunt u bij ons terecht. Bel (0575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

Tot 10 januari 1997

abonnementsgeld

voor abonnementhouders

van Contact.

U viTilu'nt dus l :>,- als u

voor 10 januari betaalt!

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Riètbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

GLIMMO
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18

GEZOND
AFSLANKEN
via een unieke methode bij:

\

AFSLANKEN EN MET EEN GEZONDE EETGEWOONTE VERDER
* GOEDKOOP EN EENVOUDIG * MET EEN STIMULERENDE BEGELEIDING
* VOOR HET HELE GEZIN * UITSTEKENDE RESULTATEN EN ENTHOUSIASTE REACTIES

Cursusplaats:
VQ^PEN: Dorpscentrum Vorder*, Baadhuisstraat 6 e/fce tf/rw<fó£/fl£töe# van 13.30 -14.30 uur

Cür siisteidstóK Mieke WassiflK, tel, 0313 - 66.36 02
DE EERSTE KEER GRATIS WEGEN»

INSCHRIJFGELD f 20,- CURSUSGELD SLECHTS f 10,-
DREAM LINE WENST U EEN GEZONDSLANK 1997!
Is cursusleidster iets voor U? Bel dan 055 - 356648



/rv. Lr B U L L E T I N y ORDEN

m Telefoon gemeente: {0575) 55:74 74.

M:Telefax gemeente: (0575)557444. ,

• ïjfet gemeentehuis is open van maan-
dag tot en -met vrijdag van
8.00 tot 12:30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 1700 uur.

• Openingstijden bibliotheek:
|fejf inzage liggende stukken)
$nsdd# van 13.30 föt 20,30 uur,
woensdag van 13.30 tot 1730 uur,
donderdag van 13.30 tot 17,30 uur,
vrijdagvan 13.30 tot 20.30 uur, }

zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Burgemeester E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen van 1100 tot 12.00 uur
en volgens a/spraak.
Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
m volgens afspraak.

Wethouder D, MuJdertje-MeuIenbroek:
donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens a/spraak.

A/spraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van het
gemeent«hüis.

ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over
aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een
besluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders hun advies nog bij of hou-
den zij het voorstel aan. Ook kunnen burgemeester en wethouders raadsvoorstel-
len intrekken. De leden van de commissies zijn ook raadslid.

U kunt over de onderwerpen die op de agenda staan, uw mening kenbaar maken.
De raadsstukken, tevens commissiestukken, liggen ter inzage in de bibliotheek te
Vorden en in de Rabobank te Wichmond. Als u wilt inspreken, moet u dat uiter-
lijk 10 minuten voordat de behandeling van de agenda begint, aan de voorzitter
of de secretaris van de commissie meedelen. De mogelijkheid om in te spreken
wordt geboden voordat de behandeling van het betreffende agendapunt begint.
De mogelijkheid bestaat dat de commissieleden u vragen stellen. Tevens kan de
voorzitter een tweede inspraakronde invoegen.

De commissie volkshuisvesting, economische zaken en gemeentewerken verga-
dert op dinsdag 14 januari 1997 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda
staan de volgende onderwerpen: £±

- nota asfalt en elementenverharding op wegen buiten de bebouwde kom;
- intrekken kampeerverordening en vaststelling verordening op de kampeerplaat-
sen en kampeermiddelen.

De commissie bestuur en ruimtelijke ordening vergader|^| dinsdag 14 janu-
ari 1997 om 20.00 uur in het gemeentehuis. Op de agendPKaan de volgende
onderwerpen:
- bestemmingsplan "Vorden Buitengebied Holskampweg 3";
- referendum;
- bestemmingsplan Vorden west en zuid, herziening het Jebbink 15;
- bestemmingsplan Vorden Noord 1995; naamgeving nieuw woongebied;

De commissie milieu, welzijn, personeel en financiën vergadert op woensdag
15 januari 1997 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de vol-
gende onderwerpen:

- 5-jaarlijkse afrekening basisonderwijs;
- Verordening financieel beheer gemeente Vorden 1997;
- controleverordening gemeente Vorden 1997;

EMEENTERAAD VERGADERT OP 28 JANUARI 1997 IN HET
GEMEENTEHUIS.

Op dinsdag 28 januari 1997 vergadert de gemeenteraad in het gemeentehuis.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

- 5-jaarlijkse afrekening basisonderwijs;
- bestemmingsplan "Vorden Buitengebied Holskampweg 3;
- referendum;
- bestemmingsplan Vorden west en zuid, herziening het Jebbink 15;
- intrekken Kampeerverordening en vaststelling Verordening op de openluchre-
creatie;
-Verordening financieel beheer gemeente Vorden 1997 en Controleverordening
gemeente Vorden;
- bestemmingsplan "Vorden Noord 1995" en naamgeving nieuw woongebied;
- evaluatie aanleg riolering buitengebied.

Spreekrecht
U kunt aan het eind van de openbare raadsvergadering, na de rondvraag, spre-
ken over een onderwerp dat voor het gemeentebestuur van belang kan zijn. Er
is één uitzondering: u kunt niet een onderwerp aan de orde stellen, dat op de
agenda staat, omdat u daarover eerder heeft kunnen inspreken tijdens een com-
missievergadering. U kunt u uiterlijk de maandag voor de raadsvergadering
aanmelden bij de gemeentesecretaris, de heer mr. A.H.B, van Vleuten, onder
opgave van het onderwerp waarover u wilt spreken.

NTWERP-BESTEMMINGSPLAN VOOR HET PERCEEL HOLSKAMPWEG 3.

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor het bestemmingsplan
voor het perceel Holskampweg 3 vast te stellen. Al geruime tijd is er op dit perceel
geen sprake meer van een agrarisch bedrijf. Het bestemmingsplan biedt de eige-
naar de mogelijkheid om de boerderij te verbouwen voor burgerwoondoeleinden.

Van de mogelijkheid om zienswijzen tegen het plan in te brengen, heeft niemand
gebruik gemaakt.

'R EFERENDUM.

Om de inwoners van Vorden zoveel mogelijk bij het openbaar bestuur te betrek-
ken, stellen burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor een referendum-
verordening vast te stellen. De gemeenteraad kan dan de mening van de inwoners
van Vorden vragen over een concreet voorstel in het eindstadium van een beleids-
of besluitvormingsproces. Een referendum vraag moet in principe alleen met ja of
nee kunnen worden beantwoord.

Alle raadsvoorstellen kunnen in principe voorwerp zijn van een referendum, met
uitzondering van beslissingen met een individueel karakter of die een kleine
groep van de bevolking raken. Begroting en rekening zijn eveneens uitgezonderd,
evenals raadsvoorstellen waarvoor een uitgebreide inspraak- en/of bezwaarproce-
dure is gevolgd.

Het initiatief tot het houden van een referendum kan uitgaan van de burger en
de gemeenteraad. Als de inwoners van Vorden vragen om een referendum dan
moet aan een aantal criteria worden voldaan. Een voldoende aantal burgers moet
een verzoek tot het houden van een referendum steunen, om een al te snel of
lichtvaardig gebruik van het referendum te voorkomen.

ESTEMMINGSPLAN VOOR HET PERCEEL HET JEBBINK 15 TE VORDEN.

Burgemeester en wethoudeArtellen de gemeenteraad voor om voor het perceel
het Jebbink 15 een bestemnn^splan vast te stellen waardoor het mogelijk wordt
dat het bedrijf Meddens Diagnostics B.V. te Brummen zich in dit voormalig
Groene Kruis gebouw vestigt. Dit bedrijfis actiefin de gezondheidszorg en ont-
wikkelt/produceert testsystemen voor het aantonen van anti-stoffen in het bloed
van patiënten. De bestemming wordt gewijzigd in "Woondoeleinden" met de
medebestemming " Werken '

Van de mogelijkheid tot het kenbaar maken van zienswijzen en het maken van
bezwaar hebben zeven personen en het actiecomité "de Boonk" gebruik gemaakt.
Deze zienswijzen hebben (samengevat) betrekking op:

- het vestigingsbeleid van de gemeente voor dit soort inrichtingen;
- de voorgenomen vestiging van industrie in een woonwijk;
- de vrees voor waardevermindering van woningen in de directe omgeving.

Aangezien van de vestiging van een chemische industrie geen sprake is, waar de
omwonenden op doelen, zijn burgemeester en wethouders van mening dat de wij-
ziging van het bestemmingsplan toch door moet gaan. De milieubelasting van dit
bedrijf is zeer laag. Toetsing aan de milieuvoorschriften voor deze categorie
bedrijven leidt tot een positieve uitkomst voor het bedrijf.

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad dan ook voor om het
bestemmingsplan voor de vestiging van het bedrijf Meddens Diagnostics B.V. vast
te stellen.

EMEENTEWERKEN OP 17 JANUARI 1997 GESLOTEN.

Op vrijdag 17 januari 1997 is de binnendienst van de afdeling gemeentewerken
(boerderij bij het kasteel) gesloten. De medewerkers volgen die dag een cursus.

LAATSEN VAN EEN KAMPEERMIDDEL VOOR EIGEN GEBRUIK OP
EIGEN TERREIN

In de nota "de Wet op de Openluchtrecreatie en het beleid in de gemeente Vorden
heeft de gemeenteraad de mogelijkheid opgenomen voor het plaatsen van een
kampeermiddel voor eigen gebruik door de eigenaar van een terrein. De Wet op
de Openluchtrecreatie eist in artikel 15 dat de gemeenteraad dit in een verorde-
ning regelt.

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor de "Verordening op de
openluchtrecreatie" vast te stellen.

ESTEMMINGSPLAN VORDEN NOORD 1995.

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor het Bestemmingsplan
"Vorden Noord 1995" vast te stellen. Aan de hand van ingekomen reacties is het
plan op enkele punten gewijzigd.
Het plan Vorden Noord 1995, met een oppervlakte van ruimt 7 ha. heeft een capa-
citeit voor ruim 100 woningen.
Over dit plan bent u in eerdere uitgaven van Gemeentebulletin al uitvoerig geïn-
formeerd.

naamgeving
Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om het plan de naam:
" 't Joostink" te geven. Vroeger liep de Joostinkweg door tot aan het huidige kruis-
punt Mispelkampdijk/Zutphenseweg.



Gala Bruidsshow op maandag 13 januari in de Hanzehof:

Live-optreden van ex-Maywood Garen
Covers Bruidsmode houdt op maan-
dagavond 13 januari haar jaarlijkse
bruidsshow in de Hanzehof. Zoals
ieder jaar met tal van primeurs. Een
ervan is zeker het live optreden van
ex-Maywood Caren. Het bijzondere
hierbij is dat dit een voorproefje
kan zijn voor uw bruiloft. Caren wil
namelijk ook uw trouwerij extra
glans geven door een live-optreden.

Caren heeft een aantal jaren geleden
met Maywood meegedaan aan het
Eurovisiesongfestival. Er kan uit een
breed repertoire worden gekozen. Zo
zingt zij songs van Celine Dion, Ruth
Jacott, Bette Midler, Dolly Parton en
Gloria Gaynor. Of Caren ook op uw
bruiloft optreedt kunt u overleggen in
haar informatiestand tijdens de show.
Natuurlijk heeft Covers Bruidsmode
weer veel te bieden. Het gaat hier om
de nieuwste collectie uit 1997. Het is
een selectie van de mooiste modellen
uit de collecties van de bekendste
bruidsmerken uit Europa en Amerika
die geshowd worden. Zeker niet alleen
wit. Want ivoor, crème en ook volle
kleuren treft u aan in de collectie van
Covers Bruidsmode. En wat u niet ziet
en toch wilt hebben, kunt u laten ma-
ken. Covers is niet voor niets de meest
creatieve bruidszaak. Verder worden er
ook schattige jurkjes voor bruidsmeis-
jes geshowd passend bij de diverse jap-
onnen.
Ook de heren hoeven zich beslist niet
te vervelen. Veel kostuums en combi-
naties voor de bruidegom zijn met
smaak uitgekozen door Walle
Tempelman. Verder is er ook een heuse

oldtimer te zien. De Larke heeft voor
trouwvervoer keuze uit diverse typen
en één daarvan staat in de zaal. De
mannequins worden allemaal geknipt
door Hairstyling Perfect. Zij demonste-
ren dan de nieuwste modellen en haar-
kleuren. Op het gebied van trouwrin-
gen moet u bij juwelier Slotboom zijn.
Ook toont Slotboom diverse sieraden
tijdens deze bruidsshow. Foto Van
Bemmelen toont zijn grote vakman-
schap in de diverse buidsreportages.
De creatieve bruidsboeketten en
bloemstukken worden op 13 januari
verzorgd door Wim Hol. Zij kunnen u
ook vertellen hoe u uw kostbare
bruidsboeket heel lang kunt bewaren.
Fred, Joop en Marco zijn niet alleen
mooie jongensnamen maar ook exlcu-
sieve merken voor monturen die de
Brilshop die avond showt. Voor de
meeste Zutphenaren is Wevo-Druk een
begrip. Zij informeren u graag uitge-
breid over de nieuwste mogelijkheden
voor uw gelegenheidsdrukweric.
Dromen over een romantische huwe-
lijksreis is toch een van de leukste din-
gen als je gaat trouwen. Reisbureau
Mulderije uit Zutphen heeft een aantal
speciale huwelijksreizen met zorg uit-
gekozen. Ook Piet Jansen is op maan-
dagavond 13 januari van de partij. De
bezoekers kunnen niet alleen zijn kun-
stige bruidstaarten bewonderen. Piet
Jansen verzorgt ook een smakelijke ver-
rassing tijdens de show. Keramos toont
een grote selectie in geschenken, want
steeds vaker verrassen bruidsparen de
gasten na afloop van de bruiloft met
een tastbaar geschenkje.
Een wervelende bruidsshow komt na-?rvelend

tuurlijk nergens zo tot zijn recht als in
de Hanzehof.

Ook voor uw bruiloft kunt u hier te-
recht.
Alles bij elkaar reden te over om op tijd

uw kaarten voor deze unieke show te
bestellen die de Jaatste jaren steeds uit-
verkocht was.
U kunt hiervoor terecht bij Covers
Bruidsmode in Zutphen, tel. (0575)
514418.

'SLANK-KLUP'
al weer negen jaar

een begrip in Nederland!!!

De afgelopen jaren zijn er vele resultaten bereikt, door veel cliën-
ten, zowel mannen als vrouwen. Doordat er niet apart gekookt
moet worden en alle producten kunnen worden aangepast aan
de gewoonte en individuele wensen van de cliënt, is het voor
iedereen goed vol te houden. De reacties die we van de cliënten
krijgen over de weekmenu's zijn altijd positief, mede doordat er
in het weekend altijd ruimte is voor iets lekkers!!! Wat het
gewicht aangaat wordt niets opgelegd, alles gaat in overleg met
de cliënt.

Door een góéde betaalbare nacontrole is het voor iedereen
mogelijk om op gewicht te blijven. Door de ongedwongen sfeer
komen de cliënten gemakkelijk terug als ze door bijvoorbeeld
vakantie, feestdagen, etc. aan zijn gekomen. We pakken de
draad gewoon weer op. De inschrijfkosten zijn f 29,95 inclusief
weegcontrole. De wekelijkse controle f 8,50

Voor meer informatie kunt u bellen met:

Klup Hengelo (8.) Els Dijs lel. (0314) 36 06 05

Klup Ruurlo Judith Hulscher Tel (0573) 45 36 44

Klup Vorden Bea Wassink Tel. (0573) 45 30 73

Klup Warnsveld Wil Nengerman Tel. (0575) 51 77 96

VOOR EEN ONGEDWONGEN SFEER EN GOEDE
RESULTATEN, KOM JE NAAR DE 'SLANK-KLUP'!!!

X OPENINGSTIJDEN:
di. t/m vrij. van 9.00-17.30 uur;
zat. van 9.00-14.00 uur.

TEGELHANDEL

mullcr-uordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. (0575) 55 32 78 (industrieterrein)

Op zoek naar werk in de

INSTALLATIETECHNIEK

Uitzendbureau

monteurs
calculators
werkvoorbereiders
projektleiders
a u toe ad-te ken aars
en ook administratief

Bel nu: 0543 - 521 770 en maak een afspraak

Kerkstraat 3
Vorden RESTAURANT DE ROTONDE (0575)

551519

Met de hele familie uit eten en iedereen
mag kiezen uit de hele menukaart

ledereen moet kunnen eten waar hij of zij op dat moment zin in heeft.
Dus geen van te voren vastgestelde menu's, maar allemaal lekker onbeperkt

kiezen uit onze menukaart. Al komt u met 20 man! Is dat niet ideaal voor
een familie-reünie of ander feestje? En wit u dat wij een gezellige alkoof
hebben waar u ongestoord zo'n dinertje kunt houden? Kom gerust eens

informeren naar de mogelijkheden voor uw (familie)feestje.

ACHTER DE DIKKE BOOM VAN VORDEN EET U VAN GOED GEVULDE BORDEN

Uw donkere eiken meubelen worden
blank eiken.

Verfris uw interieur en bel
TOTAALREINIGING

RESC
v.o.f.

Ruurlo - Tel. (0573) 45 31 87

Brochures

DRUKKERIJ
WEEVERS

Tot 10 januari 1997 betalings-
gelegenheid abonnementsgeld
voor abonnementhouders van
Contact
Bij Weevers kunt u alle kanten op

Er zijn 3 mogelijkheden om te betalen:

1. Betalen aan de balie bij Drukkerij Weevers
vóór 10 januari 1997

2. Betalen per bank of giro
vóór 10 januari 1997
(u ontvangt geen acceptgirokaart)

f39,-

f39,-

Betaalt u na 10 januari, dan komen er in beide bovenge-
noemde mogelijkheden
f5,- administratie- en incassokosten bij.

3. Machtigen.
Wilt u drukkerij Weevers machtigen, dan kunt u overgaan
tot het uitschrijven van bijgaande machtiging om het abon-
nementsgeld af te schrijven van uw bank- of girorekening.
Machtigingen die vorig jaar zijn verleend, behoeven niet
opnieuw verstrekt te worden.

Het abonnementsgeld voor 1997 voor Contact bedraagt

f 39,-inclusief 6% BTW
als u vóór 10 januari 1997 betaalt.

Betaalt u na 10 januari (ook girobetalers) dan brengen wij u
f 5,-administratiekosten in rekening.

U VERDIENT DUS F 5,-
als u vóór 10 januari betaalt!
Bank: Rabobank n r. 36.64.02.374; ABN-AMRO nr. 48.63.19.245;
Bondsspaarbank nr. 92.31.24.004; Postbank nr. 1.20.58.67
t.n.v. Drukkerij Weevers BV, Vorden

Onze kantooruren zijn: van maandag t/m vrijdag
8.00-U.30 uur en 13.00-1700 uur; zaterdags gesloten

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL 0676 661010. FAX 661086. BBS 664O40
NIEUWSTAD 30 • 7261 AH - POSTBUS 22 - 7260 AA



Vierde dagboek van Kanen Wullink vanuit Amerika

Op woensdag 14 augustus vertrok Karien Wullink voor een
jaar naar Amerika. De 17-jarige Vordense scholiere zal in de ko-
mende maanden een dagboek gaan bijhouden van haar ver-
blijf in Californië. Onlangs ging ze achter de computer zitten
en schreef haar vierde bijdrage voor Weekblad Contact.

9 november, 1996

Hallo allemaal. Alles goed in Vordert?
M'n ouders houden me vrij goed op de
hoogte met de interessantste en leuk-
ste stukjes uit het Contact en met hun
eigen verhalen die ze opsturen. Maar
toch heb ik het gevoel dat ik veel mis.
Een andere dirigent voor Concordia en
ik hoorde iets over een nieuwe weg bij
Zutphen. M'n moeder heeft een nieuw
kapsel en hoe zal het afgelopen zijn
met de tentamens van m'n vrienden
die examen doen dit jaar?
Over vijf dagen ben ik hier al weer drie
maanden... of nog maar drie maanden.
Het hangt er vanaf hoe ik het bekijk: Ik
ben hier al drie maanden; dat is best
lang, maar aan de andere kant beteke-
nen die drie maanden dat ik er nog
acht moet. De laatste twee weken heb
ik hier veel over nagedacht. Niet dat
dat enige zin heeft, daar ben ik me van
bewust, maar ik had behoorlijk last
van heimwee. Sinds gisteren - vrijdag
de achtste - voel ik me weer wat beter,
maar daarvoor had ik het gevoel dat er
geen einde aan m'n heimwee zou ko-
men. En als je heimwee hebt, lijken
acht maanden best lang. Ik heb geen
heimwee omdat ik hier hier niet naar
m'n zin heb. Ik heb het heel goed ge-
troffen. Ik heb twee ontzettend lieve
vriendinnen: Basis (Polen) en Vanessa
(Frankrijk) die bij mij in de buurt wo-
nen en ook voor een jaar naar Del Oro
High School gaan. We gaan met elkaar
naar de Mail (winkelcentrum), naar de
bioscoop, we eten onze lunch samen
en soms (zoals vanavond) huren we een
fïm die we bij een van ons thuis kijken.
Het contact met Mandy, m'n "zus", is
de laatste tijd wat minder. We zijn niet
meer zulke dikke vriendinnen als in
het begin en heel vaak zijn we het niet
met elkaar eens. Afgezien van enkele
"serieuze" frustraties geloof ik niet dat
we daar erg mee zitten. Onze conclusie
is dat echte zussen waarschijnlijk ook
zo met elkaar omgaan.
Zo'n drie weken geleden kreeg ik een
kaartje van de "Student Government",
de Leerlingen Raad van Del Oro. Ik was
verkozen tot Super Student van de
week. Elke week wordt er een "Golden
Eagle of the Week" benoemd. De
Golden Eagle is de mascotte van Del
Oro en "Golden Eagle of the Week" is
een belangrijke titel (zo werd mij ver-
teld) waar je heel trots op kunt zijn. En
trots was ik. Nog geen drie maanden
hier en ik ben al een super student.
Wie mij genomineerd heeft en waar-
om weet ik niet, maar zoiets is best be
moedigend als je ver van je vrienden
thuis bent. De hele week werd ik 's och-
tens in het bulletin genoemd en in de
hal op het speciale Golden Eagle bulle-
tinboard hing een interview met alle-
maal foto's van m'n jeugd, familie, m'n
vrienden thuis en m'n vrienden hier er
om heen.
M'n geschiedenisleraar vroeg mij een
tijdje geleden of ik de klas misschien
iets over Nederland wilde vertellen.
Dat vond ik een goed idee - ik vind het
leuk om over Nederland te praten - en
we besproken een uur dat ik in be
schikking kon nemen. Ik was ontzet-
tend nerveus toen ik voor de klas
stond. Omdat het voor de geschiedenis-
klas was, begon ik met een korte sa-
menvatting van de Nederlandse ge-
schiedenis. De meesten waren erg be
nieuwd naar hoe machtig onze konin-
gin is. Is zij degene die de wetten
maakt? Het is best moeilijk om in het
Engels uit te leggen hoe onze regering
in elkaar zit, maar ik denk dat het me
grotendeels aardig gelukt is.

Er is veel verwarring over Nederland,
Holland en Amsterdam. Dat blijkt uit
vragen als: Is Nederland in Amster-
dam? Ligt Amsterdam dicht bij
Nederland? Ligt Nederland in Holland?
De meesten weten dat het allemaal iets
met elkaar te maken heeft, maar ik
ben vaak mensen tegen gekomen die
denken dat Amsterdam een land is, net
als Holland en Nederland. En natuur-
lijk, als je het over Amsterdam hebt,
krijg je vragen over drugs. Net als in
Nederland zijn hier ook jongeren die
drugs (marijuana) gebruiken. Het ver-
schil is dat het hier heel stiekum ge
beurt. Ik heb een jongen in m'n klas
die alleen maar belangstelling in
Nederland heeft, omdat we daar kun-
nen drinken als we 16 zijn en omdat
het zo makkelijk is om aan drugs te ko-
men.
Ik vind het best jammer dat de meeste
mensen hier Amsterdam (Nederland)
alleen kennen door de drugs, de drank
en de Wallen. Maar verteld dat wat
over ons of over hen zelf? Mijn presen-
tatie was in ieder geval een succes. Ik
vertelde over mijn school, m'n familie
en vrienden ik liet dia's van Vorden
zien; de Herberg, m'n oude basisschool
"De Dorpsschool", m'n werk bij "De
Vordense Pan", Kasteel Vorden,
Concordia en natuurlijk van m'n eigen
huis. Iedereen was erg geïnteresseerd
en dat is natuurlijkj^ bedoeling als je
een presentatie gee^r
In de laatste week van oktober was het
Homecoming Week. Dat is een feest-
week voor de hele school waarin elke
dag een thema heeft. Op maandag py-
jama-dag, dinsdag i^fc?lingen-dag (met
je beste vriend verred als tweeling),
woensdag Go Crazy-dag (gekke-hoeden-
dag), donderdag Halloween-dag (ver-
kleed als "iets" als het maar duidelijk
is watje voorstelt) en vrijdag Black and
Gold overall-dag (draag de kleuren van
de school: zwart en goud).
Homecoming week is een speciale
week voor heel Loomis en omstreken,
omdat alle ex-Del Oro studenten dan
naar huis komen om elkaar op vrijdag-
avond bij de football wedstrijd te ont-

moeten. De hele school wordt versierd
en op zaterdagavond wordt de week af-
gesloten met een dance voor alle leer-
lingen. Het is de bedoeling dat je met
een partner naar die dance gaat.
Voordat het feest begint, ga je met je
partner en je vrienden uit eten. Ik ging
met 5 andere exchange studenten:
Basia en Christian (Slowakije), Vanessa
en Nelson (Chili) en ik ging met Simon
uit (Franstalig) België.
Het restaurant was heel luxe en het
was ontzettend gezellig. Na het diner
gingen we naar school waar de dance
was. De meesten waren erg formeel ge
kleed, voor onze begrippen allemaal
een beetje overdreven. De meiden had-
den kennelijk de hele dag bij de kapper
en de schoonheidsspecialist doorge-
bracht: haren glamoureus opgestoken
en gekruld, professionele makeup en
de meest fantastische jurken. En de
jongens waren allemaal netjes in pak.
Ondanks dat wij pas aan het eind van
de dag begonnen waren met onze ma-
keup en haren hebben we toch een
leuke avond gehad... en we zagen er
nog goed uit ook!

18 december, 1996
Weer een maand verder, weer nieuwe
dingen beleefd. Ik heb sinterklaas ge
mist voor de eerste keer en ik hoop ook
voor de laatste keer. Niet dat ik het op
vijf december zo erg vond, maar eind
november had ik er wel een beetje een
naar gevoel over. Geen echte
Sinterklaas-inkopen dit jaar, geen sur-
prises, geen gedichten. Maar gelukkig
sloeg de goede Sint mij zelfs dit jaar
niet over. Ik ontving verschillende pak-
jes per post.
Als ik een pakje ontving, gi^ftfk naar
m'n kamer om het in m'n eemje open
te maken. En dan waren het oorbelle
tjes, shampoo, een pak chocolade of
ander snoepgoed. Elke keer was het
een verrassing. Fijn gevoel hoor, als er
zo aan je gedacht wordt! j^
Op vijf december had ik gerwötig iets
leuks te doen. Ik heb wel aan pakjes-
avond gedacht, maar ik was te druk be
zig om me daar druk over te maken.
Die dag begon m'n eerste Rotary trip.
We zouden met de 16 exchange stu-
dents van dit district een weekend in
Sacramento doorbrengen en gehost
worden door verschillende Rotary
Clubs. Het was ontzettend gezellig om
elkaar na twee maanden weer te zien.
We hebben verschillende gebouwen en

monumenten in Sacramento gezien,
een tv-studio bezocht, gebowld en voor-
al veel plezier gehad. De avonden dat
we gewoon de tijd voor onszelf hadden
waren natuurlijk het gezelligst.
Het is alsof we elkaar al veel langer
kennen en ik heb nu al weer zin in ons
volgende uitje. Dat zal een ski-trip zijn.
Tot die tijd vullen we de tijd wel op met
bellen. Dat is wat ik veel doe hier.
Zolang ik druk bezig ben met basket-
bal en er druk achter m'n huiswerk
staat.valt het wel mee. Vandaag had ik
geen basketbal en geen huiswerk en ik
was ook nog het grootste deel van de
dag alleen thuis. Eerst belde ik
Meredith (Nieuw Zeeland). Zij woont in
Sacramento en gaat in januari al weer
naar huis, omdat haar jaar dan voorbij
is. Een uur was zo om.

Net nadat ik ophing, belde Vanessa
waar ik ook weer en behoorlijke tijd
mee aan 't kletsen was. Gisterenavond
belde Afke (Nederland) vanuit Chico.
Met haar belde ik op z'n minst een uur.
Heerlijk om zo even Nederlands te pra-
ten! En de dag daarvoor belde ik Tessa
(lowa). Tessa kwam twee jaar geleden
naar Nederland en heeft een jaar bij
mij op school gezeten. Ze werd gehost
door de Rotary Club 't Kwartier van
Zutphen en was een hele goede vriend-
in van ons. Nu heb ik dus de kans om
haar af en toe te bellen (want dat was
toch wel erg duur vanuit Nederland).
Het grappige is dat we nu geen Ne
derlands meer met elkaar spreken,
maar Engels, want dat gaat veel mak-
kelijker. Telefoneren in Amerika is veel
goedkoper. Als je in je eigen woon-
plaats en omgeving belt, is het zelfs
gratis. Daar hoef ik me dus niet druk
om te maken. Alle telefoongesprekken
op lange afstand betaal ik zelf en soms
komt de rekening als een schok, maar
dat heb ik er wel voor over. Het is zo
moeilijk om iemand even op te zoeken
als je geen auto hebt en je wilt je con-
tacten toch wel onderhouden, dus doe
je dat maar met de telefoon. Dat gaat
me dus best goed af. En ik heb twee we
ken geleden het internet ontdekt. Dat
wil zeggen dat m'n gastgezin twee we
ken geleden aansluiting kreeg op het
internet. Ik ben niet zo'n computer-
freek, maar dit is eigenlijk best leuk. Af
en toe een emailtje van en naar m'n
broer in Amsterdam en de andere men-
sen die ik ken "on the web",, zoals ze
dat in 'termen' noemen.



Gratis op vakantie met de Rabobank
Het Reisbureau van de Rabobank
biedt haar klanten de kans op een
gratis vakantie. Iedereen die bij de
Rabobank vóór 31 maart 1997 zijn
of haar zomervakantie boekt, kan
het bedrag van de reis terugwinnen.
" Wanneer iemand bij ons vóór 31
maart 1997 een zomervakantie
boekt, kan hij of zij meedingen
naar de hoofdprijs in de Reissom
Retour Wedstrijd. De klant moet
dan een aantal vragen beantwoor-
den en zo origineel mogelijk een
slagzin afmaken", licht Monique
van Wijk van de Rabobank toe.
ledere twee weken beoordeelt een
deskundige jury van Rabobank
Nederland de antwoorden en de
slagzinnen. Wie alle vragen goed
heeft beantwoord en de meest ori-
ginele slagzin heeft bedacht, is de
winnaar. In totaal zijn er zeven ron-
des. Het maximum terug te winnen
bedrag is f. 5.000,— per reisovereen-
komst. De antwoorden op de vragen
kunnen de deelnemers vinden in de
nieuwste editie van de Leukste
Vakantie Krant (nummer l vanjaar-
gang 4). Deze krant wordt deze week
huis aan huis verspreid binnen het
hele werkgebied van de Rabobank
Graafschap-West.

Hoe eerder iemand boekt, hoe meer
kans hij of zij maakt om de reissom te-
rug te winnen. Als iemand bijvoor-
beeld begin januari bij ons zijn zomer-
vakantie boekt, kan hij in alle zeven ju-
ryrondes meedingen naar de hoofd-
prijs legt Monique van Wijk uit. Zij
wijst erop, dat vroeg boeken meer pro-
fijt geeft dan alleen extra kansen in de
Reissom Retour Wedstrijd. "Door vroeg
"te bespreken heb je meer mogelijkhe-
den om kortingen en voordelen te ver-
krijgen, zoals drie weken op vakantie
voor de prijs van twee of logies/ontbijt
betalen, maar halfpension genieten.
Veel mensen blijken hiervan niet op de
hoogte." Bovendien heeft iemand die
eerder boekt dan anderen vanzelfspre-
kend meer keuze in accommodaties en
soorten vervoer. Afhankelijk van de
reisorganisatie is gratis annuleren tot
l maart 1997 mogelijk. De vroege be-
slisser krijgt tevens de mogelijkheid de
reissom in termijnen te betalen.
Iemand die echter op het laatste mo-
ment boekt, zal alles in één keer moe-
ten afrekenen. Over de voorwaarden
hiervan kan de reisadviseur van de
bank volop informatie geven.
Met deze zomeractie neemt het reisbu-
reau van de Rabobank het voortouw
om de last-minute trend in de vakan-

tiemarkt te doorbreken. Zij doet dat
door enerzijds een spelelement te in-
troduceren via de Reissom Retour
Wedstrijd en anderzijds door de poten-
tiële vakantiegangers te wijzen op de
voordelen van het vroegboeken. De
laatste jaren boeken steeds meer va-
kantiegangers hun vakantie op het al-
lerlaatste moment. Dit heeft voor va-
kantiegangers het nadeel, dat ze min-
der keuze hebben. Vooral de goedkope-
re accommodaties zijn dan al vol.
Indien een groot aantal mensen op het
laatste moment nog op vakantie wil,
zoals afgelopen jaar het geval was, zal
een last-minute boeker eerder 'ge-
dwongen' zijn een duurdere reis te boe-
ken dan hij aanvankelijk van plan was.
De Rabobank vindt het belangrijk de
klant hierop te wijzen en doet dit met
een speels tintje in de vorm van de
Reissom Retour Wedstrijd.

Veel deskundigheid en keuze
Het reisbureau van de Rabobank is het
grootste reisbureau van Nederland.
Hier is een zeer uitgebreid assortiment
beschikbaar met een breed scala aan
bestemmingen voor ieder vakantiebud-
get. Ook zij die bijvoorbeeld willen
gaan duiken, fietsen of wandelen kun-
nen hierover alle advies krijgen bij het

reisbureau van de bank. De bank werkt
niet alleen samen met de grote tou-
roperators, maar ook voor een vakantie
van de NBBS, KRAS, Snoeyink,
Sudtours, SOC of Q-Internationaal bent
u welkom licht Monique van Wijk
toe.Op het reisbureau van kantoor
Vorden is naast Monique, sinds l sep-
tember jl., Hilde van der Werff fulltime
werkzaam als reisadviseur. Hilde heeft
evenals Monique een zeer ruime reiser-
varing. Zo heeft zij behalve een bezoek
aan de wat meer bekendere vakantie-
bestemmingen diverse rondreizen ge-
maakt door o.a. Australië, Canada,
Curacao, Singapore, Indonesië, Thai-
land en Maleisië. Door de kennis en er-
varing van Hilde en Monique samen te
voegen is het reisbureau in staat de po-
tentiële vakantieganger te voorzien
van alle gewenste informatie. "Er be-
staat nog een ander pluspunt van rei-
zen boeken bij de bank", zegt Monique
"De klant kan alles in één keer regelen:
de reis, buitenlands geld, creditcard,
verzekeringen en eventueel de huur
van een kluisje. Uitgangspunt is dat de
klant zonder zorgen op vakantie gaat.
Hij kan er altijd op vertrouwen dat de
Rabobank achter hem staat."

Zie ook advertentie.

Keurslager Vlogman
houdt voordeelactie
tot en met l maart
"De zesde klapper is een rookworst
waard". Keurslager Vlogman houdt
van 6 januari tot en met l maart een

Hee4^^„^Jlurende deze periode
krijgen de'^ranten elke week een zoge-
noemde combiklapperbon die geldig is
voor de volgende week. Koopt men de
combiklapper dan stempelt de
Keurslager de bon af. Zodra men zes of
meer verschillende en afgestempelde
bonnen heeft opgespaard, levert men
ze in en krijgt men gratis een over-
heerlijke rookworst en 500 gram zuur-
kool.

Anbo
De Algemene Bond voor Ouderen in
Vorden houdt op vrijdagmiddag 10 ja-
nuari een nieuwjaarsbijeenkomst in 't
Stampertje. Er is een zeer afwisselend
programma samengesteld. Speciale
gasten van dit feest zijn Thomasvaer en
Pieternel. Hoofdschotel van het pro-
gramma vormt een diapresentatie over
de viering van het 10-jarig bestaan van
de Algemene Bond vpor Ouderen in
Vorden.

Schaatsen
De Vordense ijsverenging organiseerde
op de ijsbaan aan het Hoge een ronde
toertocht. Er waren in totaal 95 deelne-
mers. Ze konden kiezen uit vijf afstan-
den: 5, 10, 15 , 20 of 30 kilometer. Voor
de deelnemers was hte een prettige
aangelegenheid want de ijsbaan ver-
keerde in een prima conditie. Na af-
loop ontvingen de schaatsers een me
daille en een kop koffie of chocolade
melk.

Tot 10 januari 1997
betalingsgelegenheid

abonnementsgeld
voor abonnementhouders

van Contact.

U verdient dus f 5,- als u
vóór 10 januari betaalt!

Als u uitkijkt naar de vakantie geven
wij u een mooi vooruitzicht.

Rabobank Reizen heeft nu een persoonlijk En... het Reissom Retour Wedstrijdformulier,

informatiepakket voor u. Met een selectie van Want als u vóór 31 maart 1997 boekt, kunt u

de nieuwe reisgidsen naar wens. uw reissom terugwinnen. Loop binnenkort

En alles over Boek vóór 31 maart en win uw reissom terug, eens binnen

uw favoriete vakanrieplaats. Plus de nieuwe bij uw reizcnverkopendc Rabobank.

editie van de Leukste Vakantie Krant. Het informatiepakket is gratis. En wie weet,

het RaboKompas en het Koerskaarrje. uw vakantie straks ook.

Rabobank
Graafschap- West

reisbureaus:
Vorden, Zutphenseweg 26 tel.: (0575) 557837
Hengelo, Raadhuisstraat 21 tel.: (0575) 468440
Steenderen, Burg.Smitstraat 21 tel.: (0575) 458105



BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design ...
F. Jansen installatiebedrijf

Niet alleen staan wij
garant voor een vak-
kundige aanleg, maar
wij denken ook met u
mee over het design.
Met een super modern
computerprogramma
ontwerpen wij samen
met u een prachtige
badkamer, waarin wij
tot het laatste moment
met alle elementen
kunnen schuiven tot
het geheel helemaal
aan uw wensen vol-
doet.

G
f. Jansen
installatiebedrijf
Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

Machinaal knippen van
hagen en struiken
tot 10 cm.
Zagen en versnipperen,

Loonbedrijf

Klein Starink
Toldijk. Tel. (0575) 45 15 27.

!N PERFEC
RlSULFAAT BEGIN!

MI ;NGOEDADVI;S
Voor goed en betrouwbaar schilderwerk ga je naar
een vakman. Iemand met een professionele aanpak
en ambachtelijke kwaliteit. Ook voor glaszetten,
wandafwerking en spuitwerk. Als erkend Schilders-
en Afwerkingsbedrijf garanderen wij u vakmanschap
en kwaliteit. Die garantie krijgt u bij Wim Lenselink
zwart op wit.
Een afspraak voor een vrijblij-
vende offerte is snel gemaakt
bel (0575)462319. /1F

LENSELINK

Uw meubels
versleten ? <
Wij stofferen snel en voordelig.

Laat u vakkundig adviseren. Bel vooreen
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U
aan huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

interieuradviseurm

Rijksstraatweg 39 7231 AB Warnsveld Tel. (0575) 52 61 32

. Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedif- gbs in lood atelier
VAN«MIJ

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon (0575) 551208 b.g.g. telefoon (0575) 552039
Filiaal Zutphen: Telefoon (0575) 51 97 89

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

Bij Edah vindt u alles, behalve hoge prijzen
AANBIEDINGEN VAN MAANDAG 6 JANUARI T/M ZATERDAG 11 JANUARI 1997

ONZE VLEESTOPPERS:

GEHAKT bilt in half gekruid

FRIKI KIPSPECIALITEITENPAKKET
NU MET WAARDEBON (10,- KORTING)

VERSE GELDERSE ROOKWORST

per kilo van 10,90 voor

inhoud 11 stuks 19,97

per stuk van 3,49 voor

6,98

9,97
2,49

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

BANANEN
TOMATEN

per kilo van 2,98 voor 0,89

per 500 gram van 2,49 voor 1,49

DEZE WEEK BIJ ONZE VLEESWARENAFDELING
VOOR OP UW BOTERHAM:

HAUSMACHER
100 gram van 1,39 voor

KATENSPEK

100 gram van 2.19 voor

iEER JONGE KAAS
per kilo van 10,98 voor 8,98

HALVE™ 20+ KAAS u* M i»*
500 gram van 7,45 voor 6,45

DEZE WEEK EXTRA VOORDEEL MET UW EDAH-CARL

BLUE BAND HALVARINE kuip 500 gram van 1,89 voor 1,32 (30% KORTING)

REMIA FREAKSAUCE emmer 500 ml van 2,29 voor 0,92 (60% KORTING)

UNOX SMAC blik 200 gram van 2,19 voor 1,42 (35% KORTING)

RITTER CHOCOLADETABLET div. soorten 100 gram van 1,49 voor 0,67
(55% KORTING)

SKORHA SMEERKAAS nat of ham kuipje 100 gram van 1,19 voor 0,77 (35% KORTING)

PEYNENBURG ONTBIJTKOEK gesneden div. soorten 200 gram van 1,59 voor 0,95
(40% KORTING)

BAKKER KAASSOUFFLÉ'S diepvriespak a 4 stuks van 2,49 voor 1,49 (40% KORTING)

IGLO RODE KOOL met appel diepvriespak 450 gram van 1,89 voor 1,19 (35% KORTING)

EDAH AFWASMIDDEL citroen fles 500 ml van 1,49 voor 0,89 (40% KORTING)

BENT U NOG NIET IN HET BEZIT VAN
ONZE GRATIS EDAH GARD, VRAAG ER

DAN NA BIJ EEN VAN ONZE KASSIÈRES.

Openingstijden:
maandag van
dinsdag van
woensdag van
donderdag van
vrijdag van
zaterdag van

De 3 principes van Edah:
• Prettig winkelen
• Compleet assortiment
• Scherpe prijzen.

8.00-18.00 uur
8.00-18.00 uur
8.00-20.00 uur
8.00-20.00 uur
8.00-21.00 uur
8.00-16.00 uur

Raadhuisstraat 53, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 20 00

Edah G. BOTTERMAN B.V.
Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Tel. (0575)55 10 12

Wij wensen u een
voorspoedig 1997 toe

GOOSSENS
Steenderenseweg 11. 7255 KC Hengelo (GW.). Tel. (0575) 46 21 39



maandag 13 januari
de HANZEHOF
Zutphen 19.30 uur
Met optreden GAREN

ex-MAYWOOD
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BRUIDSMODE Voorkom een teleurstelling en
reserveer tijdig uw kaarten bij

Turfstraat 29
Zutphen
Telefoon 0575-514418

PRUIMING

•(••(••(••iliB

HEBT U NOG
GOEDEREN

OVER?

En vindt u het zonde
om ze weg te gooien?

Schenk ze dan aan de
VEILINGCOMMISSIE

VORDEN
deze organiseert veilingen
voor de buitenrestauratie

van de Dorpskerk
en andere goede doelen.

Bel (0575)
55 14 86 / 55 19 61
55 16 73 / 55 30 81

1997:
veiling 20 september

De Herberg, Vorden

CONTACT
wn 9040 wi 9"*V (MHM MM

U ZIT ER WARMPJES BIJ
maar ook veilig en koel met onze

ROLLUIKE
in diverse kleuren, op maat

Spooratrul 28. 7261 AE Ru
Tolofoon: (OS73) 45 2O OO
Fax: (O573) 45 33 17

SLAG
BOUWMATERIALEN BV

GEOPEND
Showroom: maandag t/m vrijdag van 09.00-12.30 uur en van 13.15-18.00 uur

vrijdagavond tot 21.00 uur, zaterdag van 09.00-13.00 uur
Expeditie: maandag t/m vrijdag van 07.30-12.15 uur en van 13.00-18.00 uur,

zaterdag van 09.00-13.00 uur

'HIEO iRWI
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19. 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

ACTIE
'ZUINIG
STOKEN'

Volg kritisch uw gasverbruik door
wekelijks de meterstand te noteren
en uw verbruik (hoe lager, hoe
beter) te vergelijken met u.w strcef-
verbruik. Hou 't bij op de GAMOG-
meterkaart.

Tabel voor de week van: maandag
16 dec t/m zondag 22 dec. 1996.

Bij een hoort een en een
jaar- streefver- totaal
verbruik bruik voor streefver-
van: de afgelo- bruik sinds

pen week 3- 11 -'96
van: van:

800 m
1000m
1200 m
1400 m
1600 m
1800 m
2000 m
2200 m
2400 m
2600 m
2800 m
3000 m
3300 m
3600 m
3900 m
4200 m
4500 m
5000 m
5500 m
6000 m

31 m
38m
46 m
54 m
61 m
69 m
77 m
84 m
92 m

100 m
107 m
115m
127 m
138 m
150 m
161 m
173 m
192 m
211 m
.

187 m
233 m
280 m
328 m
374 m
421 m
466 m
515m
562 m
609 m
655 m
703 m
773 m
842 m
913 m
983 m

1053 m
1171 m
1288 m
1403 m

Het weekstreefverbruik wordt
bepaald aan de hand van de in de
afgelopen week gemeten
temperaturen.

GAMQG
Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen met één
van onze kantoren:
OOETINCHEM : 0314 326551
WINTERSWIJK : 0543 - 512 212
2EVENAAR : 0316 52 39 47
ZUTPHEN : 0575 - 54 24 24

ACTIE
'ZUINIG
STOKEN'

Volg kritisch uw gasverbruik door
wekelijks de meterstand te noteren
en uw verbruik (hoe lager, hoe
beter) te vergelijken met uw streef-
verbruik. Hou 't bij op de GAMOG-
meterkaart.

Tabel voor de week van: maandag
23 dec. t/m zondag 29 dec. 1996.

Bij een hoort een en een
jaar- strcclver- totaal
verbruik bruik voor streefver-
van: de afgelo- bruik sinds

pen week 3- 11 -'96
van: van:

800 m
1000 m
1200 m
1400 m
1600 m
1800 m
2000 m
2200 m
2400 m
2600 m
2800 m
3000 m
3300 m
3600 m
3900 m
4200 m
4500 m
5000 m
5500 m
6000 m

44 m
54 m
65 m
76 m
87 m
98 m

109 m
120 m
131 m
142 m
152 m
163 m
180 m
196 m
212 m
229 m
245 m
272 m
300 m
327 m

231 m
287 m
345 m
404 m
461 m
519 m
575 m
635 m
693 m
751 m
807 m
866 m
953 m

1038 m
1125 m
1212m
1298 m
1443 m
1588 m
1730 m

Het weekstreefverbruik wordt
bepaald aan de hand van de in de
afgelopen week gemeten
temperaturen.

GAMOG
Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen met één
van onze kantoren:
DOE TINCHEM : 0314 32 65 51
WINTERSWIJK : 0543 512 212
ZEVENAAR : 0316 - 52 39 47
ZUTPHEN : 0575 - 54 24 24

V E R H E Y B RON WATER V O O R Z I E N INC2»
• Complete drinkwaterinstallatie, • Bronboringen tot 150 m

inclusief bron- met benodigde • Waterkwaliteitgarantie
filters voor zowel ijzer/mangaan/amonium • Ruim 15 jaar ervaring op gebied van watertechniek

TOLDUK (bij Doetinchem) Tel. (0575) 45 20 41 - Fax (0575) 45 20 51 Reparatie, onderhoud en
installaties

• Pompinstailaties
• Waterontharders
• Drukverhogingsinstallaties

Briefkaarten

DRUKKERIJ
WEEVERS



Fractievoorzitter Bert Brandenburg (WD) blikt terug op 1996:

1996 zit erop. Dit was het jaar waar-
in de directie van de Nedac Sorbo
Groep bekend maakte weg te gaan
uit Vorden. Het bedrijf vertrekt in
1998 naar Duiven. Volgens fractie-
voorzitter Bert Brandenbarg van de
WD was dit het dieptepunt van
1996. Samen met 49-jarige politicus
keek Weekblad Contact tijdens het
"kerstreces" terug op het afgelopen
jaar. Brandenbarg zit in de raads-
commissie voor Bestuur en Ruim-
telijke Ordening waarvan burge-
meester E.J.C. Kamerling de voorzit-
ter is. We beperkten ons daarom -
met uitzondering van het vertrek
van de Sorbo - alleen tot onderwer-
pen die in de portefuille van de bur-
gemeester zitten. Allerlei zaken
kwamen aan bod zoals de gemeen-
telijke herindeling, de bouw van de
nieuwe brandweerkazerne, de
Wientjesvoort en tot slot het func-
tioneren van burgemeester Kamer-
ling. Een gesprek.

- Wat was het dieptepunt van 1996?
"Het nieuws dat Sorbo naar Duiven
gaat verhuizen. Dat is een bijzonder
grote tegenvaller voor de gemeente
Vorden. Het college heeft Sorbo nog
wel een locatie aangeboden op het in-
dustrieterrein, maar helaas heeft de di-
rectie van Sorbo daarvan afgezien om-
dat er vanuit de buurt teveel bezwaren
waren. En eerlijk te zijn kan ik me ook
heel goed voorstellen dat Sorbo daar
niet op wilde wachten. De bewoners
aan de Rüurloseweg staan van de ene
kant natuurlijk in hun recht als ze be
zwaar aantekenen tegen de komst van
Sorbo. Dat is hun democratisch recht.
Maar van de andere kant moeten ze
zich wel realiseren dat de beslissing
van Sorbo om weg te gaan uit Vorden
voor een belangrijk gedeelte aan hen
toe te rekenen is."

- Van de andere kant weet de gemeente toch
ook dat zo'n procedure jaren gaat duren en
dat Sorbo daar ook geen tijd voor heeft.
Waarom is de gemeente niet eerder met dat
voorstel gekomen?
"Dat was aanvankelijk helemaal niet

aan de orde, want Sorbo wilde in eerste
instantie uitbreiden aan de Nieuwstad.
Maar nadat verschillende omwonen-
den daar bezwaar tegen hadden aange-
tekend, besloot Sorbo om op zoek te
gaan naar een andere locatie. En dat
kan ik me ook heel goed voorstellen.
Daar komt nog bij dat dat Sorbo de
laatste jaren een nieuwe ontwikkeling
heeft doorgemaakt. Ze gaan daar vie-
rentwintig uur per dag werken. En dan
vind ik ook dat zo'n bedrijf eigenlijk
niet thuishoort aan de Nieuwstad. Wat
dat betreft was het terrein op het in-
dustrieterrein een uitstekende locatie
geweest waar Sorbo ook in de toekomst
uit de voeten zou hebben gekund.
Maar helaas gaan ze dus nu naar
Duiven".

Bestemmingsplan Nieuwstad
- De gemeente wil nu het bestemmingsplan
aan de Nieuwstad wijzigen zodat er straks
eventueel woningen kunnen worden ge-
bouwd op de plek waar nu nog de gebouwen
van Sorbo staan.. Brengt de gemeente
Vorden hiermee Drukkerij Weevers aan de
Nieuwstad niet in een ongelooflijk lastig
pakket.
"Nou, dat is één van dingen waar we
ongelooflijk voor moeten uitkijken.
Het mag niet zo zijn dat woningbouw
aan de Nieuwstad ten koste gaat van de
industrie die er zit. Weevers mag daar
dus nooit de dupe worden. Dat zullen
we goed in ons achterhoofd moeten
houden. Van de andere kant is dit ter-
rein wel een uitstekende mogelijkheid
om in Vorden wat extra te kunnen bou-
wen voor de jeugd. Want daar is zeer
veel vraag naar.
Als aan de Nieuwstad woningen wor-
den gebouwd dan gaat het om een zo-

genoemd inbreidingsproject. De ge
meente Vorden kan hiervoor bij de pro-
vincie extra wooncontingenten aanvra-
gen. Als de provincie deze toekent dan
betekent dat dit niet ten koste gaat van
het aantal huizen dat elders in het
dorp mag worden gebouwd."

- Bent u niet bang dat Drukkerij Weevers
over een aantal jaren evenals Sorbo besluit
om weg te gaan uit Vorden. Het zal er voor
de directie van Weevers nooit makkelijker
op worden als daar woningen komen te
staan.
"Nogmaals. De WD vindt industrie
heel belangrijk. We zullen daar dus
ook heel duidelijk rekening mee moe
ten houden. Want het bedrijfsleven is
niet voor niets de kurk waar de WD op
drijft. En dat geldt dus ook voor druk-
kerij Weevers."

Rijtuigenmuseum
- Een andere tegenvaller voor de gemeente
Vorden was het afhaken van het Uitvaart-
en Rijtuigenmuseum. Deze hadden aanvan-
kelijk interesse om zich te vestigingen op
landgoed Wientjesvoort. Wat is er volgens u
fout gegaan?
"Dat is moeilijk te zeggen. Ik geloof
ook niet dat de gemeente Vorden daar
zo heel erg veel schuld aan heeft.
Vooral niet als we kijken naar het
Rijtuigenmuseum in Groningen.
Volgens mij hebben ze daar in Leek de
plaatselijke politiek onder druk willen
zetten door te kijken of ze ook ergens
anders terecht kunnen. En daar is het
Rijtuigenmuseum goed in geslaagd,
want de gemeente Leek heeft uiteinde
lijk flink in de buidel moeten tasten
om het Rijtuigenmuseum daar te hou-
den. En dat is ook de reden geweest dat
ze daar zijn gebleven. Van de andere
kant moeten we wel constateren dat
ook alle gesprekken met projectont-
wikkelaars op niets zijn uitgelopen om
op de Wientjesvoort zomerhuisjes te
vestigen. Wat dat betreft is het voor

ons wel teleurstellend dat het niet de
goede kant uitgaat".
- Op 26 november heeft burgemeester
Kamerling de gemeenteraad in een besloten
vergadering op de hoogte gesteld van de
laatste ontwikkelingen met betrekking tot
het bungelowproject op Wientjesvoort. De
raad heeft altijd gezegd dat er geen sprake
mag zijn van permanente bewoning. Nu
heb ik begrepen dat de gemeente Vorden op
dit moment in gesprek is met een project-
ontwikkelaar die wel zoiets van plan is.
Waarom komt het college in die vergade-
ring dan toch weer met zo'n plan?
"Dat is mij eigenlijk ook niet duidelijk
waarom ze dat doen. Wij hebben daar
als gemeenteraad ook nooit voor geko-
zen. De projectontwikkelaar waar de
gemeente op het ogenblik mee praat,
wil op de Wientjesvoort graag zoge
noemde tweede huisjes bouwen.
Oftewel semi-permanente bewoning.
De gemeente schiet daar niets mee op.
De mensen komen dan alleen maar in
het weekend en besteden hier nauwe
lijks iets. Voor de gemeente Vorden is
het veel interessanter als er op de
Wientjesvoort huisjes of bungelows ko-
men voor vakantiegangers. Maar als
daar bij projectontwikkelaars geen be
langstelling voor is, dan moet B en W
een andere koers gaan varen.
Persoonlijk denk ik ook dat we het over
een hele andere boeg moeten gooien."

- Waar zit u dan aan te denken?
"Ik denk dat Wientjesvoort een uitste
kende locatie is van waaruit je allerlei
activiteiten kunt houden op het gebied
van sportieve recreatie zoals kanotoch-
ten en mountain-biken. Je zou het vol-
gens mij meer in die hoek moeten zoe
ken. Maar laat ik nou niet teveel op de
zaken vooruit lopen."

Uitlekken
- Op 27 februari werd er in een besloten ver-
gadering gesproken over de nieuw te bou-
wen brandweerkazerne. Burgemeester

Kamerling stelde in deze vergadering voor
om af te zien van nieuwbouw en in plaats
daarvan de oude brandweerkazerne te ver-
bouwen. Dit nieuws lekte uit en stond een
week later in Weekblad Contact. Hoe is dat
bij jullie overgekomen?
"Zoiets is natuurlijk uiterst vervelend.
Het geeft maar weer eens aan dat we
als gemeente nog zorgvuldiger moeten
zijn, want zo'n besloten vergadering
mag natuurlijk nooit uitlekken.
Persoonlijk denk ik dat het aan de ge
luidsinstallatie heeft gelegen.
Daardoor heeft u waarschijnlijk in de
gang de hele vergadering kunnen vol-
gen. Toen ik dat verhaal in Contact las,
was dat het eerste wat me te binnen
schoot. Toch heb ik in de fractieverga-
dering aan iedereen op de man af ge
vraagd of ze uit de school geklapt had-
den. Ik vond dat je die feitelijke vraag
moest stellen. Tijdens die fractieverga-
dering heeft iedereen met de hand op
het hart gezworen dat hij of zij het niet
geweest was. Daarom ben ik er ook vast
van overtuigd dat het niemand van on-
ze fractie geweest. En ik geloof ook ei-
genlijk niet dat het één van de andere
raadsleden geweest is. Nee, volgens mij
heeft gewoon de geluidsinstallatie aan-
gestaan. En dat is niet handig. Maar
het is nu eenmaal gebeurd".

Herindeling
- Laten we het eens hebben over de gemeen-
telijke herindeling. Daar is het afgelopen
jaar veel over gepraat. In april verweet de
heer Vbortman van de PvdA het college van
bestuurlijk onvermogen. Was dat geen klap
in het gezicht van de WD?
"Ach nee, dat hoort bij het politiek
spel. Het is geen geheim dat het CDA
en de WD in het begin van het jaar
niet op één lijn zaten als het gaat om
de gemeentelijke herindeling. En in
dat potje heeft de Partij van de Arbeid
flink zitten roeren. Vanaf het begin
heeft onze fractie gezocht naar samen-
werking met Achterhoekse gemeenten.



In tegenstelling tot de andere fracties
waren wij al vrij snel tot de conclusie
gekomen dat Lochem en Ruurlo niet
geïnteresseerd waren in Vorden. We
stelden dan ook voor om ons te richten
op Hengelo en Steenderen, maar daar
kregen we de handen niet voor op el-
kaar. Het college heeft toen nog wel
een aantal pogingen gedaan om met
Lochem in gesprek te komen, maar dat
liep op niets uit".

Sterkte-zwakte analyse
- In december besloot de raad om een sterk-
te-zwakte analyse van de gemeente Vorden
te gaan houden. Verder gaat het college pra-
ten met Hengelo en Steenderen. De WD
heeft uiteindelijk dus toch haar zin gekre-
gen. Het rare is alleen dat er nu pas wordt
begonnen met een sterkte-zwakte analyse
terwijl de heer Voortman van de PvdA al in
april heeft voorgesteld om dat te gaan doen.
"Dat klopt. Wij vonden dat destijds ook
een heel goed voorstel. Het vreemde
was alleen dat geen enkele partij zo'n
onderzoek meer nodig vond. De meer-
derheid van de raad was op dat mo-
ment veel te gefixeerd op een samen-
werking met de gemeenten Ruurlo,
Lochem en Borculo. Men vond het op
dat moment niet nodig. Met uitzonde-
ring van de WD. Nogmaals, wij vonden
het een goed voorstel van de heer
Voortman. Maar helaas is er toen niets
mee gedaan".

-Maar van de andere kant had een college
toch ook een sterkte-zwakte analyse kunnen
houden los van alle gesprekken die er ge-
voerd werden. Ze hadden daar toch zelf het
initatief kunnen nemen?
"Maar dat heeft men alleen niet ge-
daan. Men heeft het op dat moment
niet nodig geacht. Het college scoort
op dat punt niet. Maar je kunt het ook
niet op één hoop gooien met de
Wientjesvoort. Want eigenlijk is het in
dit geval meer een niet scoren geweest
van de raad. De raad heeft naar mijn
mening constant achter Lochem en
Ruurlo aangelopen en het college heeft
de raad daarin gevolgd. In juni heeft
een meerderheid van de raad gezegd:
wij achten een analyse niet meer no-

dig. Wat dat betreft heeft het college
wel kordaat opgetreden, want op het
moment dat Lochem definitief afhaak-
te, is het college met een nieuw voor-
stel gekomen."

Brandweerkazerne
- De gemeenteraad gaf in de maand juli
groen licht voor het bouwen van een nieuwe
brandweerkazerne aan de Strodijk.
Brandweercommandant Van Zanten sprak
een jaar geleden de hoop uit dat de kazerne
er voor de winter van 1996 zal staan.
Inmiddels vriest het buiten en staat er nog
geen kazerne. Daarom de vraag: halen we
de winter van 1997?
"Ik hoopt het. Maar om eerlijk te zijn
weet ik niet precies hoe het schema er
voor de komende maanden uitziet."

- Gelukkig weet ik dat wel. Er zullen in to-
taal drie architecten worden benaderd en in
apnl-mei 1997 wordt door de raad een keus
gemaakt. Burgemeester Kamerling maakte
dit op 3 december bekend tijdens een open-
bare commissievergadering waar u niet
aanwezig was. Bevalt dit tijdschema u?
"Als dit op 3 december zo gesteld is,
dan zou het pand er in theorie eind
1997 kunnen staan".

- Maar als je na de bouwvak van 1997 met
de bouw van de kazerne begint en het gaat
vroeg vriezen, dan kun je toch nooit in en-
kele maanden een brandweerkazerne bou-
wen?
"Nee, daar heeft u gelijk in. En dat is te-
leurstellend. Een minpunt. Ik vind ook
de hele affaire rond de brandweerka-
zerne een slechte zaak. Toen het ten-
nispark hier weg zou gaan, had men
zich eigenlijk ook al moeten realiseren
dat de brandweerkazerne een keer aan
de beurt zou komen. De WD heeft dat
destijds ook aangegeven. En dan praat
ik over 1991. Dat is dus vijfjaar gele-
den. Eig^fcjk was dat al een verkeerde
start. AüWbij elkaar heeft het veel te
lang geduurd. Het afgelopen jaar zijn
er diverse locaties in beeld geweest:
Zutphenseweg, Wiemelink en tot slot
de Strodijk. Laten we daarom blij zijn
dat we rffcen locatie hebben waar ie
dereen t^ffeden mee is. Maar het mag

duidelijk zijn: de wijze waarop dit is
gebeurd, verdient geen schoonheids-
prijs."

-Als het college in 1991 met een goed uitge-
werkt plan was gekomen, dan had het waar-
schijnlijk allemaal heel anders uitgepakt.
Nu zijn er alleen maar fouten gemaakt.
"Nou, alleen maar fouten. Dat zou ik
niet willen zeggen".

- Dus het college heeft kordaat gehandeld?
"Nee, dat niet. Het had allemaal veel
sneller gekund".

- Gaat u tijdens de commissievergadering
van januari vragen om haast te maken met
de bouw van de brandweerkazerne?
"Nee, dat is een voorbarige conclusie.
Als de burgemeester zegt dat er in april
of mei een keuze wordt gemaakt voor
de architect, dan neem ik aan dat hij
dat gedaan heeft in overleg met de
brandweercommissie. Dat betekent
dus dat de brandweer instemt met het
traject dat wij nu gaan bewandelen. En
als dat zo is dan vind ik niet dat wij de
brandweer voor de voeten moeten lo-
pen door aan te dringen om een ver-
snelling van de procedure."

- Het huidige college is nu 2,5 jaar onder-
weg. Zijn ze in uw ogen goed bezig?
"Al je het over de hele linie bekijkt wel.
Maar er zijn natuurlijk wel minpunt-
jes. Bijvoorbeeld de Wientjesvoort. Dat
is helaas niet gegaan zoals wij het
graag gezien hadden. Maar over het al-
gemeen zijn wij bijzonder tevreden".

- Staat dit niet haaks op wat we tot nu toe
hebben besproken? Laten we het nog eens op
een rijtje zetten: het project Wientjesvoort is
terug bij af, Sorbo vertrekt uit Vorden, de af-
faire rondom de brandweerkazerne en de
eindeloze discussie over de herindeling. Het
getuigt niet van een succesvol beleid.
"Je hebt binnen een raad natuurlijk
met verschillendj^pvattingen te ma-
ken. En dat beteH^[ dat het niet alle
maal zo snel gaat als je altijd zal wil-
len."

Functioneren bu
- Maar als u zo te
ge waarom gaat u

emeester
bent over dit colle-

n samen met de heer

Boers na afloop van de commissievergade-
ring van dinsdag 12 november praten met
burgemeester Kamerling. Ik had begrepen
dat jullie niet zo tevreden waren over zijn
functioneren. Want alle zaken die ik zojuist
noemde - met uitzondering van Sorbo -zitten
in zijn porte/uille.
"Nou moet ik eerlijk zeggen... wij heb-
ben een gesprek gehad met de burge
meester. Maar niet om hem terecht te
wijzen. Nee, wij praten wel vaker met
de burgemeester".

- Maar ik had begrepen dat het niet zo'n
prettig gesprek was.
"Nou, nou... Ik weet niet hoe u daarbij
komt maar het is niet zo dat ik met ie
mand van het college ga praten om
hem hem mes op de keel te zetten".

-Jullie zijn dus tevreden over het functione-
ren van de burgemeester.
"Dat is niet aan de orde. We hebben ge
woon met hem een gesprek gehad om
een aantal lopende zaken door te spre
ken".

- Dus jullie waren in dat bewuste gesprek
niet van plan om met een motie van wan-
trouwen te komen.
"Nu moet ik weer zeggen dat u meer
weet dan ik".

- Ik had begrepen dat die term tijdens dat
gesprek gevallen was.
"Nee... (stottert) Maar het is ook een ge
sprek geweest wat wij met de burge
meester hebben gehad. En daar zijn
verder ook geen publicaties over ge
weest."

- Nee, dat weet ik.
"Nee, wij hebben de term motie van
wantrouwen nooit in de mond gehad.
Absoluut niet".

- Het functioneren van de burgemeester
staat dus niet ter discussie.
"Dat is niet aan de orde geweest".

- Laten we dat dan nu eens doen.
"Ik vind dat dat ook nu niet aan de or-
de is en we het daar dus niet over moe
ten hebben."

-Vorden-Noord gaat 'tjoostink heten:

College sluit derde ontsluiting
van Vorden-Noord nog niet uit
Het college van Burgemeester en
Wethouders is op dit moment nog
niet bereid om tegemoet te komen
aan de wens van diverse omwonen-
den van de nieuwbouwwijk Vorden-
Noord om straks ook een ontslui-
ting aan de Noordwestzijde aan te
leggen. B en W wil eerst de uitkomst
van een tracé-studie afwachten
waarin het wegennet in Vorden on-
der de loep wordt genomen. Daarna
zal er besloten worden of er naast
de twee geplande uitritten op de
Mispelkampdijk ook nog een derde
ontsluiting komt aan de andere
kant van de nieuwe wijk. Verder
stelt het college van B en W voor om
de nieuwbouwwijk 't Joostink te
noemen. Het is de bedoeling dat er
in de tweede helft van 1997 begon-
nen wordt met de bouw van de eer-
ste woningen. In tien jaar tijd moe-
ten op deze plek ruim honderd wo-
ningen komen te staan.

Het gewijzigde bestemmingsplan
"Vorden Noord 1995" zal tijdens de
commissievergadering van dinsdag 14
januari aan bod komen. In totaal wa-
ren er door omwonenden dertien be
zwaarschriften ingediend tegen het ge
wijzigde bestemmingsplan. Het project
Vorden-Noord wordt door een aantal
bezwaarmakers gezien als een aantas-
ting van hun woongenot. De bewoners
zijn van mening dat door de woning-
bouw een gebied van groot landschap-
pelijke waarde aangetast wordt. Het
college vindt dat zij met het invullen

van het plan maximaal rekening heb-
ben gehouden met de belangen van de
omwonenden. Verder hadden de om-
wonenden kritiek op de geplande uit-
ritten op de Mispelkampdijk. De bewo-
ners vrezen voor een toename van het
verkeer in hun straat en pleiten voor
een extra uitrit aan de andere kant van
de nieuwe wijk ter hoogte van de
Rondweg. Gelet op de verwachte ver-
keersintensiteit zijn volgens het colle
ge de twee geplande uitritten op de
Mispelkampdijk voldoende. Toch sluit
het college een derde ontsluiting aan
de ander kant van de wijk niet uit. "Bij
een noordwestelijke ontsluiting zal de
druk op de Mispelkampdijk verhou-
dingsgewijs aanzienlijk minder. Wij
wijzen erop dat de Mispelkampdijk een
woonstraat is en geen ontsluitingsweg.
Doel moet dan ook zijn om het door-
gaande verkeer zoveel mogelijk uit de
ze woonstraten weg te houden en zo
snel mogelijk naar de Zutphenseweg te
leiden. De noordwestelijke ontsluiting
biedt daarbij de mogelijkheid", aldus
het college.
B en W is van mening dat de ontslui-
ting aan de noordwestzijde niet los kan
worden gezien van de aanpak van an-
dere verkeessituaties. Hierbij moet bij-
voorbeeld gedacht aan de aanleg van
een eventuele noordelijke rondweg.
Verder is de gemeente van plan om de
kruising Zutphenseweg-Rondweg aan
te passen. Eén van de genoemde moge
lijkheden is dat er op deze plek een ro-
tonde wordt aangelegd. Verder is de ge
meente van plan om op dit punt de

vijftig kilometerzone in te laten gaan.
Met al deze maatregelen moet volgens
het college rekening worden gehou-
den. "Wij willen voorkomen dat op kor-
te termijn opnieuw de verkeerssituatie
moet worden aangepast".

GEN DA
JANUARI 1997
ledere dag:

SWOV Open Tafel bij De Wehme
Jeu de Boulebaan bij De Wehme,
info bij de receptie

8 Welfare handwerken, Wehme
8 NCVB Vorden, Nieuwjaarswensen
8 HVG Wichmond, Nieuwjaarsvisite

met declamatie
8 HVG Dorp, Nieuwjaarskoffie

ochtend in de Voorde
8 HVG Dorp Koffiemorgen in de

Voorde
8 ANBO Klootschieten v.a. 't Olde

Lettink
8 Bridgeclub BZR Vorden in Dorps-

centrum
9 Bejaardenkring, Dorpscentrum
9 PCO Nieuwjaarsvisitie in 't Wapen

van 't Medler
9 Bejaardenkring Dorpscentrum

10 Feestelijk nieuwjaarsbijeenkomst
ANBO in 't Stampertje

13 Bridgeclub Vorden in Dorps-
centrum

14 Vrouwenraad Vorden
"Themamiddag" Dorpscentrum

15 Bridgeclub "B.Z.R. Vorden" in
Dorpscentrum

15 ANBO, Klootschieten 't Olde
Lettink

15 HVG Dorp Jaarvergadering
16 ANBO, Kegelen in de C.R. de

Boggelaar, aanmelden 551276

20 Plattelandsvrouwen, Provinciale
doedag

20 Bridgeclub Vorden in het
Dorpscentrum

21 Bejaardensoos Kranenburg, Jaar-
vergadering

21 NCVB Gezondheidszorg, Forum-
avond

22 Plattelandsvrouwen, Jaarvergade
ring

22 Welfare Handwerken Wehme
22 Bridgeclub B.Z.R. in Dorpscentrum
22 ANBO Klootschieten 't Olde

Lettink
22 HVG Wichmond, Jaarvergadering
23 Bejaardenkring Dorpscentrum
27 Bridgeclub Vorden in het

Dorpscentrum
29 Bridgeclub B.Z.R. in Dorpscentrum
29 ANBO, Klootschieten 't Olde

Lettink

Landbouwfederatie
Donderdag 9 januari houdt de
Vordense Landbouwfederatie een bij-
eenkomst in zaal De Boggelaar. Dan
komt het gebiedsperspectief Waarde
vol Cultuurlandschap De Graafschap
aan de orde. Dit heeft globaal betrek-
king op de gemeenten Zutphen,
Wanrsveld, Gorssel, Lochem, Ruurlo,
Hengelo en Vorden.
Het is voor iedereen van belang.
Waardevolle Cultuurlandschappen
zijn zoals bekend door het ministerie
van LNV aangewezen. Voor deze gebie
den moet een toekomstvisie worden
opgesteld waarin plannen zijn opgeno-
men voor een samenhangende, duur-
zame ontwikkeling. De Stuurgroep
WCL De Graafschap heeft het gebieds-
perspectief in ontwerp gereed.
Daarover wordt die avond informatie
gegeven.



Diverse Vorden rijden mee in Elfstedentocht

Het leek net alsof heel Vorden had
meegedaan aan de Elfstedentocht
in Friesland. Nadat Martien Pater
zich maandagochtend spontaan
meldde bij Weekblad Contact,
"klom" de redactie van Weekblad
Contact die dag in de telefoon. Op
zoek naar deelnemers uit Vorden.
En dat waren er nogal wat. Maar
liefst twaalf namen werden er ge-
noemd. En misschien waren het er
nog wel meer. Aangezien de krant
op maandagmiddag klaar moet
zijn, was het niet mogelijk om ie-
dereen op te bellen. Daarom een
greep uit de telefoontjes die op
maandagochtend gevoerd zijn op
de redactie van Contact.

Martien Pater
De 49-jarige Martien Pater reed de
Elfstedentocht uit in een tijd van ruim
elf uur. Hij verbeterde hiermee zijn re-
cord van 1985 en 1986. Toen deed hij
ruim twaalf uur over de elfsteden-
tocht. Martien Pater reed de tocht sa-
men met drie broers van hem. "Het
was een pittige tocht", blikt Pater terug
op afgelopen zaterdag. "Vooral het stuk
naar Franeker toe was erg zwaar. We
hadden de wind daar pal tegen. Ik had
het voordeel dat ik in het begin niet te
snel van start was gegaan. Daardoor
had ik in het midden nog voldoende
kracht over om dat lange stuk tegen de
wind in te schaatsen".
Martien Pater reed de elfstedentocht
op zijn nieuwe klapschaatsen. Hij weet
niet of het door deze schaatsen komt,
maar tijdens de tocht is hij niet een
keer gevallen. "Ik heb eigenlijk hele-
maal geen problemen gehad onder-
weg. Het ijs was af en toe wel slecht.
Met name op het stuk naar Franeker
toe. Maar alles bij elkaar was het een

schitterende tocht. Ik heb alleen nog
een beetje last van prikkelende ogen".

Derk Besselink
Voor Derk Besselink (55) van de Delden-
seweg 8 was het de vierde keer dat hij
meedeed aan de Elfstedentocht. In
1963 reed hij de tocht niet uit. "Maar
dat was ook geen schande", zegt hij.
"Want dat was een bijzonder zware
tocht. Er waren er volgens mij toen ook
maar tachtig schaatsers die de tocht
uit hebben gereden".
Evenals in 1985 en 1986 reed Derk
Besselink afgelopen zaterdag de elfste-
dentocht wel uit. Hij deed er in totaal
ruim veertien uur over.
"Het viel niet mee", blikt Derk
Besselink. "Het nadeel was dat ik van te
voren heel erg weinig kilometers had
gemaakt. Ik had denk ik niet meer dan
100 kilometer in de benen zitten. En
dat is eigenlijk veel te weinig. Maar het
ging in één keer ook zo snel. Je hebt ge-
woon amper de tijd om je normaal
voor te bereiden. Gelukkig heb ik de af-
gelopen dagen een paar verjaardagen
laten schieten. Anders had ik het nooit
gered. En ook met oud en nieuw heb ik
bewust niet zoveel gedronkefi. Vanaf
dat moment stond bij mij al alles in
het teken van de elfstedentocht".
In de buurt van Bolsward kwam Derk
Besselink zichzelf tegen. "Ik ging tot
Bolsward zo'n achtien kilometer per
uur. Daarna had ik de wind pal tegen
en ging ik niet veel harder dan een ge-
middelde van 13,5 kilometer per uur.
Op een gegeven moment zat ik hele-
maal stuk en ging ik zelfs mijn slagen
tellen. Als ik er we^po'n duizend had
gehad dan was ik weer zo'n 3,5 kilo-
meter verder. Zo rekende ik mezelf
vooruit, toen ik eenmaal Dokkum ge-
passeerd was ging het wel weer. Het

was daar helemaal zwart van de men-
sen en op het moment dat ik daar
langs kwam zongen ze massaal "You
never walk alone". En zoiets geeft je
natuurlijk vleugels".

Jan Zweverink
"We zijn weer kiplekker". Jan Zwe-
verink van de Vennemansweg 4 in de
Wildenborch kijkt terug op een "mooie
zware tocht". Het was de derde keer
dat hij meedeed aan de elfstedentocht.
Om tien over acht ging hij van start.
"En precies twaalf uur later kwam ik
over de finish. Het was best wel afzien.
Maar dat hoort erbij. Anders kun je ook
beter niet aan zo'n tocht beginnen", al-
dus de 52-jarige Vordenaar.

Wim Morde
De 38-jarige Wim Norde van de
Almenseweg 31 deed afgelopen zater-
dag ook mee. Hij reede de tocht samen
met Wim Makkink van de Heegerhoek
6. Voor het tweetal was het de eerste
keer dat ze aan de start stonden van de
elfstedentocht. "Het nadeel was dat wij
pas om tien uur konden vertrekken.
Aangezien we voor twaalf uur 's avonds
binnen moesten zijn was het echt een
strijd tegen de klok. In totaal hebben
we er 13,5 uur over gedaan. Om half
twaalf kwamen we over de streep. We
waren dus nog net op tijd binnen. We
hebben onderweg ook praktisch niet
gerust."

Martin Rietman
Martin Rietman (26) uit Wichmond
reed de tocht in een zeer sne^^ijd. Het
had slechts 9 uur en 50 min^Pn nodig
voor de 200 kilometer lange tocht. Als
marathonrijder doet hij in de winter
mee aan de noordelijke competitie
voor C-rijders. "Ik had eigenlijk ge-

hoopt dat ik mee mocht doen aan de
tocht voor de wedstrijdrijders. Maar he-
laas. Gelukkig mocht ik wel meedoen
aan de toertocht. Alles bij elkaar was
het een hele mooie tocht. Onderweg
heb ik ook geen problemen gehad."

Henk Mombarg
Henk Mombarg (51) van de Maalde
rinkweg 4 in Linde deed mee bij de
wedstrijdrijders. Na 8,5 uur kwam hij
over de finish. In 1985 en 1986 deed hij
ook mee aan de elfstedentocht. "Maar
toen was de tocht veel makkelijker", al-
dus Henk Mombarg. "Dit keer was het
veel zwaarder. Dat kwam vooral door
de wind. Het was echt afzien. Ik heb
voordat ik op vrijdagochtend weg ging
nog even op de weegschaal gestaan.
Toen ik zaterdag terug kwam was ik
ruim acht kilo afgevallen. Dat houd je
toch niet voor mogelijk".

Zijn zoon Arjan (24) mocht niet aan de
elfstedentocht meedoen. "En dat was
een grote terleurstelling voor hem.
Arjan is een C-rijder en had de pech dat
alleen maar A- en B-rijders mee moch-
ten doen. Daarnaast was hij wel als po-
tentieel lid ingeschreven maar helaas
was hij niet door de organisatie inge-
loot", vertelt zijn vader. "In het verle-
den was het nog wel eens zo dat rijders
die bij andere natuurijswedstrijden ho-
ge ogen hadden gegooid toch mee
mochten doen aan de Elfstedentocht.
Toen Arjan laatst vijftiende werd bij de
Hollands Venetië Tocht gingen wij er-
van uit dat hij wel zou mogen starten
in Friesland. Maar dus niet. Hij heeft
zondag nog wel een wedstrijd op
kunstijs gewonnen in Deventer. Maar
dat staat natuurlijk niet in verhouding
met het meedoen aan de Elfsteden-
tocht".

Vakantiebeurs '97:
de wereld binnen handbereik
'De wereld binnen handbereik' is
het thema van de Vakantiebeurs '97
die wordt gehouden van woensdag
8 tot en met zondag 12 januari 1997
in Jaarbeurs Utrecht. De hele inter-
nationale reisbranche is op de Va-
kantiebeurs aanwezig. Dat betekent
dat zo'n 1500 exposanten uit 100
landen in 9 hallen de ca. 200.000 be-
zoekers letterlijk de wereld onder
handbereik bieden. De Vakantie-
beurs is met deze aantallen uitge-
groeid tot het grootste toeristische
consumentenevenement van de we-
reld.

De bezoekers van de Vakantiebeurs
hebben een hoge waardering voor het
evenement en geven een gemiddeld
rapportcijfer van 7,6. Dat komt omdat
voor vele Nederlanders de Vakantie
beurs hét jaarlijkse oriëntatiepunt is.
In januari zijn de nieuwe vakantiegid-
sen uit en maakt • iedereen plannen
voor de komende vakanties. Op de Va-
kantiebeurs komen bezoekers ideeën
opdoen en informatie inwinnen over
de zeer vele mogelijkheden die de ex-
posanten te bieden hebben.
De exposanten van de Vakantiebeurs
'97 zijn: landenverkeersbureaus, regio-
nale verkeersbureaus, verkeersbureaus
van verre bestemmingen, VW-instan-
ties, touroperators, reisagenten, ver-

voersmaatschappijen, hotelketens en
campings, autoverhuurbedrijven, bun-
galowparken, attractieparken, reisver-
zekeraars, banken en creditcard-maat-
schappijen, luchtvaartmaatschappij-
en, toeristische opleidingen en belan-
genorganisaties en aanbieders van reis-
benodigdheden.

Om het aanbod nog completer te ma-
ken is er op de Vakantiebeurs voor het
eerst een speciale sector wintersport-
bestemmingen.

De vakantiemogelijkneden op de Va-
kantiebeurs zijn vandaag de dag bijna
onbeperkt, van Pool tot Evenaar: loge-
ren in een jeugdherberg, met een fluis-
terboot door Giethoorn varen, een
bootreis langse de Noorse kust, een
dagje naar Oost-Vlaanderen, een woes-
tijnsafari in Tunesië, een natuurreis
door de Canadese Rocky Mountains,
een afwisselende reis door Laos en
Vietnam, cultuurvakanties, flottielje-
tochten in de Saronische Golf, te voet
door Nederland, kampeertrektochten
door Namibië, kamperen in Tsjechië en
Hongarije, een off-the-road camper-
tocht door Australië en Nieuw-Zeeland,
een dagje naar de Keukenhof, een
klimtocht door de Himalaya, korte va-
kanties in eigen land, parachutesprin-
gen, een kant en klare tent huren in
België, Luxemburg of Frankrijk, met de

Amtrak dwars door Amerika, een fiets-
vakantie op Cuba of in Ierland, een
duikvakantie op Malta, een 23-daagse
reis door India, autovakanties door
heel Europa, een bungalow huren in
Spanje, fly and drives in Portugal, een
naturistenvakantie in Frankrijk, volle-
dig verzorgde vliegreizen naar Thai-
land, studiereizen naar Mexico en Cos-
ta Rica en wandelen op een gletsjer in
Zwitserland.
De Vakantiebeurs '97 wordt gehouden
in 9 hallen van Jaarbeurs Utrecht.
Doordat de Vakantiebeurs is onderver-
deeld in sectoren, op land en op soort
vakantie, is het evenement zeer over-
zichtelijk. De exposanten besteden
heel veel aandacht aan hun stands en
serveren allerlei hapjes en drankjes uit
hun streek of land om de bezoekers al
een beetje in vakantiesfeer te laten ko-
men.

Het Wereldpodium van de Vakantie
beurs biedt iedere dag op geregelde tij-
den modeshows. Hier wordt ook de
Vakantiebeurs Quiz gespeeld waarbij
fraaie reizen zijn te winnen. Het
Wereldpodium is ook het toneel van
veel optredens van nationale en inter-
nationale muziek- en dansgroepen.
Rondom het podium is een groot terras
waar onder het genot van een hapje en
een drankje naar de diverse shows ge
keken kan worden. Het programma

wordt dagelijks op de beurs bekend ge
maakt.

Verder biedt de Vakantiebeurs een sca-
la aan activiteiten zoals videopresenta-
ties, kingsize dia-experience en activi-
teitenpleinen waar bezoekers kunnen
duiken in een duiktank, klimmen op
een klimwand en klimrots, zweefvlie
gen en parapenten. Hier komt ook een
tokkelbaan, een fietsparcours en een
fietsrollerbank.
Voor de wintersportliefhebbers biedt
de Vakantiebeurs '97 een skipiste, een
snouwboardtrampoline, een ski-simu-
lator en ijsklimmen.
Op de Vakantiebeurs zijn twee kinder-
clubs aanwezig waar kinderen onder
begeleiding kunnen spelen terwijl hun
ouders een bezoek brengen aan de
Vakantiebeurs.



ZIEN
IS...

WAT ANDERS DAH

TOEKIJKEN

Zo'n 50 miljoen mensen zijn blind
of ernstig slechtziend. Vaak is dat
mede een armoede-probleem. In
negen van de tien gevallen leven
zij in Azië en Afrika. In Zuidoost
Azië wordt zelfs elke minuut ( ! )

een kind blind door een tekort aan
vitamine A in de voeding.

Een staaroperatie kost

U kunt helpen. Ken volledige
staaroperatie (vooronderzoek, op-
name, operatie, maaltijden en na-
controle) kost slechts ƒ 70,-. Met
uw bijdrage geeft ZIEN iemand

uitzicht op een nieuwe toekomst.

/ I F N I . Snditmj! Hl imi lK-i i lhf i tn idm
O n i w i ; . . . . . . . .

Spruitcnli.i

GIRO 330070

ADVERTEREN KOST GELD.
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

OPRUIMING
Grote merken nu tegen kleine prijzen

Damesafdeling

Pullovers
coll & polo

Jack's
micro

v.a. 39,-

v.a. 129,-

Herenafdeling

Shetland pullovers
col l of rits

Jack's
o.a. Melka v.a.

98,-

349,-

Pantalons o.a. Rosner
uni & ruitjes

Rokken
Seda

v.a. 89,90 Pantalons
winterkatoen v.a. 98,-

nu

Plllly'S 4 kleuren
per stuk

BlOUSeS
uni & dessin

o.a. Gerry Weber

2 stuks 49,-

79,90
v.a.

KolbertS O.a. Lord Hamilton,
twee uni & ruitjes AA&f-

Vestgesz/m
uni & streep J£9r?

Overhemden
Ledüb & Lord Hamilton

v.a.

v.a.

v.a.

69,-

49,-
modëcëritrüm

ruurlo

Dorpsstraat 22
Telefoon (0573) 45 14 38

Helmin k ruimt alweer flink op. En dat is goed nieuws!
Want voor elk is er wat wils: romantische slaapkamers,
moderne leren bankstellen, eethoeken, diverse fauteuils,
tapijt, gordijnstoffen en nog veel meer voor verbazend lage
prijzen. In deze advertentie staat slechts een greep uit de
talloze opruimingsaanbiedingen!

LEREN BANKSTEL
2 (.MI ~> /ii;-. mei ockctbinnenverin in 3395.-de zitkussens, Opruimingsprijs w w r̂ ^ •
MASSIEF EIKEN SALONTAFEL QQC .
Mul lianclkc Uiden. Opruimingsprijs O7v9

SENIOREN
FAUTEUILS
in diverse^toffen
verkrijgbaar.
Met hoge rug
Opruimingsprijs

Met lage rug
Opruimingsprijs

SLAAPKAMER
TAPIJT
"Metro" herfstkleur, 400 breed.
Op actionback. Van 89,- voor OP=OP
HOOGPOOLTAPIJT
'Charmant', 400 breed in groen, blauw
of herfstkleur. Van 119,- nu voor OP=OP
VEtOURSTAPIJT
'Parade Romero' 400 br. rosc-zalm-grm
ofbei^.Van 159,-nu voor OP=OP
500 breed, in grijs of beige van 198- voor
TRETFORD WOtTAPIJT
'Tretscuriy' 400 breed
Nu van 298,- nu voor » OP=OP

991°
125.-

GRENEN SLAAPKAMER
Met echt houtsnijwerk. Ledikant 140x200
met 2 nachtkastjes, bijpassende linnenkast
met spiegel. Opruimingsprijs 1695,-

WORPEN
ÓEMETENEN
met uitzondering van

Ledikant ook in de breedtes 160 en 180 cm.

VEREN HOOFDKUSSENS

Per stuk 19.95. NU 2 STUKS VOOR

29^9S
49j9S

DEKBEDOVERTREKKEN
Diverse dessins NU UITZOEKEN
Eenpersoons OP=OPruimingsprijs vanaf
Tweepersoons OP=OPruimingsprijs vanaf
Lits jumeaux OP=OPruimingsprijs vanaf

VITRAGES OP DIVERSE HOOGTES Q 95
NU UITZOEKEN PER METER

VALLETJES
Diverse dessins NU UITZOEKEN van de rol
OP=OPruimingsprijs nu per meter vanaf 4?5

. j Zutphenseweg 24 Tel. 0575 - 551514

HELMINK
meubelen

: MAAKT- HET MOOIER BH U THUIS
r J.W. Hagemanstraat 3 Tel. 0545 - 474190



Biej ons
in d'n Achterhoek
"Zo Toon, woj 't wandkleed koopn?".
't Was vriejdagmeddag, Toon van de Spitsmoes ston met andach 't wand-
kleed in de bibliotheek te bewonderen. Wiej komp daor mekare nog wel
's tegen. Biejkans alle dagblaje köj d'r leazen en dan wieters ok nog alle
periodieken. Plus natuurlijk nog de buuke waorin oaver elk onderwerp
wel wat te vinden is. Wat dat betreft zol iederene in Vodd'n lid motn wean
van zo'n instelling.

"Nou", zeg Toon, "koopn doe'k um neet".
"Waorumme dan die belangstelling?"
"Oh, ik heurn dat e hier hing, misschien kan 'k um as umslagdoek
gebruukn margen in Friesland a'k de buurman an motte moedigen. Maor
daor liekt e mien het groot zat veur. Maor alle gekheid effen opzied.

"Eerlijk ezeg snap ik neet waor de vrouwluu zo'n kaskenade oaver maakt.
't Kleed hef jao achttien jaor in 't Dorpscentrum ehangen en dat is mien
nogal neet 'n tied.
Daor bunt genog hobby-schilders of luu die wat anders moois wet te
maken in eur vrieje tied waorvan 't werk allene maor deur de hanebalken
bekekken wod, anders ezeg: dat verhuust nao de zolder.
Hooguut 'n keer een kleine tentoonstelling waor dan anderhalf man en
een peerdekop nao kump kiekn. Wat dat betreft hebt de twaalf vrouwluu
die dit kleed in mekare estoekt hebt, helemaols gin klagen.

Dit was jao net zo goed hobby-werk van amateurs, 't Ontwerp mag dan wel
van een kunstenares wean, dan wil lange neet altied zeggen dat 't wat
besunders is. D'r steet hier en daor langs de weage genog iezer te roesten
dat ok een kunstwerk veur mot steln maor deur nog neet ene op de tien-
duuzend begrepn wod.

Natuurlijk is 't wel een betjen sneu veur de vrouwluu maor iej mot ut ok
van de kante van ut Dorpscentrum bekiekn. 't Kleed was jao van huus uut
veur 't kasteel-gemeentehuus bestemd. Maor umme een of andere reajen
passen ut daor neet meer in de hal too zee de bouw klaor hadden. Hadn
ze de vrouwluu ok wel iets eerder können zeggen, maor jao 't is gebeurd.
Gelukkig können ze toen dat kleed, dat biej gin mense in huus zol passen,
in de hal van ut Dorpscentrum kwiet. Anders had ut toen al op de mot-
hoop trechte ekommen.

Daor hef ut achttien jaor ehangen. 't Wod dan un keer op zolder, eleg en
un jaor lang kraait t'r gin hane (of henne) nao. Tot t'r ene un helder ogen-
blik krig en 't kleed mist en de kop opstekt. Dan heij 't schaop an 't drie-
ten. Laot ze zich maor neet benauwd maakn, ik wette nog un mooie
plaatse. Laot z'um onder 'n toorn van de Dorpskarke h^^en. Daor kan
iederene um zien en de ruumte doar kan d'er mooi meWpefleurd wodn.
Dan hunk e ok nog op un plaatse van de gemeente want doar is 'n toorn
jao van.

H. Leestman.

Is uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers uit Vorden

Twee erwtensoepakties in januari:

Seniorencarnaval op de tocht
Het is niet zeker of de carnavals-
middag voor de senioren op dins-
dag 11 februari wel door kan gaan.
Om deze middag te finanicieren
houdt carnavalsvereniging de
Deurdraejers uit Vorden sinds 10
jaar een erwtensoepaktie. Het be-
stuur van de Deurdraejers werd in
de derde week van december door
het bestuur van de organisatie
Operation Friendship op de hoogte
gesteld van het voornemen om
evenals de Deurdraejers ook in ja-
nuari een dergelijke aktie te hou-
den. De actie van Operation Friend-
ship heeft deze week plaats. Dit kan
mogelijk betekenen dat de op-
brengsten van de door de carnavals-
vereniging te houden aktie op 25 ja-
nuari niet het gewenste resultaat
zal opleveren.

Hoewel tussen beide verenigingen
overleg is geweest, kon men niet tot
overeenstemming komen om de aktie
van Operation Friendship in een ande-
re vorm of op een ander tijdstip te la-

ten houden. In dit overleg werd door
de Deurdraejers ondermeer aan gege-
ven dat de soepaktie een traditie van
de carnavalsveniging is evenals bij an-
dere verenigingen ook bepaalde akties
jaarlijks terugkeren zoals de verkoop
van slaatjes en oliebollen.Tevens wordt
tijdens de erwtensoepaktie ook het
Leutboek huis-aan-huis verspreid met
daarin het programma van het jaar-
lijkse carnaval.

Het bestuur van de Operation
Friendship gaf aan dat zij hiervan niet
op de hoogte waren en dat zij in de toe-
komst hiermee rekening zullen hou-
den, maar dat de soepaktie niet meer
geannuleerd kon worden. Dit betekent
dat er in Vorden en omstreken in janu-
ari twee keer een soepaktie wordt ge
houden. Zowel het bestuur van de car-
navalsvereniging De Deurdraejers als
het bestuur van Operation Friendship
betreuren de gang van zaken maar ho-
pen dat de bewoners van Vorden,
Vierakker, Wichmond en Kranenburg
hiervoor begrip hebben.

Oudejaarscrossloop
Afgelopen zondag hield VRTC De
Achtkastelenrijders haar traditionele
Oudejaarscrossloop. De deelnemers
hadden met name op de langere af-
standen last van de kou. Zo besloten
een aantal deelnemers die zich voor de
21 kilometer hadden ingeschreven al
lopende om toch maar te switschen
naar de tien kilometer. De organisatie
had een prima parcours uitgezet. De
deelnemers vertrokken zondagmorgen
bij het clubhuis van de voetbalvereni-
ging „Vorden" waar na afloop warme
thee voor de athleten klaar stond. In to-
taal gingen 97 personen van start. Het
aantal uitvallers viel mee. Slechts een
handjevol lopers gaven voortijdig de
pijp aan Maarten.

De heer G. Harmsen uit Eefde won de
vijf kilometer in een tijd van 21 minu-
ten en 18 seconden. Tweede werd de
heer W. Klein Baltink uit Kring van
Dorth en B. Peeters uit Wichmond leg-
de beslag op de derde plaats. De eerst
binnenkomende dames was Sandra
Visschers uit Vorden in een tijd van 24
minuten en 50 seconden. De 10,5 kilo-
meter werd gewonnen door Harry
Ruumpol uit Ruurlo in een tijd van 39
minuten en 5 seconden. De snelste da-
me over deze afstand was Saskia
Weekhuis uit Zwolle. De 21 kilometer
werd gewonnen door Arne Scholten in
't Hof uit Diepenheim. Zijn tijd was
1.19.30. De eerst binnenkomende dame
op deze afstand was J. Homminga uit
Weesp.

Lezers schrijven ...
Hiiireii verantwoording van de redactie

Wat jammer nou!!!
In april 1996 vierde de Nederlandse
Bond van Plattelandsvrouwen, afd. Vor-
den, haar 45-jarig bestaan. Bij dit jubi-
leum werd een boom geschonken aan
de Vordense gemeenschap. Bij deze
boom, een groene beuk, werd een her-
inneringsbord geplaatst. Helaas is dit
bord sinds enkele weken spoorloos ver-
dwenen, hetgeen wij heel erg jammer
vinden.
Wij willen degene(n), die voor verdwij-
ning heeft/hebben gezorgd, vragen om
dit bord weer bij de boom (op de hoek
Hoetinkhof/Voornekamp) te herplaat-
sen, dan wel onze vereniging schade
loos te stellen (kosten ƒ 100,—).

Namens het bestuur van de Ned.Bond
van Plattelandsvrouwen, afd.Vorden
M.L. de Jonge
de Doeschot 5
7251 VH Vorden

Vrouwenraad

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

De Vrouwenraad Vorden houdt dins-
dag 14 januari een theman^dag in 't
Stampertje. Mevrouw T. Tol^hip komt
tijdens deze middag praten over het
thema "Wat is gezond voor onze dage-
lijkse voeding". Voor nadere inlichtin-
gen kan men bellen met mevrouw G.
Vclhorst-Soek (55 16 88). Zi^pk adver-

Verhuizing

tentie.
IMfiO

De Vordense damclub heeft een andere
thuisbasis. De clubavonden zullen van-
af deze week plaatsvinden in 't
Stampertje. Dit geldt tevens voor de
thuiswedstrijden van het eerste team
op zaterdag.

Betaling abonnementsgeld
vanaf woensdag 18 december 1996
tot 10 januari 1997
Bij Weevers kunt u alle kanten op

Er zijn 3 mogelijkheden om te betalen:

1. Betalen aan de balie bij Drukkerij Weevers
vóór 10 januari 1997 f 39.-

2. Betalen per bank of giro
vóór 10 januari 1997 {u ontvangt geen acceptgirokaart) f 39,-

Betaalt u nè 10 januari, dan komen er in beide bovengenoemde mogelijkheden
f 5,- administratie- en incassokosten bij.

3. Machtigen.
Wilt u drukkerij Weevers machtigen, dan kunt u overgaan tot het uitschrijven van
bijgaande machtiging om het abonnementsgeld af te schrijven van uw bank-of
girorekening. Machtigingen die vorig jaar zijn verleend, behoeven niet opnieuw
verstrekt te worden.

Het abonnementsgeld voor 1997 voor Contact ed. Vorden bedraagt

f 39,-inclusief 6% BTW
ais u vóór 10 januari 1997 betaalt.

Betaalt u na 10 januari {ook girobetalers) dan brengen wij u f5,- administratiekosten
in rekening.

U VERDIENT DUS F 5,-
als u vóór 10 januari betaalt!
Bank: Rabobank nr. 36.64,02.374; ABN-AMRO nr. 48.63.19.245;
Bondsspaarbank nr. 92.31.24.004; Postbank nr. 1.20.58.67
t.n.v. Drukkerij Weevers BV, Vorden BTWfel iav ms WM^M •

UKUIUit Iclü



Echtpaar Eggink 50 jaar getrouwd

Otto en Reintje Eggink uit Vorden
hebben elkaar op een humoristi-
sche wijze leren kennen. Op een
zondag fietste Otto Eggink langs
het huis van de familie Oortgiezen
aan de Zutphenseweg. Hij kende
Reintje slechts van gezicht. Vlak
voor het huis van de familie
Oortgiezen stopte hij even om de
wind uit zijn band te laten. Toen hij
het huis passeerde deed Otto net
alsof hij een lekke band had. En zo
kwam hij dus in gesprek met
Reintje en zei ook maar meteen
waar het op stond. "Ben jij nog
vrij?".

Woensdag 8 januari is het precies vijf-
tig jaar geleden dat Otto Eggink (84) en
Reintje Eggink-Oortgiezen (76) van de
Almenseweg 8 in het huwelijksbootje

zijn gestapt. Samen met familie, vrien-
den en bekenden wordt dit woensdag
gevierd tijdens een feestelijke receptie
bij café-restaurant 't Pantoffeltje. Otto
Eggink is bij de meeste Vordenaren
geen onbekende. Hij werkte als melk-
boer bijtte boterfabriek en bezorgde
"de wit^^notor" bij de mensen aan
huis. Eerst op de fiets en later met de
melkwagen. Hij deed dit werk altijd
met veel plezier. "Het mooie van een
melkboer is datje de hele dag onder de
mensen^^nt. Dat sprak me altijd
enorm ^Pn", aldus Otto Eggink.
Vervolgens vertelt hij over de dag dat
hij met pensioen ging. Direkteur
Groen van de Boterfabriek had op die
dag voor hem receptie georganiseerd.
"Maar hij had alleen een beetje ver-
keerd ingeschat hoeveel mensen er
zouden komen", lacht Otto Eggink.

"Want op een gegeven moment waren
we door alle gebakjes heen. Zoveel
mensen waren er".
Otto en Reintje Eggink hebben drie
dochters en zes kleinkinderen. Ook na
zijn pensioen ging Otto gewoon door
met werken. In de buurt stond hij be-
kend als een "h^fege fietsenmaker".
Hij heeft dan ooit menige fiets in
Vorden onder handen gehad. Samen
met zijn vrouw Reintje heeft hij verder
19 jaar lang de christelijke basisschool
Het Hoge schoon^jtoiaakt. "Dat was al-
tijd heel leuk wenr om te doen", zegt
de vrouw des huizes. Otto en Reintje
Eggink hebben in hun leven altijd kei-
hard gewerkt en ze schamen zich daar
ook niet voor. "Nee, we hebben het al-
tijd met veel plezier gedaan en van
hard werken is nog nooit iemand dood
gegaan".

SPORT-ffl
NIEUWS

C

Dammen
Dostal Vorden - Priva de Lier 11-9
Ondanks de afwezigheid van Henk
Hoekman en Nina Jankovskaja werd in
het Dorpscentrum het jaar goed ge-
start door een 11-9 overwinning op
Priva de Lier.
Nadat de winnaar van de Elfste-
dentocht over de buis was geweest wer-
den de klokken in werking gesteld.
Emmanuel Merins was het snelste
weer klaar: binnen twee uur remise (1-
1). Alex Klein had zijn hoofd nog bij de
enerverende finish en werd in voorde-
lige stand verrast door een venijnige
wending die voor hem verliezend was
(1-3). Eddy Budé hield grootmeester
Hans Jansen op remise (2-4) en ook Jan
Masselink speelde gelijk ondanks eni-
ge druk op de linkervleugel (3-5). De
omsingeling van Gerrit Wassink kwam
niet uit de verf, waardoor de flankcen-
trumaanval van de tegenstander door-
sloeg. De Lier vergrootte hiermee de
voorsprong tot 3-7, maar de kansen
kwamen langzamerhand toch aan
Vordense zijde. Djoumber Beresjvili
brak voor twee schijven door naar de

damlijn, maar kon niet verhinderen
dat zijn tegenstander ook dam haalde
met remise als resultaat (4-8). Gerrit
Boom behaalde een positionele over-
winning (6-8) en Henk Grotenhuis ten
Harkel trok de stand weer recht (8-8).
Hij nam in voordeliger positie een
doorbraakcombinatie, die de tegen-
stander niet goed doorgerekend had.
De dam die daaruit volgde werd gepos-
teerd op de middellijn, waar hij onaan-
tastbaar werd en tevens een doorbraak
van de tegenstander succesvol kon ver-
hinderen.

Henk Ruesink zag zijn voordelige
stand ondanks drie schijven winst in
remise verzanden (9-9), waarna
Hendrik van der Zee bij de tweede tijd-
controle toesloeg. De tegenstander
dacht de remise te forceren, maar
kwam in een valstrik terecht (11-9).

Wielersport

RTV
De afgelopen week zijn er weer leden
van de RTV actief geweest in verschil-

lende cyclocross-wedstrijden. Zaterdag
21 december was er een cyclocross in
het Amsterdamse bos bij Amsterdam.
Bij de cyclosportieven werd Pierre
Frijters winnaar. RTV-er Martin Weijers
uit Hengelo werd daar 8e. Bij de vetera-
nen kwam Nationaal kampioen Jan
Steensma als winnaar over de meet.
RTV-er Rudy Peters uit Wichmond
werd 4e.
Op tweede kerstdag werden er ook ver-
schillende crossen verreden. In
Soestduinen werd de jaarlijkse Kerst-
cross georganiseerd. Deze wedstrijd
telt mee voor het Rabo-klassement. Bij
de cyclosportieven kwam wederom
Pierre Frijters als eerste over de streep.
Martin Weijers werd als 10e geklas-
seerd. Bij de veteranen werd Jan
Steensma winnaar en kwam Rudy
Peters als 5e over de streep. In Eibergen
werd ook een kerstcross georganiseerd.
Hierbij kwam Ben Minkhorst als eerste
over de streep, voor Henri Rademakers
en Joop en Arjen Ribbers. RTV-er Peter
Makkink uit Hengelo werd als 5e ge-
klasseerd.
Op 28 december werd er in Eibergen
een GOW-wedstrijd verreden. Hierbij

werd Martin Weijers tweede, Peter
Makkink zevende en Rudy Peters tien-
de.
Ook vond op deze dag de ploegenvoor-
stelling plaats van de RTV Vierakker-
Wichmond in de kantine van camping
De Kleine Steege. Deze ploegenvoor-
stelling was in het kader van het 20-ja-
rig bestaan van de vereniging in 1997
en het 10-jarig sponsorschap van aan-
nemersbedrijf Peters.l Tijdens dit ge-
beuren werd de nieuwe clubkleding ge-
toond. Deze kleding ziet er anders uit
dan voorgaande jaren doordat het logo
van de sponsor erin is verwerkt.

De 8 kastelenrijders
De toerfietsclub "de 8 kastelenrijders"
hield zondagmorgen een cycle-
crosswedstrijd voor haar leden op het
parcours "Kamphuizen". De uitslag
was:

1. Reijnold Harmsen; 2. Andre Barge-
man; 3. Marcel Helmink; 4. Wilco
Helmink en 5. Harry Eggink.

Z w e m m e n
Tijdens de Gelderse Winterkampioen-
schappen, die het afgelopen weekend
in het zwembad Rozengaarde in
Doetinchem werden gehouden, wist de
sedert medio 1996 in Vorden woonach-
tige Danielle Westerbroek, die uitkomt
voor de zwemvereniging Groenlo, op
het onderdeel 100 mtr. schoolslag, bij
de dames Gelders kampioen te worden.
Danielle zwom een tijd van 1.15.3,
waarmede zij een limiet behaalde voor
de nationale zwemkampioenschappen.
Tevens verbeterde zij met die tijd haar
eigen clubrecord. Naast deze gouden
medaille behaalde zij nog bronzen me
dailles op de nrs. 200 mtr. wisselslag en
50 mtr. schoolslag.

Paar den sp ó. r t
LR & PC de Graafschap
Op de onlangs verreden wedstrijd in
Lochem werd Marina Gotink met haar
pony Goof 3e in de L dressuur met 167
punten. Op de wedstrijd die in
Barchem werd verreden behaalde zij
de volgende prijzen: Ie in het springen
klasse L en Ie in de L dressuur met 164
punten.

Tot 10 januari 1997
betalingsgelegenheid

abonnementsgeld
voor abonnementhouders

van Contact.

U verdient dus f 5,- als u
vóór 10 januari betaalt!

Sandy Klein Brinke
kringkampioen
met pony Smokey
Sandy Klein Brinke uit Vorden is op za-
terdag 4 januari kringkampioen ge-
worden tijdens het concours in
Barchem. Ze plaatste zich hiermee
voor het Gelders Kampioenschap in
Kootwijkerbroek. Sandy Klein Brinke
rijdt op de 17-jarige pony Smokey van
de familie Schreur uit Keyenborg en is
lid van Ponyclub Hengelo.
De selectie voor het Gelders
Kampioenschap bestaat uit 3 wedstrij-
den. Van deze wedstrijden tellen de
twee beste resultaten. Ondanks het feit
dat er nog maar twee wedstrijden ge-
weest zijn, mag Sandy Klein Brinke
zich nu al kringkampioen noemen.
Naast de wedstrijd in Barchem waar ze
tweede werd maar als eerste deelne-
mer van de kring eindigde, won ze op
22 december het concours in Lochem.
De derde wedstrijd wordt bij goed weer
in het weekend van l en 2 februari ge-
houden in Hengelo. Mocht het slecht
weer zijn dan wordt deze wedstrijd ver-
plaatst naar Lochem.



DEKBEDDEN
SYNTHETISCHE DEKBEDDEN
met katoenen tijk £-

ons 140/200 van 99, = nu O O y "

2 persoons 200/200 van !49,= nu 99,-'

'0/200 van 179.= nu 119,--

Synthetisch 4 seizoenen dekbed met
katoenen tijk en hollow fiber vulling.

1 persoom 140/200

nul IQ,-

2 perse nu 179,"

nu 2IO,"

WOLLEN DEKBEDDEN
Wollen 4 seizoenen dekbed met een 1 00%
scheerwollen vulling en een 100% katoenen

DONZEN DEKBEDDEN
Donzen dekbed met een vulling van 90%
ganzedons en 10% kleine veertjes, cassette
gestikt dus navulbaar.

l pers 140/200 van 599,= nu.2C)C)j-

>ns 200/200 van 995,= I1U 499,"

HU 5QQ.-*

Donzen 4 seizoenen-dekbed met een vulling
van 90% eendedons en 10% kleine veertjes.
In carréstiksef.

nu 649,-'
nu 799,--

nul 00,- WOLLEN ONDERVACHT
warmte.

nu

nu 119,--

Schitterend 4-seizoenen wollen dekbed
van Paradies met een 100% scheerwollen
vufling en 100% katoenen tijk.

nu 489,-

DUIZENDEN

D E K B E D
OVERTREKKEN

O. a. de merken;
CfNDERELLA, ARIADNE. DORMA, DAMAI. BORAS, BEDDING HOUSE .

vanaf 2C)y OO

vanaf 2Q,OO

vanaf 4 Q > O O

vanaf ^^

1 persoons / extra lang

1 persoons kinderdessins

2 persoons

litsjumeaux

CINDERELLA DEKBED OVERTREKKEN,.
l persoons van 99,00 voor f-)Q)OO

19,00 voorfQyOO

V. 00 voor QQjOO

Groot aantal voor de halve prijs of minder

SPREIEN
Restanten in alle
maten voor de

Halve prijs
KATOENEN

SPREIEN
in 5 kleuren o.a. ecru en geel

220/250 van ƒ 129
nu ƒ 89,-

270/250 van ƒ 159
nu/ 119,-

350/250 van ƒ 189
nuf 139,-

Bijpassende kussenhoesjes
van ƒ 14,95 nu ƒ 9,95

RESTANTEN
kussentjes

en/of
kussenhoesjes
in zijde en katoen

vanaf ƒ9,95

TAFELGOED
TI op tc no<

20 tot 70%

B A D K A M E R

KEUKEN SETS
KEUKÊNDOEK + THEEDOEK (Elias, DDDDD en Jorzdino)

van 19,95 nu 9>95

WERK- EN VAATDOEKJES
In diverse kleuren, ca. 40 x 40 cm.
van 3,95 nu4voorIOjOO

THEEDOEKEN ASSORTIE
nu 5 voor 2Q;C)£jj

THEEDOEKEN RUITEN
nu 3 voor IO ?OO

PANNELAPPEN
nu 2 voor ̂  j Q^

KEUKENSCHORTEN vanaf 9,95

K U S S E N S
Synthetisch kussen met hollow fiber vulling
en katoenen tijk. antt-allergisch.Van 29,95

Halfdons kussen (don
zacht en veerkrachtig Van 119,=

nu 2 voor 39,- nu voor 59
Synthetisch kusv : Luxoret' en
een katoener , ocd
wasbaar en bi, voor
69,=

nu 2 voor 99,-

nu 2 voor 89,*

nu 2 voor 39,-

Voorgevormd latex kussen met tw<
stretch tijk Van 139.=

nu voor 99,-

49»'
Tevens grote kollektie
donskussens en
neksteun-kussens!

HOESLAKENS
Zware kwaliteit badstof stretch
1 pers. van 39.95 nu 29,95
2 pers. van 59,00 HU 44,95
litsjum. van 69,00 nu 59,95

JERSEY
HOESLAKENS
100% katoenen jersey,
mooie kwaliteit

1 pers. van 39,95 n U 29,95

2 pers. van 59,50 nu 44,95
Litsjum. van 69,- nu 59,95
100% katoenen jersey

90/200 van 29.95 nu IQjQS
140/200 vA9,95 HU 29,95

160/200 v™9.95 nuj 9,95
nu 44,95
nu 22,95

VOOR WATERBEDDEN

190/220 van 59.95

LAKENSETS o.a. Bedding House en
Damai
l persoons + 2 persoons +
litsjumeaux HALVE PRUS

HOESUWENS
VAN BORAS
± l O kleuren. 1 00% katoen.

80/200 "i

90/200 l van 49, 95 HU 19,95
1 00/200 J

1 40/200

160/200

180/200
200/200

nu 29,95

DORI
HOESLAKENS

200
nu p.st. 14,95

2 voor 25,00

LAKENS

Nu halve prijs

nu 39*00

t nu 2 voor 10,00

HOESLAKENS
CINDERELLA
±8 k:

90/200 van 49,90 MU 29,95

1 40/200 van 54, 90 HU 39,95

1 60/200 van 59,90 IHI 44, 95

1 80/200 van 64.90 Illl 49,95

STRETCH MOLTON
HOESLAKENS

nu 24,95
nu 34,95
nu 39,95

SEAHORSE BADGOED

nu 2 voor 2- ̂  j O O
BADDOEKENóO/IIOcm
12 kleuren van 19,95

WASHANDJES van 3,95 nu voor

BADLAKENS70/140cm
6 kleuren van 29,95 nu voor X

BADLAKENS
nu voor

SEAHORSE STRANDLAKENS
39>95

nu voor

BEDSHOP DE DUIF
Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel. 0575-512816
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