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Honderden kinderen met hun ouders keken zaterdagmiddag
tegen de klok van kwart over één reikhalzend uit naar de trein
die op dat moment het Ach t kastelendorp binnenreed.

En inderdaad, de Goedheiligman
stapte met zijn vier Pieten uit. Kwa-
jongensachtige Pieten, want ze bega-
ven zich snel en vol streken tussen het
publiek. Sinterklaas zelf had de
grootste moeite om zich handenge-
vend door de menigte heen te worste-
len om uiteindelijk plaats te nemen in
de koets die voor deze gelegenheid
speciaal vanuit Spanje was overge-
vlogen.
Onder de muzikale klanken van 'Sur-
sum Corda' begon de Sint aan zijn
rijtoer door het dorp, waarna de stoet

(veel kinderen volgden hem op zijn
rijtoer) uiteindelijk bij het Dorpscen-
trum arriveerde. Daar werd de Sint
verwelkomd door het college van
B&W.
Na de officiële ontvangst begaf de
Sint zich naar de grote zaal waar de
kinderen met blosjes op de wangen al
zingend op hem zaten te wachten.

Wel, de Sint toonde zich nog altijd
een ware kindervriend. Hij onder-
hield zich met hen, luisterde met veel

aandacht en had natuurlijk ook nog
wat lekkers voor de jeugd meege-
bracht.

Veel tijd om van zijn ontvangst te be-
komen werd de Sint niet gegund,
want vanuit het Dorpscentrum ver-
trok hij pijlsnel naar Gasterij Schoen-
aker waar kinderen uit de buurtschap-
pen Wildenborch, Kranenburg en
Medler op hem zaten te wachten.

En of de dag al niet lang genoeg was
voor een man op zeer gevorderde
leeftijd legde Sinterklaas deze dag
ook nog bezoeken af aan het bejaar-
dencentrum 'De Wehme', bij 'Villa
Nuova' en bij het gezinsvervangend
tehuis 'De Zon'. Ook daar werd de
Sint overal met veel enthousiasme
ontvangen.

iQEMEENTEft ULLETIN y ORDEN

:•:•:•:•:•:
• Telefoon gemeente: 05752-
7474.
• Telefax gemeente: 05752-
7444.
U Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur-op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

Wethouder W.M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00
uur volgens afspraak.

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

ERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders hebben
de volgende vergunningen verleend:

op 13 november 1992:
— aan de H.E.K., Wolfersweg 3 te

Neede, voor het kappen van een
eik langs de Hengeloseweg te Vor-
den;

op 16 november 1992:
— aan de heer C.G. Vliem, Zelledijk

7 te Vorden, voor het kappen van 3
eiken en 4 populieren aan de Zel-
ledijk te Vorden, onder oplegging
van een herplantplicht voor 5 in-
landse eiken;

— aan de heer J.J. Hermans, Zut-
phenseweg 42 te Vorden voor het
kappen van 2 berken op het per-
ceel Zutphenseweg 42 te Vorden,
onder oplegging van een herplant-
plicht voor 2 bomen.

op 17 november 1992:
— aan de heer B. Mombarg, Liefe-

rinkweg 6 te Vorden, voor het ver-
anderen van een woning op het
perceel Lieferinkweg 6 te Vorden;

— aan de heer A. Ribbers, Juliana-
plein l te Ruurlo, voor het bouwen
van een woning ter vervanging
van een afgebrande boerderij aan
de Wiersserallee 4 te Vorden;

— aan de heer M. G. Spiegelenberg,
Oude Zutphenseweg 5A te Vor-
den, voor het bouwen van een
kweekkas op het perceel Zutphen-
seweg 5 A te Vorden. '

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kan binnen dertig da-
gen na het verlenen van de vergun-
ning bij het college van burgemeester
en wethouders een bezwaarschrift
worden ingediend.

i MOOI MEEGENOIVfELN V?'

NGEKOMEN AAN-
VRAGEN OM BOUW-

VERGUNNING

De onderstaande personen hebben
een verzoek om bouwvergunning in-
gediend:

— de heer H. Wezinkhof, Kapelweg
4 te Vorden, voor het gedeeltelij-
ke/geheel vernieuwen van een
schuur op het perceel Kapelweg 4
te Vorden, datum aanvraag 16 no-
vember 1992;

— de heer B.J. Eskes, Raadhuisstraat
28 te Vorden, voor het verbouwen
van een werkplaats/schuur op het
perceel Raadhuisstraat 28 te Vor-

den, datum aanvraag 17 november
1992;

— mevrouw A.W.M.Y. Scheepers,
Spiekerweg 2 te Vorden, voor het
vergroten en gedeeltelijk vernieu-
wen van een schuur op het perceel
Spiekerweg 2 te Vorden, datum
aanvraag 18 november 1992;

— de heer C.F. Has, Galgengoorweg
16 te Vorden, voor het verbouwen
van een berging tot atelier op het
perceel Galgengoorweg 16 te Vor-
den, da^A aanvraag 19 november
1992;

— mevrouw H. Hendriksen, Dorps-
straat lOa te Vorden, voor het ver-
anderen en vernieuwen van een
plat dakoD het perceel Dorpsstraat
lOa te ••en, datum aanvraag 19
novemf^T 1992.

ANGIFTE HONDENBELASTINGf
Indien u houder bent van (een) hond(en) waarvoor u geen aangifte heeft ge-
daan, stellen wij u in de gelegenheid, om alsnog aangifte te doen.

WIE MOET AANGIFTE VOOR DE HONDENBELASTING DOEN?

Aanvang belastingplicht
Ieder, die in de gemeente Vorden één of meer honden houdt, een hond bezit, ter
verzorging of onder toezicht heeft, is op grond van de 'Verordening hondenbe-
lasting' belastingplichtig voor de hondenbelasting.
Dit betekent dat, als men voor het eerst houder wordt van een hond of bij
verandering van het aantal honden, verplicht is binnen 14 dagen, hiervan aan-
gifte te doen bij de gemeente.

OP WELKE WIJZE DOET MEN AANGIFTE?

1. Door onderstaand inlichtingenformulier in te vullen en te ondertekenen.
Retouradres: Gemeente Vorden

Postbus 9001
7250 HA VORDEN

2. Door mondelinge aangifte op het gemeentehuis : Afdeling Financiën

3. Per telefoon via nummer: (05752) 7429 (doorkiesnummer)
verzoeken om een inlichtingen-formulier, dat na invulling moet worden te-
ruggezonden naar bovenstaand adres.

INLICHTINGEN T.B.V. DE HONDENBELASTING
BELASTINGJAAR 1992

Ondergetekende

GEMEENTE VORDEN
POSTBUS 9001
7250 HA VORDEN

Straat

Postcode en Woonplaats _

Verklaart dat hij/zij m.i.v.

houder/houdster is van

199_

hond(en) ouder dan 3 maanden en

van hond(en) jonger dan 3 maanden.

Indien honden aanwezig zijn in een kennel geregistreerd bij de Raad van
Beheer op Kynologisch Gebied, hierna het registratienummer en de kennel-
naam vermelden.

registratienummer kennelnaam

Indien het een afmelding betreft, verzoeken wij u hierboven het nu nog in uw
bezit zijnde aantal honden op te geven. Heeft u geen honden meer vult u dan
'geen'in.

Aldus naar waarheid en zonder voorbehoud ingevuld en ondertekend,

Afscheidsreceptie
Johan Saaltink
Na 38 jaar werkzaam te zijn geweest
bij de Voorlichtingsdienst, gaat Johan
Saaltink per l december a.s. de dienst
verlaten. De heer Saaltink is vele ja-
ren werkzaam geweest in de gemeen-
ten Laren, Lochem en Ruurlo.
De laatste jaren was hij ook bedrijfs-
deskundige in de gemeenten Vorden,
Warnsveld, Zutphen en Gorssel. Hij
heeft zeer veel kontakt gehad met
veehouders en dienstverlenende be-
drijven in dit gebied. Tevens was hij
betrokken bij het geven van cursus-
sen.
Ter gelegenheid hiervan vindt er een
receptie plaats op vrijdagmiddag 4
december a.s. in hotel 'Meilink', Bor-
culoseweg 4, 7244 AS Barchem. Wil
men deze afscheidsreceptie bezoe-
ken, dan nodigen de Vordense stand-
sorganisaties u hierbij uit aanwezig te
zijn.

Vrouwenclub
Medler
19 November hadden de dames hun
jaarlijkse feestavond samen met de
mannen en dit keer ook met leden van
de KPO. De voorzitster van de vrou-
wenclub Medler heette iedereen van
harte welkom, in het bijzonder de les-
selkapel. Zij verzorgden de avond
met muziek en zang met het echtpaar
Ketz. De lesselkapel staat onder lei-
ding van de heer Ketz. In de pauze
werden er loten verkocht. ||fcde pau-
ze begon men met het leSBIwartet
en daarna de lesselkapel weer. Na de
tweede pauze werd weer begonnen
met het lesselkwartet en daarna de
lesselkapel weer. Na afloop was de
verloting. De voorzitster vatmte KPO
bedankte iedereen. Men vcWPiet een
geslaagde avond en voor herhaling
vatbaar om weer samen iets op touw
te zetten. 30 November heeft de vrou-
wenclub Sinterklaasavond.

HVG-dorp
Op 18 november kwam HVG-dorp
bijeen in de Voorde. Mevr. Hiddink
uit Lochem verzorgde deze avond
met voordrachten en gedichten in het
dialect wat heel goed overkwam bij
de aanwezigen.
Het feit, dat in toenemende mate het
dialect verloren dreigt te gaan is voor
haar aanleiding om het dialect te ge-
bruiken en aan te moedigen. Het was
een fijne en leerzame avond.

KERKNIEUWS

Vorden, 19
(handtekening)

Oecumenische
Adventsdienst
Zondagavond 29 november (eerste
zondag van Advent) wordt er in de
Ned. Herv. Kerk een oecumenische
Adventsdienst gehouden.
Voorganger is ds. P.W. Dekker en
muzikale medewerking verleent het
koor Excelsior o.l.v. dhr. P. Rouwen.
Aan het orgel zit mevr. A. Paas.
Iedereen is van harte welkom.
De dienst is georganiseerd door de
Raad van Kerken Vorden-Kranen-
burg.

Zondagmorgen 29 november is er een
oecumenische Adventsviering in de
R.K. Willibrorduskerk te Vierakker.
Deze dienst heeft het thema 'gastvrij-
heid'. In deze dienst zullen voorgaan.
Drs. Annemarie Walpot-Hagoort, de
nieuw benoemde predikant van
Wichmond en Frater Broekman.
Het Hervormd Kerkkoor zal ook haar
medewerking verlenen o.l.v. mevr. J.
Brouwer. Tijdens deze gezinsdienst
is er voor de peuters en kleuters kin-
deroppas in het Ludgerusgebouw. Na
de dienst is men welkom in het Lud-
gerusgebouw voor een kop koffie.
Tevens is er gelegenheid om persoon-
lijk kennis te maken met de nieuw be-
noemde dominee Annemarie Walpot.
Op deze zondag is er geen dienst in de
Hervormde Kerk te Wichmond.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag 29 november Eerste Advent 10.00 uur
ds. K.H.W. Klaassens, gezamenlijke dienst met
partnergemeente Garlipp. Er is zondagsschool
en jeugdkerk; 19.00 uur gezamenlijke Advents-
viering Raad van Kerken, Vorden. Voorganger
ds. P.W. Dekker in de N.H. Kerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 29 november 10.00 uur ds. P.W. Dek-
ker; 19.00 uur ds. P.W. Dekker, dienst R.v.K. in
N.H. Kerk.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 29 november 10.00 uur Eucharistievie-
ring; 19.00 uur Dienst v.d. Raad van Kerken in
de Ned. Herv. Kerk m.m.v. Excelsior.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 28 november Eerste Zondag van de
Advent Zondag 29 november 19.00 uur Ad-
ventsdienst vanwege Raad van Kerken in de
Ned. Herv. Kerk m.m.v. Excelsior.
Weekend-Wacht-Pastores: 29-30 november
Pastor E. Lammers, Hengelo, tel. 05753-1275.

Hulsarts 28-29 november dr. Sterringa.
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, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1255. Adres: School-
straat 9.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huis-
artsen 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 tot 10.15 uur en 17.15 tot
17.45 uur.

Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar. Tel. 05754-1351.

Dierenartsen van zaterdag 28 november 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink,
tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 20-29 november W.A. Houtman, Vor-
den, tel. 05752-2253.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340

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

Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222

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

Woningbouwvereniging Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur klach-
tenspreekuur.

Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden

SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Corres-
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag van
8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Corresponden-
tie-adres: Stichting 'De Graafschap', t.a.v. afd.
alpha-hulpverlening, Postbus 65, 7255 ZH Hen-
gelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuis-
straat 6, 7251 AB Vorden.

Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Gelderland
Afd. Vorden-Warnsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje november mevr. v.d. Berg, tel.
6875. December mevr. Gille, tel. 2151 b.g.g.
6875. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

Netwerk Thuiszorg Nederland Buro voor
thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.

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

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

Begrafenisdlenst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

Openbare bibliotheek geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.30
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

WV geopend: 10.00-12.30 uur.

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

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Geopend ma. t/m vrij. van 9.00-12.00
uur, 's middags vlgs. afspraak.
Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk. Tel. 05752-3405.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 29 november 10.00 uur Oecumeni-
sche dienst (RKkerk).

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 28 november 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 29 november 10.00 uur Oecumeni-
sche viering.
Weekend-Wacht-Pastores: 29-30 november
Pastor Lammers, Hengelo, tel. 05753-1275.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Poli-
tie dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-
1230. Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal.
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911.

Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren da-
gelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de
hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur
(na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere
avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, za-
terdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

Verkoop Unicef-
artikelen
Op vrijdagmorgen 27 november en
vrijdagmorgen 11 december zal de
Rabo-bank weer een stand herbergen
van Unicef. Unicef, het kinderfonds
van de Vi- ;ugde Naties, heeft de
steun hard nodig om kinderen, waar

ook ter wereld, te helpen. Op dit mo-
ment gaat speciale aandacht uit naar
de kinderen in Joegoslavië en Soma-
lië.
Als men het werk van Unicef wil
steunen en de kinderen wil helpen,
loop dan op een van de aangegeven
dagen even binnen bij de Rabo-bank.
Mogelijk vindt men bij de aangebo-
den artikelen iets van de gading.



Heeft U ze GEZOCHT?
Dat was niet nodig,

f wij hebben ze!
OPEL CORSA
12S 5-drs. LS, trekh./r.spiegel/get.glas goud (m) 77.000 km
12S 3-drs. luxe, 1 eig./1rekh./radio blauw 90.000 km
14i 3-drs. Strada, 1 eig./get.glas/l.m. velgen zwart 18.000 km
13i 3-drs. Swing, 1 eig./radio kit rood 80.000 km

OPEL KADETT
13S 3-drs. LS,
trekh./klokje/spatlappen v + a fjord bleu 155.000 km
12S 3-drs. LS, trekhaak groen (m) 97.000 km
12S 3-drs. Supr., stootstrips/matten v -f a/supreme uitv. wit 134.000 km
13N 3-drs. LS, l.m. velgen grijs (m) 146.000 km
12S 5-drs. LS, LPG/5-bak/toerenteller blauw 149.000 km
12S 3-drs. LS, 1 eig. blauw 38.000 km
13N 3-drs. Club, a.spoiler/bump. + spieg. in kleur/spatl. v + a wit 79.000 km
16D 4-drs. LS,
trekhaak/a.klepspoil./bump. m kleur/open dak grijs (m) 186.000 km

12S 3-drs. LS,
trekhaak/r.b.spiegel/spatlappen v f a/open dak fjord bleu 82.000 km
12S 3-drs. LS, striping/lichtzoemer rood (79) 60.000 km
16D 3-drs. LS, diesel/stootstrips/spatlappen voor/5-bak rood (71) 146.000 km
13N 3-drs. LS,
1 eig./radio-cass./trekhaak/r.spiegel/spatlappen v. grijs (m) 60.000 km
16i 5-drs. LS, 1 eig./radio-cass. rood (79) 86.000 km
16i 3-drs. Sport,
1 eig.Arekhaak/sp. t bump. in kleur/GT a.spoiler/5-bak rood (71) 25.000 km
14i 3-drs. Life, 1 eig./radio-cass. rood (79) 50.000 km
17D 4-drs. Life, 1 eig./get.glas/a.klepspoiler/radio-cass. grijs (m) 88.000 km
16i 3-drs. Sport, 1 eig./GT intr./get.glas/GT velg./bump. in kleur wit 44.000 km
20i 3-drs. GSi, 1 eigjgeheel groep n rallyklaar wit 7.000 km

OPEL ASCONA
16S 4-drs. LS, LPG/trekhaak bruin 166.000 km
16S 4-drs. Trav., 1 eig./trekhaak/5-bak/get.glas/CPV antraciet 97.000 km

OPEL VECTRA
16i 4-drs. GLS,
1 eig./l.m.velgen/brede banden/spatlappen v + a blauw (m) 51.000 km
16i 4-drs. GL, LPG/1 eig. rembr. zilver 72.000 km

OPEL MANTA
2012-drs. GSi,
1 eig./a.klepsp./4 koplampen/geton.cil.kop/sport uitl. wit 40.000 km

OPEL OMEGA
230 4-drs. LS, trekhaak/get.glas/stoel in hoogte verst. grijs (m)
18S 4-drs. LS, LPG/trekhaak zwart

ANDERE MERKEN
Austin Mini 1.0 Van' blauw
Citroen GSA 5-drs., breedstralers voor wit
Fiat Uno 3-drs. 60S Carara, get.glas/striping wit
Fiat Uno 3-drs. 60S Carara, get.glas wit

8250,
9250,
19950,
16600,

8975,
10400,
10900,
9800,

12900,-
14250,-
13250,-

1/86

7/85

8/91

6/89

7/85

2/86

4/86

11/86
3/87

3/87

3/87

W.V.

15250,- 3/87

158.000 km
139.000 km

72.000 km
133.500 km
93.000 km

108.000 km
136.000 km
155.000 km

15.000 km
158.000 km
146.000 km

F/af flrtmo 3-drs. 60 CL, dakantenne/radio-cass./ruitenw. a wit
Fiat Ritmo 3-drs. 70 CL, 1 eig./LPG/trekh./rad.cass. zilver (m)
Fiat Tipo 5-drs. 2.0 16V,
1 eig./trekhaak/sportvelgen/dakspoiler rood

Ford Escort 3-drs. 1.1 beige
Ford Escort 5-drs. 1.3 Laser, LPG/trekhaak wit
Ford Escort 3-drs. 1.4 Bravo,
trekhaak/get.glas/a.klep spoil./4 nw.band. grijs (m) 69.000 km
Ford Escort 3-drs. 1.4 CLX automaat,
1 eig./get.glas/open dak tabr. blauw (m)
Mazda 323 4-drs. 1300DX beige
Mazda 323 4-drs. 1.3, trekhaak/radio grijs (m)

13900,
14950,
15950,

14900,
16950,

19600,-
20900,-
19950,-
20880,-
11000,

2500,-
9900,-

24500,
29750,

24500,

15880,
17250,

1450,
4950,
9900,-
8250,
6750,
8900,

36500,
4750,-
5250,-

1/87

1/87

1/87

9/87

7/88

4/90
8/90
9/90
4/90
1/87

1/83
3/86

6/89

4/91

W.V.

W.V.

W.V.

W.V.

W.V.

W.V.

W.V.

W.V.

W.V.

W.V.

W.V.

1/90 W.V.

1/87

2/88

4/82

4/84

1/88

5/87

5/86

9/87

8/91

9/83

12/84

W.V.

14750,- 4/88

Mazda 626 5-drs. 2.0 Diesel Van', 1 eig./trekhaak/open dak beige
Nissan Sunny 3-drs. Van' 1700, 1 eig. grijs (m)
Honda Accord 3-drs. 1.6, LPG wit
Peugeot 309 5-drs. L 1300, 1 eig./LPG/5-bak/met. lak grijs (m)
Renault R11 GTL 3-drs. rood
Renault R5 TL 3-drs. 1100, 1 eig./podium uitv. rood
Renault 19 T 5-drs. diesel, 1 eig./trekhaak groen (m)
Volvo 340 5-drs. GL 1700, 1 eig./radio-cass./get.glas grijs (m)
Volvo 340 Special 3-drs., 1 eig. 1400/5-bak wit
Talbot Horizon 3-drs. 1500 Automaat,
l.m.velgen/trekhaak/radio-cass. wit
VW Goll 1600 GLS cabriolet, l.m.velg + br.banden wit
VW Golf 5-drs. 1600 Diesel, 1 eig./trekhaak rood

48.000 km
126.000 km
87.000 km

145.000 km
78.000 km

175.000 km
11 0.000 km
11 0.000 km
•56.000 km
145.000 km
88.000 km
65.000 km

73.000 km
96.000 km

21500,-
2750,-
6250,-
8950,-

13250,-
5950,-

13900,-
4900,-

15750,-
17750,-
14900,-
15950,-

4950,-
17250,-
24950,-

6/90

3/81

10/85
11/87
9/89

6/85

1/88

8/84

1/89

7/89

6/88

9/89

4/83
/80

1/91

W.V.

W.V.

W.V.

W.V.

W.V.

W.V.

W.V. = WORDT VERWACHT

Z
OPELDEALER

W. J. E? KOOI
Lochem: Tramstraat 13 - 31 Tel.: 05730 - 52555

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

Ten Cate en
Hollandia

ONDERGOED
voor DAMES en HEREN

a/d Zutphenseweg heeft het.

ADVERTEREN KOST GELD-
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

VLEESVEEBEDRIJF
„DEHUIKERT"

Voor folder en informatie:
w 05739-1202 (fam. Sasse)

Groot gemak
zit in een klein

doosje...
Contactlenzen zijn niet alleen gemakkelijk bij
het dragen, u neemt ze ook nog eens
probleemloos mee, bijvoorbeeld als reserve.

L E N Z E N
OGEN GOED & KIJKEN BETER

Uw specialist geelt u een deskundig advies

C© juwelier
•

SK?
OO

Zutphenseweg 5
VORDEN
Telefoon 1S05

Fam. J. Huitink Burg. Galleestraat 3 Vorden

AANBIEDINGEN DO-VR-ZAT: 26-27-28 NOVEMBER

Grote
Spaanse

IJSBERGSLA

per krop

1.95
Trovita Pers-

sinaas-
appelen

15 voor 4.95

MAANDAG
30 NOVEMBER:

PANKLARE

WITTE KOOL

500 gram 125

Hollandse
ELSTAR of

JONAGOLD
Klasse l

2 kilo 1.95
Vordense
Notenmjx

250 gram

2.50
DINSDAG

1 DECEMBER:
PANKLARE

KOOLRAAP

500 gram 125

WOENSDAG
2 DECEMBER:

PANKLARE

STOOFSCHOTEL
(bakschotel)

500 gram 250

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met
ingang van donderdag 26 november 1992, gedurende
een maand, voor een ieder ter gemeente-secretarie,
afdeling Ruimtelijke Ordening c.a. (koetshuis), ter in-
zage ligt het door de gemeenteraad in zijn vergade-
ring van 27 oktober 1992 (gewijzigd) vastgestelde be-
stemmingsplan 'Vorden West en Zuid'.

Het betreft een herziening van een gedeelte van de
bestemmingsplannen voor de bebouwde kom welke
globaal betrekking heeft op de volgende wijken:
— Zuid (inclusief drukkerij Weevers, de Wehme, gara-

ge Groot Jebbink en de (uitbreiding van de) Nedac
Sorbo;

— Brinkerhof;
— Hoetinkhof;
— Addinkhof;
— het Molenplan, de bebouwing tussen de School-

straat en de Dr. C. Lulofsweg, alsmede een be-l
perkt gedeelte ten zuiden van het Hoge;

— plan de Boonk, voorzover gelegen tussen de
Boonk en de Mispelkampdijk.

Het plan is in die zin gewijzigd dat:
1. kaart 2A is aangepast voor een gedeelte van de

spoorwegovergang aan de Mispelkampdijk datj
niet als zodanig was aangegeven, alsmede een
aanpassing van de nog te realiseren kruising nabij
de Laegte;

2. kaart 2B is aangepast voor het perceel Nieuwstad
25 waarbij alsnog een schuur is opgenomen, ter-
wijl voor het perceel Nieuwstad 33 een al gesloopt
bouwwerk is afgevoerd;

3. de nieuwbouwmogelijkheden in de wijk Addinkhof
enigszins zijn aangepast (wijziging bestemmings-
vlak IV in vlak III; verruiming mogelijkheid voor
vrijstaande woningen);

4. bestemming pand Nieuwstad 28 als bedrijfswo-
ning.

Zij die bezwaren hebben tegen de doorgevoerde wijzi-
gingen en zij die tijdig bezwaren tegen het ontwerp-
plan hebben ingediend bij de gemeenteraad kunnen
binnen genoemde termijn van een maand hun bezwa-
ren tegen het vastgestelde plan indienen bij Gedepu-
teerde Staten van Gelderland, postbus 9090, 6800
GX Arnhem.

Vorden, 25 november 1992.
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter
voldoening aan het bepaalde in de inspraakverorde-
ning ruimtelijke plannen en stadsvernieuwing, bekend
dat vanaf 27 november 1992, gedurende 14 dagen,
ter gemeente-secretarie, afdeling ruimtelijke ordening
c.a. (Koetshuis) ter inzage ligt het voorontwerp-be-
stemmingsplan 'Buitengebied 1992, nr. 5'.

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel
Wiersserbroekweg 5 en regelt de overgang van agra-
rische- naar woondoeleinden, alsmede het toelaten
van omroep-activiteiten.

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belang-
hebbenden eventuele bezwaren (schriftelijk) kenbaar
maken aan hun college.
Zij, die de wens daartoe te kennen geven, zullen in de
gelegenheid worden gesteld over de plannen van ge-
dachten te wisselen met daartoe door ons aangewe-
zen ambtenaren.

Vorden, 26 november 1992.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling.

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Graag verzorgen wij 5 december voor het
gezellig avondje

UW FONDUE-OF
GOURMETSCHOTEL

(BESTEL HEM TIJDIG)

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,85

MAALTIJD VAN DE WEEK

Erwtensoep
1 liter 4,25

VAN DE KAASPLANK

USSELKAAS
1 kiio 15,90

(40% minder zout dan toegestaan)

UIT EIGEN WORSTKEUKEN

Gekookte Worst 250 gram 2,45
Zure Zult

100 gram 0,98

VOORDELIG VLEES
GELDIG DO. - VR. - ZA.

Pnklapjes
(magere runderlapjes)

1 kilo 17,90

MAANDAG + DINSDAG

W raaengggW Saté.schjjven

Fijne verse worst 1 m 8,95
Grove verse worst 1 MO 9,90
Speklapjes 1 «HO 7,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 k,io 8,95
Rundergehakti küo 12,50

Hamburgers per stuk 1,00

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

OOK HET ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN
HALVE VARKENS VOOR- OF ACHTERBOUTEN

MAGLITE
Perfekte zak- en staaflantaarns, met een zeer hoge lichtopbrengst. Slag- en breukvast,
kwaliteits lens en reflector, waterdicht, te gebruiken bij explosiegevaar, met reservelamp.

MAGLITE2CELL:F71,-
Maglite 's zijn er in 2, 3, 4, 5, 6 of 7 cells.

Marten
\lttdt Jorltrtfftndl

Tel. 05752-1272, Zutphenseweg 9, Vorden

PROEF DE KERSTSFEER

Gezellige
Kerstdagtochten
Düsseldorf - Essen - Munster

l fcf j— p.p. (excl. metro-kaarten)
op

dinsdag 1-8-15 en 22 december
woensdag 2-9-16 en

23 december
donderdag 3-10 en 17 december

vrijdag 4-11 en 18 december
zaterdag 5-12 en 19 december

Vertrek:
Eerbeek 7.15 uur

Brummen 7.30 uur
Voorst 7.45 uur
Wilp 7.50 uur

Deventer 8.00 uur
Gorssel 8.15 uur
Zutphen 8.30 uur

Warnsveld 8.40 uur
Vorden 9.00 uur
Ruurlo 9.15 uur

HAVI REIZEN
J.L. Harren, tel. 05758-1334

De winterschilders van Boerstoel
maken er vakwerk van!

Haal ook de Winterschifder in huis voor kleurrijk schilder-

er» behangwerk Want 15 weken in de winterperiode geldt

er een premie van f 50,-

per man per dag (voor bin-

nenonderhoudswerk dat

minstens drie mandagen

vergt). Voor niet-porticu-

lieren is de premie f 35, .

Neem voor meet informatie snei contact met ons op! '

Strijk op die f 50,- premie per man per dag

schildersbedrijf - verfhandel

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vorden. tel.: 05752-1567

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

KERSTSTER 5,95 2 voor 10-

BOS ANJERS en

BOS ROZEN 8,95
AZALEA 6,95 2 voor 10,-

DE VALEWEIDE-bloemen



l
Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter

Iris

Benny en Sylvia Tjoonk

13 november 1992
Borculoseweg 37
7261 NKRuurlo

Sylvia en Iris rusten van
12.00 uur tot 15.00 uur.

Hartelijk dank aan allen die, op
welke wijze dan ook, mijn 80e
verjaardag tot een hele fijne
dag hebben gemaakt.

DJ. Sigger

Vorden, november 1992

Langs deze weg willen wij een
ieder die onze trouwdag, op
welke wijze dan ook, tot een
onvergetelijke dag heeft ge-
maakt, hartelijk bedanken.

Adri en
Anna-Mieke van Ark

Hierbij willen wij allen hartelijk
bedanken die, in welke vorm
dan ook, ons 25-jarig huwe-
lijksfeest tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt.

Gerrit en Bertha
Peters-Kemperman

Leestenseweg 13
7207 EA Zutphen

Hartelijk bedankt voor uw be-
langstelling op mijn 95e ver-
jaardag, felicitaties, kado's,
bloemen en kaarten.

W. Steenblik

november 1992
Nieuwenhuisweg4
7251 PR Vorden

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7.50 voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra. f
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling: als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel

•gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• ATTENTIE: verse haan-
tjes, kip, eieren, wild enz.
Verkoopadres: T. Rossel,
Nieuwstad 45, tel. 1283.

• TE KOOP: 3-zits
(wol). Tel. 05752-3845.

bank

• Rudy van Houten (radio/
TV) geeft in Vorden e.o. pia-
noles (lichte muziek - jazz -
improv.). Inl.: F.J. Wassink, tel.
05752-6783.

• TE KOOP: Opel Kadett 1.6
S, kl. wit, bj. '86, APK t/m 9-93.
Vr.pr. f8950,-. Tel. 05752-
3743.

• Praise en Ontmoeting van
'het Witte Café' in de Geref.
Kerk achter de markthal in
Doetinchem. Vrijdag 27 no-
vember, 20.00 uur.

• TE KOOP: schilderijtje,
30x40 cm, olieverf op doek in
lijst. Vuurtoren met visserswo-
ningen in de duinen. Naar A.
Schelfhout. Prijs f 275,-. J.W.
Bloemendal, Dorpsstraat 25,
Ruurlo. Tel. 05735-1208.

• Zwarte'Piet komt bij u aan
huis. Tel. 05752-3473.

• TE KOOP: Openhaard-
hout (eiken). 05752-2300.

de blauwe hand
057522?;.

1 ."estraat
36

Rechtstreeks uit Spanje

BEDRIJF ZOEKT

DEBITEUREN-
BEWAKER

VOOR 1 DAG PER
WEEK.

BIJVOORBEELD 65+-er

Brieven onder nummer 35-1,
Buro Contact, Postbus 22,

7250 AA Vorden.

-X-
-*-

Op dinsdag 1 december a.s. hopen wij
met onze kinderen en ouders ons 25-
jarig huwelijkte herdenken.

Hemmy Beumer
Marietje Beumer-Eelderink

Gelegenheid om te feliciteren van
15.00-16.30 uur in café-restaurant 'De
Herberg', Dorpsstraat 10 te Vorden.

december 1992
Schuttestraat16,7251 MZ Vorden

"I' "î î ic îoi" ̂ icj1!' xi' "•!' vic îoî î î Ic îc îcj'î ic îc îc îc î̂ Ic î' 1̂" ""Iĉ ic, vic^i'**\ /*x s** s*\ s*^ s*\ /,s /"% i*. > . N -,s ^,s / ,x x*\ y*x y,^ ^,s *,s s*\ /,\ y*\ /,-» /,\ ,-,s y,\ y,x x,^ x,\ y*-» /"* X , N

Op zaterdag 5 december hoop ik met
4:- mijn man, kinderen, klein- en 4'-

achterkleinkinderen mijn 85e
verjaardag te vieren.

Scheggertdijk 10, 7218 NA ALMEN
Tel. 05751-1296

U

Geachte gast,

Een nieuw seizoen, een nieuwe start.
Wij willen u graag langs deze weg laten kennismaken met de vernieuwde
'culinaire' Aanleg. Onze keukenbrigade heeft zich laten inspireren voor een
nieuwe kaart. Alle gerechten worden met verse ingrediënten op een zeer crea-
tieve wijze bereid.
Dit smakelijke feit willen wij graag samen met u vieren, nl. met een maande-
lijks wisselend 4-gangen menu.
Voor dit menu betaalt u slechts fl. 125,- per 4 personen.
Vanzelfsprekend kunt u ook met meer of minder gasten gebruik maken van dit
menu. Reservering is gewenst.
Voor nadere informatie, tel: 05751-1296.
Wij hopen u binnenkort als gast te kunnen verwelkomen en wensen u alvast
prettige feestdagen en een goed en gezond 1993.

Met vriendelijke groet,
Directie en medewerkers De Aanleg.

f

*

D. Krijt-Kettelarij

Gelegenheid mij te feliciteren van
15.00 tot 17.00 uur in café 'de
Herberg', Dorpsstraat 10 te Vorden.

't Heegken 7,7251 PW Vorden

#
- -

Algemene kennisgeving:

Naar aanleiding van de beëindiging van ons be-
drijf, stellen wij het op prijs U te mogen ontvan-
gen op de afscheidsreceptie welke gehouden
zal worden in café Winkelman, St. Janstraat 3 te
Keijenborg op vrijdag 27 november van 20.00-
22.30 uur.

A.M. Mullink
G.J. Mullink-Hofstede

Velswijk, november 1992
Akkermansstraat 9

Bedroefd, maar dankbaar dat nog langer lijden
hem bespaard is gebleven, delen wij u mede, dat
na voorzien te zijn van het H.Sacrament der Zie-
ken van ons is heengegaan mijn lieve man, onze
zorgzame vader en opa

Johannes Bernardus Marinus
Schroer

op de leeftijd van 78 jaar.

B.G. Schroer-Sasse
Kinderen en kleinkinderen

23 november 1992
Wildenborchseweg 21A
7251 KE Vorden

De Avondwake wordt gehouden vrijdag 27 no-
vember om 19.00 uur in de Christus Koning
kerk, Het Jebbink 8 te Vorden.
Daarna is er van 19.45-20.15 uur gelegenheid tot
condoleren en afscheidnemen in het uitvaart-
centrum Monuta, Het Jebbink 4A te Vorden.
De uitvaart vindt plaats zaterdag 28 november
om 10.30 uur in de St. Antonius kerk, Ruurlose-
weg 101 te Kranenburg-Vorden.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden om
ca. 12.00 uur op het parochiëie kerkhof aldaar.
Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in zaal Schoenaker, Ruurloseweg 64
te Kranenburg-Vorden.
Neven en nichten, vrienden en kennissen wor-
den bij deze uitgenodigd.

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05750 - 1 29 31
dag en nacht bereikbaar

NU
OP ALLE RESTANTEN

WINTERJACKS

20%
KORTING

CORNER

Zutphenseweg 8 VORDEN - Markt 21 ZELHEM

voor
betrouwbare en deskundige

bemiddeling bij koop of verkoop van
onroerend goed.

Lid Vereniging Bemiddeling Onroerend
goed VBO Den Haag.

Ruurloseweg 70, Vorden

Telefoon: (05752) 64 30

ALLES VOOR UW AUTO
Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 - - Vorden - - Tel. 05752-3228

Vrouwenraad
Vorden

CURSUS ZELF-
VERDEDIGING

De Vrouwenraad Vorden
organiseert voor vrouwen

van alle leeftijden een
cursus zelfverdediging

o.l.v. Mw. A. Maljers.
8 Dinsdagmiddagen van

13.45-15.15 uur voor
f 40,- in het Dorpscentrum

Vorden.

Aanvang:
dinsdag 19 januari 1993.

Inl. en opgave:
vóór 11 december 1992,

Mw. Kamerling,
tel. 05752-1600.

Oh, kom
er 'ns kijken

Boterletters en
roomboter amandel-

staven,
Dik- en gevuld speculaas

Chocoladeletters,
iets bijzonders
Marsepeinwerk

Alles van één kwaliteit;
nl. de beste. En dat weet Sint.

W L t K U N D A A N B I t D I N C

Roomboter
Amandelspeculaasj es

250 gram 5,25

't winkeltje in vers brood en banket

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

J
i Voet-
exologie
ilickbad-
andeling

_ isage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

Jan ter Beek
05752-1807

KEURSIACER

GOEIE SOEP!
Als het buiten koud en guur is warm je van

een stevige maaltijdsoep lekker op» Om
zo'n heerlijke soep zelf te maken heeft de
Keurslager alle ingrediënten in huis. Maar
als u voor gemak kiest heeft de Keurslager
ook kant en klare soep voor u. Erwtensoep

bijvoorbeeld.

GEPANEERDE
SCHNITZELS

100 gram 1?°

GEBRADEN
ROSBIEF

100 gram

HERFST
ROLLETJES

100 gram

245

donderdag

ERWTEN-
SOEP

O 95
1 liter W •

vleeswarenspecial

KRUSTEN-
BRATEN 100 gram

Zie ook de dagreclames in de winkel.

slagerij eggink
Borculoseweg 1 4 - Ruurlo - Tel. 05735-1 337

slagerij vlogman
Zutphenseweg 1 6 - Vorden - Tel. 05752-1 321

9248

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

OMDAT HET GOED GAAT
... GAAN WE NOG EVEN

DOOR!!

WERELDWINKEL VORDEN staat
tot aan de kerstdagen ELKE

vrijdag op de markt.

Handig in verband met Uw
inkopen voor de feestdagen.

o.a. KERAMIEK,
KUNSTNIJVERHEID en

TEXTIEL enz.

Dé spijkerbroek
die jou past

It's your brand BIG-JOHN

l^OTMiKF

J E A N S

Alleen bij:

mode
burg. galleestraat 9 - 7251 ea vorden
tel. 05752-1381

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VORDEN

REULING
SLAGMAN

TELEFOON 05752-3618/1511 BGG 08347-81366



Debuutoptreden
'Big Mama's Mad'
daverend succes
Afgelopen zaterdagavond 21 november vond in een gezellig
drukke zaal van het Ludgerus-gebouw te Vierakker het de-
buutoptreden van 5-inans formatie 'Big Mama's Mad' plaats.

Stevige nummers als 'Back Home' en
het funky 'Mr. Perfect' werden afge-
wisseld met wat rustiger nummers
met een sterke climax, zoals 'Hé you,
beautiful stranger'.
Het publiek reageerde enthousiast op
het zeer sterke stemgeluid van zange-
res en toetseniste Monique Hulshoff.
Het goed in elkaar stekende muzikale
gedeelte werd verzorgd door bassist
Kasper te Walvaart, gitarist/zanger
Frank Nijenhuis, drummer René

Groot Wassink en Boudewijn Wol-
bert, die naast saxofoon en trompet
ook een stukje zang voor zijn reke-
ning neemt.
Een professionele lichtshow maakte
het geheel compleet.

Een goede start voor deze beginnende
band (die alleen zelfgeschreven num-
mers vertolkt!), waarvan in de toe-
komst zeker meer gehoord zal wor-
den!!!

Op maandagavond 14 december a.s. wordt er een gezamenlij-
ke ledenvergadering gehouden in het dorpscentrum.

Deze avond wordt georganiseerd met
medewerking van de stichting Publi-
citeitsvoorlichting Wetenschap en
Techniek. Het onderwerp voor deze
avond is biotechnologie in de land-
bouw.
De leden ontvangen bij de uitnodi-
ging een informatiefolder Plantaardi-
ge Produktie en Biotechnologie.

In deze folder worden de mogelijkhe-
den, voor- en nadelen en toepassin-
gen in de praktijk beschreven.
Dr. H. Verhoog, deskundige op het
gebied van dierenbiotechnologie zal
op deze vergadering een korte inlei-
ding houden. Er zal ruimschoots gele-
genheid zijn voor discussie en het
stellen van vragen.

WEEKEND-
RECEPTEN
POELIER
VANHUNEN

Fazant met appelen en
Calvados
l of 2 fazanten, 2 appelen, 2 el Calva-
dos, 100 g rookspek in plakjes, V12 dl
witte wijn, 3 el slagroom of koffie -
room, 75 g boter of margarine, zout
en peper.

Vul de fazant met de kleingesneden
appelen, die bestrooid zijn met zout
en peper en besprenkeld met de Cal-
vados. Steek de buikholte dicht met
cocktailprikkers of gebruik keuken-

draad en naald. Steek het spek vast op
de borst van de fazant op dezelfde
wijze. Verwarm de boter in een
braadslede en bak hierin de fazant
rondom bruin.
Plaats de slede in een voorverwarmde
oven (200 graden C), gedurende ca.
90 minuten. Bedruip de fazant regel-
matig met het braadvocht en de wijn.
Neem de fazant uit de slede en leg
deze op een verwarmde schaal. Voeg
de room toe aan het braadvocht en
voeg naar smaak zout en peper toe.
Serveer hierbij sperzieboontjes met
spekblokjes, gestoofde appeltjes en
gekookte aardappelen.

Tip: Voeg het sap van een halve ci-
troen toe bij het bedruipen. Calvados
is een appelbrandewijn met een alco-
holpercentage van 40%.

rolitievaria GROEP

Op dinsdagmiddag 17 november
vond er een aanrijding plaats op de
kruising Rondweg/Het Hoge - Baak-
seweg. Een bestuurder van een perso-
nenauto die vanaf het Hoge linksaf de
Rondweg op reed verleende geen
voorrang aan een, over de Rondweg
rijdende, personenauto. Een kop-
staart aanrijding was het gevolg. Een
auto kon ondanks de schade zijn weg
vervolgen de andere auto moest wor-
den afgesleept.
Op dinsdagavond 17 november vond
er een eenzijdige aanrijding plaats op
de Almenseweg, nabij de kruising
met de Heyendaalseweg. Een perso-
nenauto die vanuit de richting Vorden
kwam vloog uit de bocht, reed tegen
een lantarenpaal en kwam vervolgens
tot stilstand tegen een boom.
De auto raakte bij de aanrijding
zwaar beschadigd en moest worden
afgesleept.
Woensdag 18 november werd er op
de Lindeseweg een ree aangereden.
De personenauto, die bij de aanrij-
ding betrokken was, slipte na de aan-
rijding met de ree en kwam vervol-
gens tot stilstand tegen een boom. Het
voertuig raakte zwaar beschadigd en
moest worden afgesleept.
Op woensdag 18 november werd er
door de PGEM aangifte gedaan van
een doorrijding na aanrijding ge-
pleegd op de kruising Zutphenseweg-
Rondekampweg. Een lantarenpaal
werd hierbij geheel vernield.
Tevens werd er op woensdag 18 no-
vember door een inwoonster uit Vor-
den aangifte gedaan van diefstal van
haar fiets. De eigenaresse had haar
fiets in de fietsenstalling van het NS-
station staan.
Verder vond er op woensdag nog een
aanrijding plaats op de Enkweg. Een
personenauto slipte in een bocht naar
rechts en belande tegen een lantaren-
paal.
Donderdag 19 november omstreeks
11.50 uur vond er een aanrijding
plaats op de kruising Zutphenseweg-
dr. Lulofsweg/de Boonk. Een be-
stuurder van een personenauto die
van de Boonk kwam verleende geen
voorrang aan een bestuurster van een

fiets, die achterop haar fiets ook nog
een kind vervoerde.
Zowel de bestuurster van de fiets als
het kind raakte licht gewond, maar
konden na een bezoekje bij een arts
huiswaarts.
Vrijdag 20 november werd er door
een inwoonster van Hengelo (Gld.)
aangifte gedaan van diefstal van een
fiets. De eigenaresse had haar fiets in
de fietsenstalling van een school
staan toen deze werd ontvreemd.
Zaterdag 21 november werd er aan-
gifte gedaan van diefstal van geld uit
een woning aan de Brinkerhof te Vor-
den. De diefstal vond plaats tussen
vrijdag 20-11-'92 23.45 uur en zater-
dag 21-ll-'92 08.30 uur. De dader
kwam vermoedelijk via een open-
staand slaapkamerraam de woning
binnen.
Zondag 22 november werd er door
een inwoner uit Vorden aangifte ge-
daan van diefstal van een fiets. De
eigenaar had zijn fiets gestald voor
een horeca-gelegenheid aan de
Dorpsstraat.
Maandag 23 november werd er aan-
gifte gedaan van vernieling van een
twintigtal beukeboompjes, die in een
bosperceel aan de Wildenborchseweg
hadden gestaan.
Tevens werd er op maandag 23 no-
vember door een inwoner uit Vorden
aangifte gedaan van diefstal van zijn
fiets. De eigenaar had zijn fiets in de
fietsenstalling van het station staan.

Verloren voorwerpen
Zilveren armband met inscriptie
260391; grijze container; groen/blau-
we herenfiets, merk Ricardo; een
rode gastankvuldop van Opel; witte
plastic tas met gele opdruk, met kle-
ding.

Gevonden voorwerpen
l Lips sleutel met zwart label; dames-
horloge met zwart bandje, merk Pul-
sar; Sinterklaas papier; cavia, wit.

Aangetroffen dier
Poedeltje, zwart (vrij gezet postuur-
tje).

Topformatie 'Stabbs' in de
Woage
Op zaterdagavond 28 november staat er op het grote podium
van dancing discotheek De Woage te Halle een vrij jonge maar
energieke topformatie, genaamd Stabbs.

Deze topformatie heeft al vele optre-
dens sinds hun start achter de rug. Na
een lange aanloopperiode kwamen zij
uiteindelijk ook waar zij graag wilde
werken, n.l. in het dancing circuit.
Stabbs speelt voornamelijk Top 40-
repertoire afgewisseld met enkele ei-
gen nummers.

'Always' in de Ken Ie Die Zaal

Het bekende duo Always speelt op
zaterdagavond 28 november in de

Ken Ie Die Zaal van De Woage. Voor
enkele maanden terug waren zij voor
het eerst in de feestzaal van De Woa-
ge.
Het werd die avond zo'n dolle bedoe-
ning, dat het uitblijven van nog xo'n
optreden niet verantwoord was. Zij
hadden zo'n prachtig repertoire en
een perfecte show, dat het publiek di-
rect vroeg wanneer zij weer terug ko-
men.

Zaterdag gaat het dus weer gebeuren
in de Ken Ie Die Zaal.

Landbouwaccoord rampzalig
voor Gelderse boer
Het Landbouwaccoord dat de EG en VS in het kader van de
GATT hebben gesloten is rampzalig voor de Gelderse land-
bouw. Als het accoord de instemming verwerft van de natio-
nale regeringen wordt het Gelderse platteland door grote ar-
moede bedreigt. Er dient dan ook absoluut volledige compen-
satie te komen anders is de ramp niet te overzien. Dat is het
standpunt van de Geldersche Maatschappij van Landbouw.

De voorgestelde exportvermindering
van zuivelprodukten zal Gelderland
extra hard treffen omdat die sector
40% van de Gelderse landbouwpro-
duktie vertegenwoordigt. Er dreigt
een inkomensvermindering van jaar-
lijks ca. 200 miljoen gulden. Die for-
se aanslag op het inkomen zal resulte-
ren in een groot aantal extra bedrijfs-
sluitingen, dat toch al hoger lag dan
elders in Nederland vanwege de grote
milieuproblematiek.

De rampspoed, die nu in aantocht
lijkt, kan alleen maar afgewend wor-
den door hervorming van het in mei
herv. Gemeenschappelijke Land-

bouwbeleid. Het hoofdbestuur van de
Geldersche Maatschappij van Land-
bouw eist van Minister Bukman die
hervorming opnieuw op de Europese
agenda te plaatsen. Het is bescha-
mend dat Nederlandse politici als
Bukman en Van Rooy uitspreken blij
te zijn met het totstandgekomen ac-
coord terwijl ze in een adem erbij ver-
melden dat ze de gevolgen voor de
Nederlandse zuivelsector niet kunnen
overzien. Het was eerder op zijn
plaats geweest een gematigde en in-
getogen reactie af te geven nu de
landbouw met het spookbeeld van
een zeer groot inkomensverlies zit
opgezadeld.

Contactlozen vaak praktisch alternatief:tfaiz

naZonaer bril toch scherp zien
Het bekende grapje van een bril met ruitewissers schetst op
humor i^ische wijze de problemen die brildragers hdtf>en bij
plotscl^Pn wisselingen van temperatuur en/of lucfflBochtig-
heid. Problemen waarbij het middel net zo erg is als de kwaal:
slecht zicht. In deze en andere situaties blijken contactlenzen
een praktisch alternatief te zijn.

Zelf kiezen

Lenzen zijn uitstekend af te wisselen
met een bril. Daarom kan tegenwoor-
dig vrijwel iedereen zelf kiezen wan-
neer een bril leuker is of een paar len-
zen beter uitkomt. Er zijn al heel wat
enthousiaste brildragers die zo nu en
dan uit praktische overwegingen naar
de lenzen grijpen.
Bij het sporten werkt een bril immers
nadelig op de bewegingsvrijheid. In
de regen belemmeren de druppels op
de brilleglazen het zicht. Wie van
buiten naar binnen gaat, loopt het ri-
sico dat de bril beslaat. En wie last
heeft van transpiratie, kan steeds zijn
afzakkende bril weer recht zetten.

Allemaal situaties waarin lenzen een
uitkomst zijn.

Een prettige prijs

Voor het afwisselend dragen van een
bril en contactlenzen, hoeft de prijs
geen bezwaar meer te zijn. Contact-
lenzen zijn tegenwoordig immers be-
duidend goedkoper dan vroeger,
waardoor ze qua prijs vergelijkbaar
zijn met een bril. Een prettige bij-
komstigheid die een praktische keus
extra gemakkelijk maakt.
Opticien-horloge Siemerink aan de
Zutphenseweg kan er alles over ver-
tellen.

Praise &
Ontmoeting
Praise & Ontmoeting van 'Het Witte
Café' te Zelhem wordt in de gerefor-
meerde kerk achter de markthal in
Doetinchem georganiseerd. De eerste
keer dat dit gebeurt is op vrijdag-
avond 27 november a.s. De toegang is
gratis. De Evangelische Omroep zal
de startmanifestatie op zich nemen.
Het belooft een fijn feest te worden.
Na deze eerste keer in Doetinchem
zal het bestuur van Het Witte Café dit
als tweemaandelijks evenement laten
terugkeren, eveneens in de gerefor-
meerde kerk. Noteer alvast de vol-
gende zaterdagavonden: 6 februari, 3
april en 5 juni.
De mensen van Het Witte Café willen
graag ten dienste staan van de ver-
schillende plaatselijke geloofsge-
meenschappen en aktiviteiten geza-
menlijk aanpakken. Dit zal het getui-
genis in de Achterhoek ten goede ko-
men en mag misschien leiden tot ze-
gen. Er worden jonge mensen ge-
zocht om mee te helpen om de Praise
& Ontmoeting gestalte te geven. Men
kan op verschillende wijze deelne-
men.

Opgaves hiervoor naar: het Witte
Café, Meeneweg 14, 7021 HN Zel-
hem (Zie ook de advertentie).

K.P.O. Vierakker
Dinsdag 17 november is men naar de
breifabriek in Lichtenvoorde ge-
weest.
Na ontvangst met koffie werd er ver-
teld over het ontstaan van de fabriek.
In de beginjaren werden er alleen
maar babykleertjes gemaakt. Later is
dit veranderd in alleen dames- en he-
rentruien. Wekelijks worden er 2500
truien gemaakt. Buiten de vaste per-
soneelsleden om, heeft de fabriek ook
nog thuiswerksters. Veel truien gaan
ook naar Roemenië, waar ze in elkaar
gezet worden. Er worden rechte lap-
pen gebreid, ook voor de mouwen.
Deze worden later door de machines
in het gewenste model gesneden. De
afvalstukken worden gebruikt voor
b.v. vliegtuigstoelen. De fa. Wester-
rr.an levert aan verschillende groot
winkelbedrijven b.v. C&A; Miss
Etam e.d. In elke trui die voor een
bepaalde (groothandel)winkel ge-
breid wordt, komt het juiste etiket. Na
de inleiding werd men in 2 groepen
verdeeld en werd men rondgeleid
door de fabriek. Daar werd door 2
medewerksters verteld welke functie
elke machine had. Ook de magazij-
nen werden niet vergeten. Het was
erg interessant om te zien, hoe zoiets
in zijn werk ging. Na de rondleiding
was er nog gelegenheid om truien te
kopen.

Op 28 en 29 november organiseert de Postduivenvereniging Vorden haar
jaarlijkse clubtentoonstelling in de zaal van de Olde Smidse in het cen-
trum van Vorden. Zaterdag 28 november blijft de tentoonstelling gesloten
vanwege het keuren van de duiven en mede in verband met het vijfjarig
jubileum van de tentoonstellingscommissie. Op zondagmorgen 29 no-
vember gaan de deuren van zaal de Olde Smidse open voor de tentoon-
stelling en de bonnenverkoop onder leiding van verkoopleider Cor
Bruinsma. De tentoonstellingscommissie is er in geslaagd schitterende
bonnen van nationale en regionale toppers te verwerven, zodat er voor elk
wat wils te verkrijgen is. De tentoonstellingscommissie heeft dit jaar haar
beste beentje voorgezet, hetgeen mag blijken uit de fraaie catalogus en
reken op een grote opkomst.

TREKKING
ST. NIKOLAAS-
AKTIE
24 november
15 VLEESPAKKETTEN

1. H. Smeerdijk Werkseveldweg l, Warnsveld;
2. Jos Kok, Lankhorsterstraat 27, Hengelo Gld.;
3. A. v.d. Berg, Hoetinkhof 125, Vorden;
4. G. Wansink, Raadhuisstraat 15, Vorden;
5. M. MeadeTaylor, Brinkerhof 39, Vorden;
6. J. Korenblek, Pastorieweg 7, Vorden;
7. R. Kramer, Het Hoge 56, Vorden;
8. A. v.d. Vuurst, Beatrixlaan 5, Vorden;
9. H. Lammertink, de Hanekamp 23, Vorden;

10. H.L. Memelink, Hengeloseweg 15, Vorden;
11. J. Smid, Brinkerhof 76, Vorden;
12. H. Siemes, Ruurloseweg 57, Vorden;
13. G. Harmsen, Overweg 13, Vorden;
14. A.W. Bargeman, de Boonk 2, Vorden;
15. Arjen Kornegoor, Kostedeweg 10, Vorden.

30 VERRASSINGSPAKKETTEN
1. H. Wenneker, De Steege 11, Vorden;
2. Annie Bosch, van Heeckerenstraat 11, Vorden;
3. H. van Dorsten, H.K. van Gelreweg 7, Vorden;
4. J.W. Fokkink, Het Elshof 12, Vorden;
5. M. Dijkman, Kapelweg 8a, Vorden;
6. J. Oldenhave, Pastorieweg 17, Vorden;
7. G. van Zeeburg, Zutphenseweg31, Vorden;
8. Boesveld, Strodijk 15, Vorden;
9. Mevr. Bayer-Kreulen, Christinalaan 12, Vorden;

K). Rien Wagenvoort, Het Jebbink 43, Vorden;
11. A. Bargeman, De Boonk 27, Vorden;
12. Klein Kranenbarg, Hackfortseweg 31, Wichmond;
13. H.J. Oldenhave, Hoetinkhof 25, Vorden;
14. Haverkamp, Het Kerspel 18, Vorden;
15. F. Eggink-Bekman, Hoetinkhof 79, Vorden;
16. G.W. ten Have, Hoetinkhof 106, Vorden;
17. M. Regelink, Deldensebroekweg 2a, Vorden;
18. Kees Schotsman, Almenseweg 16, Vorden;
19. H.G. Hiddink, Mispelkampdijk42, Vorden;
20. EstherZents, Ruurloseweg 107, Vorden;
21. Fam. Das, Het Jebbink 62, Vorden;
22. Karin Boers, de Hanekamp 13, Vorden;
23. Ten Barge, Deldensebroekweg 12, Vorden;
24. Femke Eggink, Brinkerhof 70, Vorden;
25. H. Hummelink, De Delle 33, Vorden;
26. G.A. Hiddink, Het Jebbink 34, Vorden;
27. Groot Roessink, Julianalaan 11, Vorden;
28. H. v.d. Linden, De Steege 7, Vorden;
29. W. Dijkman, Riethuisweg 8, Vorden;
30. B. Siebelink, H.K. van Gelreweg 30, Vorden.
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Bevoorradingsweg blijft
gemoederen danig bezighouden
Behalve het afwerken van de normale agenda hebben de frakties van de drie politieke par-
tyen in Vorden (CDA, VVD en PvdA) dinsdagavond hun algemene beschouwingen gehouden
over de begroting 1993 en de meerjarenbegroting 1993-1996.
Het bleef bij „beschouwen" want nadat de laatste spreker (dhr. Hoogland, PvdA) zijn zegje
had gedaan, werd de Raad geschorst. Het vervolg zal zijn op dinsdagavond 8 december. Dan
zal het College op de beschouwingen reageren en zal de begroting worden vastgesteld.

HERINRICHTING
CENTRUM VORDEN
ONACCEPTABEL
VOOR DE VVD

De fraktie van de VVD (de heren
Brandenbarg, Pelgrum en Rietman)
heeft dinsdagavond het voorstel van
het College om f 2.690.000,- op tafel
te leggen voor de herinrichting van
het centrum van het dorp en de aanleg
van een bevoorradingsweg als onac-
ceptabel betiteld. Brandenbarg trok
met name tegen de verantwoordelijk
wethouder W.M. Voortman (PvdA)
fel van leer. „Als ik wist dat het een
kans van slagen had, zou ik zelfs een
motie van wantrouwen indienen", zo
sprak Brandenbarg. Hij verweet het
College met name dat het voorstel om
alleen voor de herinrichting van het
centrum (de bevoorradingsweg liet
hij even buiten beschouwing) een be-
drag te vragen van f 2.290.000,- alle
perken te buiten gaat. „Het voorstel is
gekomen als een dief in de nacht.
Bijsturing is nauwelijks mogelijk
omdat we andere subsidies mislo-
pen", aldus Brandenbarg. „Destijds
werd uitgegaan van een kostenplaatje
voor de herinrichting van 1,5 mil-
joen. Een sober plan waarbij materia-
len hergebruikt zouden worden.
Wethouder Voortman (PvdA) be-
streed de zienswijze van de VVD. Hij
ging even terug in de tijd en wees
erop dat er bijna tien jaar voorberei-

dende besluitvorming is geweest (ge-
durende drie bestuursperiodes). „Het
plan is in al die jaren niet echt duurder
geworden, maar wel beter. Ik noem
het geen overschrijding van de begro-
ting. De kwestie is wat wil je aan dit
projekt uitgeven", aldus Voortman
die wel toegaf dat de kosten voor de
bevoorradingsweg wel van 230.000
naar ruim 4 ton zijn opgelopen.
„Maar dat komt o.m. door de verleg-
ging van het tracé. Wat betreft de kos-
ten van de herinrichting zelf wees
Voortman erop dat vrijwel geen ge-
bruik wordt gemaakt van bestaande
materialen.

ZONDER
BEVOORRADINGS
WEG GEEN
HERINRICHTING

De gehele herinrichting van het dorp
valt en staat met de aanleg van de be-
voorradingsweg (een weg aan de
zuidzijde van de Dorpsstraat die zal
moeten dienen voor het laden en los-
sen van de zakenpanden aan deze
straat). Door het CDA is steevast ge-
zegd dat parkeerplaatsen die in het
dorp verdwijnen, gecompenseerd
moeten worden aan deze bevoorra-
dingsweg met daarbij zelfs een sur-
plus. Zo niet dan hoeft er volgens het
CDA ook geen bevoorradingsweg te
komen.

Topseizoen VW

Afgelopen zomer meer
toeristen dan ooit tevoren
Het uitermate prachtige zomerweer heeft de VVV bepaald
geen windeieren gelegd. Tijdens de donderdagavond zeer
druk bezochte ledenvergadering in Hotel Bakker deelde se-
kretaris Haanstra mede dat 1992 een topjaar voor de VVV is
geweest.

Een topjaar in die zin dat het VVV-
informatiekantoor deze zomer bijna
12.500 'baliehandelingen' heeft ver-
richt. Behalve de coördinatrice mevr.
J. Wullink zorgen 23 vrijwilligers er-
voor dat de toeristen alle benodigde
informatie verstrekt krijgen. Het le-
dental van de VVV is ook groeiende.
Het ledenbestand bedraagt momen-
teel ca. 200.
De diverse aktiviteiten die de VVV
jaarlijks organiseert zijn eveneens
qua bezoekersaantal toegenomen.
Fietstochten, rondleidingen door kas-
teel Vorden (67), bleken zeer in trek.
De animo voor de wandelingen viel
wat tegen. Vanuit de vergadering
kwam de wen$ naar voren om meer

aandacht te besteden aan betere wan-
delkaarten.
De fietspaden in de gemeente zijn
niet overal in goede staat en worden
niet altijd voldoende onderhouden, zo
bleek uit de vergadering. Het VVV-
bestuur werd verzocht om toch vooral
bij de gemeente aan de bel te trekken,
hetgeen volgens voorzitter J. Honig
ook regelmatig gebeurt. Bij de be-
stuursverkiezing werden de aftreden-
de leden Abbink, Honig, Pelgrum,
Rombouts en Te Velthuis herkozen.
De kontributie zal geen wijziging on-
dergaan.
Door het niet verzilveren van VVV-
bonnen is er door de jaren heen een
batig saldo ontstaan.

Vordense
Lokale Omroep
Op maandagavond 7 december be-
gint de VLO met een sportprogram-
ma. Het Sportprogramma wordt ge-
presenteerd door Jan Visscher.
Vordense Lokale Omroep is te ont-
vangen op de FM 107.4 Mhz. V.L.O.
is nog niet te ontvangen op de kabel.
Verder programmering van de Vor-
dense Lokale Omroep is dinsdag-
avond drie uur: Vol Vuur, presentatie
Gerrit Arendsen; woensdagavond
(met ingang van 2 dec.): Hits van
toen, presentatie Dinant Brummel-
man. Hits van toen is nu nog op de
zaterdagavond; donderdagavond:
Klare Taal, presentatie Linneke Vis-
scher; vrijdagavond: Muziek van
Hollandse bodem, presentatie Her-
bert Brummelman; zondagmorgen:
Rondje Vorden, presentatie Peter
Hummelink en Anneke Hilfer ink;
zondagavond: De glimlach v.d. zon-

dagavond, presentatie Roberto en
José.

Wil men donateur worden van Vor-
dense Lokale Omroep schrijf dan
naar V.L.O., Wiersserbroekweg 5,
7251 LG Vorden of bel: 05752-6560.

Jubileum
tentoonstelling
'De Vogelvriend'
De vogelvereniging 'De Vogelv-
riend' viert op 28 en 29 november in
het Dorpscentrum haar jubileumten-
toonstelling. Tijdens deze jubileum-
tentoonstelling zijn 600 vogels te be-
wonderen uit Apeldoorn, Eefde, Ei-
bergen, Ruurlo en Vorden. Er is ook
een verkoopklasse van allerlei vogels
aanwezig. De tentoonstelling is voor
het publiek gratis toegankelijk op za-
terdag 28 november en zondag 29 no-
vember.

De VVD ging zelfs nog een stapje
verder en formuleerde tot dusver: in-
dien er geen bevoorradingsweg komt,
dan ook geen herinrichting. Een
standpunt dat dinsdagavond nogeens
door Brandenbarg werd onderstreept.
Wethouder Voortman die onlangs in
de commissie Financiën hoopte dat
hij deze avond met definitieve over-
eenkomsten met bedrijven zou kun-
nen komen, kon één en ander nog niet
hard maken.
Hij kon de raad evenmin „harde" ga-
ranties geven dat de bevoorradings-
weg definitief rond is (er zijn nog ge-
sprekken gaande over grondaanko-
pen) maar had al wel van een aantal
bedrijven mondelinge toezeggingen
dat ze op de bevoorradingsweg willen
aansluiten en bereid zijn voor par-
keerplaatsen te willen zorgen. Voort-
man hoppte op zo'n 50 (Vezo, 't Pan-
toffeltje, het Indisch restaurant, sla-
gerij Rodenburg).
„In elk geval moeten we zeker tot een
dergelijk aantal komen", aldus
Voortman die het met CDA en VVD
eens was dat je zonder bevoorra-
dingsweg de Herinrichting in het dorp
zoals men die voor ogen staat, niet
kunt doorvoeren. De wethouder toon-
de zichj^nwel optimistisch en had
alle ver^pwen in een goede afloop.
Mede op amendement van dhr. van

Voskuilen van het CDA besloot de
Raad: eerst dan de bevoorradingsweg
indien vaststaat dat meerdere onder-
nemers, inclusief Vezo en anderen,
op deze weg aansluiten en voor vol-
doende parkeerplaatsen zorgen".

NADER ONDERZOEK
VERKEERS-
VEILIGHEID

Alle drie frakties waren bezorgd over
de verkeersveiligheid straks in het
dorp. Het CDA bepleitte het aanbren-
gen van voetgangersoversteekplaat-
sen. De VVD hield het op „beveilig-
de oversteekplaatsen" en vond dat de
verkeersveiligheid in het gehele her-
inrichtingsplan wat is onderge-
sneeuwd. Wethouder Voortman krijgt
van de Raad de gelegenheid om het
gehele aspekt van de verkeersveilig-
heid nog eens onder de loupe te ne-
men. „Niet toespitsen op wat het pre-
cies moet zijn. Adviezen inwinnen bij
deskundigen zoals de Verkeerspolitie
en dan met een aanvullend voorstel
komen", aldus Voortman die ook de
belangengroepen zoals bijv. de Werk-
groep Toegankelijkheid ouderen,
scholen e.d. er bij wil betrekken.

ABRI OOSTZIJDE
WEHME BLUFT NOG
EVEN STAAN

Wanneer er dagelijks minder dan tien
personen in de bus stappen, dan zal de
oude ABRI aan de Nieuwstad bij de
Wehme (Oostzijde) verwijderd wor-
den. Eerst zal er nog een telling
plaatsvinden door de GSM. Wel in
een periode dat de kinderen gewoon
school hebben.

Zolang er niet geteld is blijft de ABRI
staan, zo besloot de Raad dinsdaga-
vond. Los van bovengenoemde ABRI
werd wel besloten om deze aan de
westzijde van de Wehj|̂  richting
hoofdingang „de Wehfl^P te ver-
plaatsen.

Algemene Beschouwingen - PvdA

Beschouwingen —

In buitengebied geen GFT-
afval meer ophalen
VVD-fraktievoorzitter E. Brandenbarg merkte in zyn alge-
mene beschouwing op dat er nog geen terughoudendheid in de
uitgaven te bespeuren valt. „De politieke wil tot soberheid is
er nog niet bij het College", zo stelde hij.
Uitgangspunt met betrekking tot de riolering in het buitenge-
bied is dat alle percelen worden aangesloten. De VVD bena-
drukt dat alternatieven slechts aanvaardbaar zijn, indien / i j
voor bewoners in het buitengebied en voor het milieu geen
zwaardere belasting betekenen. Ook wil de VVD meer duide-
lijkheid over de financiële konsekwenties van de aktualise-
ring van de hoofdriolering.

* Nu er naast de brandweergarage
het aangrenzende tennispark ver-
dwijnt en op die plek woningbouw
zal worden gepleegd, adviseert de
VVD nu alvast een andere lokatie
voor de brandweer te zoeken.

* Grotere projekten (onderhoud we-
gen) moeten volgens de VVD in het
openbaar worden aanbesteed.

* Brandenbarg wil ruimere moge-
lijkheden voor de burgers bij de be-

worden door een extern bureau. „Wij
zijn van oordeel dat de sociaal kultu-
rele instellingen met ambtelijke on-
dersteuning tot een nieuw weizijns-
plan moeten kunnen komen."

* Het opstellen van een volkshuisves-
tingsplan en daarbij behorend een
goede woningcarthotheek zou een
prachtige stageopdracht voor een
HBO-opleiding of Universitaire in-
stelling kunnen zijn, zo meent de
VVD.

stemmingsplannen buitengebied.
„Des te meer van belang nu in de ko-
mende jaren wel eens zou kunnen /"/f/IVVI/I/
blijken dat veel agrariërs tot een be-
drijfsbeëindiging zullen moeten ko-
men. Als er dan onvoldoende moge-
lijkheden zijn, zou dit tot een verpau-
pering van het buitengebied kunnen
leiden", aldus Brandenbarg.

* Investeringen voor de gemeente-
werf op de huidige lokatie zijn vol-
gens de VVD niet verantwoord.

* Realisatie aanleg parallelvoorzie-
ning langs de Ruurloseweg dient be-
spoedigd te worden.

* De VVD wil steun verlenen aan de
Stichting Slachtofferhulp Zutphen.

* Terughoudendheid ten aanzien van
het minimabeleid is volgens Bran-
denbarg op zijn plaats.

Welzijnsplan
De VVD-fraktie ziet niet in waarom
een welzijnsonderzoek verricht moet

Het wordt de burgers gemakkelijk ge-
maakt veel afval te produceren nu
niets extra's betaald behoeft te wor-
den voor het verstrekken van een gro-
tere groene container.
Een beperking van het aangeboden
afval wordt echter niet bereikt. En
deze beperking zou naar het oordeel
van de VVD-fraktie gemakkelijk
kunnen worden bereikt door in het
buitengebied geen GFT-afval meer
op te halen. Dit zal dan wel gepaard
moeten gaan met een financieel voor-
deel.

* Wat betreft de gemeentelijke belas-
tingen en heffingen ligt het in de lijn
van de VVD dat getracht wordt tot
kostendekkende tarieven te komen.

* Om 250.000 gulden te bestemmen
voor de reserve weizijnsakkommoda-
tie gaat de VVD te ver. Zij wil hier-
van liever 150.000 gulden bestem-
men voor milieubeleid.

Vorden duurste gemeente in
de regio?
Fraktievoorzitter P.J.M. Hoogland van de PvdA betwijfelde
de konklusie van het College in de meerjarenbegroting dat we
in een 'rustiger vaarwater terecht zouden komen'.
Hoogland: „De lasten voor de burger brengen een explosieve
stijging te weeg als je een optelsom maakt van alle in 1993 te
verwachten verhogingen die gemeentelijke druk op de inwo-
ners van Vorden legt. Worden zij niet onderhand de duurste
gemeente in de regio?", zo vroeg hy zich af.

Dhr. Hoogland vroeg aandacht voor
de gemeentelijke huisvesting die er
volgens zijn fraktie niet beter op
wordt.

* Ten aanzien van de wegen infor-
meerde hij hoe ver men nu eigenlijk
is met de parallelvoorziening langs de
Ruurloseweg en met de andere fiets-
veilige routes in de gemeente.

* De PvdA is het eens met de wijze
waarop de gemeente beleid voert ten
aanzien van het industrieterrein.
Hoogland informeerde nog wel of er
nog een ontwikkeling te verwachten
is, die eventueel gesteund wordt door
de provinciale overheden.

* Ten aanzien van de akkomodaties
wenst de PvdA meer duidelijkheid in
het beleid.

Sociale
voorzieningen
De raming voor het minimabeleid is
verhoogd. Dhr. Hoogland vroeg zich

af of deze verhoging voldoende is om
de stijgende belastingdruk en even-
tueel meer aanvragen het komende
jaar is op te vangen.

* Ten aanzien van de kinderopvang
wil de PvdA weten hoe het bedrijfsle-
ven hierop reageert en of de progno-
ses die het College heeft ingeschat
bewaarheid worden.

* De gemeentereiniging ondergaat
een forse verhoging die doorberekend
gaat worden in de tarieven.
Dhr. Hoogland informeerde of er al
zicht is om over te gaan naar het sys-
teem van „de vervuiler betaalt".

Mede met het oog op de tarieven voor
de rioolrechten voorziet de PvdA al
deze verhogingen als een zware druk
voor de inwoners van Vorden.

* De hondenbelasting zou volgens
Hoogland verminderd kunnen wor-
den.
„Maar dat zal een schrale troost zijn
op de totale verhogingen binnen de
gemeente", aldus dhr. Hoogland tij-
dens de algemene beschouwingen.

Algemene Beschouwingen -

Woonforensenbelasting
instellen
CDA-fraktievoorzitter A.H. Boers ging tijdens / ijn algemene
beschouwing eerst in op de veranderingen in bestuurlijk Ne-
derland. „We zullen in Vorden de ontwikkelingen op de voet
moeten volgen. De aangekondigde nieuwe indeling van de po-
litieregio's baren ons nu reeds zorgen", aldus Boers.
I I i . j achtte het van groot belang dat een dorp als Vorden / i jn
politieagent kent en hem kan aanspreken. Ook sprak het CDA
haar bezorgdheid uit over de bezuinigingen op het gebied van
onderwijs. Boers informeerde hij het College of de maatrege-
len hi j de politie en onderwijs direkt voelbaar zullen /ijn in de
Vordense gelederen.

Bestuur dichter
bij de burger
Het CDA kon zich vinden in de op-
vatting van het College om het be-
stuur dichter bij de bevolking te bren-
gen. „Het moet ons echter wel van het
hart dat dit niet geheel opgaat als we
bezien hoe de herinrichtingsvoorstel-
len hun loop hebben gehad. Een mil-
joenenvergend projekt waarin veel
energie is gestopt. Bij deze voorstel-
len heeft het College zich richting
Vordense burger te afstandelijk op-
gesteld."
Richting Vordense ondernemersvere-
niging is het volgens Boers allemaal
voortreffelijk gegaan, maar andere
belanghebbenden zoals de scholen,
de VVN en de werkgroep toeganke-
lijkheid van de SWOV is niet om des-
kundige inbreng gevraagd. „Natuur-
lijk is er gelegenheid geweest om in
te spreken, maar willen we het be-
stuur werkelijk dichter bij de mensen
brengen dan moet je desnoods maar
om inspraak vragen", aldus Boers.
De herinrichting van het Van Arkel-
plein zou een nieuwe kans voor het
College kunnen zijn, zo stelde hij
voor.

Ludgerusgebouw
Om het Ludgerusgebouw tot ver
voorbij de eeuwwisseling haar be-
langrijke funktie als gemeenschaps-
gebouw te laten vervullen, is volgens
het CDA een behoorlijke financiële
bijdrage nodig.

* Het CDA bepleitte voorts orn een
Forensenbelasting in te stellen, omdat
de gemeente geen uitkering uit het
gemeentefonds krijgt voor woonfo-
rensen, bewoners van rckreatiewo-
ningeii v,.<i, terwijl deze mensen wel

profiteren van de algemene voorzie-
ningen zoals die in Vorden gelden.

* Nu er nog steeds achterstand be-
staat bij het opmaken van de gemeen-
tebegrotingen overweegt het CDA
het College op te dragen het werk uit
te besteden.

* Fronsende wenkbrauwen bij het
CDA ten aanzien van de investering
in de gemeentewerf en de enorme be-
dragen die nodig zijn voor de automa-
tisering.

* Het CDA wil gaarne een discussie-
notitie van het College over de hulp-
verleningstaak van de brandweer.
Wat is hulpverlening, wanneer gaat
deze over in dienstverlening die ook
door anderen kan worden verricht.
Wanneer moet worden betaald voor
de diensten van de brandweer?

* Evenals de Lankhorsterstraat wil
het CDA graag prioriteit geven aan de
Vierakkersestraatweg, waar dagelijks
vele schoolkinderen gebruik van ma-
ken.

0 CDA-raadslid J.W. Regelink zou
gaarne zien dat de gemeente Vorden
zou overgaan tot een gedifferentieerd
systeem van rioolheffing. „De WOG
biedt ons de mogelijkheden door ge-
zamenlijk met de waternota, waar-
mee ook de zuiveringslasten worden
geïnd, de rioolheffing te innen. Deze
heffing is dan gebaseerd op het water-
verbruik, hetgeen een eerlijke verde-
ling van lasten inhoudt. Dit kan te-
vens een aanzet zijn tot een zuiniger
omgaan met water. Zo kan de burger
door zijn eigen gedrag zijn eigen nota
beïnvloeden", aldus Regelink.

* Verder wenst het CDA een ruimere
betalingsmogelijkheid voor de Vor-
dense burger, nu vele inwoners voor
al deze heffingen jaarlijks ruim 600
gulden op tafel moeten leggen.



assyrantie- en
pensiöenadviseurs

maketmars

Nieuwstad 5-9
Postbus 16
7240 AA Lochem
Tel.: 05730-54334
Fax: 05730-57100

lid nva
m

UITNODIGING
voor het open huis

fp zaterdag 28 november a.s. van 10.00 uur tot 15.00 uur onthullen
wij u graag onze nieuwe huisstijl. Uw aanwezigheid wordt daarbij

bijzonder op prijs gesteld.

Fa. Stapelbroek & Jansen

Constructie- en serielaswerk
prefab wapening - stalen mallen

is op zoek naar:

constructie-bankwerkers
COi -lassers

leeftijd tussen 18 en 25 jaar

lassers
voor het hechtlassen van prefab-wapening

leeftijd tussen 18 en 25 jaar

Wij kunnen u bieden:
& een interessante full-time job
ft goede secundaire arbeidsvoorwaarden
•& een prima werksfeer in een modern en

snelgroeiend bedrijf

Sollicitaties te richten aan ons bedrijf.

Voor meer informatie over deze functies kunt
u contact opnemen met de heer
T. Stapel broek.
Tel. 05753-1815.

FA. STAPELBROEK en JANSEN
Molenenk 4 - 7255 AX Hengelo Gld.

Gebr. Kettelerij
TUINONTWERP - AANLEG

ONDERHOUD
Wij houden adviesdagen op:

vrijdags van 9.00-18.00 uur
zaterdags van 9.00-16.00 uur
overige dagen na tel. afspraak

Tel. 05752-2054/3778
Uw adres: Addinkhof 16 - Vorden

PAK IN
'T WORDT WINTER

ROLLUIKEN
VAN

HOLTSLAG - RUURLO
VOOR

EXTREEM LAGE PRIJZEN
SPOORSTRAAT 28

TEL. 05735-2000*

BfBTHTHJH::-^^^

Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partijen.

De prijzen zullen u meevallen.

Café-Restaurant

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

#-:ïo:'BfV:̂ ^^^

T R A N S P O R T B E D R I J F

A. Hl
' R I J F • Z^B

ITKONIG
- EN G R I N D H A N D E L

voorheen H. DONDERWINKEL

Van oudsher het vertrouwde adres voor al uw
leveringen van zand, grind, grond en korrelmix

(gebrokeMyjn).

A. HEm f/G
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk

Telefoon 05755-1411 -Telefax 05755-2620
Autotelefoon 06-52924065

Voor een PARKETVLOER groot en klein of om te renoveren9

Bij de Woodboy-vakman informeren!
«05735-1661

^ R U U R L O BV Garvelinkplein 20 J.G. PANNEKOEK

Wie eenmaal

Waldkom heeft gekend,
eet niet anders, is verwend!

Waldkom, Puur Natuur met tarwe,
rogge, haver, gerst, soja, lijnzaad

en zonnebloempitten.

NIEUW, ons vezelrijk volkoren,
een welkome variatie.

Puur A/af^P dat proeft U!

Vers van de Warme Bakker
't winkeltje in vers brood en banket

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

Maar ook vaatwassers, droogtrommels, alles op het gebied
van beeld en geluid en klein huishoudelijke apparatuur tot
en met schotelantennes aan toe. Een kompleet assortiment
van de beste merken. In onze winkels staat service hoog in
het vaandel geschreven. Onze eigen reparatie afdeling
speelt een belangrijke rol om optimale service te verlenen.
Verkoop, plaatsing en reparatie: alles onder één dak.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
Baakseweg 11 WICHMOND 05754 1755 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 18383

• W Sluyterweg 7 HAARLO 05456 • 1344

DISCOVI-RVOE

SFEERVOL NIEUWS BU
LUBBERS WOONWINKEL

MAAK KENNIS MET ONZE NIEUWE GRENEN BOETIEK
Nostalgische romantiek voor een woonsfeer
waarin gezelligheid voorop staat!
Lubbers Woonwinkel heeft in de nieuwe "Grenen
Boetiek" een uitgebreide collectie massief

grenen meubelen, antiek en allerlei accessoires.
Oudhollandse gezelligheid met eigentijdse accen-
ten! U vindt onze nieuwe en gezellig ingerichte
"Grenen Boetiek" in onze woonwinkel.

LUBBERS
WOONWINKEL

SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Tel. (05753) 1286

mode voor
het héle gezin

^^B

fashion

DAMES
VESTEN

Wij hebben een prachtig vest
voor u uitgezocht in
een zware acryl
kwaliteit. Onze
normale prijs is 35.-
SPECIALESINTPRIJS
SLECHTS

HEREN
TRAININGSPAKKEN

Een zeer sportief pak in
een extra zware
kwaliteit.
Onze normale
prijs is 89.95
SPECIALE SINTPRIJS
SLECHTS

fa

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR

HEREN TRUIEN
Wij kochten speciaal voor Sint Nikolaas een prachtige
herentrui in een ronde of V-hals.
De normale winkelprijzen
zijn 89,- tot 129,-
Onze Tuunteprijs is
vanaf 79.95.
SPECIALE SINTPRIJS
NU REEDS VANAF

KINDER MNTERJACKS
Wij kwamen in het bezit van een prachtige serie jacks.
Wij kunnen U nu de gehele collectie jacks
aanbieden voor zeer
scherpe prijzen.
Normaal kosten ze
vanaf 59.95.
ZEER SPECIALE
SINTPRIJS VANAF

LOOP EVEN BINNEN WANT HET LOONT WEER DE MOEITE
AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN WOENSDAG T/M ZATERDAG



POELIER

VAN HUNEN
Fazant

per stuk 16,95

T. V. Sticks
PER KILO 4,50

2 kilo 6,95

Gekruid
Kipgehakt
per kilo /,,/Ü)

Gehakt-
rolletjes
mei ham en kaas

per kilo

Kipkalkoen
Rookworst
per kilo 9,95

ZIE RECEPT ELDERS
IN DIT BLAD

Aanbiedingen donderdag,
vrijdagen zaterdag.

Hofweg 6 - Warnsveld
Tel. 05750-24920

Vrijdagavond geen
koopavond meer.

Zo' n fijne warme
half wollen

ONDERBLOUSE
koopt u bij

aan de Zutphenseweg

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

de blauwe hand
05752 2223 vorden
'bu rg. gal leest raat
36

.. Ook uit andere landen.

NAJAARS TAPIJT VOORDEEL!

Met het
accent

op tapijt

4 STERREN WOL TAPIJT
„Bagdad" 400 breed
opjuterug

NU 239.-
Leggen gratis!

PARADE TAPIJT
zwaar gebruik, van 239. -
woonkamer kwaliteit,

400 cm breed "fQQ -
Leggen gratis!

Bonaparte „ C ha r ma''
zware woonkamer kwaliteit,
400 cm breed,
van 225.-voor 189.-
Leggen gratis!

Woonkamertapijt
„Columbus" 400 breed
opjuterug.

Div. kleuren. NU... 109.-
Leggen gratis

Slaapkamertapijt
400 breed, div. kleurenn
opjuterug

NU 59--
Leggen gratis!

Shag tapijt„Carmen"
400 breed, op jute rug
in div. kleuren

NU 119.-
Leggen gratis!

KEUKENLOPERS
Div. kleuren, rafelvrij
82 breed

NU 25.-

HELMINK
meubelen

VORDEN / TEL. 05752-1514
ZUTPHENSEWEG 24
EIBERGEN / TEL. 05454-74190
J.W. HAGEMANSTRAAT 3

H E L M I N K M A A K T H E T M O O I E R B I J U T H U I S

MAGAZIJN VERKOOP
IN ONS MAGAZIJN OP DE 1E ETAGE

Verkoop van dames en heren restanten van diverse grote merken,
o.a. RAVENS, FRANKENWALDER, FINK, enz.

pantalons
overhemden
truien
ondergoed

BH's (Triumph)
Nachtkleding

enz. enz.

de prijzen?? 5.- 25.- 75.-

KOM EN SLA UW SLAG!

DONDERDAG 26
VRIJDAG 27
ZATERDAG 28
november

modecentrum

ruurlo
Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo
Telefoon : 05735- 1438

KERKSTRAAT 6 - GROENLO - TEL: 05440 - 61308

nov

OMEGA
SHOWBAND
VOOR BUS INFORMATIE BEL:

05440*64145

GEVRAAGD:
Glazenophalers min. leeftijd 18 jr

lel.: 05440-61308

TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

WILINK
SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

VROUWENRAAD VORDEN

organiseert cursus

"Handig Thuis
De Vrouwenraad Vorden organiseert
voor vrouwen die nog iets bij willen le-
ren, een cursus Handig in Huis.
O.l.v. de heer R.H.I. Bastiaan Net, le-
raar Techniek en Handvaardigheid aan
de C.S.G. 't Beeckland.
6 Avonden op donderdag van 19.00
uur tot 21.00 uur.
Kosten f 40,- voor de hele cursus.
Begint? januari 1993.

Inlichtingen en opgave bij mevr. S. Kamerling:
Tel. 05752-1600 vóór 15 december 1992.

Sinterklaasaanbiedingen
Flip receptenalbum

van 9.95 voor... 3,95

| Babytalk-weekkalender 1993
van 15,-voor... 9,95

Verjaardagkalenders
_4ë^ -SS5" NU 4,95

(Voorkeurboek
G. van Wageningen

van 37,50 nu... 17,90

[Flipfotoalbum
van 9.95 voor. 4,95

LOGA
Raadhuisstraat 22
VORDEN

Tonny Jurrtëtfsl
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

nieuwe collectie mode
Nu binnen: feestelijke blouses, gilets,

jasjes en rokken.
Kom gerust even binnen kijken!

DEMI BYOU
Zutphenseweg 8-7251 DK Vorden

Telefoon 05752 - 37 85

'Mogen wij even Uw aandacht...
Op 3 januari en 10 januari 1993

organiseert

VELOCITAS
opnieuw een groot

HERENSTRATENZAAL-
VOETBALTOERNOOI

Inschrijfgeld f 100,- per team.
Inschrijving vóór 12 december 1992

bij R. Kuit, tel.nr. 2917 (na 19.00 uur).

DATUM VAN INSCHRIJVING IS BEPALEND VOOR
DEELNAME (MAXIMAAL 16)

... bedankt voor uw aandacht.

SINT-AANBIEDING

ALLE BLENZO DAMES- en
HERENPANTOFFELS

ƒ5.- KASSA-KORTING

SPAANSE SLOFFEN

""'""12.50voor

IE5EH
SCHOENMODE

PÖWEHL-VORDEN

BEATRIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL
tel:08347-81378

DORPSSTRAAT 4
7251 BB VORDEN
tel:05752-3006

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galleestraat 67, 7251 EA Vorden. Telefoon 05752-2532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF



SPORT-nieuws
o •••Socn

SV Ratti
Uitslagen van 21 november

Ratti Dl-Ruurlo Dl 2-3; Ratti D2-
Noorciijk Dl 0-4; Ratti El-Rekken
El 3-4; Ratti Fl-SSSE Fl 2-3; Sociï
Al-Ratti Al 2-1; Ratti Cl-AZSV C2
2-5.

Programma 28 november
Grol A2 - Ratti A; Ratti C - WVC C2.

WWV l-Vordert l
Vorden moest winnen om uit de on-
derste regionen te blijven. Vorden
pakte de zaken energiek aan en zette
WWV van begin af aan onder druk.
In de 20e minuut was het raak. Wil-
bert de Leeuw gaf vanaf de achterlijn
een pass op Marcel Boekholt die hier
wel raad mee wist: 0-1.
WWV trachtte de bakens te verzet-
ten, doch de voorwaartsen van WWV
stranden steeds op de sterk spelende
Peter Gombert en Ronald de Beus. Na
de theepauze redde Ronald Hoevers
Vorden van de gelijkmaker door een
spetter van de rechtsbuiten van
WWV uit het doel te ranselen. Dit
was ook het enige wapenfeit van
WWV.

Wilbert de Leeuw -vas twee maal
dicht bij een tweede Vordensé treffer.
Zijn schoten werden door de doelman
fraai uit de hoek getikt. In de 70e mi-
nuut bracht Wilco Klein Nengerman
Vorden in veilige haven door met een
hard schot - via de binnenkant van de
paal — de doelman het nakijken te
geven: 0-2.
Al met al een nuttige en verdiende
overwinning. A.s. zondag speelt Vor-
den in Olst tegen Overwetering.

Uitslagen

Zaterdag 21 nov.: Eibergen Dl-Vor-
den Dl 3-0; Erica D2-Vorden D2 2-1;
Wilh. SSS E2 E2-Vorden El 5-7;
SHE El-Vorden E2 3-1; Wilh. SSS
F3-VordenFl 1-2.
Epe Al-Vorden Al 0-1; Vorden Cl-
SSSEC11-1.
Zondag 22 nov.: WWV l-Vorden l
0-2; Voorst 6-Vorden 61-5.

Programma

Zaterdag 28 nov.: Vorden Dl-Erica
Dl; Vorden D2-Warnsveld D4; Vor-
den El-Brummen E2; Vorden E2-
Wilh.SSSE2.
AZSV Al-Vorden Al; Vorden Bl-
Overwetering BI; Vorden B2-Erica
B l; Eibergen C l -Vorden C l.
Zondag 29 nov.: Overwetering
l-Vorden 1; Hercules 4-Vorden 4;
Vorden 5-Markelo 6; Warnsveldse
Boys 4-Vorden 6; Hercules 5-Vorden
7; Vorden 8-Warnsveldse Boys 5.

Damesvoetbal
Ratti - Dierense Boys 6-0
Vanaf het fluitsignaal had Ratti het
heft in handen. Er werd goed gecom-
bineerd en er ontstonden meteen al le-
gio mogelijkheden tot scoren. Het
eerste doelpunt werd geraakt door
Monique Geurts die na een mooie ac-
tie de bal vanaf rechts in de verste
hoek knalde. Het tweede doelpunt liet
niet lang op zich wachten. Annet ten
Pas schoot de bal via binnenkant paal
binnen.

Het derde doelpunt kwam wederom
van Monique Geurts. Vanuit het mid-
den raakte ze de bal voluit met links
en via onderkant lat belandde de bal
in het net. Daarna hadden de dames
nog een kans op 4-0 maar de straf-
schop wegens hands werd door Ger-
rie Brummelman onbenut gelaten.

Na rust was het Ingrid Temmink die
in een scrimmage in het zestien me-
tergebied de bal in het net knalde:
4-0. Enige tijd later schoot Linda Ter-
wel van afstand op de goal, doch de
Dierense keepster had de bal niet
klemvast, de attente Petra Vissers
profiteerde hiervan maar werd onder-
uit gehaald, wederom een penalty.
Deze keer benutte Gerrie Brummel-
man de strafschop wel goed: 5-0.

Ratti bleef proberen de scores nog uit
te breiden maar het zestien meterge-
bied van Dieren was overvol wat het
erg moeilijk raakte. Het laatste doel-
punt kwam tot stand na goed over-
zicht en het benutten van ruimte. Lin-
da Terwel paste op Monique Geurts
welke de bal meteen vanaf rechts naar
de linkerkant schoot op het hoofd van
Ingrid Temmink, die goed inkopte:
6-0. Zondag spelen de dames thuis te-
gen de koploper Loenermark.

Programma
28-77: Sp. Brummen El - Sociï E;
Sociï Cl - Grol C2; WVC A2 - Sociï
A.
29-77: De Gazelle - Sociï; Sociï 2 -
Erica 76 2; Sociï 3 - Loenermark 4;
Baak 6-Sociï 5.

Uitslagen
27-77: Wilhel. SSS F2 - Sociï T 0-2;
WVC C2 - Sociï C 2-2; Sociï A - Ratti
A 2-1.
22-77: SVBV - Sociï 1-3; Witkam-
pers 6- Sociï 4 5-1.

Waterpolo
De heren van Vorden hebben tegen
Thetis I een duidelijke 11-5 overwin-
ning behaald. In de eerste periode na-
men de Vordenaren reeds een 5-2
voorsprong dankzij doelpunten van
Martin Siebelink; Marek Karmiggelt,
Harold Kolkman, Han Berenpas en
Andre Karmiggelt.
In de tweede periode liep Vorden uit
naar 8-3 dankzij goals van Marck
Karmiggelt 2x en Riek Groot Roes-
sink.
In de derde periode werd het 9-5.
Voor Vorden scoorde Danny Pel-
grum. Han Berenpas en Andre Kar-
miggelt brachten de eindstand in de
vierde periode op 11 -5.

Volleybal
Het blijft goed gaan met de dames
van Dash/Sorbo. Zaterdagmiddag
werd in een volle sporthal 't Jebbink
het bezoekende Vios uit Eefde met
3-0 opgerold.
Dit gebeurde binnen het uur. Om pre-
cies te zijn: het karwei was in 59 mi-
nuten geklaard.
De Vordensé dames ondervonden in
deze wedstrijd weinig tegenstand. De
bezoekers kwamen vooral qua pas-
sing niet uit de verf. In de eerste set
won Dash overduidelijk met 15-4. De
tweede set eindigde in 15-8. In de
derde set liet Dash de teugels wat vie-
ren. In gevaar kwamen de Vordena-
ren echter niet. Het werd uiteindelijk
15-10. Zaterdag 28 november gaat
Dash/Sorbo op bezoek bij Salitter/
Pollux in Oldenzaal.

Uitslagen

H rekr. B S VS B-Dash B 2-1; D2A
Deventer 2-Dash 4 2-1; Hl Lettele
l-Dash 2 2-2; H3B DVO 4-Dash 4
3-0; MC Olympia 1-Dash l 0-3; D4A
Dash 6-Epse 2 3-0; D4B Dash 5-ABS
2 0-3; HP Dash 1-Harfsen l 3-1; H2A
Dash 3 - Boem. 3 0-3; IA Dash
1-Overa l 3-0; MB Dash l-ABS l
3-0.

Programma

D rekr. A Overa-Dash A; H rekr. B
ABS-Dash B; D rekr. B Dash B-Sociï
B; H rekr. A Dash A-WSV B; D 3e
Div.B Saliter/Pollux 2-Dash/Sorbo;
DP Wilp 1-Dash 2; D4A Dash 6-Hee-
ten4.

Badminton Flash
Flash l speelde in en tegen Didam
een eenzijdige wedstrijd. Flash staat
hoger op de ranglijst en dat was ook
wel in de wedstrijd te merken. Geen
enkele keer kon Didam ze in de pro-
blemen brenen. Flash voegde een 7-1
overwinning aan het totaal toe.
Een dag later ging het allemaal iets
minder vlot. De tegenstander was
Phido en dat betekent meestal een
moeilijke avond. Dat bleek ook wel.
Phido won drie enkels en ook de dub-
bels werden gewonnen. Flash kon
nog wel iets terugdoen in een mixed
dubbel maar de wedstrijd werd met
6-2 verloren.
Het blijft klungelen met Flash 2. Dit
seizoen is slechts één wedstrijd met
een overwinning afgesloten. Dat had-
den er net zo goed vier kunnen zijn.
Ook tegen Neede liep het niet. Er
werd slechts één enkel gewonnen.
Daarna ging ook de herendubbel nog
naar Neede en leek alles al beslist. De
damesdubbel werd tenslotte overtui-
gend in de derde set door Flash be-
slist. Voor een gelijkspel diende beide
mixen gewonnen te worden, maar het
werd er helaas maar één. Weer een
5-3 nederlaag voor Flash 2. Flash 3
speelde Seepaerd in eigen sporthal
overtuigend. Flash was duidelijk te
sterk en kwam geen enkel moment in
gevaar waardoor het een 8-0 zege
werd.
Tegen Doetinchem ging het niet zo
eenvoudig. De wedstrijd ging gelijk-
op en na de dubbels stond het 3-3.
Een mix werd ruim gewonnen, maar
de andere mix werd een beetje onge-
lukkig verloren. Het werd in Doetin-
chem een 4-4 gelijkspel. Een week

later moest Flash 3 naar Dinxperlo
om tegen Euro te spelen. Na de dub-
bels stond het 4-2, waardoor een ge-
wonnen mix de einduitslag bepaalde
op 5-3.

Dammen
Pupillenviertal DCV4e in
Nederlands kampioenschap

Bij de finalewedstrijden om het kam-
pioenschap van Nederland voor pu-
pillenviertallen is het pupillenviertal
van DCV geëindigd als vierde. Zij
plaatsten zich door een tweede plaats
in de voorronde ternauwernood voor
de finale. In de finalegroep behaalden
zij slechts l punt tegen DEZ Culem-
borg.
Michiel Kroesbergen, eveneens
DCV-lid werd met het team van zijn
oude damvereniging DES uit Lunte-
ren kampioen. Hij verspeelde daarbij
geen enkel wedstrijdpunt.
De eindstand was: 1. DES Lunteren,
5 pt. 16 bordpnt.; 2. DEZ Culemborg,
4 pt. 14 bordpnt.; 3. Priva de Lier, 2
pt. 9 bordpnt.; 4. DCV Vorden, l pt.,
9 bordpnt.

In de tweede finalegroep won het
team van DC Hollandscheveld.
Ronald Scheffer en Daan te Riele
skoorden in totaal 5 wedstrijdpunten,
Johannes Westerink en Erik Dorres-
teijn deden daar met 4 punten nauwe-
lijks voor onder.

Schooldammen

Het eerste team van 't Hoge heeft af-
gelopen woensdag (18 november) het
schooldamkampioenschap van Vor-
den gewonnen. Zij behaalden de vol-
le winst uit alle partijen: 20 punten uit
10 wedstrijden.
De tweede plaats was voor St. Willi-
brordus uit Vierakker met slechts l
verliespartij tegen 't Hoge. Derde van
de in totaal 11 deelnemende viertal-
len (een record deelname) werd het
tweede team van 't Hoge met 14 pun-
ten.

P.K.V.
Op de^«|en tentoonstelling van
B.P.K.^Rrculo werd ook ingezon-
den door leden van P.K.V. Vorden
met de volgende resultaten:
Grote hoenders: Orpington, Comb.
Dior IxF: IxZG; Dwerghoenders:
HollancMpriel, L. Meijer 4xG; Or-
pington^Kriel: Comb. Dior 2xF;
5xZG; IxG; Konijnen: Vlaamse reus
wit, G.J. Ten Bokkel 2xF; 2xZG;
Idem A: Dijkstra IxF; 3xZG; Nieuw-
zeelander wit, G. van de Heide IxZG.
Idem Wener blauw IxZG; IxG;
Nieuwzeelander rood, J. Bakering
2xF; 2xZG; IxG. Angora, Comb., 't
Wolletje 2xZG. Tan zwart, J. Jansen
IxG; Hollander zwart, A.J. Everink
7xZG; 3xG. Klein zilver, J.J. Jansen
4xZG; 4xG.
Het volgende evenement is de Euro-
pashow in Zuid-Laren. Bijna 28.000
dieren zijn hiervoor ingeschreven
waaronder ook dieren van P.K.V.-le-
den.
Er wordt 2 dagen gekeurd. De be-
langstelling om deze show te bezoe-
ken is groot, veel buitenlanders heb-
ben laten weten te komen, er is van
Assen tot Groningen dan ook geen
hotelkamer meer vrij.

Bridgeclub
'B.Z.R. Vorden'
Uitslagen van
woensdag 18 november
Groep A: 1. Mevr. den Hartog/Hr.
Machiels 65.2%; 2. Mevr. v.d. Berg/
Mevr. Smit 55.8%; 3. Mevr. Schigt/
Hr.Schigt52.7%.

Groep B: 1. Mevr. Broertjes/Mevr,
v.d. Kruk 59.5%; 2. Mevr. van Gas-
tel/Hr. van Gastel 58.9%; 3. mevr. de
Bruin/Hr. de Bruin 58.4%.

Elke woensdagmiddag in het Dorps-
centrum/'t Stampertje; inl. tel. 2830.

Schietvereniging
RA.W.
Vierakker-
Wichmond
R.A.W. organiseert op dinsdag- 8 en
woensdagavond 9 december in het St.
Ludgerusgebouw weer schietwed-
strijden, voor schutters uit straten-
buurtschappen en/of bedrijven van de
gemeente Vorden en omstreken.
Aangezien het schieten hoog in het
vaandel staat, rekent het bestuur van
R.A.W. er op dat dit sportieve doel

door alle deelnemers zal worden na-
gestreefd. Naast de wisselbeker zul-
len ook dit jaar weer een aantal ande-
re bekers worden verschoten.

Enkele deelnemers-voorwaarden zijn
o.a.
een 'team' bestaat uit 3 personen
(zgn. 3-tallen); elk 'team' mag maar l
keer deelnemen. Elke deelnemer mag
maar in één 'team' meeschieten. De
deelnemers mogen geen lid zijn van
een bestaande schietvereniging of be-
drijfsschietbond. Aan de wedstrijden
kunnen zowel dames als heren deel-
nemen.
Heeft men interesse in de schietsport
kom dan eens op de reguliere schieta-
vond (iedere woensdag).

Opgave kan bij onderstaande be-
stuursleden:
J.W. Klein Krajienbarg, Egginks-
kamp 19, Eefde, tel. 05750-40646;
A.T.M. Holtslag, Braamkamp 388,
Zutphen, tel. 05750-26508; J.W.
Zeevalkink, Dorpsstraat 12, Wich-
mond, tel. 05754-1268.; W. Zomer,
Koekoekstraat 12, Vierakker, tel.
05754-1421; A.G.M. Hilge, 't Spiker
27, Warnsveld, tel. 05750-26823.

W.I.K.
Zaterdagavond 28 november geeft de
Gymnastiekvereniging W.I.K. haar
jaarlijkse uitvoering, op het program-
ma staan maar liefst 11 verschillende
oefeningen o.a. rek- en stoeloefenin-
gen, evenwichtsbalk en vele anderen.
Deze jaarlijkse uitvoering wordt ge-
houden in de sporthal 'De Lank-
horst'. De sporthal 'De Lankhorst' is
aan de Lankhorsterstraat in Wich-
mond.

W Vorden blij
metSocci
Tijdens de goed bezochte najaarsver-
gadering van de voetbalvereniging
„Vorden" sprak voorzitter Jan Rou-
wenhorst waarderende woorden rich-
ting zustervereniging Socci uit Wich-
mond. „Toen ons de renovatie van de
velden parten speelde, konden wij
voor de training en oefenwedstrijden
gebruik maken van de akkommodatie
van Socci. Wij zijn hen ̂ ^ zeer er-
kentelijk voor", aldus Rotrwenhorst.
De verlotingsaktie die voor de ver-
lichting op het trainingsveld op touw
is gezet, had beter gekund. De leden
kunnen zich revancherj^door de
„flessenaktie" voor hetz^^ doel op
2 januari te steunen. Uit het jaarver-
slag van sekretaresse Els Stokkink
bleek dat de vereniging thans 300 le-
den telt.
Er zijn 7 seniorenelftallen, 4 junior-
teams en 5 pupillenteams. Penning-
meester Bert Beek had geen goed
nieuws en moest een klein negatief
saldo melden.
De bestuursleden Jan Rouwenhorst,
Jan Borgonjen en Ap Wentink wer-
den herkozen. Vanwege tanende be-
langstelling gaat de jaarlijkse feest-
avond in januari a.s. niet door en
wordt deze verschoven naar het slot-
bal op zaterdag 22 mei 1993.
De vergadering ging akkoord met een
kontributieverhoging van vijf gulden
per lid.

NOVEMBER:
25 Toneeluitvoering NBvP en de

GMvL in de 'Boggelaar'
25 Bezichtiging proefboerderij Jong

Gelre Warnsveld
25 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, themadag in Ruurlo
25 SWOV, Open Tafel in de Wehme
26 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, doemiddag Kerstkaarten
26 ANBO, Ledenbijeenkomst in 't

Stampertje met dialezing
27 Dropping Jong Gelre Warnsveld
27 SWOV, Open Tafel in de Wehme
28 Gymnastiekuitvoering WIK in de

'Lankhorst' te Wichmond
28 Natuurmonumenten, excursie
28-29 De Vogelvriend, tentoonstel-

ling in Dorpscentrum
29 Oecumenische viering in de R.K.

Kerk te Vierakker
30 Management programma's, Jong

Gelre Warnsveld bij de Boggelaar
30 Vrouwenclub Medler, Sinterklaas
30 SWOV, Open Tafel in de Wehme
30 ANBO, Klootschieten de Gold-

berg

DECEMBER:
l Soos Kranenburg
1 Plattelandsvrouwen, Kerstmarkt

Intratuin
2 Welfare Handwerken, 'de Weh-

me'

2 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
3 Bejaardenkring, Dorpscentrum
4 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
7 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
8-9 RAW Vierakker-Wichmond,

Ludgerusgebouw
9 SWOV Open Tafel 'de Wehme'

11 S WO V Open Tafel'de Wehme'
13 Midwinterwandeling, Kapel
13 VRTC, Veldtoertocht
13 VAMC 'de Graafschaprijders',

Pannekoekenrit
14 Gez. Ledenvergadering GMvL,

ABTB en CBTB in Dorpscentrum
14 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
15 KPO Kranenburg, Kerstviering
15 KPO Vierakker, Kerst- of Ad-

ventsviering
15 Soos Kranenburg, Kerstviering
15 NCVB, Kerstavond
16 Welfare, Kerstcontactmiddag 'de

Wehme'
16 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
16 HVG, Gezamenlijke Kerstviering

met ouderen

16 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,
Kerstfeest

17 PCOB Adventskerstmiddag in de
Wehme

17 Bejaardenkring, Dorpscentrum,
Kerstmiddag

17 HVG Wildenborch, Kerstfeest
18 Bejaardensoos, Kerstfeest, Vier-

akker-Wichmond
18 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
18-19-20 Klubtentoonstelling PKV

Vorden in de 'Herberg'
20 kerstconcert Gebr. Eijkelkamp,

Café 't Wapen van 't Medler
20 Kerstconcert Willibrorduskerk,

Vierakker
21 HVG dorp, Kerstsamenkomst
21 Vrouwenclub Medler, Kerst
21 SWOV Open Tafel'de Wehme'
23 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
27 VRTC, Oudejaarscrossloop
28 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
29 Soos Kranenburg, Oudjaars-spek-

takel
30 SWOV Open Tafel 'de Wehme'

MOTORSPORT

Enduro bijna uitgesteld door
hevige regenval
's Dinsdags voor de Enduro was het nog lang niet zeker of de
rit op 19 november wel door kon gaan. Door de hevige regen-
val van de afgelopen week was de route op veel delen erg
slecht geworden. En ook sommige delen van de proef stonden
blank.

Nu is het niet zo dat de rijders moeite
zouden hebben met modder en water,
de meeste rijders kunnen hiermee
goed uit de voeten, maar het gaat om
wat er kapot gereden wordt.

Het is zo dat alle motorclubs er alle
moeite voor doen om geen sporen
achter te laten van een Enduro. De
maandag na een Enduro mag eigen-
lijk niemand meer kunnen zien dat er
een rit geweest is. Als de route nu erg
modderig is, ontstaan er veel sporen
en geulen en kunnen bermen stukge-
reden worden.
Ook op punten waar de route van
bijv. een bouwland op de harde weg
uitkomt, ontstaan er problemen met
veel zand op de weg. En om al deze
sporen zo snel mogelijk te laten ver-
dwijnen is bijna een onmogelijke
taak. Daarom hadden de organisato-
ren de wedstrijd bijna afgelast.

Maar gelukkig voor hen sloeg het
weer, nadat zij beslist hadden de wed-
strijd door te laten gaan, zeer snel om.
Op zaterdagmorgen gingen zo'n 250
rijders van start om deze mooie rit
met goed gevolg te volbrengen.

Helaas voor enkele rijders liep het
iets minder goed af. Simon Schram,
die onlangs nog in het „Zutphens
Dagblad" liet weten dat hij zo goed
presteerde vanwege zijn jarenlange
ervaring, moest de wedstrijd al na l
ronde opgeven. In de 3e proef (ver-
kenningsronde) kwam hij hard ten val
en brak zijn pols en kneusde een paar
ribben. Toch wist hij nog met z'n mo-
tor naar de finish te rijden, waar hij
werd opgevangen door z'n team.
Gerard Jimmink bracht het er beter af
en wist deze HAMAC Enduro op zijn
naam te zetten.

Uitslag

1. Gerard Jimmink 1405.51 punten
(seconden); 2. Toine v. Dijk 1410.26,
3. Jan v. Oorschot 1410.84, 10. Peter
Lenselink 1520.79, 12. Stephan
Braakhekke 1539.13, 18. Marcel
Bulten 1584.34, 25. Jan Klein Brinke
1697.90.
De volgende Enduro is a.s. zaterdag
28 november in Zelhem. Start
's morgens vanaf camping „'t Zon-
netje".

Weekblad Contact

Verschijning rond
Kerst en Oud/Nieuw

Kerstnummer
11 december op de post ed. Hengelo en Warnsveld
16 december op de post ed. Ruurlo en Vorden

w Copij binnen: dinsdag l december

Week 51 (14-18 december)
Normale verspreiding Ruurlo, Vorden, Warnsveld en Hengelo

Week 52 (21 -25 december)
Normale verspreiding Ruurlo, Vorden, Warnsveld en Hengelo

Week 5 3 (28 december-l januari)
Normale verspreiding Ruurlo, Vorden, Warnsveld en Hengelo

•v Copij binnen Hengelo en Warnsveld: dinsdag 22 december

Week l (4-8 januari)
Alleen verspreiding Ruurio, Vorden

De Redactie.
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Drukriolering in werking

Donderdag j 1. hebben Ir. J. Bruyn van de WOG en wethouder W.M. Voortman de drukriole-
ring in het waterwingebied 'Dennenwater' in Vorden in werking gesteld. Dit gebeurde mid-
dels het opendraaien van een afsluiter. In totaal zijn 74 percelen in het buitengebied in de
buurt van de Wildenborchseweg op de nieuwe riolering aangesloten. De aanleg maakt deel uit
van het 'rioolbeleidsplan buitengebied'. Het plan geeft aan dat alle percelen in het buitenge-
bied voor 2005 op de riolering moeten zijn aangesloten. Volgend jaar is buurtschap Delden
aan de beurt.

'Kwaliteitszorg'
bij Industriële Kring
De ledenvergadering van De Kring op 17 november jl. stond
voornamelijk in het teken van 'kwaliteitszorg'. Na verwelko-
ming van de burgemeester en enige nieuwe 'gezichten' werd
door het bestuur melding gemaakt van een voorgenomen sa-
nerings-onderzoek op het 'oude' industrieterrein en van het
feit dat in het komende periodieke overleg met de gemeente
o.a. nog eens zal worden gesproken over de regio-indeling.

Kwaliteitszorg is in wezen niets an-
ders dan het oiganiseren en controle-
ren dat al het werk, conform de af-
spraken >j^Édt uitgevoerd. Dat de on-

in^^goodwill' kweekt met
d^^valiteit/organisatie en dat
wWiclicht meer voor over heeft

opkomst van de leden

Vervolgens leidde de heer M.J.M.
Oerlemans van het adviesbureau Du-
valois, Oerlemans en Partners te
Utrecht een geanimeerde workshop,
waarbij de leden actief werden be-
trokken in de discussie over kwaliteit
en alles wat daarmee samenhangt.

Kwaliteitszorg is reeds enige jaren
het onderwerp van gesprek in met
name toeleverende en producerende
bedrijven. Maar niet alleen daar, in
elk bedrijf of instelling moet kwali-
teitszorg een zorg zijn.

Ook een dienst is een produkt dat alle
aandacht in dit opzicht verdient,
waarbij kwaliteit niet alleen staat
voor het afleveren van een stuk goed
vakmanschap. In het algemeen kan
worden gezegd dat door een goede
beschrijving in het bedrijf van het
kwaliteitsprogramma in eerste in-
stantie de preventiekosten zullen toe-

nemen, maar de controlekosten aan-
merkelijk zullen afnemen.
Hoewel thans met name de zoge-
naamde ISO-normen voor bepaalde
bedrijven zeer actueel zijn en het
voor enige bedrijfstakken een nood-
zaak wordt om in dit opzicht te wor-
den gecertificeerd, mag bijv. ook van
een gemeente als organisatie worden
verwacht dat deze er is voor de bur-
gers en bedrijven in die gemeente. En
dus wordt er verwacht dat deze orga-
nisatie (al dan niet tegen betaling) alle
informatie verstrekt en het nodige on-
derneemt om de wensen van die bur-
gers en bedrijven in vervulling te
doen gaan.
Tevens dient de organisatie er op ge-
richt te zijn de klant (burger of be-
drijf) het best mogelijke alternatief
aan te reiken, indien de wensen van
de klant niet (of niet geheel) in ver-
vulling kunnen gaan door regelge-
ving.

RECEPT
N D W K

S L A G E R IJ

U heeft nodig voor 4 personen:
250 gram rundergehakt
100 gram mager spek in
dobbelsteentjes
l kleine rookworst in
plakjes (225 gram)
40 gram gesnipperde ui
25 gram reuzel of boter
l tcentje knoflook
wat zout
mespuntje kerriepoeder
500 gram zuurkool
100 gram geraspte kaas
wat droge witte wijn
3 jeneverbessen
1 laurierblad
V z u i
2 kruidnagels
750 gram aardappelpuree

De zuurkool met weinig water, de halve ui,
kruidnagels, jenevcrbessen en laurierblad
opzetten en ca. 30 minuten zachtjes stoven.
Intussen de aardappelpuree maken. In een
pan de reuzel of boter en de gesnipperde ui
met de knoflook fruiten en het gehakt erbij
doen en rul bakken. De paprikapoeder en het

V L O G M A N

zout toevoegen en het geheel op een laag
vuur laten bakken. Het magere spek licht

uithakken en de plakjes
worst toevoegen en ca.
2 minuten laten
meebakken. De zuurkool
uit laten lekken. Een
ovenvaste schaal
insmeren met wat reuzel
of boter en de bodem
beleggen met de helft
van de zuurkool en
besprenkelen met de wijn

en daar bovenop de worst en het
. spckmengsel leggen. Dan de andere helft van
de zuurkool bedekken met de puree, de kaas
erover strooien en ca. 45 minuten op 175°C in
de oven plaatsen.
Drink er een Duitse witte wijn bij.

Voedingswaarde per portie
Energie: ± 2835 kj (680 kcal)
Eiwit: 36 gram
Vet: 49 gram
Koolhydraten: 22 gram

Voorbereidingstijd: ca. 30 minuten

dernemi
een goe
men er
isduide
Door d
en de iiJ^sicve discussie kan de
avond alSwer geslaagd worden ge-
noemd en een aanzet betekenen voor
een verdergaande kwaliteitszorg voor
producerende en dienstverlenende
bedrijven. Duidelijk werd overigens
wel, dat een aantal leden op dit terrein
al heel ver is gevorderd en soms ook
al jarenlang is gecertificeerd, waar-
mee het goede niveau van de Vorden-
se bedrijven in het algemeen weer
eens werd onderstreept. Aan het eind
van de bijeenkomst bedankte de
voorzitter, Mr. drs. B. H. J. de Regt, de
heer Oerlemans dan ook hartelijk
voor zijn open en geanimeerde voor-
stelling van zaken.

Kindercursussen
Volksuniversiteit
Begin volgend jaar start de Volksuni-
versiteit Zutphen met een tweetal cur-
sussen voor kinderen. Zo is er een
cursus 'Tekenen met plezier' en een
cursus 'Ruimteli jk vormen met klei
en gips'.
In beide cursussen zijn de kinderen
lekker creatief bezig en leren vorm te
geven aan eigen ideeën. Zo'n VU-
cursus is natuurlijk ook een origineel
Sinterklaasgeschenk. Inlichtingen
's ochtends via telefoonnr. 15589, of
bij het kantoor van de VU in de Han-
zehof.

Dialektmarkt
Op vrijdagmiddag 27 november a.s.
organiseert Vereniging 'Vrienden
van de Streektaal veur Lochem en
Umgeving' een Dialektmarkt bij Za-
lencentrum Bousema in Lochem. De
markt -- die officieel geopend zal
worden door de nieuwe burgemeester
van Lochem — heeft als thema 'Win-
tergebruiken'. De entree is gratis.
Er zal weer een hoop te bekijken zijn,
o.a. een tentoonstelling hoe vroeger
en nu het Sinterklaasfeest, het Kerst-
feest en Oud en Nieuw gevierd wer-
den en worden. Verder zijn er origa-
mikaarten, geborduurde kaartjes en
ook Kerst- en Nieuwjaarskaarten met
dialekttekst te koop (er zijn zelfs twee
nieuwe kaarten aan de serie toege-
voegd).
De Historische Vereniging werkt dit
jaar samen met de Berkelschippers en
de Klederdrachtgroep.

Prot. Chr.
Ouderenbond
In 1947 werd in Darmstadt (Duits-
land) gesticht de 'Evangelische Ma-
rienschwesternschaft'. Na een zwaar
bombardement op die stad, legden 25
jonge vrouwen van een Bijbelkring
de gelofte af: Een nieuw leven te be-
ginnen in dienst van — en vol ver-
trouwen op de Heer.
Ze begonnen met eigen handen een
kapel te bouwen, al snel werd van alle
kanten hulp geboden (architect, aan-
nemer). Na vijfjaar was het werk, dat
intussen grote bekendheid had gekre-
gen, klaar. 'Kanaan werd de naam.'
Nu staan er nog veel meer gebouwen
en zijn er vestigingen over de hele
wereld. Op toerustingsdagen in Ka-
naan zijn er soms achttien nationali-
teiten vertegenwoordigd. Tachtig a
negentig zusters werken in het bui-
tenland, o.a. in Israël het huis 'Beth
Avraham', voor Joodse mensen die
de verschrikkingen van de Holocaust
hebben meegemaakt.
Subsidie krijgen de zusters niet,
sponsoring kennen ze evenmin.
'Onze God doet wonderen als we
maar naar Zijn stem willen luisteren.
Wij leven uit de hand van de Hemelse
Vader, Die weet wat nodig is.'
De Nederlandse vestiging te Nijver-
dal, heet: 'Klein Kanaan Centrum'.
De twee zusters Theresia en Sofia,
die daar wonen, waren te gast op een
bijeenkomst van de PCOB in Vorden.
Enthousiast en met blijdschap vertel-
den ze van hun werk. Moeder Basi-
lea, de oprichtster, schreef veel boe-
ken die in dertig talen vertaald zijn.
Het drukken en vertalen wordt door
de zusters gedaan. Na de pauze zagen
we de film: 'Zo is onze God'.
Er werd stil en met grote aandacht ge-
luisterd, de zaal was vol. De zusters
gaven een bemoedigende en blijde
boodschap door. Velen werden gegre-
pen door de blijheid en onbaatzuch-
tigheid van deze zusters.
Volgende bijeenkomst is^F 17 de-
cember, Advents-Kerstmidl

H. Eggink 50 jaar lid
R.K. Kerkkoor

Cantemus Domino

Zaterdagavond jl. werd tijdens het jaarlijkse Caeciliafeest de heer H. Eggink
onderscheiden. In 't Wapen van 't Medler, waar het feest plaatsvond werd de
heer Eggink toegesproken door Pastoor van Zeelst. Pastoor dankte de heer
Eggink voor 50 jaar trouwe dienst voor de parochie: 'U was en bent een trouw
lid. Dit soort mensen kunnen we goed gebruiken.'
Hierna spelde A. Eijkelkamp, voorzitter van het koor hem de gouden medaille
op van de Gregoriusvereniging en overhandigde hem de daarbij behorende
oorkonde.

Voorzitter bedankte hem namens bestuur en leden voor zoveel jaren inzet.
Heer Eggink dankte iedereen en zei: 'Met plezier ga ik naar de repetities en ik
vind het jammer wanneer dit wordt overgeslagen.' Hierna werd het feest voort-
gezet, al met al een prachtige avond met als hoofdpersoon de gouden jubilaris.
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Stichting Welzijn Ouderen Vorden
Raadhuisstraat 6,7250 AB Vorden, telefoon 05752-3405 (postadres: Postbus 79)

Geopend: iedere woensdag 9.00-12.00 uur.

Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang
kan zijn. In deze rubriek geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over
activiteiten/voorzieningen voor ouderen en over het ouderenbeleid in zij n algemeenheid.

Centrale meldpost vrijwillige
hulpverlening en
vrijwilligerswerk bij de SWOV
De intentie van de Stichting Welzijn Ouderen is om incidenteel vrijwillige
hulpverlening te bieden aan ieder, die door bijzondere omstandigheden, welke
dan ook, enige hulp nodig heeft en deze hulp niet of nog niet door andere
organisaties geboden krijgt. De geboden hulp kan verschillend van aard zijn:
- huishoudelijk werk;
- klussen/tuinieren;
- autovervoer;
- boodschappen doen;
- begeleiding bij artsenbezoek of op ziekenbezoek gaan.

Durf hulp te vragen bij de Stichting Welzijn Ouderen in Vorden, geopend van
maandag- tot en met vrijdagmorgen. Een aantal vrijwilligers staat klaar, tel.
(05752)3405.

Handig
Zelfstandig
Dit keer informatie over hulpmidde-
len bij het aan- en uitkleden. Om te
beginnen is het belangrijk dat u tijd
neemt voor het aan- en uitkleden. Ga
bijvoorbeeld op de rand van het bed
of op een stoel zitten. Dit is minder
vermoeiend.
Een kleedstokje kan handig zijn bij
het aan- en uitkleden. Dit is een stokje
met aan de ene kant een haak en aan
de andere kant een rubber telvinger.
Het wordt gebruikt als een soort ver-
lengde arm en dient om bijvoorbeeld
een kledingstuk van de schouder af te
duwen, de broek omhoog te trekken
of een sok uit te duwen.
Een ander samengesteld stokje kan
natuurlijk ook.
Een kledingstokje kunt u zelf maken
of kopen bij een leverancier voor re-
validatie-hulpmiddelen.
Meer informatie kunt u krijgen bij de
SWOV, tel. (05752) 3405, of bij het
Kruiswerk.

Woning-
aanpassing
Een lichamelijke handicap kan het
wonen thuis tot een probleem maken.
Verhuizen lijkt dan de enige oplos-
sing. Wilt u echter in uw eigen huis
blijven wonen, dan is er een regeling
die het mogelijk maakt, dat uw wo-
ning met subsidie aangepast wordt
aan uw handicap.

Deze regeling heet „Geldelijke steun
huisvesting gehandicapten". Het
kan gaan om kleine aanpassingen
zoals het aanbrengen van steunen in
douche en toilet, een verhoogd toilet
of een douchezit.
De regeling is echter ook bedoeld
voor grotere aanpassingen zoals het
verwijderen van drempels, verbreden
van deuropening en het aanbrengen
vaneen t rap l i f t .

Deze aanpassingen kunnen aange-
bracht \ \VT(V; i in huurwoningen en
eigen woningen.

Regeling

De regeling voorziet in de mogelijk-
heid tot verlening van een bijdrage
aan de huurder of eigenaar in de kos-
ten van de getroffen voorziening, die
de woning geschikt maakt voor be-
woning door een gehandicapte. De
bovengrens van de bijdrage is gesteld
op f 45.000,-. Bij gemaakte kosten
minder dan f 15.000,- wordt de bij-
drage ineens uitbetaald.
Zijn de gemaakte kosten hoger, dan
wordt de schuldvordering omgezet in
een 20-jaarlijkse bijdrage. De aan-
vaarding van de kosten geschiedt na
advisering van de Gemeenschappelij-
ke Medische Dienst te Enschede
(GMD). Voorts kan er een bijdrage
worden verleend in de verhuis- en in-
richtingskosten. De verhuiskosten-
vergoeding bedraagt f 2.500,-. Over
de bijdrage voor onderhoud, keuring
en reparatie van voorziening (bijv.
traplift), maar ook voor een bijdrage
in de huur voor een tijdelijke woon-
ruimte, kan uw gemeente u inlichten.

Eigen bijdrage

De door de gemeente goedgekeurde
aanpassingen worden niet volledig
vergoed. Er wordt van u een eigen
bijdrage gevraagd van f500,-. Indien
de belanghebbende niet in staat is de
bijdrage op te brengen, kan een be-
roep gedaan worden op de Algemene
Bijstandswet.

Stopzetting

Met ingang van l januari 1992 wordt
geen subsidie verstrekt voor het ver-
wijderen van aangebrachte voorzie-
ningen. Het is doelmatiger als aange-
paste woningen opnieuw aan gehan-
dicapten worden toegewezen. In ver-
band met het voorgaande is een regi-
stratie-systeem van aangepaste wo-
ningen aangekondigd.



Stichting en Vereniging:
samen Dokter Moerman
Gezondheidscentrum realiseren
De Stichting Dokter Moerman Gezondheidscentrum in Almelo en de Moermanvereniging
voor natuurlijke kankerbestrijding in Herveld, gaan onder gezamenlijke verantwoordelijk-
heid werken aan de realisering van een Gezondheidscentrum ten behoeve van de Moerman-
therapie. De besturen van de Stichting en van de Vereniging hebben zaterdag 14 november
1992 in het Congrescentrum De Eenhoorn in Amersfoort de intentieverklaring ondertekend,
waarin de overeengekomen samenwerking is vastgelegd.

Het doel van het Gezondheidscen-
trum is om kankerpatiënten die voor
hun behandeling hebben gekozen
voor de Moerman-therapie, bij het
begin van de behandeling zo goed
mogelijk te instrueren en te begelei-
den. Daardoor kan de therapeutische
waarde van de Moermantherapie op-
timaal worden benut.
Bovendien zal het Gezondheidscen-
trum — waar mogelijk — een functie
vervullen ten behoeve van de kanker-
preventie. De preventieve inspannin-
gen van het Gezondheidscentrum
zullen eveneens gebaseerd zijn op de

inzichten van wijlen de Vlaardingse
arts Cornelis Moerman.
Beide besturen zijn overeengekomen
om samen een nieuwe stichting in het
leven te roepen, waarin de exploitatie
van het Gezondheidscentrum zal
worden ondergebracht. Zij zullen
daar gelijkelijk in participeren. Het
bestuur van de nieuwe stichting zal
worden gevormd door gelijke verte-
genwoordigingen uit beide besturen.
Zowel de Stichting als de Vereniging
zijn gezamenlijk verantwoordelijk
voor de fondswerving ten behoeve
van de realisering van het Gezond-

heidscentrum. De stichtingskosten
worden geraamd op circa f 6,5 mil-
joen.

Namens de Stichting werd de inten-
tieverklaring zaterdag ondertekend
door waarnemend voorzitter me-
vrouw A.M. van de Werf-Terpstra,
oud-lid van de Eerste en van de
Tweede Kamer, eri door de secretaris,
dhrs. H.C.M. Smit. Voor de Moer-
man-vereniging tekenden de voorzit-
ter, mevrouw M.A. Korpershoek en
de secretaris, mevrouw L.M. Slinger-
land-Voorhout.

VU-cursus
creatieve
vrijetijds-
besteding
Begin 1993 gaan weer een aantal cur-
sussen van de Volksuniversiteit van
start. Het zijn cursussen op het gebied
van de vrijetijdsbesteding, kunst, cul-
tuur en algemene ontwikkeling,

waarin de VU Zutphen zich in de
loop van vele jaren heeft gespeciali-
seerd.
Zo maar een greep uit het cursusaan-
bod: koken voor 50-plussers, inte-
rieurarchitectuur, video in praktijk,
quilten en patchwork, zijdeschilde-
ren, genealogie, edelsmeden, kalli-
grafie, mandala tekenen, weer en kli-
maat, ken uw stad, kunstgeschiede-
nis, muziek beluisteren, milieu vrien-
delijk tuinieren, meubelstofferen,
bakkerswerk.

ie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact be-
zorgt. Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men
klachten hebben, dan kan men met hen contact opne-
men. Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (05752)
1010.

De redactie

Fam. Wansink, Hoetinkhof 35, tel. 2724

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Heat r ix laan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
De Delle
Dr. Staringstraat
P. van Vol l en hoven l aan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordensebosweg

Fam. Koren, ElshoflS, tel. 2466

De Doeschot
Het Stroo
Het Eelmerink
Strodijk l t/m 15 en 2

Voornekamp
Addinkhof
Het Heijink
Hoetinkhof

ram. Linnenbank, HetKerspel2I, tel. 2467

S. v. 's-Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
H.K. van Gelreweg
Schoolstraat
Gr. van Limburg-Stirumstraat

B. van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

ram. Leegstra, Hoetinkhof 157', tel. 2735

B. Galléestraat
Pr. Bernhardweg
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
De Eendracht
Smidsstraat
Zuivelhof

Molenweg
Insulindelaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Mulderskamp
Almenseweg
Het Hoge

ram. B ar ge ma n, Horsterkamp 25, tel. 1258

De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Hulshof, De Stroef 16, tel. 3397

Het Jebbink
De Boonk
Het Elshof
De Haar
De Steege
Het Gulik
Het Wiemelink
Het Vaarwcrk

Het Molenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
De Hanekamp
De Stroet
Het Kerspel
Mispelkampdijk

Zo'n cursus zou ook een prachtig Sin-
terklaas- of Kerstgeschenk kunnen
zijn!
Wie meer wil weten kan elke ochtend
terecht in de Hanzehof bij het kantoor
van de VU of telefonisch via nr.
15589.

Bibliotheek
Keuze uit de aanwinsten van de
Openbare Bibliotheek:
Alther, Lisa - Kinflicks; Andrews -
Virginia; Dawn, het kind van de sche-
mering; Buch, Boudewijn - Een-
zaam; Chang, Jung - Wilde zwanen,
drie dochters van China; Claassen,
Jojanneke - Goede tijden, slechte tij-
den, deel 3; Cox, Elisabeth - Als je
dagen zijn geteld; Crul, Heleen -
'Schat,- staat het embryo koud?';
Dexter, Colin - De Wolvercote juwe-
len; Gainda, Raj - Feestenboek, reli-
gieuze fe^fen en nationale gedenk-
dagen; (^Pln, Hannah - Bij de
sneeuwl^fcngin; Jenkins, Mark •
Modder T i muggen; een fietstocht
van 12.^^km door Siberië; Joris,
Lieve ^feangeres op Zanzibar;
Koontz, I^Bi - Fantomen; Koran, de
- een weergave van de betekenis van
de Arabische tekst in het Nederlands;
Kusse, Frans - Een andere kijk op
rugklachten; Lowe, Shirley - In ande-
re handen; McCammon, Robert - De
macht van het meer; Nassauer, L. -
Kookboek voor diabetici; Petersen,
Betsy - In papa's armen; Rijswijk,
Mink van - Mensen-kinderen; Silva-
na, Martine - Aeronetics; Theunis,
Ton - De toren; Tyler, Anne - Koning
Hazehart.

Jong Gelre
Tijdens de jaarvergadering van Jong
Gelre stelden de bestuursleden Karin
Boers en Hans Wesselink zich niet
herkiesbaar. De open gevallenz etels
worden opgevuld door Freddy Dijk-
man en Ingrid Huurneman. Yvonne
Boers zal de sportcommissie verla-
ten. Haar plaats zal worden ingeno-
men door Gerard Lenselink.
Na afloop van het officiële gedeelte
werd de komische aktiefilm „Telma
en Louise" vertoond.

Schaatsen
In het kader van het aspirant leden-
werk organiseert Jong Gelre vrijdag-
avond 27 november een schaats-
avond in Deventer. Vertrek vanaf het
Dorpscentrum.
Voor 15 januari 1993 staat er kegelen
op het programma.

Nefit-Turbo. Stoke
met Schone WinstJ

interieuradviseur

t*mi
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de,, Woonwinkel
in Warnsveld

Voor sfeervolle cadeau's om uw interieur te verfraaien,
brengen wij een luxe collectie SIERGLAS,
o.a. karaffen, bonbonschalen (met of
zonder voet) en fraai gekleurd
glaswerk.

LUXE KOLLEKTIE
SIERGLAS

GLAZEN KARAFFEN
In een luxe uitvoering met
massief glazen stop.

WIJNKARAF

Een mooie collectie
ITALIAANS TIN, o.a. diverse
kandelaars, bonbonschalen,
fotolijstjes en fruitschalen.

Ook een nieuwe collectie KERAMIEK in diverse kleuren,
o.a. kandelaars, vazen en schalen, (ziefoto)

In Kerstkleden en dekservetten hebben wij een ruime sortering.

interieuradviseur

Rijksstraatweg 39, Warnsveld, tel. (05750) 2 61 32

^^

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

slagerij Rietman & Zn.
(Jac Hermans) EXTRA RECLAME

Vorden
Nieuwstad 5 - tel. 3381

DONDERDAG 26 - VRIJDAG 27
ZATERDAG 28 NOVEMBER

Ribkarbonade
1 kilo

Haas Filetrollade
500 gram

Grillworst
250 gram NU

Gebraden Gehakt
100 gram NU

9.98

7.48

2.49

0.98
MAANDAG 30 NOVEMBER

Speklappen
1 kilo NU... 5.98

DINSDAG 1 DECEMBER

Verse Worst
1 kilo grof of fijn 6.98

WOENSDAG 2 DECEMBER

Gehakt H.o.H.
1 kilo .. 6.98
Bij inlevering van 50 gulden
kassabonnen uit de slagerij:

Runderrollade
1 KNO 9.98
Wilt u voor de Kerst iets aparte, bestel
dan nu bij ons STRUISVOGELVLEES.
Dit kan tot 16 december.

Nefit-Turbo.
De zuinigste HR cv-ketel en tevens
de schoonste. Zo kunt u eindelijk

:j een milieu- maatregel nemen die u
i' geld oplevert. Stap eens bij ons

•''binnen. We vertellen
u er graag meer over! NEFIT

ADVERTEREN KOST GELD.

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galléestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Neem geen onnodige

risico's
Huur en koop uw

SKI'S
bij (Erkend wintersport-

specialist
F.S.N. en Ned. ski-ver.)

L O C H M

DEZE WEEK

TOMPOUCEN
6 HALEN

5 BETALEN
BIJ UW

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384


	CVO48-26-11-1992
	CVO48-26-11-19921

