
NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. - Nieuwstad 30 - Postbus 22 - 7250 AA Vorden - Telefoon (0575) 55 10 10
Telefax (0575) 55 10 86 - Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 / ABN AMRO nr. 48.63.19.245 / Postgiro nr. 1 20 58 67

Donderdag 30 november 1995
57e jaargang no. 36

Lid Nederlandse Nieuwsblad Pers

Hoofdredactie: L.G. Weevers- Redactie: Peter Besselink

Correspondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 11, tel. (0575) 55 16 88

H.Rutgers, Vierakkersestraatweg35,tel. (0575) 44 13 10

Verschijnt éénmaal per week.

Abonnement f 38,- per jaar {inclusief 6% BTW)
Losse mm-prijs 43 et. Kontrakt-kortingen mogelijk.

Rubrieksadvertenties welke niet contant worden betaald, worden
verhoogd met f 2,50 administratiekosten (inclusief 17l/2% BTW).

Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties is
zonder toestemming van de hoofdredactie niet toegestaan.

Kerstkaarten
Milieu-minister De Boer vindt
dat we geen kerstkaarten meer
moeten versturen, omdat dat een
te grote belasting voor het mi-
lieu zou veroorzaken. Vooral de
papierberg hindert de minis ter .
Ze is van mening dat wc meer
bij elkaar op bezoek moeien.
Veel organisaties zijn al over de
minister heen gevallen. PIT
Post en de organisatie van kaar-
tcn-uitgevers wijs.t erop dat hei
overgrote deel van de kaarten op
gcrecyceld papier wordt ge-
drukt . Vrijwel alle kaarten gaan
na de Kerst ook weer in de pa-
pierbak, dus komen terug in de
recycling.
Door de uitspraken van mi l i eu-
min i s t e r De Boer dreigen diver-
se instellingen zoals Unicef' en
het Wereldnatuurt'onds miljoe-
nen mis te lopen als de kaartcn-
verkoop staakt. Zo voert bij-
voorbeeld het Wcrcldnatuur-
fonds samen met Amco Cards
de actie 'Uw kaart is een boom
waard! Red het tropisch regen-
woud!'. De Amco Cards zijn
onder andere bij Drukkerij Wee-
vers te bestellen. Als u organisa-
ties als het Wereldnatuurfonds
of Unicef wil blijven steunen,
moet u gewoon blijven bestellen
aangezien deze op gcrecyceld
papier worden gedrukt en de op-
brengst bestemd is voor een
goed doel.

2.500 bezoekers Christmas Tradition

Christmas Tradition schot in de roos

Koperen jubileum
Keurslager Dick
Vlogman in Vorden
Dick en Hetty Vlogman vieren in de
dcccmbermaand het koperen jubi-
leum van hun keurslagerij aan de Zut-
phenseweg. Eind december is liet pre-
cies 12,5 jaar geleden dat Dick de sla-
gerij van zijn vader overnam. Dick
Vlogman is in de afgelopen jaren al-
tijd uitgegaan van kwa l i t e i t . 'Al leen
een tevreden klant wil bij mij blijven
kopen' is zijn motto. Dick Vlogman
voegt hier aan toe dat in de huidige
tijd zaken doen een proces is van zoe-
ken naar het onmogelijke, omdat het
mogelijke al door de concurrentie
wordt gedaan.
Juist daarom wil hij in de toekomst
zijn acties niet alleen richten op de
prijs, maar ook op het humanitaire
vlak. Want volgens Dick Vlogman
moet een ondernemer verder denken
en dat betekent dat een actie voor bij-
voorbeeld het Fuster l 'arents Plan u i t -
stekend pas bij zijn bedrijWilosolïe.
Samen me t zijn trouwe k lan ten wil h i j
dit soort acties iKHiden om te bewijzen
dat men ook in Vorden in is voor een
grote dosis humanite i t .
De landelijke vereniging van Keur-
slagers vindt dit een p l u i m waard .
'Ondernemen blijkt ook mense l i jk ie
kunnen, en bezieling voor het vak en
voorde klanten is een menselijk trek-
je. Hij en zijn team wil len zich nog
graag ouderwets het vuur uit de slof-
fen lopen om een klant tevreden te
houden'. De landelijke vereniging
van Keurslagers hoopt dat de 37-jari-
ge Diek Vlogman nog lang in liet vak
b l i j f t en ook het zilveren jubi leum bij
het gilde mag vieren. In de maand de-
cember worden er vanwege het jubi-
leum diverse acties gehouden. Zie
ook advertentie.

Eerste bewoners
nemen intrek
inDeDecanije
De eerste bewoners hebben hun intrek
genomen in De Decanije aan hel Wie-
melink. Van de 16 appartementen zijn
er inmiddels negen opgeleverd. Aan-
nemer Timmermans verwacht dal de
resterende 7 appartementen half de-
cember klaar /.ijn. Drie van de zestien
wooneenheden zijn nog niet ver-
kocht.

Mede aangetrokken door de prach-
tige weersomstandigheden en de
unieke entourage van kasteel Hack-
fort kwamen er zondag ruim 2,5
duizend belangstellenden af op de
eerste 'Christmas Tradition*. De
opzet van dit gebeuren was niet al-
leen om de mensen alvast in de
Kerstsfeer te brengen maar ook om
de verkoop van specifieke kerstar-
tikelen te stimuleren. Bij de water-
molen op het landgoed Hackfort
werden de bezoekers verwelkomd
door blatende schapen en een bal-
kende ezel, hetgeen vanzelfspre-
kend een aparte sfeer opriep.

In het kaslccl kwamen de bezoekers
allereerst in de diverse kelders waar
de vele kerstversieringen dirckt in het
oog sprongen allemaal gemaakt van
natuur l i jke materialen zoals granaat-
en dem^yppcls en de alledaagse ap-
pels cn^Rn en ander soort vruchten.
Verder was er een gedeelte van de kel-
der ingeruimd voor luinornamenten
en beelden. Hie r werden ook demon-
straties gegeven over het maken van
kcr.ststutl^n en de daarbij behorende
adviczc^P Kunstschilder Herman
Arends exposeerde met olieverfschil-
derijen, die men uiteraard net als alle
andere a r t i k e l e n kon kopen.

Aartsen: 'Sorbo is nu aan zet'

PvdA verwijt college
van afwachtende houding
Gemeenteraadslid R. Nobel (D66)
klapte dinsdagavond tijdens de
raadsvergadering uit de school.
Volgens hem is eerder dit jaar in
een besloten vergadering met el-
kaar afgesproken dat het eerste ini-
tiatief voor een verhuizing van de
Nedac Sorbo Groep binnen Vor-
den, van de directie van Sorbo moet
komen. 'Daarom vind ik het ook zo
raar dat we vanavond een voorbe-
reidingsbesluit nemen ten aanzien
van de uitbreiding van het indu-
strieterrein aan de oostzijde van th'
Kerkhoflaan4, aldus de heer R. No-
bel.

Nadat de heer Nobel deze woorden
had gesproken, ging er bij wethouder
Aartscn een lichtje branden. Ook zij is
van mening dat het initiatief van Sor-
bo moet komen. Ze liet in het midden

tijdens welke vergadering er over
deze kwestie gesproken was. Fractie-
voorzitter W. Vooriman (PvdA) vroeg
zich derhalve af in hoeverre het voor-
bcrcidingsbcsluit slechts een gebaar
van goede wil is richting de directie
van de Sorbo Ncdac Groep. 'Ik vind
dat het college een erg afwachtende
houding aanneemt. Ook heb ik de in-
druk dat B. en W. veel optimistischer
is dan mijn Tractie. Hoc kan het dat ik
dal op t imisme niet deel?",zei hij.
Ook vroeg Voortnian zich af of de
burgemeester de afgelopen twee we-
ken nog contact heeft gehad met de
directie van Sorbo en hoc de nieuwe
slappen van het college ontvangen
/ijn. Burgemeester EJ.C. Kamerling
hield zich op de vlakte en deelde
slechts mee dal er contact is geweest
met Sorbo. 'Vorden zit niet op ccn
dood spoor. Er is niet negatief, maar

In de grote Hackfortzaal ccn keur van
schitterende gord ij n s toffe n die in al-
lerlei vormen gemaakt kunnen wor-
den.
Daarnaast ccn grote sortering kaar-
sen, meubels en zilveren u^r werpen.
Al met al een lentoonsle^l die vele
bezoekers inderdaad lot kopen aan-
/.cttc en / ckerccn ' I r ad i t ion ' die voor
herha l ing vatbaar is.

Kettclerij Bloembindcrii^B Decora-
ties, Lammens Woonsc^Pb-winkel.
Bon Ton tuinornamenten en Renime-
l i n k kunnen op een geslaagde dag te-
rug/ie n.

ook niet positief gereageerd', zei Ka-
merling. De PvdA nam geen genoe-
gen met dit antwoord en stemde als
enige partij legen het voorbcrciclings-
besluit.
De vraag is of de buurtbewoners die
dinsdagavond op tic publieke tribune
zaten met het spandoek ' Industr ie ter-
rein Oost-Kcrkhoflaan moet van de
baan' nu gelijk bang moet worden
voor industrie in hun achtertuin. Eerst
moet namelijk blijken of de directie
van Sorbo wel oren heeft naar een
verhuizing naar industrieterrein
Werkveld. Burgemeester Kamerling
verwacht dat de Nedae Sorbo Groep
begin volgend jaar de knoop doorhakt
en ccn beslissing neemt.

Verkoop Unicef
Op vrijdagmorgen l december en
donderdagmorgen 7 december /.al de
Rabobank weer een stand herhei . n
van Unicef. Het kindcrfonds van de
Verenigde Naties heeft uw steun hard
nodig om kinderen waar ook ter we-
reld te helpen. Dit k u n t u doen door de
stand van Unicef' op een van deze
twee dagen te bezoeken en uniccf-ar-
t i k e l e n te kopen.

Schateren bij toneel TAO
De bezoekers die vrijdag- en zater-
dagavond in de Kapel in de Wilden-
borch de toneeluitvoering van het
toneelgezelschap TAO hebben be-
zocht hebben flink waar voor hun
geld gekregen. Dit keer was geko-
zen voor de plattelandscomedie 'De
drie dooie dienders', een stuk ge-
schreven door Maxmillian Vitus en
gespeeld in het dialekt.

Onder regie van Frida te Linden zette
TAO een dusdanig spel op de planken
waarbij de lachsalvo's niet van de
lucht waren in de zaal. De drie dooie
dienders Kees (Appic Kle in Brinke) ,
Chris (Reinier Klein Brinke) en Johan
( l ; n i s Pladdet) waren drie broers die

ergens achteraf op een boerderij
woonden en die elkaar gezworen had-
den nooit te /ui len trouwen. Dat was
ook n i e t /o moeil i jk afspreken, want
bij het zien van dit i l lustere drietal kun
je je moeilijk voorstellen dal daar ook
maar ooit een vrouw op zou vallen.
Eigenlijk warende broers 'te vies*om
aan te pakken. Thuis werden ze vcr-
/orgd door huishoudster Griet (Jurrie
K l e i n Brinke) en toen Griet ziek te
bed lag was hel veertien dagen haver-
moutse pap eten, want koken konden
ze amper.
Plotsklaps tijdens ccn hevig onweer
vond een van de broers buiten ccn
baby die te vondeling was gelegd. De
baby kwam bij de broers in huis waar-

na de dominee adviseerde een vrouw
erbij in huis te nemen. Hn die kwam in
de persoon van Hanna (lïrika Kornc-
goor). De broers werden 'smoor' en
wilden allemaal Hanna wel tot de zij-
ne maken. De twee oudste broers gin-
gen er om wedden maar zagen lot hun
leedwezen dat de jongste broer Hanna
inpalmde.
De plaatselijke veehandelaar (Mar t i jn
Reuvckamp) kwam ook nog met een
vrouwtje (José Brinkcrhof) aanzetten
maar daar moesten Kees en Chris
niets van hebben.

Kortom kostelijke situaties en eigen-
lijk zonde dat zo'n komedie slechts
een paar keer wordt opgevoerd.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 3 december 9.00 uur Gezamenlijke
diens!, voorganger dhr. R. Reinders, Neede;
10.30 uur ds. Speelman, Gezinsdlensl; 19.00
uur Oecumenische Adventsdiensl in de RK
Kerk Kranenburg. Voorganger ds. H. Westerink.
M.rn.v. het Vordens Dameskoor en Excelsior.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 3 december 9.00 uur dhr. R. Reinders,
Neede. Gez. dienst; 10.30 uur ds. H. Westerink.
Gez. gezinsdienst; 19.00 uur ds. H. Westerink,
R.v.K. dienst in R.K. Kerk in Kranenburg.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 2 december 18.30 uur Eucharistievie-
ring, volkszang.
Zondag 3 december 19.00 uur Adventsdienst
Raad van Kerken m.m.v. ds. Weslerink. Excel-
sior en Vordens Dameskoor.

RK Kerk Vorden
Zondag 3 december 10.00 uur Eucharistievie-
ring, Herenkoor; 19.00 uur Adventsdiensl Raad
van Kerken.
Weekend-Wacht-Pastores: 3-4 december Pas-
toor G. Simons, Borculo. tel. (0545) 27 13 83.

Hulsarts 2-3 december dr. Dagevos, het Vaar-
werk 1. tel. 55 24 32.
Alleen voor dringende gevallen is er op zalerdag
en zondag spreekuur van 09,30-10,00 uur en
van 17,00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der alspraak) komen ól een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet lot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg.

Apotheek
Openingstijden; maandag lot en met vrijdag van
8.00 tol 12.30 uur en van 13.30 tol 18.00 uur.
Aansluilend aan het spreekuur van de huis-
artsen is er iemand aanwezig in de apolheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op deze
tijden uw recept aan te bieden. Zaterdag: van
9.45 lot 10.15 uur en 17.15 tol 17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar. Tel. (0575) 44 1351.

Dierenarts Tel. 55 12 77 (Men wordt automa-
tisch doorgeschakeld.).

Tandarts 2-3 december D. Slolk, Ruurlo, tel,
(0573} 45 24 00. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen zalerdag en zondag 11.30-12.00 uur.

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

Politie telefoon (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijden van het
kantoor zijn (onder voorbehoud): maandag van
09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 lot 17.00 uur;
dinsdag de gehele dag geslolen; woensdag van
13.00 tot 17.00 uur; donderdag de gehele dag
gesloten; vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van
13.00 lot 17.00 uur.

Indien het bureau gesloten Is, kan men zich
wenden tot de politie te Lochem, Prins Bern-
hardweg 25, 7241 OH Lochem, telefoon
{0573} 25 49 31 Of postbus 46, 7240 AA Lo-
chem, tax (0573) 25 78 29.

Ambulance 06-11. b.g.g. (0570) 63 32 22

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolslraal
11 A. Onderhoudsklachlen en technische zaken
ma. l/m vrij. 8.00 lol 10.00 uur, alleen telefonisch
(0575) 46 14 00. Overige zaken op afspraak.
Tel. (0575) 46 14 60.

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

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor thuisverpleging 24 uur per dag. tel.
(0575) 51 64 63. Steunpunt Winterswijk lel.
(0543)53 1053.

Pedicure L. Evers-Jansen, lel. (0575) 462515.
Mevr. Mokkink-Kasteel, tel. 556908.

Maatschappelijk werk
Zufphenseweg 1c, Vorden, lel. (0575) 55 21 29,
spreekuur maandag Vm vrijdag 8.30-9.30 uur.

Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongeren Postbus 93, 7261 BK Ruurlo, te!.
(0573) 45 23 75.

Slachtofferhulp lel. (0575) 54 12 22.

Tafeltje Dekje december; Mevr. v.d. Berg, tel.
55 68 75 b.g.g. lel. 55 19 40. Graag bellen voor
8.30 u,

Taxidienst Taxibedrijf Tragter. tel. (0575)
55 12 56.

Oost Nederland spreekuur iedere donderdag
van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH kerk.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 0&-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
(026} 445 22 20.

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.zalerdag 10.00-12.00 uur.

VVV-kantoor Tel. 55 32 22 Openingslijden:
maandag t/m donderdag 10.00-12.30 uur, vrij-
dag 9.30-17.30 uur, zaterdag 10.30-13.30 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. Tel. (0575) 52 09 34.

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m vrij. van
9.00-12.00 uur,'s middags vlgs. alspraak.

Centrale meldpost vrijwiliigershulp en vrij-
willigerswerk. Tel. (0575) 553405. Buiten
bereik bellen 55 22 48 of 55 17 01.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de
gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woens-
dagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen. tel. (0575) 54 41 41. Overige
dagen van 9.00-11 -00 uur bereikbaar onder tel.
nr.: (055) 522 41 50.

VIERAKKER - WICHMOND
Hervormde kerk Wlchmond
Zondag 3 december 10.00 uur ds. S. Ger-
brandy, Zutphen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 2 december 17.00 uur Eucharistievie-
ring. Volkszang.
Zondag 3 december 10.00 uur Gebedsviering.
Herenkoor.
Weekend-Wacht-Pastores: 3-4 december Pas-
toor G. Simons. Borculo, tel. (0545)27 13 83.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11. b.g.g. (0570)633222 -
Brandweer 06-11. b.g.g. (0570)634340 -
Politie dag en nacht bereikbaar, tel. (0575)
55 12 30.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8. tel. (0575) 59 29 11.

Afspraakbureau tel. 592892. Bezoekuren
dagelijks 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 uuren op woensdag-, zaler-
dag- en zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openings-
tijden Uilleenpost Vierakker-Wichmond St. Lud-
gerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

Adventsdienst
De Raad van Kerken houdt zondag 3
december in de RK Kerk in Kranen-
burg een advcntsdienst. Het Vordens
Damcskoor en de Christelijke Ge-
mengde zangvereniging 'Excelsior
zullen medewerking verlenen. Vboj
ganger is ds. H. Westerink.

matic en opgave kun t u bellen met do-
minee Klaasscns (T«J. 55 13 66). De
dienst zal - als de restauratiewerk-
zaamheden vglgcns schema verlopen
- plaats vinden in de Dorpskerk.

Collecte

Doopzitting
Donderdag 30 november wordt in De
Voorde een avond gehouden die in hei
teken staat van tic doop. Aansluitend
wordt de mogeli jkheid geboden om
zich op te geven voor de doopdienst
van zondag 17 december van de l In
vormde Gemeente. Voor meer infor-

De collecte 'Geef 's voor diabetes'
cue van l 2 tot en met 18 november, in
Vorden is gehouden, heeft t' 8.087,70
opgebracht. Het campagne-thema
was diabetes en hart- en vaatziekten.
Dit is ccn mogelijk bijkomende com-
plicatie van het hebben van diabetes.
Met de opbrengst financiert het Dia-
betes Fonds Nederland wetenschap-
pel i ik onderzoek rond suiker/iektc.



zijn uitsluitend bestemd voor par-
tl c ui (e ren en verenigingen.
Minimumprijs f 8,60 voor 3 gezette
regels: elke regel meer f l,-.
Vermelding brie v en onder n r. of In-
lichtingen (2,50 extra.
Anonieme of dubieuze conlactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven geiden bil contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten In reke-
ning gebracht
Telefonisch opgegeven contact-
Jas worden bij eventuele fouten
NIET GRATIS herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wei
gratis herplaatst bij f out leve plaat-
sing.

• TE KOOP AANGEBO-
DEN: fraaie coniferen div.
maten, div. prijzen. Interes-
sant voor particulieren. Tel.
(0575)441649.

• Cursus portret boetseren
naar model in Ruurlo: 10 les-
sen op vrijdagmiddag van
13.00 tot 15.45 uur. Start 26 ja-
nuari 1996. Kosten f 375,- in-
clusief materiaal. Informatie en
inschrijving bij: Liesbeth Crooij-
mans. Tel. (026) 443 46 90.

• TE KOOP: Suzuki GSX
600 F bj. '91, 29.600 km, prijs
f 9.500,-. Tel. (0575) 55 38 06.

• TE HUUR: Sint + Piet pak-
ken en costuums wolwas-
sen, keuze uit 300 stuks, tel.
(0573)451385.

• TE KOOP; keyboard Ya-
rnaha PS 501 op standaard +
adapter. Tel. 553775 na 18.00
uur.

• TE KOOP: mooie kerstbo-
men bij Peppelman, Kerkhof-
laan 1a, Vorden.

• GEZOCHT: 't kinderkoor
v.d. kath. kerk zoekt met
spoed dirigent{e). Voor infor-
matie: Carin Fransen, tel.
55 23 22.

• TE KOOP: leuk metalen tie-
nerstapelbed 80/190 blauw/
zwart; kinderwagen 3 in 1.
kleur midden grijs. Tel. (0575)
55 23 48.

• TE KOOP: 1 gevelkachei
hxbxd = 35x100x20; 1 keu-
kenkachel hxbxd = 90x20x55;
3 alum. gasafvoerkappen
incl. 1 mtr. buis o 90/100 mm
en lodendakdoorvoer; 1 alum.
vent. koker o 50 cm incl. ven-
tilator en nokdoorvoer; 5 elek-
tromotoren 380 V; 1 drach-
tigheidstester merk: Tragtest;
27 betonroosters 2 meter
lang. Tel. (0575) 52 09 66.

• Voorverkoop seizoen ijs-
baankaarten gestart. Ver-
krijgbaar bij ABN-AMRO.

• Zoekt u een milieuvriendelij-
ke- en zuinige auto? Te koop
van eerste eigenaar Seat Mar-
bella GL Sport, kleur wit,
bouwj. '89, km.stand 30.000,
lichtm. vtg. + wielmoersloten,
achterspoiler en H4-kop-
lampen. Vraagprijs f 11.000,-.
Tel. (0575) 55 21 00.

• TE KOOP: mooie twee-on-
der-één-kap woning. Moder-
ne luxe inrichting. Tuin op z.w.
Vr.pr. f 276.000,- k.k. De Voor-
nekamp9te Vorden.

• TE KOOP: consumptie-
aardappelen. J.M. Wïjnber-
gen, Lochemseweg 4, Warns-
veld. Tel. (0575) 52 33 93.

• GEVRAAGD: hulp in de
huishouding, 6,5 uur per week.
Tel. 55 33 48.

• Voorverkoop seizoen Ijs-
baankaarten gestart. Ver-
krijgbaar bij ABN-AMRO.

• De Vordense Sint en Piet
bestellen? Dan nu bellen! Te
huur: 1 volwassen Zwarte
Piet-costuum.Tel.55 31 45.

• TE KOOP: 12 ooilamme-
ren evt. met ooipremierecht.
Tel. (0575) 44 14 39. Middel-
koop, Den Elterweg 107, Vier-
akker.

• AANGEBODEN: 2 schil-
dersezels f25,- en f 30,-;
fietstrekker (bagage - kinde-
ren) f 150,-; werkbank f 120,-;
draaibankje Unimar f800,-;
omafiets f 75,-- Insulïndelaan
56. Tel. 55 1298.

• TE KOOP: z.g.a.n. kinder-
ledlkantje + commode (alle-
bei wit); kinderwagen (com-
bi). Alles met toebehoren. Tel.
(0575) 55 28 72.

• Voorverkoop seizoen ijs-
baankaarten gestart. Ver-
krijgbaar bij ABN-AMRO.

REPARATIE
was- en afwasauto maten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rielbergerslraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

KAMPIOENTJES
heerlijk hard meergranenbmodje

NU OU CGDt PERSTUK

ANANASBAVAROISE
VLAAI

NU 10,00
OOK VOOR LEKKERS VAN DE GOEDE
SINT KUNT U BIJ UW ECHTE BAKKER

TERECHT

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18-VORDEN-TEL 55 1384

BADKAMER VERBOUWEN?

Niet alleen staan wij

garant voor een vak-

kundige aanleg, maar

wij denken ook met u

mee over het design.

Met een super modem

computerprogramma

ontwerpen wij samen

met u een prachtige

badkamer, waarin wij

tol het laatste moment

met alle elementen

kunnen schuiven tot

hel geheel helemaal

aan uw wensen vol-

doet.

Voor modern design...

F. Jansen Installatie-

bedrijf

f. Jansen installatiebedrijf

burg. galleestraa! 58 7251 EC Verten.
Tel- [0575) 55 26 37O

KOM JE
SCHOEN ZETTEN
BIJ WELKOOP!

Nog heel even, dan is hij weer terug in ont land.....SINTERKLAAS!
Daarom nodigt Welkoop jullie uit om op 2 december a.s. je schoen

te domen zetten in de Welkoopwinkel.

Op 5 december tussen 14.00 en 16.00 uur kun je, samen met
je ouders, je schoen weer ophalen en dan....

"oh, kom er eens kijken1*!
Vermeld wel je naam, adres, woonplaats en leeftijd bij je schoen.

Je mag je schoen zetten ah je nog geen 8 jaar bent

Stationsweg 16 - 7251 EM Vorden

De maand december met
oliebollen op het

marktplein te Vorden
behalve op donderdag

7, 14, 21, 28 en
16 december.

Oliebollen, fcrentebollen
en fcrentebolïen uit oma's

tijd.

Oud papier
Even uw aandacht omtrent het inleveren
en ophalen van oud papier door het
Vordens mannenkoor.

ledere 1 e zaterdag van de maand halen wij
papier op ten noorden van de
Zutphenseweg, Dorpsstraat en
Ruurloseweg, inclusief deze drie wegen.
En iedere 3e zaterdag van de maand ten
zuiden van de Zutphenseweg en
Dorpsstraat.

U kunt het papier ook brengen bij
schildersbedrijf v.d. Wal, achter op het
parkeerterrein, ingang het Hoge.

Heeft u een grote partij papier, maak dan
telefonisch een afspraak. Tel. no. 2454.

OOK o/vs LAMSVLEES

EEN KLASSE APART

SALADE
SPECIALITEIT

Sellery salade

150 gram ƒ 1 j49

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ
Gebraden kipfilet

100 gram ƒ 1 j98

Gekookte worst

250 gram ƒ 2,25

WEEKEND
Varkensfricando

500 gram ƒ 5,75

Gepaneerde schnitzels

per stuk ƒ l j5O

ZATERDAG
BIEFSTUKDAG

Gewone biefstuk,
ongewoon lekker

3 stuks voor ƒ

MAANDAG/DINSDAG
Grove of fijne verse worst

1 kilo ƒ 7,95

Schouderkarbonade
1 kilo ƒ 6,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. gehakt

3 pond ƒ 10,"
Rundergehakt

1 kilo ƒ 12,50
met gratis gehaktkruiden

Ook uw adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij
JAN RODENBURG

Dorpsstraal 32, Vorden Telefoon (0575) 55 14 70

Doe mee met de &

win een supervakantie naar:

Mallorca of
Duitsland

Lekker uit eten met de Kerst?
Dat betekent eten waar u zin in heeft, dus kiezen uit veel verschillende

gerechten. Bij 'de Rotonde' kan dat volop; van het uitgebreide

KERSTBÜFFETofALACARTE
('s middags) ('s avonds)

Reserveert u tijdig een tafel? Ook grotere families zijn welkom!

Restaurant-Grill

'DE ROTONDE'
Hans en Anneke, Kerkstraat 3 Vorden, telefoon 0575-551519

Denkt u aan doniicrJ;ig-sianippotdag (siamppotten: 'hole bliksem' of zuurkool met kip) 17,50 en vrijdag koopavondmenu:
schuil/cl mei rfiampignonroomtaui, getwkken Mrd;ippels en warme groente, koffie of een ijsje ioe/18,50

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

Dozo Moffu tour trok t door Nodorlnnd on komt
bij 200 horecazaken voor iuformalio 011

ïidroMAioiL 072-012511

De Voorronden:
Vrijdag I december. Ammm» 20.00 uur.

Nicu\vs(;i<I 13, Vortk-n.
Sponsors: VanDer Valk Tours, Pioneer, Kabelkrant.

l.v.m. 'n bijeenkomst van de
Christmas Tradition groep is er
donderdag 30 november

geen koopavond

öloembinaery Kwekerij Vorden

LAMMERS
WOON!

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schildersbedrjf-gtas in lood atelier
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
b.g.g. telefoon (0575) 55 20 39
Filiaal Zutphen: Telefoon (0575) 51 97 89

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

Si n t-idee:
Hebt U al zo'n mooie handdoek of

een kaars?

Leuk om te geven, bijv. bij verjaardagen e.d,
Handdoeken ƒ 15,- per stuk
Kaarsen ƒ 7,50 per stuk

Verkoopadressen:
Mevr. R. Aartsen, Stationsweg 12 Vorden
Slagerij Rodenburg, Dorpsstraat 32 Vorden
Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30 Vorden



Heel blij zijn wij met de ge-
boorte van onze zoon

Torn

23 november 1995

Dik en José Bruggeman

Het Horseier 49
7232 GA Warnsveld
Tel. (0575) 52 67 16

Hartelijk dank aan allen die, op
welke wijze dan ook, ons 25-
jarig huwelijksfeest tot een on-
vergetelijke dag hebben ge-
maakt.

Henk en Rikie Heuvelink

Warnsveld, november 1995

Voor uw belangstelling en
deelneming ons betoond na
het overlijden van mijn üeve
man, onze vader en opa

ANTONIE
KORENBLIK

betuigen wij U hiermede onze
oprechte dank.

E. Korenblik-Sprokkelhorst
Kinderen en kleinkinderen

Vorden, november 1995
Zomervreugdweg 6

NX Vorden

Op 6 december 1995 zijn wij 50 jaar
getrouwd.
Wij hopen dit op vrijdag 8 december
a.s. met onze kinderen en
kleinkinderen te vieren.

J. van Zeeburg
J. van Zeeburg-

van Klompenburg

U bent van harte welkom op onze
receptie van 14.30-16.00 uur in
Bodega "t Pantoffeltje', Dorpsstraat
34, 7251 BC Vorden.

Het Jebbink 11
7251 BH Vorden

G.H. Sterringa
huisarts

7 t/m 15 december
geen praktijk

De praktijk wordt voor
spoedgevallen waargenomen:

voor patiënten A t/m K door
dr. J.M. Dagevos, Vaarwerk 1,

tel. 2432

voor patiënten L t/m Z door
dr. W.J.C. Haas, Christinalaan

18, tel. 1678.

Tot ons grote verdriet is plotseling uit ons mid-
den weggenomen mijn lieve man, onze zorgza-
me vader en opa

BOB IMIJHUIS

op de leeftijd van 70 jaar.

Jo Nijhuis-Barendsen
Jan en Jorien Nijhuis

Lilian
Bob en José Nijhuis

Vorden :
Vorden ;

Huissen :

29 november 1995
de Boonk41
7251 BT Vorden

Bob is opgebaard in uitvaartcentrum Monuta,
Het Jebbink 4a te Vorden, waar vrijdag 1 de-
cember van 19.00 tot 19.30 uur gelegenheid is
tot condoleren en afscheid nemen.

De teraardebestelling zal plaatshebben zater-
dag 2 december om 11.00 uur op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condo-
leren in Hotel Bakker te Vorden.

MONUTA

Als de laatste zorg
de beste moet zijn

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

0575 - 55 27 49
dag en nacht bereikbaar

Voor sfeervolle cadeau-artikelen naar de
woonwinkel van Warnsveld

Maandagmorgen en woensdagmiddag
gesloten. Geen hoopavond.

ftUksstrcicituicg 39 . 7231 flfi Ulornsveld . Tel. (0575) 52 61 32

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 55 27 83

N. MEEK
gediplomeerd

pianostemmen
f70,-

Tel. (0575) 52 77 02
(liefst 17.00-20.00 uur)

OPENINGSTIJDEN:
di. t/m do. van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat van 9.00-15.00 uur

TEGELHANDEL

mullcr-uordcn bu
plavulzeh — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

MEDEDELING
In november heb ik,

J.H. Holtslag
mijn funktiealsdirekteur bij Holtslag
Bouwmaterialen B.V. neergelegd.
Langs deze weg wil ik U bedanken
voor de prettige contacten die ik
gedurende 32 jaar met U heb gehad.
Ik maak van de gelegenheid gebruik
om mijn privé tel./faxnummer hierbij
te geven n.l. (0573) 453904.
Wij wensen U zowel zakelijk als privé
het allerbeste.
Prettige Feestdagen en een gezond
1996.

Met vriendelijke groet,

Jaap en Hennie Holtslag
Spoorstraat 16
7261 AERuurlo

AANBIEDING GEDISTILLEERD
Florijn

JongeJenever
van21,95 voor 20,95

Florijn
Citroen Brandewijn
van 16,95 voor 15,70

Sonncina Berenbiirg
van 21,95 voor 20,95

The Faitious Grousc
Finest Scotch Whisky

liter fles
van 42,95 voor 39,90

Glcnfiddich
Pure Malt Scotch Whisky

, in koker
van 65,00 voor 47,95

W1JNAANBIEDING
uit lE . i l i i -

Merlot Ladino
zachte rode wijn 7,50

Salicc Salcntino
krachtige, kroidige rode wijn 10,75

Voor deze wijnen: 6de fles GRATIS

WijnhanJcl - Slijterij

Burgemeester Galléestraat 12 7251 EB Vorden Tel. 0575-551391

Kaas-, Noten- en
Wijnwinkel Teeuwen

Zutphenseweg 1 A-Vorden-Tel. 55 37 73

Jonge Kaas
kilo 8,98

8,98

2,59

2,40

1,98

3,75

9,95
Wilt U a.s. maandagmiddag

4 december lekkere hapjes kopen;
dat kan, de kaaswinkel is dan open.

Leerdammer Gatenkaas
500 gram

Er is weer!!

Raclette Kaas
100 gram
Radet-apparaat gratis te leen!!

Rode Wijn Crèmepaté
100 gram

Rundvleessalade
250 gram

Pinda's gezouten of ongezouten
500 gram

Mooi opgemaakte
Chocoladeletters

A Chr. Muziekvereniging

jl Sursum Corda
vi* Vorden
t) Tel.:(0575)553483

TREKKINGSLIJST
3e trekking d.d.: 24-1 1-'95

Lotnummer

1. 303

2. 352

3. 334

4. 374

5, 074

6. 369

7. 260

8. 059
9. 692

10. 217

Prijs

Draagbare KTV

Videorecorder

Öiscman

Folocamera

Accuboormacriine
Decoupeerzaag

Soundmachine

Dinerbonl 150,-
Waardebon VOV
f 100,-
Waardebon VOV f 50,-

Naam, adres, woonplaats

B. van Zeysl, Het Kerspel 30,
Vorden
G. Klein Kranenbarg. Molenweg4,
Vorden
F. Barenösen, Dorpsstraat 20a,
Vorden
A.H. Altena-Leusink,
UndeboomweglO, Eefde
Rondeel, Ruwloseweg 42, Vorden
R. Peters, Banninkslraa! 6,
Zelhem
S. Derksen, Reerinkweg 4,
Hengelo
HJ. Jonkman, Hulzerdijk 3, Almen
H- Golstein, de Eendracht 22,
Vorden
D. Spork, Dreef 16, Hengelo

, kom
er'ns kijken

Boterletlersen
roomboter amandel-

staven,
Dik- en gevuld speculaas

Chocoladeletters,
iets bijzonders

Marsepeinwerk
Alles van ccn hvaliteil;

nl. de bcsle. En dal weet Sint.

SPECIALE SINT-AANBIEDINGEN

Voor de Echte Limburgse Vlaaien
komt Sint alleen al uit Spanje.

DIT WEEKEND:

Spaanse Abrikozenvlaai
voor 17,50

en de...

Appelkruimelvlaai
voor • w •

Royale vlaaien, goed voor 12 flinke punten.
* * « * * * t «

Gevuld Stokbrood
o.a. Pizza en Hawaï

Gewoon Geweldig Lekker

3,50DIT WEEKEND: voor maar

geldig van donderdag t/m woensdag

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

BEN VERMEULEN
Erkend installateur voor

elektra - gas - sanitair - water
LidVNI

* AANLEG EN ONDERHOUD *
* SNELLE HULP BIJ STORINGEN *

Wichmondseweg 45
Hengelo Gld. tel. (0575) 46 55 56

Vrijdag 1 december

121/2 JAAR
\i DICK

KEURSLAGER

VLOGMAN
Dit willen wij met u vieren! KEURSLAGER

DECEMBER 1995

De maand waarin Dick en Hetty Vlogman al 12'/2 jaar aktief zijn in hun Keurslagerij
in Vorden. Dit willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan. U kunt hiervan

profiteren door middel van onze aanbiedingen in deze advertentie. Maar wij willen
er ook een ander van laten mee profiteren. En wel door de volgende aktie:

"1 Kwartje, 2 kwartjes aktie". Wat bedoelen wij hiermee? We nemen 1 kwartje van
Uw bedrag dat u bij ons. betaalt en wij doen er 2 kwartjes bij. Zodat er van

donderdag t/m zaterdag een leuke "pot" ontstaat. Dit bedrag willen wij van
Keurslagerij Vlogman schenken aan "POSTER PARENTS PLAN".

FEEST AANBIEDINGEN:

RIBLAPPEN

perko121/2 GULDEN

LEVERWORST
1 hele

121/2 KWARTJES

SLAVIN KEN
per stuk

121/2 DUBBELTJES

Elke klant ontvangt van ons een leuke attentie,
en voor de kinderen hebben wij een leuke verrassing.

Zutphenseweg 16 - Vorden - Tel. 55 13 21



Schoenmakers

Vakwerk

* Echt vakwerk
* Snel klaar

* Redelijk geprijsd
* Kwaliteit

ACTIE
'ZUINIG
STOKEN'

Volg kritisch uw gasverbruik door
wekelijks do meterstand te noleren
on uw verbruik Ihoe lager, hoe
boter) ie vergelijken met uw streef-
verbruik. Hou 't bij op de GAMOG-
meierkaart.

Tabel voor
20nov. l/n

Bi) een
jaar-
vorbtulk
van:

800 m3

1000 m3

1200 m3

1400 m3

1600 m3

1BOO m3

2000 m3

2200 m3

2400 m3

2600 m3

2SOO m3

3000 m3

3300 m3

3600 m3

3900 m3

4200 m3

4500 m3

5000 m3

5500 m3

6000 m3

de week van: maandag
i zondag 26 nov. 1995.

hoon e
streelv
bruik v
do afge
pen wo
van:

21 m
27 m
32 m
37 m
43 m
98 m
53 m
59 m
64 m
69 m
75 m
BOm
88 rn
96 m

104 m
112 m
)20m
133 m
147 m
160 m

en oen
toiaal
streef ver-
bruik sinds
29-10-'95
van:

83 m3

105 m3

126 m3

147 m3

168 m3

189 m3

209 m3

231 m3

252 m3

273 m*
293 m3

314 m3

346 m3

378 m3

408 m3

440 m3

472 m3

523 m3

578 mj

630 m3

Hel weekslreefverbruik wordl
bepaald aan de hand van de in de
afgelopen week gemeten
temperaluren.

GAM G
Voor meer inloimatie of nog een
meterkaart, kunt. u bellen mei één
van onze kantoren:
D0ETÏNCHEM : 0314 - 32 65 51

WINTERSWIJK : 0543 • 512 212.

ZEVENAAR :0316- 523947
ZUTPHEN : 0575-5* 2* 24

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

UT l Albert Heijn
Met onze TOP 10

aanbiedingen:

O AH Chocoladeletters
100 gram van l ,79 voor

Holl. magere riblappen
kilo van 18,99 voor

© Perla Mild koffie
sneifilter
3x 250 gram van 10,35 voor _

& Magere speklappen
met zwoerd, kilo van 9,50 voor

@ AH Achterham
200 gram van 4,98 voor, .

© AH Gevulde soepen
Ervst - goulosh - Dr. bonen
heel blik . „

-1,19

10,98

_6,90

_4,98

_2,49

_1,99
AH Yoghurt drink
diverse smaken
liter van 1,69 voor

«l Pampers
div. maten van 37,99 voor

tl Casino brood
wit of bruin van 2,55 voor _

5> Spitskool
Kó van 1,69 voor

_1,29

29,99

_1,99

_0,99

Albert Heijn
Hengelo (G)
Molenhoek, de winkethoek van Hengelo,
nu gezellig 'm de sfeer van
Sinterklaas.

ohOok eüwiwm graag

Kerstpakketten klein

Kerstpakketten groot

Kerstpakketten
te kusten te keur!

Albert Heijn Hengelo
voor Kerstpakketten
op maat!

Tel.(0575)461205

Als schadeherstel ook
echt herstel moet zijn...

LID VAN DE

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
C A R R O S S E R I E B E D R I J F

ssen autoschade
•eg 103

7223 DB Baak

[0575)44 1235

S I N T E R K L A A S A A N B I E D I N G E N ! ! !
GRATIS: het boek, Wolven van de dageraad bij aankoop van 1 deel uit de serie
van William Sarabande.

Voordelige Crime pockets

5-delige Bureauset

Fotoflipalbum voor 80 foto's

Fotomapje

f 13,00
f 13,50
f6,50

f3,95

Copygel, voor het copiëren van drukwerk, foto's en
veel meer op kleding en textiel.
Waiervast.Nu f 3,00

DE GROOTSTE KOLLEKTIE VAN OOST-NEDERLAND

• Kerstkleden
• Damast, in wit en andere uni- t inten

• Grote en kleine sierkleden
• Kleden voor dagelijks gebruik

• Dekservetten
• Enz., enz.

ALLES IN DIVERSE PRIJSKLASSEN EN VELE MATEN

BEDSHOP DE DUIF
Nieuwstad 44-48, ZUTPHEN

telefoon 0575-512816

HOUW EN SCHOORSTEKNTEC'HNIKK

Specialist i n ;
- Nieuwbouw en verbouw van badkamers
- Onderhoud en verbouw
- Schoorsleeniechnk-k

Wilhclminalaan 4
7251 EN Vorden
Tel. 0575-552777
Bgg.0575-554138

Jansen & gal
autoschadebedrij f

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG ZUTPHEN
(ind.terrein Revelhorst
tr (0575) 52 28 16

BDVAG

VOERING-
STOFFEN

diverse fournituren

NU

HALVE PRIJS

Zutphenseweg - Vorden

ADVERTEREN KOST GELD..
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Raadhuisstraat 22 - 7251 AB Vorden - Tel. (0575) 55 31 00

Suikergoed en
Marsepein,

Letter van Banket,
Speculaas
gevuld en pop

of toch liever /.o'n

Hartige Taart

Banketbakkerij
J. WIEKART

Burg. Galleeslmal 6
Vorden -Tel. 551750

2 BOS BLOEMEN 8,95

2 WINTER-
CYCLAMEN

10,-
verwarmde bloemenkraam

HYACINTHEN

4,95

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden 25 Zoete Navels

Verse Champignons
per 500 gram

Mooie Cox d'Oranje 2 kiio 5,00

KOLDENHOF's Versmarkt
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PolitieVaria
Vorden

MetaalbewerkingsbedrijfGoma blij met EFBQ-certificaat

Vorige week maandag had er op de
Ruurloseweg een aanrijding plaats
lussen [wee personenauto's. Toen een
42-jarige vrouw uit Vorden Ier hoogte
van de Wildcnborchseweg linksaf
wilde slaan, werd dit dooreen 69-jari-
ge inwoonster uit Lichtenvoorde die
achter haar reed te laai opgemerkt. Ze
bolste met haar wagen bovenop het
andere voertuig. Beide auto's liepen
lichte materiele schade op.
Verder werd er de afgelopen weck
aangif te gedaan van de diefstal van
een gasfles. Deze werd weggehaald
vanaf het terrein van een bedrijf aan
de Handelsweg. Ook werden er afge-
lopen weck drie fietsen ontvreemd d ie
geparkeerd stonden bij het station.

Amnesty
De werkgroep van Amnesty Interna-
tional afdeling Vorden heeft vorig jaar
ccn schrijfmarathon gehouden. Ge-
zien het succes van toen is bestolen dit
in de maand december te herhalen. De
datum wordt nog nader bekend ge-
maakt. Wel zal in verband met deze
schrijfmarathon de schrijf avond, die
voor 4 december stond gepland, ko-
men te vervallen. Zondag 3 december
l iggen in de kerken van Vorden en
Wichmnnd handtekeningenlijsten
klaar voor Cunsuelo Benavis Ceval-
los, een onderwijzeres in Equador. Zij
werd vermoord. De verantwoorde-
lijken voor haar dood dreigen aan hun
straf te ontsnappen. Tevens d r ing t
Amnesty aan op bescherming van
haar familie, omdat deze familie nog
steeds wordt bedreigd.

Oud Vorden
De oudheidkundigevereniging 'Oud-
Vorden' heeft haar leden in een over-
volle zaal Bakker een klank- en licht-
. | v l aangeboden, dat van hoog gehal-

te was. De dia's van Frank Rouwhorst
en het commentaar van Henk Graas-
kamp vormden samen een serie die
nog heel veel mensen een boeiende
avond kunnen bezorgen. De dia's wa-
ren kwali tat ief bijzonder goed, in aan-
merking genomen dat ze veelal van
oude foto's uit de vorige eeuw waren
gemaakt . Het commentaar, in d i a l e k t .
paste precies bij de serie die het boe-
ien- en buitcnlcvcn uit het eind van de
vorige eeuw liet zien, waardoor ccn
indr ingend beeld van de leefwijze van
onze voorouders ontstond.

Bert de Regt weet
hoe je rijk wordt
'Zo word je rijk'. Dal is titel van het
nieuwe bock van Bert de Regt uit
R u L i r l o dat vorige weck dinsdag ver-
scheen. In dit bock geeft De Regt aan
hoc je als consument in een wereld
van handige hypotheken, lepe lijfren-
tes, slimme spaarregelingen en prach-
tige pensioenen, door de bomen het
bos nog kunt zien. 'Hel is voor een
burger heel erg belangrijk dat je je ei-
gen broek k u n t ophouden. Met name
omdat de overheid steeds minder voor
je gaat /orgcn. Om die reden heb ik d i t
bock geschreven en vertel ik de men-
sen hoc ze het beste met hun geld kun-
nen omgaan', aldus De Regt.
Bert de Regt is financieel-, fiscaal- en
pensioenadviseur. Hij is als financieel
planner verbonden aan Fortuin Finan-
cieel Adviseurs te Utrecht. Boven-
dien is De Regt direkieur van admini-
stratiekantoor De Regt, Blocmendaal
& Wicgcrinck in Vorden.

Midwinter-
wandeling
In hel buurtschap Wildcnborch wordt
zondag 10 december een Midwintcr-
w;indeling gehouden. De deelnemers
aan deze wandeling kunnen kiezen uit
Iwcc afstanden te welen 6 of 10 kilo-
meter. Hel vertrek is bij de familie
Korncgoor aan de Galgengoorwcg
17.
De tocht gaat door de bosrijke omge-
ving van de Wildcnborch, het Grote
Veld en Mossel. Onderweg worden de
wandelaars getrakteerd op Gluhwcin
en erwtensoep, terwijl midwintcr-
hoombla/.ers uit Lochcm en Borculo
op bepaalde plaatsen hun instrumen-
ten / .uilen bespelen.

'Dit certifitaat bevestigt dat we goed bezig zijn'
Het EFBQ-certifictaat is bij de
meeste Nederlanders nog een onbe-
kend begrip. Dit in tegenstelling tot
ISO 9002. Toch zijn ze er bij het
Hengelose metaabewerkingsbe-
drijf Goma maar wat blij mee.
KFBQ is een onderscheiding die is
ingesteld door de Europese com-
missie en toetst bedrijven op 'Goed
ondernemerschap'. Op donderdag
30 november ontvangt d i rek teur
Teunissen uit handen van de hcnge-
lose burgemeester A. van Beeck
Calkocn het Europese certificaat.
'Dit certificaat geeft aan dat we als
bedrijf goed bezig zijn. Daarnaast
is het sowieso nut t ig om jezelf zo af
en toe eens een spiegel voor te hou-
den', zegt direkteur A. Teunissen.
'De resultaten en opmerkingen uit
de toetsing hebben ons niet verrast
maar het is altijd goed om allert te
blijven', vult adjunct-direktcur
F.A. Atemaaan.

Metaal- en plaatbcwerkingsbcdrijf
Goma is gevestigd aan de Ruurlose-
weg 80 in Hengelo. De onderneming
is in 1962 opgericht door Getril Oort-
giczen. Naar hem is ook het bedrijf
vernoemd. Gerrit Oortgiczcn leeft in-
middels niet meer, maar hij heeft wel
een bedrijf achter gelaten waar menig
ondernemer in de Achterhoek jaloers
op kan zijn. Het Hengelose metaalhe-
werkingsbedrijf doet zaken met t a l l o -
ze bedrijven in Nederland en Dui t s -
land en telt ruim honderd medewer-
kers.
l - é n van de werknemers van het eerste
uur is direkteur A. Teunissen, In 1962
trad hij in dienst bij het Hengelose
nictaalbewcrkingsbcdrijf. In de afge-
lopen 33 jaar is er veel veranderd. In
de beginperiode hield Goma zich
hoofdzakelijk bezig met de produktic
van gereedschap. Na 19H4 nam het
bedrijf steeds grotere vormen aan. In
dat jaar werd namelijk gestart met de
afdeling plaatbewerking. "Ons k l a n -
tenbestand is daardoor enorm ge-
groeid. We werken inmiddeK voor
/oveel verschillende opdrachtgevers.
dat onze medewerkers soms nicl eens
weten waar de produkten voor be-
stemd zijn', lacht direkteur Teunis-
sen.
Adjuncl-direkteur F.A. Atema vertelt
dat er tijdens de uitreiking van het

ISO 9002 certificaat in 1993 een
ruimte w^ ingericht waar verschil-
lende [^Bukten waren opgesteld
waarvoor Goma onderdelen maakt.
'Op die manier konden onze mede-
werkers kennis maken mei de produk-
len waar wij aan meewerken. Hei rare
is namelijk dat wij h ie r meestal nooit
het eindresultaat van zien. Want veel-
al gaat het om halffabrikaten die de
deur u i t gaan. Zo maken we bijvoor-
beeld onderdelen voor winkelkassa's
en parkeerautomaten. Maar dal moet

je als werknemer maar net weten.
Daarom was die showroomJic we en-
kele jaren geleden hadd^Bngericht
ook zo leuk. De mensen hier zien dan
met eigen ogen waar de halffabrika-
ten u i t e i n d e l i j k v nor gebruikt wor-,
den ' . a l dus de heer Atcina.
Ken ander produkl dal voor een groot
gedeelte bij Goma gemaakt wordt, is
het elektronische waarschuwingsb» >ul
dat de laatste jaren een modetrend aan
het worden is op de Nederlandse snel-
wegen. Op een groot mclalcn bord dat

boven de weg hang, wordt aa
ven dal er een file op komst i s. een r i j -
baan wordt afgesloten of dat er in ver-
band mei de ve i l ighe id zachter moet
worden gereden. Direkteur Tennissen
geeft aan dal Goma zich in de loop
van de jaren steeds meer met techni-
sche 'hoogstandjes' bezig houdt.
'Doordat wc steeds groter zijn ge-
groeid, zijn ook onze technische mo-
gelijkheden uitgebreid. Zo werken wc
met computergestuurde machines, la-
scrsnijdcrsen lasrobots. Dat is natuur-

Kwaliteit in huis
De Vorden.sc afdelingen van de ou-
derenbonden ANBO, PCOB en
KBO hebben op 24 november in het
Dorpscentrum een informatiebij-
eenkomst gehouden over aanpas-
baar bouwen. Deze middag was
georganiseerd in het kader van het
project 'Kwaliteit in huis' van de
gezamenlijke ouderenbonden en de
Gehandicaptenraad. Als sprekers
traden op ing. G. Spiekstra en de
urchitccteE.H.A. Bijleveld-Vander
Heyden. Ook werd de videofilm
'Toegankelijkheid voor iedereen'
vertoond.

'De noodzaak om aanpasbaar te hou-
wen is groot', betoogde Spiekstra.
'Nu heeft slechts vier procent van de
Nederlandse woningen voorzienin-
gen die zelfstandig wonen voor oude-
ren en mensen met ccn handicap mo-
gelijk maken. Jaarlijks moeten zo'n
7.(KH) mensen verhuizen omdat hun
woning niet aanpasbaar te maken is.'
Hel project 'Kwal i te i t in hu i s ' is in
1995 opgestart om woonconsumen-
ten te informeren over aanpasbaar

bouwen en verbouwen. Aanpasbaar
gebouwde woningen zijn bestemd
voor bewoners van alle leeftijden.
Ouderen kunnen in een dergelijke
woning langer op zichzelf blijven wo-
nen, wat gunst ig is voor zowel de ou-
deren als voorde portemonnee van de
overheid. Door aanpasbaar te bouwen
z i j n de kosten van eventuele aanpas-
sing 30 tot 60 procent lager dan van
een niet-aanpasbaar gebouwde wo-
n i n g .
Als nu bijvoorbeeld een woning voor
rolstoclgebruik geschikt moet worden
gemaakt, kost dat nog handen vol
geld. Bovendien werkt aanpasbaar
bouwen kwaliteitsverhogend.
Aanpasbaar bouwen is nog geen wet-
telijk voorschrift. Daarom dringen de
ouderenbonden er bij de overheid
voortdurend op aan het aanpasbaar
bouwen van diverse soorten wonin-
gen in het Rijksbouwbcslutt opgeno-
men te krijgen. 'Tevens d i e n t het lo-
kale huisvestingsbeleid gericht te zijn
op het zo lang mogelijk / .elfstandig
wonen van ouderen', aldus mevrouw
Bijlcvcld.

Peter Hoefnagels
schrijft boek over
'Gelukkig scheiden'

Vordenaar Peter Hoefnagels is 21 jaar
geleden begonnen mei een methode

voor cchtscheidcn m goed overleg,
waarbij de mensen alle gevolgen van
de echtscheiding zelf regelenen vast-
leggen in ccn overeenkomst, indien
nodiy met behu lp van ccn bemidde-
laar.

Deze beproefde en ui tgekris ta l l iseer-
de meihode heeft Hoefnagels nu bc-

lijk een wereld van verschil met 33
jaar geleden l oen ik hier begon. Maar
daardoor zijn we wel in slaat om onze
k l a n t e n ccn zekere meerwaarde te
bieden en werken we aan technisch
complexere projecten', a ldus de heer
Teunissen.
Donderdag 30 november is het feest
bi j metaalbewerkingsbcdrijf Goma.
In de hal van het bedrijf wordt 's mid-
dags het r-FBQ-certificaal uigcreikt.
EFBQ is een onderscheiding die is in-
gesteld door de Europese commissie
en toetst bedrijven op 'Goed onderne-
merschap'. Goma doorstond deze
toetsing met glans en behaalde 734
punten.
Goed ondernemerschap is geld ver-
dienen. Om geld te kunnen verdienen
zijn produkten en afnemers nodig. Dit
vereist vaiule onderneming de nodige
produkt- en m a r k t k c n n i s . Goed on-
dernemerschap is 'weten wat je wilt '
en vooral 'kunnen realiseren wat je
wil t ' . De male waafin de ene onderne-
ming dit beter doet dan de andere
geeft ook de mate van goed of minder
goed ondernemerschap aan. In het
EFBQ-onderzoek is de Goma in Hen-
geloop al deze zaken doorgelicht.
Hoewel het onderzoek niet echt ver-
rassende resultaten heeft opgeleverd,
is de direct ie van het bedrijf toch blij
mei >le u ikomsi ervan.
'Het cer t i f icaat geeft toch aan dat wc
als bedrijf goed bezig zijn. Daarnaast
is het sowieso nut l ig om jezelf zo af
en toe eens ccn spiegel voor te hou-
den.' aldus Tennissen.

Dat hel goed gaat met (Jorna blijkt
wel uit het feit dat het bedrijf opnieuw
uit haar voegen barst. Omzetstijging,
groeiplanncn en ruimtegebrek zorg-
den ervoor dat het pand opnieuw uit-
gebreid moest worden. In september
star t ic de houw van een nieuwe bc-
drijfhal met ccn vloeroppervlakte van
1800 v i e r k a n t e meter. Daarmee komt
het totale bcdrijfsoppervlak op 7200
vierkante meter. 'Het is niet de eerste
uitbreiding van het Cioma-complex,
maar wel de grootste in ons beslaan',
aldus adjunct-direktcur Atema, die
\er ieh dal de extra meters straks on-
derdak zullen bieden aan een automa-
tisch p laa tmagazi jn . Het is de bedoe-
ling dat het nieuwe gedeelte in februa-
ri klaar is.

schreven in het boek 'Gelukkig ge-
Irouwd, ge lukkig gescheiden'. Deze
wegwij/.er voor scheiden in goed
overleg is zojuist verschenen. Hel
bock begin t met ccn partnerkeuze en
loont met vele praktijkvoorbeelden
aan da! hel vers tandig is de echtschei-
ding, als die nodig is, in eigen hand te
houden en niet in langdurige procedu-
res door anderen te laten beslissen.

Ontwerp landschapsbeleidsplan gereed

Animatie
Voor veel vrouwen is het niet gemak
kelijk om elke dag ccn natuurl i jke
haarcoupc met volume en beweging
te creeëren. Actieve vrouwen die het
haar regelmatig wassen hebben vaak
moeite om elke keer weer die perfecte
coupe te maken. Zeker ook voor vrou-
wen met fijn en s te i l haar is dit ook
telkens weer een uitdaging. Hun
droom Js ccn kapsel dat eigcnl ijk elke
dag weer automatisch in model komt
zonder daar veel aan te hoeven doen.

Een kapsel waar een geheugen in ge-
grift is. Die droom wordt nu werke-
lijkheid met een nieuwe service bij de
L'Orcal-Kappcr. A n i m a t i e , de lang
houdbare vorm voor 8 weken.
Animatie een lang houdbare vorm in
het haar, wel 8 weken lang. Met heel
veel respect voorliet haar, door de PH
neutrale formule, wordt hel kapsel
glanzend en vol naluurlijkc bewe-
ging. Animatie geeft beweging en vo-
lume, gedurende 8 weken en zorgt dat
het kapsel elke dag weer haast auto-
matisch in model te brengen is. Zie
advertentie Kapsalon Hcersink.

Het ontwerp landschapsbeleids-
plan van de gemeente Vorden is ge-
reed. Bureau De Groene Ruimte uit
Wagcningcn heeft het plan in op-
dracht van de gemeente opgesteld.
liet opstellen van het plan werd be-
geleid door een commissie waarin
onder andere de gemeente, de land-
bouw, de provincie, werkgroep
Leefbaarheid Vorden, de par t i cu-
liere landgoedeigenaren en de na-
tuurbeschermingsorganisaties ver-
tegenwoordigd waren. Op 7 decem-
ber wordt het plan door bureau De
Groene Ruimte in het Dorpscen-
trum toegelicht.

Het doel van hei landschapsbeleid-
splan is tweeledig; het weergeven van
de gemeentelijke v i s i e op liet Vorden-
se landschap en hel geven van uit-
gangspunten voor een akt ief ui tvoe-
rend beleid (herstel en aanleg van
landschapselementen). Daarnaast
wordt het plan gebruikt als een be-
leidsmatig kader voor de uitvoering
van /aken aks de kapverordening en
het beoordelen van aanlegvergunnin-
gcn. Het plan beslaat uit 4 onderdelen.
Het eerste onderdoe l isde inventarisa-
tie en analyse. Er zijn gegevens \ e r / a -
meld en geanalyseerd die inzicht ge-
ven in opbouw, functioneren en kwa-

l i t e i t van he t Vordcnse buitengebied.
Sterke punten zijn de goede herken-
baarheid van de oorspronkelijke k n n l -
schapstypen. de hoge natuurwaarden
van de landgocdcrcnzone en het
üroote Veld en de over het algemeen
redel i jke onderhoudstocstand v;m de
aanwezige landschapselementen.
/wakke punten z i j n verdroging, het
w e g v a l l e n \ a n een deel van de karak-
teristieke beplanting en het op meer-
dere plaatsen ontbreken van aaneen-
gesloten vcrbindingszoncs waardoor
het verplaatsen van diverse /.oogilie-
rcncn amfibicé'n wordt bemoeilijkt.

In het onderdeel visie is de geuenste
landschapsecologische omwikkeling
op basis van esthetische, ecologische
en economische doelstellingen ver-
woord en per landschapslype u i tge-
werk t . Het Vordense landschap wordt
duurzaam in s tand gehouden als pro-
d u k t i c m i d d e l voor landbouw, recrea-
tie en bosbouw waarbij gestreefd
wordt naar het handhaven en verker-
ken van de kwali te i ten van de meeste
waardevolle landschapslypcn en hel
handhaven en verder ontwikkelen van
de beslaande grote verscheidenheid
aan planten en dieren en hun leefge-
bieden.
In hel onderdeel behcervisic is per

landschapselement, op basis van de
landschappelijke en ecologische bete-
kenis en bedreigingen, aangegeven
h w, door m.iddel van ontwikkeling en
beheer, de doelstellingen van de vis ie
gerealiseerd kunnen worden.
Het onderdeel realisatie geeft aan hoc
het landschapsbeleidsplan gereali-
seerd kan worden en wal de rol van de
gemeente Vorden hierbij is. In het
plan worden 10 projektvoorstcllen
gedaan waarvan er 4 dirckt betrek-
king hebben op aanleg en herstel van
landschapselementen (erfbeplanüng,
kavelgrensbeplanting, solitairen en
poelen). Het plan geelt een hoge prio-
riteit aan de aanleg van erfbeplanting
en poelen. Met de realisering van de
projckten is overeen periode van 10
jaar f 350.000,- gemoeid. Tevens
s t e l t het plan voor jaarlijks een onder-
houdsbudget vast te stellen voor regu-
lier onderhoud en het wegwerken van
achterstallig onderhoud aan kleine
landschapselementen.

Voor het uitvoeren van het land-
schapsbeleidsplan zijn tal van subsi-
diemogelijkheden, waarvan ook par-
ticulieren gebruik kunnen maken.
Daarnaast s t e l t ook de gemeente geld
be.schikbaar voor de uitvoering van
het landschapsbeleidsplan.
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De nieuwe collectie gordijnstoffen van Artelux is

binnen. Een schitterende collectie, die is

geïnspireerd door prachtige, verre landen en
kleurrijke culturen. Een absolute wereldcollectie

dus, die op haar beurt ü zal inspireren.
Kom daarom snel bij ons langs!

Hotel Café Restaurant
"Meilink" Barchem
BORCULOSL:WEG 4 - TEL. (0573) 44 12 02

Sinterklaas Buffet
ZONDAG 3 DECEMBER

aanvang 17,30 uur

Koude en warme
gerechten ONBEPERKT

25.- P.P.
BESLIST RESERVEREN'.

C o m b i n e r e n m e t f a n t a s i e ! X
OPENINGSTIJDEN:
di. t/m do. van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zal van 9, 00-1 5.00 uur

TEGELHANDEL

mullcr-uordcn bv
plavuizeh — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 1 1 - Vorden - Iel. (0575) 55 32 78 (industrieterrein)

C o m b i n e r e n met fan tas ie !

TENTENKAMPEN

DE WONERIJ
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9 - 7261 AM Ruurlo - Tel., C 573) 45 12 39 - Fax, C 573) 45 36 94

voorheen Boekhandel

* Familiedrukwerk
* Geboortekaarten
* Trouwkaarten
* Uitnodigingen
* Handelsdrukwerk
* Briefpapier
* Enveloppen
* Folders enz. enz.

Wij verstrekken u gaarne
een vrijblijvende offerte.

Borculoseweg 17
7261 BG Ruurlo
Tel. 05735-1263

Gevangenissen

OPVANGCEN'

on... Eerste

GIRO 68 68

WE KUNNEN MET ZONDER,
GEEN MINUUT.
Het Nederland» Rotft Krult JU

KERST- ENtflEUWJAARS
KAARTEN

Ook voorliet goede doel!

DRUKKERIJ
WEEVERS

WWF

FILIAAL ZUTPHEN:

WEVODRLK
KJirilLH Hl - TELEFOON Dl/1 (1110* • FAX l..J«J
NICUWITAD II - 7111 Hl . POITIU1 II - riDa «A

Bestel vooral tijdig, dan is uw keuze het grootst.

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

DE
PERFECTE KEUKEN

s*

Ook Uw keuken vindt U bij Holtslag in Ruurlo. Daar staan een 20-tal
complete keukens voor U opgesteld in een sfeervolle entourage. U
wordt er deskundig en graag geadviseerd. Al Uw wensen kunt U in
vervulling laten gaan. ?Graag tot ziens bij Holtslag. Daar zijn ze in keu-
kens thuis.

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo
Telefoon: (0573) 45 20 00
Fax:0573-453317

SLAG
BOUWMATERIALEN BV

Geopend van ma t/m vrij van 8,00-17.00 uur (vrijdag koopavond). Zaterdag geopend van 9,00-13.00 uur.

ACTIE
'ZUINIG
STOKEN'

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

Tabel voorde week van: maandag
20 nov. t/m zondag 26 nov. 1995.

Bij een
jaar-
verbruik
van:

800 m3

1000 m3

1200 m3

1400 m3

1600 m3

1800 m3

2000 m3

2200 m3

2400 m3

2600 m3

2800 m3

3000 m3

3300 m3

3600 m3

3900 m3

4200 m3

4500 m3

5000 m3

5500 m3

6000 m3

hoort een" on een
sfreefver* totaal
bruik voor slrsefver-
de afgelo- bruik sinds
pen week 29-10-'95
van: van:

21 m3 83 m3

27 m3 105 m3

32 rn3

37 m3

43 m3

48 m3

53 m3

59 m3

64 m3

69 m3

75 m3

80 m3

88 m3

96 m3

104 m3

112 m3

120 m3

133 m3

147 m3

160 m3

126 m3

147 m3

168 m3

189 m3

209 m3

231 m3

252 m3

373 m3

293 rn3

314 m3

346 m3

378 m3

408 m3

440 m3

472 m3

523 m3

578 m3

630 m3

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

Voor meer informatie of nog een
rneterkaart, kunt u bellen met één
van onze kantoren:
DOETINCHEM : 0314 - 32 65 51
WÏNTERSWUK : 0543 • 512 212
ZEVENAAR : 0316 - 52 39 47
ZUTPHEN [ 0 5 7 5 - 5 4 2 4 2 4

Kinderen hoeven niet lang te denken,
die weten wel wat Sint ze mag schenken..,

RIJWIELEN-BROMFIETSEN
REPARATIE - INRICHTING

• SKBJERS
• KJPKARREN
• BOLDER-

KARREN
.GRAVERDES
• GIERTANKJES
•KRUIWAGENS
• SCHOMMaS

ACCESSOIRES
HENGELO GLO

KIËFTENDORP 11 -TEL: 0575-467278

M A D E B Y T E N C A T E

VERHOOGD EN DUBBEL

BADSTOF KRUISJE

HICHLEG HIGHLEC TAILLE

VERKRIJGBAAR BIJ

DAMESMODE
Zutphenseweg 29 - Vorden - Tel. (0575! 55 19 71

mcide voor
het héle gezin

fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

WatwijvoprSintinpakken
pakt altijd goed u

Baby Pyjama's
Leuke tricot pyjama's voor de allerkleinsten
Maten 62-86
Tuunteprijs ƒ 8,95

Slobsokken
In zowel kinder- alsook volwassen maten.
Diverse unikleuren.
Tuunteprijs ƒ 3.95 per paar

Kinder flanel-
overhemden
Sportief geruit hemd in de maten 92-176
Tuunteprijs v.a. ƒ 12,50

SiMTPRIJS
slechts

2 halen 1 betalen

Dames truien
Met ronde hals of V-hals.
In een mooie boucle kwaliteit.
Tuunteprijs v.a. ƒ 39.95

Dames spijker-
broeken
Mooie stoned-washed broek met ritsjes,
knopen of splitjes onder aan de pijpen.
Tuunteprijs v.a. ƒ 49,95

AANBIEDINGEN ZUN GELDIG VAN WOENSDAG 29/11/95 T/M ZATERDAG 9/12/95



JAPONNEN &

PAKJES

VOORDEEL

Deze week op alle japonnen & pakjes

10% tot 30%
K O R T I N G

modecentrum

Teimisseii
ruurlo

Dorpsstraat 22. 7261 AX Ruurlo
Telefoon: (0573) 45 14 38

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Het wordt nu tijd voftr
energiebesparende rolluiken

^^ •—«^^^^^^^^•M^V^H^^^^R WfM •*•

Rolluiken komen
meer in de belangstelling.
l o isch, wan l ro l lu iken
doen veel meer dan i i l leen
maar energie bespuren,
ro l lu iken bieden bescher-
ming tegen:
• Regen, wind en sneeuw
• Warmte, zonlicht
• Geluidsoverlast
• inkijk
• Glasbreuk en inbraak

Bovendien slaan

rolluiken gezelliger dan
u denki.

Vraag vrijblijvend
gratis prijsopgave!
W;inneer u in de
imumd december rol-
luiken gaat kopen bij
l lelmink krijgt u de
pui-opgave, het opme-
ten en de mondige
helemaal gratis!
iien telefoontje is vol-
doende. \Yïj nemen bij
u thuis de juiste mam
op en geven u meteen
de prijs. U zult zien.
het is voordeliger dan
u denkt

Zutpheiiscwcg 24
g | Tel. O575 - 5 5 1 5 1 4

HELMINK
meubelen

MAAKT HET MOOIER BH U THUIS

f.W. Hagemanstraat 3
Tel. O545 - 474I9O , -

N l

l

"Jazeker, Sinterklaas hoogst persoonlijk!"
Hallo OTTEN, ik wil je van hieruit alvast laten weten
dat ik de laatste tijd behoorlijk beroerd heb gezeten.
Vorig jaar heb ik een prachtfauteuil bij jou gekocht,
maar een Hulp-Piet raakte daar zó sterk aan verknocht
dat hij die heerlijke stoel in de televisiekamer heeft gestald,
waar hij zich dan in laat ploffen als er voet wordt gebald,
't Zal je niet verbazen dat me dat heel erg kan verdrieten
omdat ik er zelf na het werk niet meer van kan genieten.
Met mijn vermoeide, oude billen in een harde, oude stoel
is, na te hebben gezeten in één van jou, geen fijn gevoel.
Zo'n heerlijke zetel uit Halle, van OTTEN's Meubelfabriek
moet het voor mij zeker weer worden, dat is magnifiek!
Een mooie fauteuil om na gedane arbeid fijn in te zitten
is wat ik mi'| wens, misschien ook om eventjes te pitten.
Behalve die ene Hulp-Piet kwamen de anderen klagen
dat ook zij lekker willen zitten en daarom wil ik je vragen
is jouw assortiment nog steeds zo groot als vorige keer?
Veel modellen en vele soorten bekleding van stof of leer,
degelijke kasten, tafels, eethoeken, fauteuils, bankstellen.
Genoeg voor mij en de Pieten om te kiezen en bestellen!
Trouwens, ieder die meubels wil geef-ik advies, voorwaar:
voor mooie, goede en betaalbare meubels gaat u naar

DORPSSTRAAT 20 - HALLE GLD. - TEL. (0314) 63 12 19

Meubelfabriek Otten b.v.

Kerstkaarten

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250AAVorden
Telefoon 05752-1010

CONTACT
Lokaliseert w .U u

>. . echt interesseert

VERZEKERINGEN
Uitnodiging

Op l december 1995 is het 25 jaar geleden dat

de heer G.H. Bergsma

hoofd buitendienst, bij de O.B.M. Ruurlo in dienst trad.

Aan de jubilaris en 7,ijn echtgenote wordt een receptie aangeboden op
vrijdag 8 december a.s. van 15.30 - 17.30 uur in Café - Restaurant
„De Keizerskroon". Dorpsstraat 15 te Ruurlo.

Leden, relaües, vriendenen kennissen nodigen wij hierbij van harte uit hun
gelukwensen aan te bieden.

Het kantoor is vanaf 12.30 uur gesloten.

Namens het bestuur van
I Jn ivé Onderlinge Barchem-Ruurlo

A.J.M. Geerligs, voorzitter

Tonny Ju
AUTOSCHADE
1STELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO

Samenwerkingsverband
Schildersbedrijf .

Goossens
KEYENBORG (GW) - Past. Thulsstraat 11 - Tel. 0575 - 461297

Wehl, Stationsstraat 32. Tel. (0314) 68 14 81

Nu en in de toekomst staan wij
graag uoor (J gereed om Uw
bezit te beschermen en te verfraaien.

Maak nu gebruik van de
Winterschilders ubsidie
en/of de subsidies op HR isolatieglas

Bel gerust voor meer informatie of
maak een afspraak

Tot Ziens.

ALS DE WATERLEIDING
SPRINGT, SPRINGEN WE
METEEN IN ONZE
SERVICEWAGEN!
Een gesprongen waterleiding kan vervelende
gevolgen hebben. Daarom is het belangrijk
om de schade snel te herstellen. Be! in geval
van nood gerust Installatiebedrijf Oldenhave.
Wij zorgen ervoor dat de problemen opgelost
worden. Snel en vakkundig, dag en nacht.

Voor storingen dag en nacht bereikbaar,
tel. (0575) 51 83 83

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAV/E
BAAKSEWEG 11 WiCHMOND TEL. (0575) 44 17 55

EIBERGEN • ZUTPHEN • ULFT

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galléestraal 67.7251 EA Vorden. Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

«Frans Jberentsen

Schildersbedrijf
DE WINTERSCHILDER. ZELFS DE PREMIE
IS PRACHTIG: F 75,- PER MAN PER DAG.

Vorden ̂  (0575) 55 6? 67

Trudy Tolkamp
Diëtiste-natuurgeneeskundige

Q voedings- en d/eetac/viezen
ü Icru/denfherapte
Q voetreflexen

Q diverse massagetechnieken
Q Bachbfoesems, e'c.

Behandeling op afspraak, Tel. (0575) 55 67 67



Trekking Sintaktie 1995
Vleespakketten
\. Murray
2. Edwin Krocsc
3. G.J.Albrccht
4. Visser
5. B.R.Eykelkamp
6. H.Stokkmk
7. T. Eykelkamp
8. G.J. Vos
9. G.M. Vrcinan

10. H. Fleming
11. E.A.M. Houtman
12. Lisa Schoenaker
13. JolandaPardijs
14. F. Murai;lia
15. L.E.Bckkcr

Dinsdag 28 november

Zutphenseweg 84
Het Kcrspcl 28
Zuivclhof l l
De Hanckamp34
De H aar 40
Burg. Vundcrinkhof 21
Pr. Bcrnardweg 12
Brinkcrhof'99
H e t G u l i k ó
Banenkamp3
De Stroel 18
Stationsweg 13
Mossclsewcg4
Kon. Julianalaan2l
ik1 Bnngerd 19

Verrassingspakketten
\. B.J.Loman
2. B.Schicrboom
3. B.Fokkink
4. H. Hendriks
5. H.J.Nijcnhuis
6. J. vanHouie
7. M.NJjcnl iuis
H. Sloot
9. E. Hcuvclink

10. Meycr
1 1 . A. Polman-Zwccrs
12. Fam.Ilbrink
13. Fam. W. Aalder inc
14. R.Westcrhof
15. A.W. Enzerink
16. J .H.Harmsen
17. A. Bargeman
18. J.W.Silvokl
19. A. Peters
20. H.Rcgcl tnk
21. M. Rietveld
22. J.Looman
23. G.J.Arfman
24. M. Mentink
25. P.Fcikcns
26. Willink
27. P.vanAsselt
28. CorineSmcenk
29. Marleen
30. RikCellarius
31. J.W. Kornegoor
32. M.Gr.Enzerink

Hogenwaard
33. A.Grocncndaal
34. W.R.Koop
35. Fam.Havckcs
36. J.Bosch
37. H . H i s s i n k
38. T.Lalrop
39. G.J.Mcmclink
40. Brummclman
41. Bruins
42. .Mevr.B.Slotboom
43. H.Vlogman
44. A.v.d.Mcy
45- JoryBrummcr

l ó

'Ucbbink22
Lansinkweg5
Wicrsscrbroekwcg
Lccuwencamp 19
Hoctinkhof 12
Nieuwsiraat25
Wilhelminalaan 2
Enzcrinkwcg 14
Almenseweg 46
Hi i ' i m k h o l ' 5 5
Vortlensewcg2l
Stroclijk l
Zutphenseweg 82
P. v. Vollcnhovenlaan 8
BrinkcrhoflO
( I n i s t i na l aanó
DcBoonk27
Raadhuiss t raa t 17
Zulphenscwcg96
Warkensewcg2
DcDocschot22
de Hanckamp 36
DcStccgc25
Pr. IrenesiraatóO
Schcurkamp34
Lochcmscwcg 89
Hel Hoge 6c
Zelstwcg l
Het lebbink 4
EnzerinkwegS
Kockoekstraat2l

Mispelkampdijk 34
Nieuu'stad 9
Lochemseweg26
Lindescweg 17
v. Hcckcrcnstraat 5
IJ/erhnrst l
De Voornekamp 14
Almenseweg 15
v. Lc n nep weg 8
RuurlosewegS
Stationsweg la
Zutphenseweg 125
Gr. v. Limb. Stirumstr. 6
Toverstraat l

Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Kranenburg
Vorden
Vorden
Vorden
Stccnderen
Vorden

Vorden
Zutphen
Vorden
Baak
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Warnsvcld
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
B ore ulo
Warnsvcld
Hel Joppc
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vierakkcr

Vorden
Vorden
Warnsvcld
Vorden
Vorden
Zutphen
Vorden
N'orde n
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Baak

De volgende trckkin\>sdata zijn:
vrijdag I december en
vn'jddi; fS' december:
Alle trekkingen vinden plaats in de ontmoetings-
ruimte van het Dorpscentrum en zijn openbaar,
dus voor iedereen toegankelijk.

Er zijn miljoenen redenen om UNICEF

kaarten en kado's te kopen...

... miljoenen kinderen

UNICEF Verkooppunten

Mw. J. van Wijk
Brinkerhof 83
7251 WX VORDEN
(0575)55 1744

Mw. A. van Burk-Binsbergen
Beatrixlaan 14
7251 AN VORDEN
(0575)55 1732

Voetbal

rode kaarten en gebroken teen
bij Heeten- Vorden
LJe eerste tien minuten gaf Vorden de
toon aan door Heeten ver op eigen
helft terug te dringen. Ondanks het
veldovcrwicht gaf Heeten geen kan-
sen weg. Hierna ontspon zich een ge-
lijk opgaande strijd. Vlak voor het
rustsignaal brak Ronald de Bcus door
de achterhoede van Heeten. Zijn
voorzet kon door de doelman van
Heeten niet goed worden weggewerkt
omdat deze gehinderd werd door
Mark van der Linden. De bal kwam
terecht bij Mark Suctcrs die a l tent rea-
geerde en scoorde: 1-0.
De tweede helft werd Hcctcn steeds
gevaarlijker. Door stug te verdedigen
werden de aanvallen van Heeten inde
kiem gesmoord. Na een kwartier spe-
len raakte Dennis Wenlink de knie
van de tegenstander in plaats van de
bal. Dcnnis kreeg de rode prent en
kon gaan douchen. Even later moest
Mark Suctcrs geblcssccrd het veld
verlaten. In het ziekenhuis werd ge-
constateerd dat zijn grote teen gebro-
ken is.
In de 80e minuut liet Ermanno Bos-
goed vanuit de achtcrlijn een harde
schuiver op het doel van Vorden los.
Hij verraste hiermee keeper Marinho
Bcssclink zodat de stand gelijk werd
(1-1). In de slotfase kreeg Vorden nog
enkele kansen om de overwinning
naar zich toe te trekken. Maar deze
kansen werden niet afgemaakt. Vlak
na het cindsignaal had Bennic Wen-
t ink van Vorden commcniaar op de
leiding van scheidsrechter Wesselink.
Aangezien Bennie reeds eerder de
gele kaan had ontvangen en nu weer
geel kreeg, geldt automatiseh twee
keer geel is rood. Mark van der Lin-
den was hierover zo teleurgesteld dat
hij de bal in de richting van de
scheidsrechter wierp. Deze kreeg de
hal tegen /.ijn lichaam, waarna ook
Mark van der Linden gctracteerd
werd op een rode kaart. Deze onnodi-
ge overtredingen kunnen Vorden inde
komende wedstrijden nog wel eens
opbreken. Zondag speelt Vorden in
Apeldoorn tegen WWNA/HOZA.

Programma
AZC A Airden Al, Vorden Bl-Lo-
chcm B~Vordcn B2-Erix B I , Die-
pcnhcim C l-Vorden Cl . WWNA/
HOZA l-Vorden l , Vorden 2-Pax 3,;

Vorden 3-Peeske 3, Vorden 4-Longa
5, Ruurl^-Vorden 5, RKZVC 7-Vor-
den 6. ^)

Ratti Zondag l
Na zes overwinningen op rij, moest
Ratti l afgelopen zondag tegen Pax 6
genoegen nemen niet een 2-2 gelijk-
spel. Over de gehele wedstrijd gezien
een terechte uitslag.
In de eerste helft domineerde Pax en
kwam op voorsprong. Het midden-
veld van Ratti kwam niet uit de voeten
tegen het fel voetballende Pax, waar-
door de voorhoede van Ratti op een
eiland voetbalde. Tien minuten voor
rust kreeg Ratti eindelijk een beetje
grip op de wedstrijd. Jos Schroer zag
zijn schot geblokkeerd, maar vier mi-
nuten voor rust kwam dan toch de ge-
lijkmaker. Dinant Hartman schoot
een voorzet vandich tb i j in.

Denkt u ook aan de
lampionoptocht voor
jeugdige Pieten!!
Voor de Vordense kinderen tot 12jaar
Op vrijdagavond l december wordt er een lampionoptocht georganiseerd voor kinderen lol 12 jaar, die zich ver-
kleed en geschminkt hebben als Zwarte Piet. Voor de leukst verklede Pieten worden pri j/en bcschikha.u gesteld,
terwijl elke deelnemer ook nog een verrassing ontvangt.
Na de beoordeling en uitreiking van lampions wordt er een rondtocht gelopen door hei dorp onder l e i d i n g van
Concordia.
Ouders zijn natuurlijk van ha r t e welkom en mogen ook meelopen. Laat eens zien wat jullie er van maken en dan
maken wij er met elkaar een gezellig feest van.

Verzamelen
Op het schoolplein achter de O.L.S., Kerkstraat, waar dan de jurering plaatsvindt. V.a. 18.15 uur verzamelen. 18.45
uur vertrek lampionoptocht.
Gewijzigde route vertrek O.L. school: Kerks t raa t - Insul indelaan- Molenweg- Burg. Galleestraat - /.niplienseweg -
Smiistraal - Hel Hoge - Vunder inkhof- Raadhuisstraat - Dorpsstraat - Sta t ionsst raat - Molenweg - Insul indelaan -
Kerkstraat.
Doe allemaal mee! Des te meer plezier. Langsde route kan men ook volop genieten van een kleurrijk schouwspel.

Na rust hetzelfde beeld. K a t t i kon
geen goede combinatie op het mid-
denveld opzetten door de straffe dek-
king van Pax. De eerste corner in de
tweede helft van Pax werd fraai inge-
kopt. Tien minuten voor tijd werd Jan
Kieskamp in de zestien vastgehou-
den. D e pcnalty werd k o c l b l > • ' • • l i : 1

door Oscar Bleumink ingeschoten. In
de resterende speeltijd speelden heide
ploegen op balbezt om in ieder geval
een punt te behalen. Na het fluitsig-
naal waren de ploegen dan ook tevre-
den met het gelijke spel.

Jeugd
SV Rat t i houdt voor alle pupillen van
deze vereniging op zaterdagmorgen 2
december een zwarte p ie ten jacht. De
start is vanaf de kantine en na de tocht
is er voor iedereen een pannckock.
Uitslagen jeugd: Ralti AI-Longa A2
1-4, Eibcrgcn B2-Ratti BI 7-0. Pro-
ü i a n i m a zaterdag 2 december: Zuip-
hü i i i a A l - R a t t i Al .

Socci
Uitslagen: Socii F-Wilhelmina SSS F
I - l , Socii E-Zutphcn E^L3, Colm-
schateC-SocüC l-S.SoÉp-RKPSC
-4-0. Socii-Steendcrcn 1-0, Socii
2-Witkampers 3 3-1, /eddam 3-Socii
3 1-3, Witkampers 7-Socii 4 1-1, So-
cii 5-De Hoven 5 0-8, Socii 6-Rict-
molen53-2. ^^
Programma 2 dccen^J: S iv i i
C-Cupa C, Ulftse Boys B-Socii B.
Programma 3 december: Socii 2-Lo-
L - l i e n i 4, H en K 4-Socii 3, Socii
5-SHE5.Soeii6-GSV4.

Volleybal

Vovem '90-Dash/Sorbo
De dames van Dash/Sorbo kregen af-
gelopen weekend een pak slaag van
Vovem uit Emmcloord. De setstanden
waren 15-4, 15-10 en 15-7. Vovem
l i c c l i een jonge ploeg met r e l a t i e f '
kleine speelsters. Ze speelden een
heel snel spelletje. Ze blonken uit in
sprongkracht en konden vertrouwen
op hun briljante spe I verdeel s ter. De

ploeg uit Vorden kwam er dus duide-
lijk niet aan te pas. Volgens de dames
van Dash hebben ze onder hun niveau
gespeeld. De eerstvolgende wedstrijd
van de dames van Dash is op 9 decem-
ber. Dat zal een streekdcrhy worden
waru Je dames moei aantreden tegen
Wilhc lmina uit /ulpl icn. De wedstrijd
wordt gespeeld in sporthal 't lebbink.

Heren l
Op 25 november moest het cc:
rentcam spelen tegen DVO uil Hen-
gelo. De heren wilden proberen de te-
leurstell ing van vorige week weg ie
spelen. Tijdens de eerste set bleek dat
er nu weer sprake was van een team.
De spelers werkten voor elkaar en
coachten onderling goed. De set ging
echter wel verloren met 15-9.
De lijn van de eerste set werd doorge-
zet in de tweede set. Door een goede
service-druk, pass en aanvalsspcl liep
Dash uit tot een voorsprong van
14-10. Toch kon Dash de set n ic i i n t
maken. Dash verloor ui te indel i jk met
16-14. De derde set werd met 15-9
verloren. De volgende wedstrijd is op
9 december en Direh moet dan spelen
tegen Vios3 in liefde.

Programma
Zaterdag 2 december: Dl Dash
3-Vios 2, D3A Dash 4-Tcrw. 4, H2A
Dash 2-Sidc Out 3, MC Dash
l-Boem. I .

Socii
Uitslagen: H2A Dash-Socii 2-1, D2A
Socii-Voorwaails 2 2 - 1 , D4A Socii
2-Heeten43-0.
Dammen

D a m m
Den Haag-Dostal 8-12
Het eerste team van Dostal heeft met
een 8-12 overwinning op Den Haag
weer a a n s l u i t i n g gekregen met de top.
Momentcel staat het Vordense team
gedeelde tweede met acht punten uit
zes wedstrijden.
Al vroeg kwam Eddy Budê

BIJ JIM HEERSINK

HAARMODE

EEN KAPSEL MET EEN GEHEUGEN

'mX
g houdbare vorm 8 weken

In onze salon hebben wij sinds kort een unieke
vorm-service: Animatie.

Animatie geeft uw haar volume en een hele
natuurl i jke beweging. Bovendien zit uw kapsel
elke dag automatisch weer in model. Dil alles

wel 8 weken lang!
Daarbij is uw haar zacht en glan/cnd door de

pH neutrale formule.
Animatie is geschikt voor alle korte en half-

lange kapsels.

PRIMEUR aanbieding/" 1 5,00 .kOTtlllg op ccn coupe Animat ie !
Bijv.: deel Animatie (incl. wassen, knippen, blowen, gel & lak) van 82,50 voor

ƒ67,-

KINDERBOEKEN EN

ANDERE KADO'S

DE VONK

evangelische boekhandel
Warnsveldseweg 98
7204 BG Zutphen
telefoon (0575) 51 15 69

Hou de kou en de
dokter van uw lijf!

Draag
THERMOFIT

halfwollen ONDERGOED

Verkrijgbaar bij:

Zutphenseweg - Vorden

Elke 1e zaterdag van
de maand kunt u bij
touwtrekvereniging

Vorden het oud papier
inleveren.

Locatie:
rechts naast Super
Grotenhuysaande
Zutphenseweg van

9.00-13.30 uur.

Tevens kunt u dagelijks uw
papier daar buiten

neerzetten. Het wordt dan
's avonds opgeslagen.

Info: 05752-2836 of
05752-3376.

CONTACT
een goed en graag geleien blad

JIM HEERSINK HAARMODE zutphenseweg2l vordert (0575) 55 12 15

ECHTE GROENTEMAN

Voor FEESTAANBIEDINGEN
Zie de borden bij

onze winkel

overeen. Ook Nina Jankovskaja was
vroeg klaar met een puntendcl ing te-
gen Den Haags sterkste speler Frcd
Ivens (2-2). Hendrik van der Zee won
gemakkelijk nadat /.ijn tegenstander
door een rekenfout een schijt" achter
kwam (2-4). Gerrit Boom kwam wat
minder uit de opening, maar hi j wist
dat weer t i jdig recht ie t rekken . Zijn
tegenstander was hier niei tevreden
mee en speelde enkele apositionclc
zet ten. Hij reeg echter het deksel op
de neus want Gerrit Boom kwam als
vanzelf in een gewonnen positie le-
reclu (2-6). Na een spannende partij
kwam Henk Grotenhuis ten Harkcl
remise overeen en ook Chris Grevcrs
haalde een gelijkspel (4-8). Johan
H a i j i m k moest in het middcnspel een
schijf offeren, maar door onnauwkeu-
rig afspel van xijn tegenstander kon
hij een benauwde pi in tendel i iu ' af-
dwingen (5-9). Henk Hockman had
geen t i jd meer om in een klassieke
stelling een p r inc ip ië l e k c u A- goed al
te kunnen wegen. Hij koos de ver-
keerde en verloor kansloos (7-9). Ern-
manuel Merins kwam l idu vonnl i -
ling te staan, maar dit was ruim onvol-
doende voorde winst (8-10). Tenslot-
te omsingelde Gerri t Wansink de aan-
val van zijn tegenstander en won
(8-12).

Schooldammen
Woensdag 22 november werd in De
Buurman het jaarli jkse sdiooldam-
kampioenschap van de gemeente Vor-
t l n i -elioiulen. Di tmaa l was de school
Will ibrordus uil Vierakkcr onver-
slaanbaar. Huneerste team, bestaande
uit Kim Arcntsen, Dunbar Wesselink,
J « v l i e m ler Bogt en Gerrit Marijms-
scn werden met'de volle winst kam-
pioen, Tweede wc n i hel tweede team
van Willibrordus en derde de K l i m o p .
Deze drie teams hebben zich geplaatsi
voor i le r eg io f ina l e die op 16 decem-
ber wordt gehouden in Laren.

Motorsport

De Voalcnsc auto- en motorclub 'De
Graafschaprijders* hield zondag een
toerril voor motoren met een lengte
van 125 kilometer. De/.e Sintcrklaas-
loerrit trok in totaal l I X deelnemers
waaronder /e!I's rijders uit Friesland
en Zeeland. Zij allen konden genieten
van een prachtige tocht door de Ach-
terhoek en Liemcrs. Hei betekende te-
vens de hialsle a k t i v i l e i t in 1995 op
hel gebied van toertochten van de
Vordense club.

D i e r e n s h o w
Vogelvriend
Een 15-tal leden van de Vogelvriend
hebben hei afgelopen weekend deel-
genomen aan de kringwedslr i jd in
Helde. Op de/e wedstrijd waren 500
vogels ingezonden door verenigingen
uit Eibergcn, Ruurlo. l iefde, Apel-
doorn en Vorden. Bij de 103 ingezon-
den vogels uit Vorden vielen E. Ko-
renblik, B. Horsting, G. Schumaker,
Th. Nijcnhuis, G.H. Slagman. W. Be-
rendsenen J. Bcrcndsen in de prijzen.
Tijdens de/e wedstrijd werd er ook

rld om het elubkampioenschap.
De eerste prijs ging dit jaar naar Apel-
doorn. De Vogelvriend uit Vorden
werd tweede.

Bridge

Uitslagen woensdag 22 november
bridgeclub B/.R Vorden: Groep A: l .
dms Van Burk/Hcndriks 68.3 %, 2.
mv/hr Polstra 60.7 %, 3. dms Arnold/
Van Gastel 57.6 5. Groep B: l. mv
Bouman/hr Snel 66.5 %, 2. hrn Den
Elzcn/Hissink 55.8%, 3. mv Van de
Vlugt/hrGille55.5%.



CONTACT
NIEUWS-/ADVERTENT1EBLADVOORVORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

DERDE BLAD
Donderdag 30 november 1995
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j'QEMEENTEfi ULLE TIN yORDEN

ERGADERING GEMEENTERAADf
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 12cn 19 december 1995 om 19.30
uur in het gemeentehuis. De vergadering is openbaar. Op de agenda staan
de volgende onderwerpen:
- begroting 1996 en mccrjarenbcleidsplan 1996-1999 ( de behandeling

van dit agendapunt wordt zo nodig voortgezet op dinsdag 19 december
na de behandeling van de andere agendapunten;

- vijfde wijziging Verordening onroerende zaakbelastingen 1993;
- derde wijziging Verordening bcgrafcnisrcchtcn 1993;
- vijfde wijziging Verordening rioolrechten 1993;
- zevende wijziging Verordening afvalstoffenheffing 1993;
- zevende wijziging Legesverordening 1993;
- beleidsplan Algemene bijstandswet 1996.
- herziening bestemmingsplan voor de kern van Kranenburg;
- voorbereid i ngskrcd iet 'Vordcn Noord 1995';
- ruimtelijke on twikke l ingsv i s ie landeli jk gebied Midden IJssel;
- collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR)Uitwerkingsovcrcn-

komst (UWO);
- privatisering onderhoud sportpark aan de Eikenlaan.

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

ERKEERSVEILIGHEID•
De gemeente is op dit moment bezig met de voorbereiding van een plan om het
gemeentelijk wegennet veiliger ie maken. Di t kan op twee manieren. Allereerst
kunnen gevaarlijke k r u i s p u n t e n of wcggcdcellcn worden gereconstrueerd.
Maar: Lang niet alle ongelukken gebeuren op deze zogenaamde ongevallen-
concentraties; /e komen juist verspreid voorover het hele wegennet. Otn daar
ook wat aan te doen. kan hel wegennet wordt xecutegoriseerd. Dat wil /.
dat voor iedere weg moet worden bekeken of het gebruik van die weg in over-
eenstemming is met zijn funk t ie en de vormgeving. Een nog op te stellen cutc-
goriscringsplan moet antwoord geven op vragen als: Is doorgaand (vracht )-
verkeer op een bepaalde weg gewenst? Is de weg daarvoor wel breed genoeg?
Zou er een fietspad moeten komen'.'Of: Moet doorgaand verkeer juist u.
geweerd? En waar moet dat verkeer dan wel langs geleid worden? Een categori-
seringsplan kan ook antwoord geven op de vraag: Welke woongebieden k u n n e n
worden ingericht als 30-kïlometerzone?
Nadat een catcgoriscringsplan is vastgesteld, kunnen de nodige verkeersmaat-
regelen gefaseerd worden uitgevoerd. Door verkeersmaatregelen te combine-
ren met wegonderhoud, kunnen kosten worden bespaard. Dat betekent dus wel
ccn aanpak over langere termijn.
Naast hel ops te l len van een ca tegonser inusp lan , w i l l e n bunzcmccsier en w e t -
houders liefst op korte termijn de volgende vier gevaarlijke punten verbeteren:
1. Het kruispunt Baakscwcg-Hacktbrlsdaan-Kruisdiik. Dit kruispunt kan v c i l i -
ger gemaakt worden door de Kruisdijk vanaf de Baakseweg af (c sluiten voor
het verkeer, behalve voor (brom)fictscrs en voetgangers. Een andere oplossing
is de aanleg van een rotonde.
2. Een rotonde aanleggen op het kru ispunt Baakscwcfl-Bceklaan-Lankhorxtcr-
s l i a a t .
3. Het kruispunt Mispelkampdiik-Strodijk-Zutphcnseweg. Door hier de f ie ts-
paden wat verder van de Zutphcnsewcg af te buigen, wordt de snelheid van de
bromfietsers (die h ie r vooral betrokken zijn bij ongelukken) wat afgeremd en
krijgen de automobilisten wat meer opstel rui m te tussen het fietspad en de rij-
baan van de Zutphenscwcg.
4. Door de bermen van de Kockoekslraat te verstevigen met grasbctonlcgels,
zullen automobilisten minder snel de macht over het stuur verliezen, wanneer
/ i j moetenuitwijken voor tegenliggers.
Voordat burgemeester en wethouders inspraak verlenen op deze plannen, wil len
zij eerst de raadscommissie Volkshuisvest ing, Economische Zaken en Gemeen-
tewerken raadplegen. Zoals gezegd volgt daarna een periode van inspraak. U
krijgt daarin de gelegenheid de plannen in te zien en uw mening daarover te
geven. Over die inspraak binnenkort mee r informatie in deze rubriek.

T MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sekior grondgebied, buro milieu, en in de
openbare bibliotheek van Vordcn. gedurende de openingstijden.

ligt van l december tot en met 29 december 1995 ter inzage:

een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, l id l ) van:

1. verzorgingshuis 'de Wchmc', Nicuwstad 32, 7251 AJ Vorden, voor licl van
toepassing worden van het Besluit woon- of kantoorgebouwen milieubeheer
op ccn reeds opgerichte inr ich t ing op het perceel Nicuwstad 32 te Vordcn;

2. de heer R.A.Th. Zents, Larenseweg la, 7251 JL Vorden. voor het u i tb re iden
van ccn melkrundvcchoudcrij op het perceel Larenseweg l a te Vordcn:

en een melding (artikel 8.19, lid 3) van:

3. Urtica 'de Vijfsprong'. Rceoordweg 2. 7251 JJ Vordcn, voor het realiseren
van vier kuilvocrplaten en twee extra mcstplatcn met gieropvang op het per-
ceel Rccoordweg 2 te Vorden;

4. de heerG.J. Oldenhave. Voshcuvclwcg l , 7251 NC Vorden, voor het vernieu-
wen van een kippenhok met paardc-/ponyverblijf op het perceel Vosheuvcl-
weg I te Vordcn.

De wijzigingen genoemd in de meldingen onder de punten 3 en 4 hebben geen
dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voorliet mi l ieu .

ERGUNNINGENf
Op 21 november 1995 hebben burge-
meester en wethouders vergunning
verleend aan:

de heer G.J. Dijkman voor het veran-
deren van een woning op het perceel
Hoelinkhof 102 te Vordcn.

de heer (U. Oldcnhavc voor hei hou-
wen van eendiercnverblijfophet per-
ceel Voshcuvclwcg l te Vordcn.

mevrouw G. Kuiper-van den Bosch
voor hel slopen van een asfaltvcrhar-
ding op het perceel Ruurloscweg 70 te
Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking
van de/e vergunningen aan aanvra-
gers, daartegen een bezwaarschrift in
k: dienen. Wanneer deze vergunnin-
gen aan aanvragers zijn bekendge-
maakt kun t u ter secretarie, scktor
Grondgebied, navragen.

WTelefoon gemeente:
10575) 55 74 7-4.
MTclefax gemeente:
(0575} 55 74 44.
WSetgemeentehuis is open van
maandag lot en niet vrijdag van
K.IH) Int 12.3H uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 mir.
U()pe/iinRstijde/i bibliotheek: (ter
inzage liggende stukken)
dinsdag van 13.30 to(20.30 uur.
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30tot 17.30 uur,
vrijdag van 13.30 tol20.M) uur,
zaterdag van 10.00 tot 12,00 uur.

Burgemeester KJ.t'. Kamerling:
maandagmorgen van l i.00 tot 12.00
uuren volgens af spraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van y-H) uuren
volgens afspraak.

\\cthouderD.Mulderije-Meulen-
brock: donderdagmorgen 10.00-
H.00 uur en volgens afspraak.

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

ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES
m
De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over
aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot hel nemen van ccn be-
s lu i t , /.o nodig s te l len burgemeester en wethouders hun advies daarna nog bij of
houden /ij hel voorstel aan. Ook kunnen burgemeester e,n wethouders raads-
voorstellen intrekken. De leden van de commissies / i jn ook raadslid.
Ook u !̂ fe indien u dat wenst over de onderwerpen die op de agcj^ksiaan. uw
incning^Kbaar maken. De raadsstukken, levens commissiestuklwl^liggen tcr
m/.age in de bibl iotheek te Vordcn en in de Rabobank te Wiehmond. Als u wilt
inspreken, moet u dal voordat de behande l ing van de agenda begint, aan de
\ ooi / i E t e r of de secretaris van de commissie meedelen. De mogelijkheid om in
te spreken wordt geboden voordat de behandel ing van het betreffende agenda-
punt K 4fc De mogelijkheid bestaat dat de commissieleden u tijd^fcJc behan-
de l ing v^^icl agendapunt vragenstellen. Te\ens kan de voot/me^Rn tweede
inspraakronde invoegen.
De commissie volkshuisvesting, economische zaken en gemeentewerken ver-
gader t op 4 december 1995 om 19.30 uur in het gemeentehuis.
Opdc agenda staat onder andere het volgende onderwerp;
- concept-nota over verkeersinfrastructuur.

De commissie bestuur en ru imte l i j ke ordening vergadert op 4 december 1995
om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda slaan de volgende onderwer-
pen:

herz ien ing bestemmingsplan voor de kern van Kranenburg;
- voorbereidingskrediet 'Vorden Noord 1995';

ruimtelijke ontwikkelingsvisie landeli jk gebied Midden IJssel;

De commissie mil ieu , welzijn, personeel en financiën vergadert op woensdag 6
december 1995 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de vol-
gende onderwerpen:

- v i j fde wijziging Verordening onroerende zaakbelastingen 1993;
- derde wi jz ig ing Verordening bcgrafcnisrcchtcn 1993;

v i j f d e wijziging Verordening rioolrechten 1993:
- zevende wijziging Verordening afvalstoffenheffing 1993;
- zevende wijziging Lcgcsverordcning 1993;
- beleidsplan Algemene bijstandswet 1996.
- collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) Uitwcrkingsovercenkomsi

(UWO);
- privatisering onderhoud sportpark aan de Eikcnlaan.

f*VOORBEREIDINGSKREDIETBESTEMMINGSPLAN
'VORDENNOORD J995'

De gemeenteraad heeft besloten om de uitbreiding van Vordcn te omwikkelen
op de percelen tussen de spoorlijn, de Mispclkampdijk, de Zutphcnsewcg en de
Vierakkerselaak. In overleg met de commissie hesiuur en ruimtelijke ordening
zijn al de nodige voorbereidingshandelingen getroffen.
De gemeenteraad heeft op 13 september jongstleden een krediet beschikbaar
gesteld van f 223.350.- voorde voorbereiding van di t bestemmingsplan. Voor
de verdere voorbereiding is echter meer geld nodig, burgemeester en wethou-
ders stel len de gemeenteraad voor om ccn aanvu l l end kred ie t beschikbaar te
stellen van f. 102.000,-.

y RUIMTE'EUJKE ONTWIKKELINGSVISIE LANDELIJK
GEBIED MIDDEN tJSSEL

Hel dagelijks bes tuur van het gewest Midden IJssel heeft ingestemd met de on t -
wikkelingsvisie van hel l ande l i j k gebied van Midden Usscl. Burgemeester en
wethouders slellcn de gemeenteraad voor om deze visie over te nemen.
De v i s i e vorml een goede basis voorde verdere ru imte l i jke o n t w i k k e l i n g \ an de
gemeente Vorden. Hel belangrijkste aspect v inden burgemeester en wethouders
de vijf procent bandbreedte, die wat ru imere woningb< ui wmogclijkhcden geeft
en daarmee betere garanties biedt voor woningbouw op het platteland.
Voor het behoud van de leefbaarheid wordt in de visie voorgesteld om een ge-
richt kcrncnbclcid te voeren, waarbi j een bepaald pakket aan basisvoorzienin-
gen als uitgangspunt geldt. Onderscheiden worden hoofdkcrnen (Vordcn) aan-
dachtskernen (voor de gemeente Vordcn niet van toepassing) en overige kernen
(Wiehmond en Kranenburg).
Het dagelijks bestuur van het Gewest Midden IJssel heeft de v i s ie aangcbixlen
aan de commissie Gelderland. Het ligt in de bedoeling dat de provincie deze
vis ie betrekt bij het b innenkor t in procedure te brengen ontwcrp-streckplan.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

HERZIENING BESTEMMINGSPLANNEN VOOR DE
KERN VAN KRANENBURG

Voor de kern van Kranenburg gelden thans de algemene bestcmmingplanncn
'Kranenburg 1979 (oude kern) en Kranenburg 1987 (uitbreiding Kcrkwcidc).
In hei gebied zijn verder zes gedeeltelijke herzieningen van deze bestemmings-
plannen van kracht. Al deze bestemmingsplannen zijn gedetailleerd.
Burgemeester en wethouders s te l len de gemeenteraad thans voor om voor de
herziening van deze plannen, volgens de methodiek van de plannen nieuwe
s t i j l , een nieuw bestemmingsplan te maken en hiervoor een bedrag bcschikkLii
te stellen van f 75.000,-.

RIVATISERING SPORTPARK AAN DE EIKENLAANm
Burgemecslcr en wethouders slellcn de gemeenteraad voor om hel sportpark
aan tic K iken laan te pr ivat iseren. Met name gaat het dan om het onderhoud van
de sportvelden van de voetbalvereniging Ratti.
De gemeente en de voetbalvereniging zijn overeengekomen dat de voetbal vere-
niging ccn afkoopsom krijgt van f. 53.100,- voor het onderhoud van de sport-
velden. Deze afkoopsom g c h i u i k c n spomereningcn vaak voor hel (vcr)bou-
\vcn van hun accommodatie en verzorgen dan het onderhoud van de terreinen
met behulp van v r i jw i l l i ge r s . De alkoopsom is gebaseerd op hel aanta l uren en
het gebruik van de machines van Je gemeente.
Als een vereniging zich niet voldoende toelegt op het onderhoud van de velden,
is het mogelijk dat na \ e r loop van ja ren de velden totaal gerenoveerd moeien
worden. Burgemeester en wethouders sluiten in ccn overeenkomst uit dal de
voetbalvereniging ccn vraag om f inanc ier ing voor ccn dergelijk groot onder-
houd bij de gemeente n e e r l i ' " i

Alles
op de aardt.' ligt in ccn kringloop, een

cirkel, vast: in de natuur dient afval weer
als grondstof voor nieuw leven. Om ons
afvalprobleem op de lossen zullen wij

dus on-c grondstoffenkringloop weer
sluitend moeten maken. Praktisch gezien

betekent dit: afval scheiden en
hergebruiken.

KERST- EN NIEUWJAARS
KAARTEN

Ook voor het goede doel!

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN NL • TELEFOON 0575 551 010 - FAX 551080
NIEUWSTAD 30 - 7261 AH - POSTBUS 22 - 7260 AA

WWF

FILIAAL ZUTPHEN:

WEVO-DRLK
ZUTPHEN NL • TELEFOON 0675 5123O6 - FAX 5*6492
NIEUWSTAD 73 - 72O1 NK - POSTBUS 19 - 72OO AA

Bestel vooral tijdig, dan is uw keuze het grootst.



ALGEMENE BESCHOUWINGEN
Algemene beschouwingen CDA-fractie
Vorden
Hct-komend jaar 1996 zullen politieke beslissingen van groot gewicht aan de
orde komen, zoals

DE KERNTAKENDISCUSSIE
Gezien de teruglopende inkomsten, de voortdurende uitbreiding van taken en
de beperkte ruimte voor personeel zal de raad moeten beslissen welke taken de
gemeente in eigen beheer blijft uitvoeren, welke taken worden afgestoten en
welke taken (op den duur) kunnen worden uitbesteed.

PERSONEEL
Vooruitlopend op deze discussie lijkt het prematuur een structurele extra post
van ƒ70000 op te nemen. Ziekteverzuimbeleid, reïntegratie-beleid en functio-
neringsgesprekken zijn nodig om deze problematiek beheersbaar te maken.

BESTUURLIJKE VERNIEUWING
Het paarse kabinet wil o.a komen tot een grootschalige herindeling van ge-
meenten. Het kabinet wil centrumgemeenten (zoals Zutphen) ruimte geven om
toekomstige problemen krachtdadig aan te kunnen pakken.
Om ons heen zien wc hoe andere gemeenten reageren, o.a. door actief met buur-
gemeenten over intensieve samenwerking, mogelijk uitmondend in herinde-
ling, te spreken.
Vorden zal zich actiever moeten opstellen om te voorkomen dat het (mogelijk)
bij de stad Zutphen wordt gevoegd.
De CDA-fractie wil praten met Lochem, Gorssel, Hengelo, Steenderen en
Ruurlo.
Vorden blijft altijd Vorden met een bloeiend verenigingsleven en een actieve
middenstand.

MINIMABELEID
Het bestaande Vordcnse minimabeleid is door Den Haag verboden.
Het CDA maakt zich zorgen over de gevolgen vooro.a. alleenstaande AOW-ers
en bijstandsvrouwcn met kleine kinderen.
Nieuw beleid heeft hoge pr ior i te i t !

RIOLERING BUITENGEBIED
Alle percelen aansluiten blijft het uitgangspunt, maar gezien de hoge kosten
willen we eerst alternatieven bezien voor we na fase 2 verder gaan.

PRIVATISERING SPORTHAL
Het CDA vindt beheer en bestuur van de sporthal niet direct een gemeentelijke
taak. Privatisering d.m.v een stichting lijkt de aangewezen weg. Randvoorwaar-
den zijn de toegankcl ijkhcid voor de sportverenigingen en het onderwijs.

KAMPEREN BIJ DE BOER
Nieuwe wetgeving maakt deze bijverdienste voor boeren nu ook mogelijk voor
burgers in het buitengebied. Voor hierover te beslissen willen we eerst alle
voors e n tege ns afwegen.

VERSNELDE WONINGBOUW
De woningbouwprogramma's van '97, '98 en '99 zo spoedig mogelijk uitvoe-
ren. Jongeren hebben volgens het nieuwe puntensysteem grotere mogelijkhe-
den. Zo kan de lange lijst woningzoekenden een wat redelijker aanzien krijgen
en voorkomen we nog meer vergrijzing.

WOONZORGCOMPLEX
Een forse gemeentelijke bijdrage in deze n ieuwe vorm van ouderenbeleid is no-
dig, willen we het Verzorgingshuis De Wchmc voor Vorden behouden.

Algemene beschouwingen D66-fractie
Aan de Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vorden

Vicrakkcr, 27 november 1995

Geacht College,

POLITIE
Weinig 'blauw op straat1, zeker het gevoel dat 's nachts de politie wel erg ver
weg is, baart ons grote zorg. U zult via de gceikte kanalen moeten blijven vragen
om meer politie, ook vor de landelijke gebieden. Met de bovenstaande punten
erbij genomen is een integraal veiligheids beleid van groot belang,
Vraag: waar komt de nieuwe politiepost? op welke tijden is de politie ook in de
toekomst in Vorden aanspreekbaar?

ONDERWIJS
Per l januari krijgt Vorden van Den Haag het beheer van alle onderwijsgebou-
wen in de gemeente opgedragen. Hoc doen wc dat?
In eigen beheer? Samen met wat buurgemeenten een formatieplaats voor dit
specialistische werk of uitbesteden?

DIFFERENTIATIE VAN TARIEVEN
Ieder evenveel laten betalen voor de afvalcontainers is een slechte zaak. Laat de
vervuiler betalen. Wie meer afval aflevert krijgt daarvoor de rekening. Beloon
milieubewust gedrag!
Is dat al mogelijk? Dezelfde vraag geldt voor de rioolhcffing: de verschillen in
afvalwaterlozing zijn groot. Kunnen wc in de heffing daar rekening mee hou-
den?

MUURSCHILDERINGEN DORPSKERK
In dit prachtige monument zijn muurschilderingen van grote monumentale
waarde aangetroffen. Het CDA stelt voor een substantiële bijdrage bechikbaar
te stellen voor herstel van de muurschilderingen.

LEEGKOMENDE AGRARISCHE GEBOUWEN
Laten we hopen dat het nieuwe streekplan wat meer openingen biedt. Op dit
moment kan bijna niets. Is dal de bedoeling? Lopen we dan niet de kans een
verpauperd buitengebied te krijgen?

AANBESTEDINGSBELEID
Hel komend jaar moeten wc meer dan l miljoen investeren in wegenonderhoud.
HetCDA wil een ander aanbestedingsbeleid. Nu is er de mogelijkheid voor daar
ervaring mee op te doen!

WAARDEVOL CULTUURLANDSCHAP
Het ingezette beleid moet worden afgerond. Er moet rekening worden gehou-
den met de moeilijke positie waarin de agrarische sector zich thans bevindt.

SOCIALE VEILIGHEID
Bij de aanleg van Vorden-Noord moet dit aspect meer aandacht krijgen, bij-
voorbeeld door meer vcrl ichting op donkere wegen/paden en door meer bomen
te planten en minder laaggrocicnde struiken.

VERKEERSONVEILIGHEID
De kruispunten van begin tot eind Baakscweg vragen om aandacht.

DEKKINGSPLAN
Het voorstel om de lasten voor afvalstoffenheffing, riolering en de OZB te ver-
hogen leiden tot een gemiddelde lastenstijging van ƒ 110 per huishouding. Een
nogal forse verhoging.
Het CDA vraagt het college te zoeken naar bezuinigingen en zal zonodig zelf in
de raad met een voorstel komen.

Namens de CDA-fractie,
A.H. Boers

Onderstaand de algemene beschouwingen over het gemeen te l i j k meerjaren be-
leidsplan en het begrotingsjaar 1996, van de politieke parlij Democraten 66, de
samenstellers zijn de fracUe-en schaduwfractieleden van D66.
De vorming van hel gewest Stedendriehoek is hel afgelopen jaar gerealiseerd.
Nu b l i j k t dal samenwerking c.q. opschaling ook mogelijk is met gemeenten die
buiten dit verband vallen, lijkt het zinvol te gaan onderzoeken of er mogelijkhe-
den zijn om te kiezen voor gemeenten zoals Hengelo, Ruur lo , Steenderen. Wc
hoeven ons niet te beperken tot Gorssel en Lochem.
Gezien de Vorden se belangen zou D66 veel eerder richting Achterhoek kiezen.
D66 heeft regelmatig aangegeven dal de gemeente zelf in i t i a t i even moet nemen
om tot herindeling te komen. B en W heeft steeds gekozen voor een zeer voor-
zichtige opstelling.

Vorig jaar vroegen wij u al om aandacht voor dit onderwerp. Uw antwoord
was: 'Op dit ogenblik vinden wij het houden van een enquête over de toe-
komst van Vorden (zoals D66 vroeg) nog niet aan de orde.' Citaat uit uw
antwoord beschouwingen 1995
Het doel ons deugd dat, nu hel bijna te laat is, andere partijen ook hun nek uit
wi l l en steken. Het zal niet zo zijn dat de herindeling aan Vorden voorbij gaat.
Het is ook van belang dat partijen het eens lijken te zijn over een negatieve keu-
ze m.b.t. Zutphen.
Persberichten geven ons de indruk dat, door besturen van de diverse aankomen-
de partners erg lauw, zo niet afstandelijk wordt omgegaan met eikaars menin-
gen en opvattingen.
Deze lauwheid komt volgons ons voort uit de vorm van overleg die werd verko-
zen n.l. alleen de burgemeester, hooguit B en W die oriënterende en aftastende
gesprekken voeren. D66 vindt het zo langzamerhand lijd worden om tot een
keuze te komen. Hen keuze gebaseerd op een brede meerderheid binnen de raad.
D66 vindt dat het hoofdstuk KERNTAK HN beantwoord n n vi I M . I M worden met
mogelijke toekomstige partners. Het moet niet zo zijn. dat wij nu ti jd, energie en
middelen gaan steken in de Vordensc kerntaken, terwijl dit later opnieuw zou
moeten gaan gebeuren in een andere samenstelling. Ook de Vordcnse bevolking
zal bij dit proces zeer nauw betrokken moeten worden.
Reeds vorig jaar vroegen wij u een enquête onder de bevolking te houden over
tic toekomst van Vorden.

Het (voor)overleg met de Vordense bevolking is van groot belang.
Hel is bij herhaling voorgekomen, dal burgers berichten, die van groot emotio-
neel en mater iee l belang zijn, te horen krijgen als een donderslag bij heldere
hemel. Recentelijk betrof het de nieuwbouw van de brandweerkazerne en de
uitbreidingiuin het industrieterrein.
Het l i jk t d^pjzenwoordig op, dat de burger alleen in het geweer kcflftals het
hem zelf aangaat. Je zou als gemeente in die gevallen de burgers, Jie elkaar
hebben gevonden, de mogelijkheden kunnen geven zich als werkgroep te gaan
ontwikkelen. Hel toekennen van een budget is dan een mogelijke b i n J i n :
tor.
Kranenburg wat dat betreft een positief voorbeeld.
Het is janfllr te moeten constateren dal hel college niet, in iedc al niet

mspraakmerkbaar, is ingegaan op onze vragen van vorig jaar met betrekking t
op aankomend beleid.
De huisvesting van het gemeentelijk apparaat b.v. verdient verbetering! Hoe en
waar moet dit gebeuren?
De brandweer heeft nieuwe huisvesting nodig. Hoe? Wat? en Waar?
Kortom het instel len van informatie- c.q, forumavonden op basis van thema's,
zonder dat daar reeds vooraf meningen worden geventileerd.
Het instellen vaneen gehandicapten platform was een goede zaak en g ing in op
onze vraag over doelgroepraden. Het spreekt ons aan, dat zij binnen haar e i g e n
groepering een enquête gaan houden.
De beschikbare WVG gelden lijken voldoende te zi jn maar reservering voorde
toekomst l i jk t op zijn plaats in verband met afschrijving lermijncn en mogelijk
nog onvoldoende i n f o r m a t i e .
Door de nieuwe wet bijzondere bijstand is de gemeente een hall toegeroepen op
een aantal uitvoenngsniogclijkhcdcn. De nieuwe wet geeft mogelijkheden om
op een andere manier om te gaan mei mensen die beneden de armoede grens
leven of dreigen te komen. Wij vertrouwen erop dat u met de meest mogelijke
zorg en controle zeer ruimhart ig mei de interpretatie van de nieuwe regelgev mg
/ u i t nmgaan. (b.v. het laten vallen van eigen bijdragen, omgang met de gemeen-
telijke heffingen etc.)

Het l i jkt erop dat de lastendruk vanuit de centrale ove rhe id s tabiel b l i j f t , h ie r en
daar zelfs enigszins terug loopt. Dit kan echter niei ge/cgd worden \ mi de lokale
lastendruk. Vorden neemt volgens u ccn redelijke positie in, maar l i e t begint er
wel op te lijken, dat als iedere gemeente zijn belastingen en heffingen met l O of
15% gaat verhogen, d i e redelijke positie verdedigbaar bli jf t , maar de lasten
voor iedereen wel sterk stijgen.
Het ligt er dus maar aan welk uitgangspunt men hanteert.
Hoc snel de lasten stijgen, is te zien bij de posten rioolrecht en afvalstoffenhef-
fing. Hierover zijn al eerder besluiten genomen en staal derhalve los van de hui-
dige begroting. Het is wel een lastenverhoging. Nu komt u, in tegenstelling tot
wat u vorig jaar toezegde, met een onroerend zaak belas t ing verhoging van
1,2% trendmatig (zoais u vorig jaar toezegde) en 8,8 ï̂ als dekking voor b. v. liet
wegenfonds. U geeft ook aan. de komende jaren de OZB met KX-< ie w i l l e n
blijven verhogen.
Wij vinden di t niet in overeenstemming met uw toezegging van vorig jaar n.l.
a l l een t rendmat ige verhogingen tenzij... Wij stellen dan ook voor, mede gezien
hel feit van eventuele meevallers die het ge\olg k u n n e n zijn van de her taxa t ie ,
om nog geen uitspraken te doen over de \crhoyingen \oorde komende jaren.
Met verbazing lazen wij over de tegenvaller, binnen de afvals toffen, van ruim
f 370 duizend.
Wal zijn volgens u de gevolgen, ten aanzien van de opbrengst van de afval.siof-
fenheffmg, van
a. in aantal sterk stijgende eenpersoonshuishoudens
b. het sterk afnemende aantal bedrijven.

Daar waar de burger zelf zijn heffingen kan beïnvloeden vindl D66 dat daar
mogelijkheden toe geschapen moeten worden.

Met nadruk wil D66 ervoor kiezen dat er een nieuw systeem komt voor de
aanbieding van afval. Of dat er toe zal leiden, wanneer andere gemeenten ook
die r icht ing op willen, dat er te veel vernietigingscapaciteit is", moet dat dan
maar. Ook dit zou een informatie/forum avond onderwerp kunnen zijn.
Bij het zoeken naar niogclijkc nieuwe huisvestingsvormen van het gemeentelij-
ke apparaat zal rekening gehouden moeten worden met mogelijk opschaling en
herindeling. Dit hoeft ook weer niet betekenen dat hierop gewacht moet wor-
den.
Wij stellen voor, te onderzoeken hoe tijdelijke huisvesting mogelijk is in b.v.
ccn appartementen- gebouw zoals aan de Burg. Gallecstraat.
In de bouwvorm wordt dan gekozen voor ccn kan torengebouw welke later op
eenvoudige wijze omgebouwd kan worden lot appartementen. D66 vraagt u om
de uitwerking en keuze t.a.v. gemeentelijke huisvesting slagvaardig aan te pak-
ken.

D66 vindt een kwalitatieve, volledig beschikbare personeelsformatie van groot
belang. Daar waar langdurig ziekteverzuim zich voordoet, zal in vervanging
moeten worden voorz ien .
Alleen maar zoeken naar uitzendkrachten, die steeds opnieuw ingewerkt moe-
ten worden, lijkt ons niet zinvol. D66 kiest voor ccn systeem waarbinnen de
formatie ru imte is nm ziekteverzu nu binnen de organisatie op te pakken.
Automatisering is een steeds terugkerend hoofdstuk.
Aan alles wat wordt aangepakt z i t een hoofdstuk automatisering niet een eigen
prijskaartje, b.v. software aanpassing etc. Hel meerjarenplan geeft alleen maar
een aantal beperkingen en moeilijkheden aan.
In dit hoofdstuk wordt ook niet ingegaan op samenwerking en latere mogel i jke
her indel ing met andere gemeenten.
Aan een aantal zaken is niet ie ontkomen en worden als het ware opgelegd door
derden. Een voorbeeld is;
De grootschalige topografische digilalc kaan.
Dit vraagt van de gemeente ccn zeer grote financiële inspanning. Niet meedoen
kan niet. Eventueel rendement in de toekomst is minimaal voorspelbaar evenals
opbrengsten van andere geautomatiseerde bestanden.
Al eerder zegde u de raad een n o t i t i e vcrkeersgevaarl i jkc knelpunten loc, even-
als een verkecrssiudie. U inventariseerde. Wij zien de noti t ie met belangstelling
tegemoet.
D66 vraagt op voorhand aandachi voor het sluipvcrkcer wat zich volgens D66
aan het ontwikkelen is. Vooral de totslandkoming van het bedrijventerrein 'de
Rcvclhorst' van Zutphen geeft a a n l e i d i n g lot ongerustheid. Het bedrijventer-
rein zal waarschijnlijk groter worden dan voorlopig de bedoeling was (grond-
aankopen door Min.van Justitie, F.O.C. deKolkematcvande maatschap Herm
sen). D66 vraagt B en W of zij opt ie hoogte is van mogelijke onderhandelingen
tussen de Gemeente Zutphen en Sorbo Vorden over vest iging op dit terrein. Met
betrekking tot de werkgelegenheid en bedrijvigheid voor Vorden zou dit toe te
juichen zijn boven een v e r h u i z i n g naar b.v. Hoevelaken. Met betrekking lot de
verkeersdruk op het buitengebied kan dit rampzalige vormen aan nemen, woon
werk verkeer en intern bedrijft verkeer locatie Vorden en locatie Zutphen.
Vervolgens l i j k t de verkeersdruk verder toe te nemen nu besluitvorming m ei de
N4S /ijn eindstadium is genaderd. Dit zal betekenen, dat mogelijke verkeers-
druk v ia de DorpsMniai g mier / .a l worden.
Hel l i jk t D66 een goede zaak dat het vrachtverkeer, na voliooing van de rond-
weg rond Leesten, wordt geleid rond de Vordense woonkernen. MiddcKhebor-
ding in de zin van; verboden \ oor vrachtverkeer. Vervolgens zullen maatregelen
getroffen moeien worden om doorgaand verkeer te reguleren d.m.v. snclhcid-
vertragende maatregelen. I nde dirckte omgeving zijn daar talloze voorbeelden
van te vinden.
Het standpunt van D66 betreffende de verbeteringen van de ontsluiting van hel
industrieterrein ten opzichte van de Ruurlosewcg is bij u bekent: tenminste
wachten op het totaal plan.
Om op voorhand f. 150.000,- te bestemmen vooreen studie om de hoeveelheid
overig verkeer door liet centrum van Voi'dcn te beperken lijkt ons overbodig, als
er niet eer.sl voni gezorgd word l dat het doorgaande verkeer via de zuidelijke
rondweg wordt omgeleid. IXv.e u i t s p r a a k deden wij al eerder.
Het verheugt D66dat B en W, in tegenstelling tot vorige jaren, bereid is door de
bewoners van Vorden gedragen hulpacties mede te ondersteunen.
D66 stelt voor om f. l .-per inwoner hiervoor beschikbaar te stellen en stelt Ben
W voor te komen met een voorzieningen een daarbij behorende bchcci s\ orni.
Geacht college, wij w i l l e n deze beschouwingen beslui ten met de nadruk op de
kleine kernen en de leefbaarheid daarvan te blijven b e p l e i t e n . Wij vragen u die
leefbaarheid te wil len blijven benadrukken d.m.v. van beslissingen die u kunt
nemen ten aanzien van fusie van scholen, bestemmingsplannen, kleinschalige
bedrijvigheid, aangepaste woningbouw op terreinen die in de toekomst vrijko-
men (Wichmond) etc.
Vervolgens ondersteunen wij al die beslissingen die leiden tot medezeggen-
schap, zelfwerkzaamheid hoe k I c i n d a n o o k .

Mattie Bakker
Reinhard Nobel
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Algemene beschouwingen PvdA begroting
1995 en meerjarenbegroting 1996-1999

1. Inleiding

Deze meerjarenbegroting schiet op ccn aanial punten tekort voor wal betreft
soliditcit: wc zien ccn terugkeer van een veelheid aan pro memorie ramingen.
Dit betekent dat hiervoor nog geen d e k k i n g is gevonden, c.q. vertal ing heef t
p laa ts gevonden in uitgaven, lasten en inkomsten- en belastingverhoging.
Voorts zien we dat een aanial maatregelen zijn toegepast om de begroting . s lu i -
tend te maken, die in f e i t e geen echte solide ombuigingen van uitgaven zijn.
maar simpelweg het minder toevoegen van bedragen aan (ondcrhomls)
voorzieningen.
De vertaling van het reilen en zeilen van de gemeente, u i tgedruk t in geld, l i jk t
dus mooier dan de wcrkcl ijkhcid is.
Waakzaamheid en terughoudendheid is dan ook geboden bij het aangaan van
nieuwe verp l ich t ingen , l )oen wij dit nici , dan zal de centrale doe l s t e l l ing uit het
beleidsprogramma - een gematigde l a s t e n s t i j g i n g voorde komende jaren - niet
gehaald worden.
De weliswaar voorgestelde gemat igde o.z.b.-verhoging v e r h u l d dan ook de
werkelijke f inanciële posit ie van de gemeente.
Om vast ie b l i j v e n houden aan die c e n i t a l e doelstelling stellen wij voorde vol-
gende investeringen achterwege te laten. Enzovoort enz.
Dit was de aanhef van onze f i n a n c i ë l e beschouwing tijdens de begrotingsbe-
handeling vorig jaar.

2. Bestuurlijke vernieuwing: begin bij je zelf

Is het zinvol dit jaar op een /elfde wijze ccn bijdrage aan de begrotingsbehande-
l ing te leverenen lang bij hel f i n a n c i e e l rei len en zeilen van de gemeente Vorden
stil ie staan'.' Je zou denken van wel. omdat deze meerjarenbegroting laat / i en
dat de beleidsvoornemens o\ei een g e i n a h g J c lastenstijging, gemaaki bij de
aanvang van deze bestuursperiode, al lang hel raam uit zijn gekieperd en in de
kastcclgracht afgezonken. Fin wat cchl zorgwekkend is, de tekorlcn nemen i le
komende jaren alleen nog maar verder toe!
Maar omdat de vraag van retorische aard is. is het antwoord natuurl i jk nee, het
is niet z invol een dergelijke f inanciële beschouwing te geven.
Waaronulannict: .
l . omdat de 'oppositie' de begroting niet mag wijzigen. Jaarlijks herhaalt zich

ongeveer het volgende pairoon: de collcgcpartijcn geven steun aan de voor-
stellen van het college; de CDA-fractie heft nadrukke l i jk het vingertje ccn
paar keer en wil in ruil voor de onvoorwaardelijke steun ccn mooi succesje
terug, in de vorm van een verlaging van de stijging van de o.z.b.; de VVD-
fractie vraagt zich af of de uitgaven wel zo veel kunnen en mogen s t i jgen-zi j
vinden eigenlijk van n ie ten het verkiezingsprogram verbiedt hen dat ook -en
komt met wijzigingsvoorstellen voor een aantal begrotingsposten, om die
vervolgens - na schorsing en overleg melde coalitiepartner- snel weer in te
t rekken . Kn <le n ie t aan het college deelnemende fracties?: zij krijgen geen
poot aan de grond, want mogen niet scoren;



2. en omdat een begrotingsbehandeling volgens bovenstaand recept weinig
produkticf is. De begroting is al te veel geworden lol een stuk van college en
ambtenaren. De raad voert nog slechts een jaarlijks r i tuele dans op;

3. de constateringÜie daarop volgt is dat ccn beschouwing over enkele politieke
hoofdlijnen daarentegen nog iets van het pr imaat van de raad kan goedma-
ken. De raad moet namelijk sturen en niet duwen.

Dit jaar volstaan wij daarom met de enkele l i ie r \oor gegeven samenvattende
financiële conclusie, om vervolgens het voornemen onder punt 3. uit te voeren.
Wij willen graag ingaan op de gevraagde uitspraak o\er üe kcrntakcndiscussic
en vervolgens - en wij zien dil in het verlengde daarvan - op de positie van tic
gemeenten - in het bijzonder die van de gemeente Vordcn - in het kader van de
reorganisatie van het b innenlands hesimir.

3. Kerntakcndiscussie

Eerst de kerntakendiscussie. Opgevoerd al s een panacee voorde ogenschijnlijk
wat uit de hand gelopen gemeentelijke f inanciën.
Wat worüt hier eigenl i jk bedoeld? De kerntakendiscussie beziet de rol van de
overheid vanuit bedrijfseconomische overwegingen: welke bestaande taken
kunnen worden uitgezuiverd (geprivatiseerd of uitbesteed) en welke kunnen
meer efficiënt worden uitgevoerd'.'
Deel van de kerntakendiscussie is dan hel verbeteren van de financiële situatie
van de gemeente. Toekomstvisie en strategische o r i ën t a t i e ontbreken. Een stra-
tegische discussie wordt dan nog wel vaak gevoerd in termen van oud voor
nieuw, of beter gezegd nieuw beleid inrui len voor bestaand beleid, nieuw voor
oud dus eigenlijk.
Wij zouden dit een kerntakendiscussie k lass ieke of oude stijl willen noemen.
De benaming die wij daaraan geven houdt al in dat wij voor een dergelijke
werkwijze niet kiezen.
Vooreen kerntakend iscussie nieuwe mijl, mei toekomstwaarde voorde langere
termijn, moet voor alle taken ccn samenhangende visie ontwikkeld worden. Op
het hoogste niveau vumh daarbij de plaats en functie van de gemeente in de
samenleving besproken. Vervolgens wordt de ontwikkelingsrichting van de ge-
meente en tic wij/.e van besturen u i tgedruk t in centrale doelstellingen voor be-
staand en nieuw beleid. Aansluitend wordt ccn samenhangende visie ontwik-
keld op de strategische hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid. Tenslotte wordt
dit verbonden met de instrumenten en wordt de ambtelijke organisatie op het
beleid afgestemd.
In het tweede deel van dezer beschouw ing wil len wijde verbinding maken naar
de discussie over de schaalgrootte van tle gemeente, de discussie over gemeen-
telijke herindeling dus eigenlijk in de context van tle vernieuwing van het bin-
nenlands bestuur.
In onze visie dus eigenlijk een kerntakendiscussie nieuwe stijl.

4. De vernieuwing van de bestuurlijke organisatie

4.1. motieven
Sommige plattelands- en forensengemeenten zien de bui al hangen en ont-
plooien ini t iat ieven om eigener beweging tot herindeling te komen, liever dan
de kans te lopen geheel of ten dele dtK>r de grote 'broer' (- centrumgemeente) te
worden opgeslokt. Deze motieven zijn goed te beluisteren in de bijdrage (bij-
dragen moet ik misschien zeggen) vanuil de CDA-fractie. Anderen troosten
zich met de gedachte, dal al zo vaak en /o veel herindelingsplannen de parle-
mentaire eindstreep niet hebben gehaald, dat het de tijd van de huidige bestuur-
ders nog wel zal duren.
4.2. weerstanden
De bevolking zit na tuur l i jk niet te wachten op de bestuurlijke reorganisatie en al
helemaal niet op ccn discussie over gemeente l i jke herindeling. Dit proces is
toch meer het antwoord op een
probleem waarvan de urgentie door bestuurders en wetenschappers wordt erva-
ren, dan door de bevolking. Toen Rietkerk in de jaren tachtig de hele zaak af-
blies, leidde dat tol geen enkele vorm van protest. Wel is hel /.o. dat de weer-
stand tegen verschillende vormen van veranderingen, waarbij de indeling van
de gemeentelijke bestuurslaag in het geding is, de meeste weerstanden oproe-
pen, hoe voor de hand liggend dat voorstel ook mag zijn; ook wanneer de inwo-
ners van ccn excentrisch gelegen gemeente vooral hun voorzieningen afhanke-
lijk zijn van de centrumgemeente.
4.3. behoud van kleinschaligheid
Zonder een herkenbaar'eigen'bestuur gaan plaatsel i jke gemeenschappen verlo-
ren. Dat schrijft het Strategisch Beraad van het CDA onder voorzitterschap van
F. Andriesscn, in de verschenen toekomstvisie 'Nieuwe wegen, vaste waarden'.
He! staat er niet let ter l i jk, maar van gemeente l i jke schaalvergroting verwacht
het CDA slechts onheil. 'Het stimuleren van plaatsel i jke gemeenschappen om
voorde vragen van de eigen gemeenschap zelf antwoorden te vinden, moet lei-
draad zijn bij de bestuurli jke reorganisat ie 1 .
H i e r i n k l i n k t hè t,wiall is heuuiiful toch duidel i jk op.
Hei Loenens Bcraad.de kongsi van bestuurders van kleine gemeenten, die met
verve hel klein maar fijn u i tdraagt pretliki steevast hetzelfde, dat in kleine ge-
meenten het bestuur het d i c h t s t bij tle burger slaat. In kleine gemeenten kan be-
ter gestalte worden gegeven aan de menselijke maal in het bestuur. 'Wij wensen
deze waarden zoveel mogelijk te behouden', aldus het Locncns Beraad. Men is
bang dat de schaaldiseussie los van de takendiscussie wordt gevoerd. Die taken-
discussie met het rijk en de provincies over tle onderlinge taakverdeling, in het
bijzonder de regionale taken, is na tuur l i jk van belang. De VNG daarentegen
redeneert niet vanui t de menselijke, maar vanui t de bestuurlijke maat: schaal-
vergroting is onvermijdeli jk, wi l len de gemeenten bestaande taken houden en
nieuwe laken binnenhalen. Eigen belang speelt ook ccn rol. De bestuurders van
de kle ine gemeenten wil len graag zelf blijven besturen. De VNG ziet sterke ge-
meenten - terecht - als de beste garant ie voor behoud van haar eigen invloed in
het binnenlands bestuur.
Het is overigens geen ui tgemaakte zaak of burgers en bedrijven per saldo beter
afzi jn met kleinere of grotere gcmccnlcn. Voor beide uitgangspunten en belan-
gen valt wat te zeggen. De discussie over de bes tuu r l i j ke organisatie - voor de
burger toch al een ver van hel bed-show - is echter gediend met helderheid. La-
ten wc die helderheid dan ook verschaffen.
4.4. mag het ook beter en goedkoper?
l let b innen lands bestuur in Nederland is gebaseerd op het principe: houden wat
je hebt en krijgen watje kunt. Niet op een afweging van belangen waarbij de één
ccn pas voorwaarts doet en de ander een pas terug; binnenlands bestuur is geba-
seerd op de strijdigheid vanbelangen. De Bcrlijnse Muur is afgebroken, in Ne-
derland staan 643 muren tussen de gemeenten en 12 tussen de provincies en zij
zijn hoger dan de Bcrlijnsc Muur ooit is geweest. Er is binnen bestuurlijk Ne-
derland praktisch geen solidariteit.
In de discussie over herindel ing overheersen vaak de bestuurlijke argumenten.
Het is merkwaardig dat het financiële effect geen rol speelt.
Waarom zou een effectiever uitvoering van het beleid voor de burgers en een
grotere efficiency niet het belangrijkste uitgangspunt mogen zijn?
Een gemeente moet naar onze opvatting opkomen voor de meest gunstige
oplossing voor de eigen inwoners.
4.5. maatschappelijke ontwikkeling
De demografische veranderingen in ons land - met name in de steden - zuilen de
komende 25 jaar groot zijn, evenals die in de agrarisch georiënteerde gemeen-
ten, Veel meer nieuwe Nederlanders, aanzienlijk meer ouderen en hoogbejaar-
den, minder agrarische bedrijven. Zijn w i j daar als gemeente klaar voor?
Wat te denken van de toekomst van de volkshuisves t ing in en rond de steden.
Als de Vinex-operatie in 2005 achter de rug is, wat doen wij doen? De meeste
steden zijn dan volgebouwd, Alle grootschalige nieuwbouw zal dan buiten de
steden moeten komen. Nieuwe plekken moeten daarvoor binnen enkele jaren
zijn aangewezen om over 10 jaar te kunnen blijven bouwen. Zijn wij daar als
gemeenten op ingesteld in onze bestuursstructuur?

4.6. de hulpstructuur ïs dood, leve de stadsprovincie
Op 15 september 1995 kwam het kabinet met een standpunt Vernieuwing be-
stuurlijke organisatie. De essentie van de boodschap is deze: welke verandering
er in de bestuurlijke organisatie ook komt, altijd zal de grondwettelijke struc*-

luur van gemeenten, provincies en rijk, ook in hun beslaande hiërarchie en af-
hankelijkheid, uitgangspunt zijn.
De intergemeentelijke samenwerking ( h u l p s t r u c t u u r ) wordt daarmee naar de
prullcnmand verwezen. Hei regeringsstandpunt /egt: eert de drie kringciilcer
van Thorbecke, twee en vier kringen behoren tot de afgoderij.
De gemeentel i jke samenwerking wordt dan als een vierde en onwenselijke bc-
s t u u i slaag ge/.ien. Maar wat is daar mis mee? De hulps t ruc turen roepen weinig
emotie op. Bestuurders en staalsrechtgeleerdcn mogen het eens zijn over het
weinig doorzichtige karakter daarvan, en de geringe democratische leg i t imat ie .
Maar er is geen burger die daarvan wakker ligt. Dat is de paradox: de bestuurder
maakt zich /.orgen over het gebrek aan invloed van de burger op de hulpstructu-
ren, maar dal zal de burger worst / i jn .
B innen de vergrote Wgr-regio's kunnen (meci 1 ) aanell tar gewaagde gemeenten
nog beter aan de regionale samenwerking vorm en inhoud geven. Want ook bij
opgcschaaltlc gemeenten zal de behoefte blijven bestaan aan intergeentelijke
samenwerking.
Ons li jkt in tle lijn te liggen dat centrumgemeenten hun randgemeenten (deels)
annexeren en dal de buitengemeenten elkaar gaan opzoeken voor ccn proces
van samengaan in ccn grotere gemeente. Gemeente l i jke herindel ing is beter dan
hel introduceren van stadsprovincies.
Moneu-i i i n t gemeentelijke schaalvergroting moeien ons. in/ . iens niet ingege-
ven woidcn door tle negatieve keuze: als wij niels doen, dan beslissen anderen
over ons, maar genomen worden op basis van hel inzicht dat gemeentelijke her-
indeling ccn antwoord kan zijn op het beter kunnen besturen van de gemeente.
Daar is het allemaal om begonnen: ccn beter en goedkoper bestuur.
De PvdA-fraclie is van opvatt ing, dat voor de vraagstukken waarvoor wij ons
geplaatst zien, nu en in de toekomst, de gemeente Vordcn zich, blijkens de u i t -
komsten van deze meerjaren bc g rot ing. onvoldoende heef t genomineerd om op
eigen kracht en op een aanvaardbare wijze, aan tle toekomst \ a n de inwoners
van de gemeente Vordcn verder te kunnen werken.
Wij zijn er daarom sterk voorom, vanu i t hel vertrekpunt kunnen \\-cMtnu-n ht'icr
en goedkoper besturen, partners uit te nodigen om dit gezamenlijk te onderzoe-
ken.
Vorden hoeft de problemen van de centrumgemeenten in de regio - Zutphcn en
Doelinchcm - niet op Ie lossen. Bij tic keuze van partners denken wij aan Lo-
chcm.üorssel (Gorsselen Almen)cn Hengelo. En voor andere suggesties staan
w ij open.
Over de vorm waarin en de wijze waarop d i t opgepakt kan worden, zouden wij
graag verder wi l len discussieren.

Vorden, 27 november 1995
namens de PvdA-fraclie
Wil lcm Vooriman. fractievoorzitter

Algemene beschouwingen VVD-fractie
Gemeentel i jke herindeling. En wel op zo kon mogeli jke t e rmi jn . Dal l i j k l de
strekking te /ijn van de boodschap, die staatssecretaris Van de Voondc-
onder het mom van bestuurlijke vernieuwing aan l a n d e l i j k e gemeentes als Vor-
den geeft. Angstvallig wordt daarbij ccn geta lscr i ter ium vermeden.
De VVD-fractic vraagt / ich in alle gemoede af wat nu werkel i jk het vernieu-
wend is van opschaling van gemeentes.
In dil ve rband is de suggestie van gemeentesecretaris Van Vleuten om tle moge-
lijkheden van ccn ambtelijke fusie te onderzoeken werkelijk vernieuwend. Gc-
meentes b l i j v e n zelfstandig bestaan, maar d iens ten worden samengevoegd.
In hoeverre biedt de circulatie van de staatssecretaris ru imte voor een dergelijk
al ie mat ie IjA ^k
De gcmcc^nw Vordcn zal bij haar keuze van de gemeentes waar / i j mWwil sa-
menwerken haar bl ik moeien werpen op Achtcrhocksc nabuurgemeente;, m-
dal er hoe dan ook reken ing mee moet worden gehouden dal het u i t e i n d e l i j k e
doel toch schaalvergroting zal zijnen gemeentes als bijv. Hengelo beier b i j Vor-
den passen dan tle gemeentes uit de stedendriehoek.
Bcnicuwd^fclc VVD-fractie naar het standpunt van andere fractici-^fcJc Vor-
dense nuu^^e door de/.e fracties uitgesproken voorkeur voor de .^Ricndric-
hock zou samenwerking met Achierhoekse gemeentes wel eens kunnen frustre-
ren, ook al wordt zo'n samenwerking door het college van Gedeputeerde Stalen
van Gelderland niet uitgcslolen. Verheugend in dit verband is dal tle iVaciie-
\ooiviticr van de CDA eindelijk hel VVD-standpunl in tle/e volgt. De VVD-
iïactie is benieuwd ol / i j n standpunt door zijn gehele tïaciie gedragen wordt.
Het advies van de VVD-iYactie aan hel college is 'ga met voortvarendheid bij
hel zoeken naar partners te werk. Voorkom in ieder geval dat Vorden op een
eiland koml te zi t ten ' . Gesprekken zoals recentelijk mei de gemeente Gorsscl
zijn gevoerd zijn te vrijblijvend en zullen lot niets leiden.
Wie de laatste lijd tle berichten over de jaarlijkse begrotingsbehandeling van Je
verschillende gemeentes volgt, zou de indruk k u n n e n hebben gekregen dal
deze, door de nieuwe bestuurlijke ontwikkelingen, volledi • i di achtergrond
zijn geraakt. Of dil mogelijk ook de bedoeling van de rijksoverheid, die onder
hel mom van decentra l isa t ie steeds meer taken aan gemeentes toebedeeld, /on-
der dat dit gepaard gaal met meer f inanciën, is een vraag die de VVD-fractie
/ich in al Ie getimede stei l . Laat gemeentebesturen nu maar over herindeling pra-
ten. De gemoederen lopen hoog op en aandacht van de financiële problemen is
afgeleid.
Want dat er, ook al slaat Vorden er financieel nog niet slecht voor, financiële
problemen zijn is duideli jk. De boodschap moet dan ook zijn dal nog zuiniger
moei worden omgegaan mei tle beschikbare middelen en waar mogelijk verder
omgebogen moet worden.

Gemeentelijke organisatie

Als gevolg van o.a. meerdere langdurige ziektegevallen is veelvuldig beroep
gedaan op uitzcndkrachlcn. Het z iekteverzuim bij de gemeente Vordcn l ig t als
gevolg hiervan ruim boven hei landel i jk gemiddelde. Voorgesteld wordt nu om
jaarlijks f70.000,- in de begroting op te nemen om de gevolgen van het te hoge
y i e k l e v e r / u i m op te vangen. De VVD-fractic vraagt waarop hel college haar
verwacht ing baseert dal nok inde komende jaren het /.iekiever/.uim op het re la-
t i e f hoge niveau b l i j f t ?

Verkeersinfrastructuur

Behalve ccn explosieve stijging van dé kosten van wcgcnondcrhoud zal de ge-
meente op een aanta l plaatsen maatregelen moeten t ref fen die de verkeerson-
vei l igheid terugdringen.
De hierui t voortvloeiende financiële consequenties zouden wel eens van dien
aard kunnen zijn, dat reeds aangekondigde beleidsvoornemens mei ccn hoge
prioriteit voorlopig in de ijskast worden gesteld. Te noemen valt in dit verband
hei fietspad langs de Lankhorsterstraat in de r i ch t ing van de sportzaal en de ver-
beiering van de onts lui t ing van het industr ieterrein het Werkveld. Zeker wat
deze laatste maatregel betreft zou evengoed gewacht kunnen worden totdat er
gestart gaat worden met de ui tbreiding van het industrieterrein.
Kan hel college overigens aangeven wat de re la t ie is tussen het fietspad langs tic
Ruurloscwcg en de verbetering van de o n t s l u i t i n g van het industrieterrein?
Met betrekking tot de aanleg van het fietspad langs de l .ankhorsierstraai is tle
VVD-fractie van oordeel dat eerst tot aanleg mag worden overgegaan nadat ook
van de / i j de van de provincie de door hel college genoemde subsidie van
f 138.000,-- wordt verworven. Kan het college hierover reeds helderheid ver-
schal len?
De VVD-fractic kan zich voor het overige vooralsnog vinden in hel voornemen
van het college om de komende jaren de dotatie voor onderhoud wegen met
10% te verhogen. Wel wil de VVD-fractie benadrukken dat ccn ingevoerd
geautomatiseerd wcgcnbchccrsysteem niet tol een automat isme van het wcgcn-
ondcrhoud moei leiden. Wegenschouw blijft noodzakelijk.

Riolering

De VVD-fractic is bijzonder ingenomen met de voortvarendheid waarop het
college vertier gaal met tle aanleg van riolering in het buitengebied. Benieuwd is
de fractie in hoeverre er nog extra subsidies verkregen kunnen worden. Voor

Vordcn gelden heel d u i d e l i j k als a i g u m c t i i e n : bodcmbeschermingsgebied en
waterwtngebied.
Met betrekking van tle aanleg in de ^e fase l v speurt de VVD-fractie enige te-
rughoudendheid. Kan hei college deze vrees wegnemen?

Afvalstoffenheffma
De hoogte van de a f v a l s t o f f e n h e f f i n g neemt evenals andere ta r ieven onrus tba-
rend toe. Dit terwijl de hoeveelheid aangeboden a fva l afneemt. Hen d u i d e l i j k
voorbeeld van het siralïcn \uorgoed gedrag. De VVD-fraclie heeft er dr
lopen jaren bij herhaling op aangedrongen geen G.F.T.-afval in het buitengebied
meer in te zamelen en hier uiteindelijk ook steun voor gevonden in de raad. Kan
het college meedelen of hel pogingen heef t ondernomen om dit onderwerp ook
regionaal weer bespreekbaar te maken?

Waardevol Cultuurlandschap 'De Graafschap'

De visie van het college dal een gebiedsgericht beleid met als doel een zo opti-
maal naast elkaar functioneren van na tuurcn landschap, landbouw en recreatie
kan de VVD-fractic onderschrijven.
Wel vraagt de VVD-tVaclic / ich af of tle t'M).000.-die het college jaarlijks op
de begroting op wil nemen niel en igs / ins verminderd kan worden zolang er nog
geen concrete plannen / i jn . De VVD-fract ie zou in dit verband, mede gelet op
tle aangekondigde belastingmaatregelen vooralsnog een bedrag van f 30.000,-
wil len aanhouden.

Toerisme en recreatie

Vordcn, één van tle mooiste dorpen van Gelderse Achterhoek, kan zich in een
steeds groter wordende toeristische belangstelling verheugen. Zo groot zclt s dal
het huidige VVV-kantoor nu al veel te klein is. De VVD-fraclie zou dan ook
graag van hel college u1 i Hen vernemen hoe het . samen met het V V V-best uur, de
ruimteproblemaiiek denk! op te lossen'.1

Voorts wil de VVD-t ïac t ic benadrukken dal. nu de pogingen om musea op het
landgoed de Wientjesvoort gevestigd ie kri jgen kennelijk op niets z i jn u i i jv ln
pen, eventuele andere i n i t i a t i e v e n voor vormen van vcrblijfsrecreatie p o M t i r l
en met voortvarendheid tegemoet getreden moeten worden.

Landschapsbcleidsplan

Voorde uitvoeringvan het landschapsbeleidsplan wordi jaarlijks f80.000,- ge-
raamd.
75% wordt gesubsidieerd door de provincie . F 20.000,- door de gemeente.
Betekent dit nu dat belangstellenden die ccn project aanmelden bij realisatie
I ( X K < - subsidie ontvangen' .1 /o ja. dan is dal voorde VVD-fractie te veel van hei
goede. Belanghebbenden dienen ook een eigen f inanciële verantwoordelijkheid
te dragen.

Grootschalige digitale kaarl

De voordelen voor een grootschalige d ig i t a l e kaart /ijn de VVD-fractie nog niet
geheel du ide l i jk . Kan het college aangeven welke efficiency voordelen werke-
lijk behaald worden en is wellicht een gefaseerde invoering mogelijk?

Deskundigheidsbevordering

In bet welzijnsplan is opgenomen dal verenigingen voor deskundigheidsbevor-
dering in aanmerking kunnen komen vooreen gemeentelijke bijdrage. Het col-
lege raamt hiervan jaarlijks ccn bedrag van f4.200,-. Kan het college nu reeds
aangeven welk beroep hier door verenigingen tip wordt gedaan?

Bodenisqncnm.1

In de vergadering van oktober jl . werd bij de behandeling van het agendapunt
nieuwbouw/verbouw brandweer door meerdere fracties en ook door de porlc-
feuillchoudstcr van m i l i e u o.a. als a rgumen t om niet met ccn verplaatsing van
de Gemeentewerf naar hel voormalig zu ive r ings i e r r e in in ie stommen aaniv
voerd dat de bodem aldaar te veel ve ron t re in igd /ou zijn. Is het bedrag dat het
college wil onttrekken aan tle reserve I:.B. gelei op het vorenstaande wel vol-
doende?

Afsluiten zandwegen in hel buitengebied

De VVD-fractic is geen voorstander \ an hel op grote schaal afsluiten van /and
wegen in hel bu i t engeb i ed . K n e r / i j d s hebben vele zandwegen een economische
func t ie en anderzijds ook een recreatieve func t ie . Slechts op die plekken waar
tle na tuur aantoonbaar grote schade ondervindt van gemotoriseerde verkeer,
mag afs lu i t ing worden overwogen.

Kerntaken-discussie

In de aanbiedingsbr ief kondigt hel college een kerntaken-discussie aan. Naar
het oordeel van de VVD-fraclie k . in de/e kerntaken-discussie niet geheel los
worden gezien van bestuur l i jke omwikkel ingen. Zonder voorbeelden te wi l l en
noemen zou de VVD-fraclie zich voor kunnen stellen dat met ccn fusie van be-
paalde onderdelen van hel gemeente l i jke apparaat van verschi l lende gemeentes
dezelfde resultaten zou kunnen worden bereikt als met bijv. privat isering. De
VVD-fractie ziel de discussie mei belangstel l ing tegemoet. Naast ccn 'brede'
kcrntakendiseussic zal het college met voortvarendheid verder moeten gaan
met het uitwerken van de plannen tot prtvaticering van sportaccomodaties. Kan
het college aangeven hoe h i e r de Mand van /aken is?

Conclusie

A f s l u i t e n d merkt de VVD-fract ie op dat zij a fhankel i jk van de beantwoording
van de door haar gestelde vragen /al komen mei voorstellen die er toe moeten
leiden dat de belastingdruk aan de Vordcn se burger n iet zo toeneemt als door het
college is voorgesteld.
Voorhands gaat de VVD-fraclie er van uil dal een bezuiniging van
f 110.000,= haal baai moet zijn. Dit zou kunnen betekenen dat de aangekondig-
de verhoging van 10% beperkt kan blijven tol ca. 2%, om daarmee gelijke t ivd
te houden met de prijsstijging in hel afgelopen jaar.

EN NU
HET GOEDE NIEUWS...

In 1994 is al 400. 000 ton vruchtbare compost

gemaakt van al het groente-. f rui t - en tuinaf-

val. Laten we er wel voor /orgen dat er geen

glasscherven en p l a s l i c in terecht komen.

Die kunnen dt> roinxmi aanli bederven.

GROENTE-,
FRUIT- EN
TUINAFVAL
APART

EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ JEZELF



Het Nederlandse Rode Kruis «L

dat
Het Rode Kruis, dat bent ü.
Net als onze 33.000 Rode Kruis-
vrijwilligers in Nederland die
dagelijks in actie zijn om hulp te
bieden, overal waar dat nodig is.
Zij geven hun tijd, u geeft als lid of
donateur uw financiële steun om
hun werk mogelijk te
maken. En dat is precies even
belangrijk. Uw afdeling van het
Nederlandse Rode Kruis vraagt nu
opnieuw uw financiële
bijdrage, want zij kunnen niet
zonder u, geen minuut.

Als Rode Kruis lid ontvangt u weer de aan u persoonlijk gerichte girokaart.

Stuur 'm snel op!

Geen lid? Toch geven: giro 6868, Den Haag.

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

Bent u verhuisd of woont u pas in
Vorden en wilt u er echt bijhoren?
Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad, met nieuwtjes en aanbiedingen van de
plaatselijke middenstand.
Een abonnementsblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het „contact" tussen klant en
middenstand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een abonnenemt.

Bon Naam:

Ad iv s:

Postcode + Woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Wcevers BV, Nicuwstad 30, 7250 AA Vordcn.
Ook kunt u /.idi telefonisch opgeven: lel. (0575) 55 10 IO.
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GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders zijn

voornemens, met toepassing van het bepaalde in arti-
kel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, voor
een periode van 5 jaar, vrijstelling te verlenen van de
bepalingen van het bestemmingsplan 'Buitengebied
1982'.
De vrijstelling is bedoeld voor het plaatsen van een
lijdelijke kantoorruimte op het grasveld naast de par-
keerplaats bij het gemeentehuis (de Horsterkamp 8).
De bouwtekening ligt met ingang van vrijdag 1 decem-
ber 1995, gedurende twee weken, ter inzage ter ge-
meente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruim-
telijke ordening (koetshuis).
Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk be-
denkingen aan ons kenbaar maken.

Vorden, 30 november 1995

Burgemeester en wethouders van Vorden,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.
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GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT
openbare kennisgeving van het besluit op de
aanvraag om vergunning
(art. 3:44 Awb)
In
a. het gemeentehuis van Vorden, sektor grondge-
bied, buro milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende
de openingstijden,

ligt vanaf 1 december 1995 gedurende 4 weken ter
inzage de besluiten op de aanvraag van;
1. naam aanvrager: de heer H.J, Pardijs

straat en huisnummer: Wildenborchseweg 7
postkode/gemeente: 7251 KB Vorden
adres van de inrichting: Wildenborchseweg 7 te
Vorden
om: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een agrarisch bedrijf met vlees-
varkens, legkippen en jongvee

2. naam aanvrager: de heer G.T.M. Seesing en me-
vrouw E.M. Belval
straat en huisnummer: Wilmerinkweg 5
postkode/gemeente: 7251 HJ Vorden
adres van de inrichting: Wilmerinkweg 5 te Vorden
om: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een agrarisch bedrijf met paar-
den, schapen en jongvee

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de in-
richting zelf en ontwikkelingen in de direkte omgeving,
is de vergunning verleend onder de voor dat soort in-
richtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.
De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de
ontwerp-besluilen.
BEROEP tegen deze besluiten kan worden ingesteld
door:
a, de aanvrager;
b, de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit

hebben geadviseerd;
c, degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig beden-

kingen hebben ingebracht;
d, degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzi-

gingen in het besluit ten opzichte van het eerdere
ontwerp-besluit;

e, enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijk-
erwijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen in
te brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum
van terinzagelegging worden ingediend bij de Raad
van State, Postbus 20019.2500 EA 's-Gravenhage en
wel vóór 12 januari 1996.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de be-
schikking danwei tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoem-
de termijn worden gericht aan de voorzitter van de af-
deling bestuursrecht Raad van State, wil het besluit
niet binnen 6 weken na de terinzagelegging van
kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt
pas van kracht als op dat verzoek door de Raad van
State is beslist.

Datum: 28 november 1995

Burgemeester en wethouders van de
gemeente Vorden.
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling
voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, buro
milieu, tel. 0575-557483 (doorkiesnummer), fax 0575-
557444

JVWV
GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER openbare

kennisgeving ontwerp-besluit
Algemene wet bestuursrecht (art. 13.4 Wmb en art.
3.19 Awb)
In
a. het gemeentehuis van Vorden, sektor grondge-
bied, buro milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende
de openingstijden,

ligt vanat 1 december 1995 gedurende 4 weken Ier
inzage het ontwerp-besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager: de heer S. van der Meulen
straat en huisnummer; Kapelweg 12
postkode/gemeente: 7233 SC Vierakker
adres van de inrichting: Kapelweg 12 te Vierakker

om: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende ver-
gunning voor een fokvarkensbedrijf met schapenhou-
derij

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden mei toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de in-
richting zelf en ontwikkelingen in de direkte omgeving,
is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften
in het belang van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
kunnen schriftelijk alswe! mondeling door een ieder
worden gemaakt gedurende de termijn van ter inzage-
legging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebe-
stuurworden ingediend vóór 29 december 1995.
Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens
als indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel tegelijkertijd met de be-
denkingen, schriftelijk aan ons college verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden
ingebracht tot het einde van de termijn van 4 weken
van de ter inzagelegging.

Datum: 28 november 1995.

Burgemeester en wethouders van de
gemeente Vorden,
de secretaris,
mr. A.H.B, van Vleuten

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling
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