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Staand applaus van 'eigen volk' voor
'Hoe? Zo!'

'Fifteen love'. 'Zeg kerel zeg eens, hoe is het toch met je sekretaresse waar
je een meer dan zakelijke relatie mee hebt?' 'Thirty Love'. 'Niks mee aan
de hand zeg, die heb ik allang gewipt'. 'Forty Love'. Gunst zeg is het al
zoveel, wat een mooie partij hé?'

Het publiek in de zaal van 'De Her-
berg' schudde van het lachen. Twee
'kerels' met een hete aardappel in de
mond die al pratend naar een partijtje
tennis zaten te kijken, het liefst over
vrouwen spraken met daar tussen
door het sonore geluid van de scheids-
rechter. Een ijzersterke schets van de
cabaretgroep 'Hoe? Zo!' die vrijdag-
avond zoals de groep het zelf al aan-
kondigde dit keer voor 'eigen volk'
optrad.
'Hoe? Zo!' is ook inderdaad een caba-
retgroep opgericht door Vordenaren
en een zesman bezetting van Vorde-
naren. Het begon destijds binnen Jong
Gelrc waar ze met succes optraden in
diverse culturele wedstrijden. Er
kwamen nadien nog verzoeken bin-
nen voor optredens elders zodat de
broers Erik en André Knoef, de zus-
sen Karin en Yvonne Boers, Henriet
Fokkink en Gerrit Regelink definitief
besloten een cabaretgroep op te rich-
ten met de naam 'Hoe? Zo!' En met
succes. Vrijdagavond in Vorden bleek

dat 'Hoe? Zo!' nog lang niet aan het
eind van haar Latijn is. Sterker, er ligt
ongetwijfeld nog een hele toekomst
voor hen open. In het ruim twee uur
durend optreden, een scala van liedjes
en schetsjes. Het talrijke publiek ge-
noot met volle teugen. Jammer alleen
dat na een komische situatie het spel
soms te snel wordt hervat, terwijl de
zaal nog in een deuk ligt, waardoor er
tekst verloren gaat. En humor dat was
er volop. Een persiflage op de 06 lij-
nen van babbelbox tot sex. En zo liet
'Hoe? Zo!' horen dat eenzaamheid
'Big Business' is. 'Man zoekt vrouw',
allemaal zeer grappig onder de aan-
dacht gebracht. Het bemiddelingsbu-
reau 'De scheve Deksel' voerde een
Zweedse vrouw ten tonele die aan een
Nederlandse man gekoppeld moest
worden.
Werkelijk schitterend het taaimisver-
stand.
En dan de rubriek 'Medisch allerlei'
met de problemen van de 'neklozen'
en 'flattulentie'. Je bent er maar mooi

klaar mee wanneer je 'een wind' niet
kunt ophouden. Een prachtig lied ge-
titeld 'Ik heb zo'n jeuk, ik heb zo'n
kramp, ikheb zo'n piene in de boek'.
Veel dial^A 'we schamen ons er niet
voor, we gaan prat op plat, zo zong de
groep en tot welke spraakverwarring
dialekt kan leiden. In de diverse the-
ma's die aan de orde kwamen zeer
sterke woordspelingen bijvoorbeeld
het 'PoqÉfcalbum'. Erik Knoef, de
leider va^de groep, tevens tekst-
schrijver van de schetsjes en de lied-
jes, tevens de man die de veelvuldige
(goede) zang op de gitaar begeleidde,
verdient een groot compliment. Heel
gevoelige liedjes over een jongetje
die heel erg verdrietig is over de
scheiding van zijn ouders en over opa,
liggend in 4 Zuid. Het 'Pinda' lied
waarbij een televisie-kijkend huisge-
zin al 'knabbelend' de ellende op de
wereld aan zich voorbij ziet trekken.
Daarnaast hele vrolijke liedjes zoals
bv. 'Hanna van de Sleager' en 'Moo-
der ik loat oe niet goan' en het slotlied
waarin het publiek vriendelijk wordt
verzocht 'op te stappen'. En dat deden
de aanwezigen in de zaal, echter na
eerst 'Hoe? Zo!' een staande ovatie te
hebben gebracht.

Drie jubilarissen op
school 'Het Hoge'
Op 25 november jl. is op feestelijke
wijze herdacht dat mw. G. Bakker-
Scholtens op 5 juli jl. 25 jaar aan het
onderwijs is verbonden. De heer H. J.
Reindsen werkte op l augustus 25
jaar op school 'Het Hoge', vanaf 1979
als directeur. Op l november was de
heer B. H. Lieverdink 25 jaar in over-
heidsdienst. De leerlingen hebben
's middags een lied met in de tekst ei-
genaardigheden van de jubilarissen
gezongen. Vervolgens is een vossen-
jacht in de directe omgeving van de
school gehouden. De middag is afge-
sloten met een gezellig samen zijn in
de gemeenschapsruimte van de school
met direkte familie, collega's, bestuur,
ouderraad en medezeggenschap-
sraad.

Bridgeclub 'B.Z.R.'
Uitslagen: groep A; l mv. van Burk/
mv. Hendriks 70.2%, 2 mv. van de
Berg/mv. Smit 58.9%, 3 Hr. Greida-
nus/Hr. Kloosterman 53.6%. Groep
B; l Mv. van Manen/Mv. den Elzen
61.2%, 2 Mv. Gasseling/Mv. Warnaar
61.1%, Mv. Hartog/Hr. Hartog
58.4%. ledere woensdagmiddag in
het Dorpscentrum 't Stampertje, inl.
2830.

Enthousiast optreden
gospelkoor Discipel
Zaterdagavond 27 november jl gaf
het koor Discipel een concert in de
Vordense Dorpskerk. Het koor, be-
staande uit bijna 40 jongeren uit ge-
heel Nederland, bracht voor de
pauze een groot aantal Nederlands-
talige liederen ten gehore. Na de
pauze volgde een musical-achtige
compilatie van teksten, uitbeelding
en zang, met als thema 'Levend wa-
ter'.

Namens de Hervormd/Gereformeer-
de Jeugdwerkgroep, die dit concert
organiseerde, verwelkomde Irma
Geerlings het koor Discipel. Hierna
ging het programma van start met lie-
deren die veelal vertaald zijn uit het
Engels. Enkele van deze liederen wa-
ren al eens ten gehore gebracht bij een
eerder optreden van het koor in Vor-
den, zodat deze konen worden mee-
gezongen.

Er werd veel variatie aangebracht in
de muzikale begeleiding (saxofoon,
fluit, elektrische drum, elektrische gi-
taar en keyboard), wat een boeiend
geheel opleverde. Veel liederen wer-
den bovendien mede door solisten ge-
zongen, wat het programma een af-
wisselend karakter gaf. Het lied 'Wie

gelooft' werd bijvoorbeeld door de
soliste met warmte en gevoel ge-
zongen. Doordat het programma-
boekje met de gezongen teksten was
uitgereikt, werden niet alle nummers
aangekondigd, zodat de vaart erin kon
blijven. Een professionele licht- en
geluidsinstallatie en de goed getimde
bewegingen van de koorleden com-
pleteerden het geheel.

Musical
Na de pauze bracht Discipel een mu-
sical-achtig programma, getiteld 'Le-
vend water', een gedeelte van het Jo-
hannes-evangelie werd hierbij als ba-
sis gebruikt. De acteertalenten van
enkele koorleden werden hierbij goed
aangesproken, zoals degene die de
Samaritaanse vrouw speelde, zij
bracht alles met haar mimiek prima
over. De verschillende solisten lieten
horen dat ze goede kwaliteiten bezit-
ten. Het koor had, evenals bij de vori-
ge twee optredens in Vorden een ent-
housiaste uitstraling en zuivere klank.

Wel ontbrak het echter, in vergelij-
king met de vorige twee keer zo nu en
dan aan verstaanbaarheid.

Oecumenisch
Jongerenwerk
Vanaf september is men 3 keer sa-
mengekomen in het gebouw With-
mundi, 2 keer met de groep van 13 en
14 jaar en l keer met de groep school-
verlaters. Op de eerste avond, 10 sep-
tember, liet de jeugd van 13 en 14 jaar
zich in meer of mindere mate uit over
het via de wensboom zelf gekozen
thema 'Verliefdheid'. Dit ondermeer
aan de van zelf in te vullen tekeningen
van 'Liefde is'. De opkomst was
goed. De groep van 8 schoolverlaters
ging op 29 oktober letterlijk en fi-
guurlijk met 'Energie' aan het werk.
Eerst zoveel mogelijk balonnen stuk
blazen en daarna met de energie die
deze kapot geblazen ballonnen verte-
genwoordigen aan het werk. Waar
steekje zoal energie in en hoe verdeel
je dat. Bijv. sport, school, thuis hel-
pen, TV en spel. Ben je hiermee teve-
reden? De leiding was in ieder geval
tevreden over het verloop van deze
eerste avond voor schoolverlaters. Op
12 november ging de groep van 13 en
14 jaar met het onderwerp Vandalis-
me aan de slag. Dit naar aanleiding
van de Anti-Vandalisme video 'Gooi
nietje eigen glazen in'.

Kerstviering KBO
De KBO IJsselsenioren houdt op
woensdagmorgen 8 december a.s. de
Kerstviering in zaal Herfkens te
Baak. Deze viering begint met een
Eucharistie-viering voor doeden en
overledenen van de K^A Pastor
Lammers uit Hengelo G zal hierin
voorgaan. Het koor van Baak ver-
z,orgd de gezangen. Na deze viering is
er een gezamelijke koffietafel. Hierna
zullen dhr. en mevr. de Gin^uit Die-
ren met 'Corn Dolly's' ee^pcoratief
symbool van vrede en voorspoed,
(zeer de moeite waard) ons deze mid-
dag op een aangename wijze bezig-
houden. Aan het eind van deze mid-
dag krijgt U nog een kop koffie met
rozijnenbrood. Ook niet leden zijn
van harte welkom om samen Kerst te
vieren.

Midwinter-
wandeling
Wildenborch
In de Wildenborch wordt op zondag
12 december a.s. een Midwinterwan-
deling gehouden. Na het grote succes
van de afgelopen twee jaar, is de orga-
nisatie er weer in geslaagd een prach-
tige -geheel nieuwe- route uit te zet-
ten, welke de deelnemers door een
aan natuurschoon zo rijk gebied
voert. Er kan gekozen worden uit
twee afstanden: 7 of 10 kilometer. In-
schrijven kan men 's morgens bij de
fam. Kornegoor, Galgengoorweg 17
te Wildenborch (gem. Vorden). Tij-
dens de route worden de deelnemers
getrakteerd op erwtensoep en glüh-
wein of warme chocolademelk. Mid-
winterhoornblazers zorgen ook dit
jaar voor passende klanken horende
bij deze tijd van het jaar. Een prachti-
ge wandeling welke men niet mag
missen. Omdat de tocht over wandel-
paden, partikuliere terreinen en door
het bos voert is deelname uitsluitend
toegestaan aan wandelaars. Deelne-
mers worden dringend verzocht zich
te houden aan de instrukties met be-
trekking tot parkeren.

Kerstconcert
Vierakker
Op maadagavond 20 december a.s.
wordt er een kerstconcert gehouden in
de R.K. kerk te Vierakker. Medewer-
king zal worden verleend door het
Vordens Mannenkoor, Harmoniever-
eniging ' Jubal' en het Gemengd zang-
koor 'St. Willibrord'. Na afloop van
het concert zal er een vrijwillige bij-
drage worden gevraagd voor de res-
tauratie van het kerkorgel. Teven kan
men in het Ludgerusgebouw nog even
gezellig napraten onder het genot van
een kopje koffie.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag 5 december Tweede Advent 10.00 uur
ds. K.H.W. Klaassens, gezinsdienst, gezamen-
lijke Herv./Geref. dienst.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 5 december 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens, gez. gezinsdienst in N.H. Kerk;
19.00 uur dhr. W.J. Schot.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 4 december 18.30 uur Eucharistievie-
ring.

RK Kerk Vorden
Zondag 5 december 10.00 uur Eucharistievie-
ring, Volkszang.
Weekend-Wacht-Pastores: 5-6 december Pas-
tor E. Lammers, Hengelo, tel. 05753-1275.

Huisarts 4-5 december dr. Haas.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1678. Adres: Christina-
laan 18.

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

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

Dierenarts van zaterdag 4 december 12.00 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Noordkamp,
tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 4-5 december G.W. Jelsma, Lochem,
tel. 05730-51870.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

Politie telefoon 05752-1230 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijden van het
kantoor zijn (onder voorbehoud): maandag van
08.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur;
dinsdag de gehele dag gesloten; woensdag van
13.00 tot 17.00 uur; donderdag de gehele dag
gesloten; vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 17.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich
wenden tot de politie te Lochem, Prins Bern-
hardweg 25, 7241 DH Lochem, telefoon
05730-54931 of postbus 46, 7240 AA
Lochem, fax 05730-57829.

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

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

Woningbouwvereniging Thuis Best' School-
straat 11 A, tel. 05752-1494. Onderhoudsklach-
ten en technische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot
9.00 uur. Spreekuur ma. en wo. 11.00-12.00 uur.

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

Regionale Stichting voor Thuiszorg en
Maatschappelijk Werk Zutphen
Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Zutphenseweg 1c, VOR-
DEN, tel. 05752-2148.
Maatschappelijk werk: Zutphenseweg 1c, VOR-
DEN, tel. 05752-2129.
Alpha-hulpverlening: hoofdkantoor Zutphen, tel.
05750-43800. Bezoekadres: Hogestraatje 3,
ZUTPHEN. Correspondentie-adres: Postbus
4012, 7200 BA ZUTPHEN.

Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Gelderland
Afd. Vorden-Wamsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806. Openingstijden uitleen-
spreekuur: maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje december mevr. Wolters, tel.
1262 b.g.g. 6875. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor Thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere donder-
dag van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH
kerk.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

VVV-kantoor Openingstijden t/m 23 december:
maandag t/m donderdag 10.00-12.30 uur; vrij-
dag 9.30-15.30 uur.

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

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Geopend ma. t/m vrij. van 9.00-12.00
uur, 's middags vlgs. afspraak.

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk. Tel. 05752-3405.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

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. 05750-44141. Overige
dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel.
nr.: 055-224150.

VIERAKKER - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 5 december 10.00 uur ds. S.H. Pon-
stein-Troelstra, Epse.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 4 december 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 5 december 10.00 uur Eucharistievie-
ring.

Weekend-Wacht-Pastores: 5-6 december Pas-
tor E. Lammers, tel. 05753-1275.

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

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

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

Doopdienst
Er is in de Hervormde Kerk een
Doopdienst vastgesteld op 19 decem-

ber. Wie zich daarvoor wil aanmelden
kan het beste z.s.m. even bellen naar
ds. Westerink, tel. 3252. Dan kunnen
onderling verdere afspraken worden
gemaakt.



Benut
uw

stem l
Voor informatie: Tel. 3150.

GITAARLES

Gedipl. docent geeft les in
Zutphen en Steenderen.
Voor kinderen en volw.

Inl. Eduard Peelen

Tel. 05750-16240.

• Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

Jan ter Beek
05752-1807

VOOR AL UW

STAL-
REPARATIES

LAS- en
CONSTRUCTIE-

WERK

BORGONJEN
Vosheuvelweg 6
7261 PD Ruurlo

Tel. 05735-2761

verhuur
verkoop
onderhoud
Tevens verhuren wij
sneeuwkettingen.

&

B
O C H E M

32. Lochem 05730-54189

Bij Sinterklaasavond hoort

GEVULDSPECULAAS
zuiver roomboter en gevuld

met 100% amandelspijs

JLLkS

Burg.Galléestraat22
Vorden-Tel. 1877

TE KOOP

voor het afdekken van
aardappelen, bieten enz.

2* keus dik

land bouwfolie

Ook isolatiefolie
verkrijgbaar.

afm. 1.20-1.50-2 m hoog

BIJ:

GOOSSENS
Steenderenseweg 11

Hengelo-Tel. 05753-2139

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mijter Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zèif meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

DE MEERWAARDE VAN HET
BESTE ZEUGENVOER ZIT

NIET ALLEEN IN DE KORRELS.
Met 3 vocrsoorten in zowel de dracht- als

lactatiolasG hoeft Hendrix voor elk bedrijfstype hel
boslo voer. Maar dat is niet de enige meerwaarde
van ons nieuwe zeugenprogramma.

Naast een (bij do voerprijs inbegrepen) vaste
adviseur biedt Hendrix u (legen een tair tarief) ook
professionele ondersleuning op het gebied van
(ver)bouwcn, milieu, quola, auto-

matisering en bedrijfseconomische ( 'huivend
zaken. Dus wol do toekomst ook \ B'
brengt, samen mol Hendrix bent u
er klaar voor.

Bespreek de mogelijkheden
eens mol de Hondrix' dealer.

WIE VERDER KUKT, KIEST VOOR
DE DEALER VAN HENDRIX1 VOEDERS

f>> hendrix'voeders

Ftanstvers
Hen9SÖ753-̂

BES" Vlogen

crry-MDp
KERKSTRAAT6 TELEFOON 05440-61308

ZATERDAG 4 DECEMBER

TILT
ZONDAG 5 DECEMBER

LE ROUX
VERWACHT

ZATERDAG 18 DECEMBER
WILLIE BATENBURC

DONDERDAG 30 DECEMBER
BOH FOI TOCH

KAARTEN IN DE VOORVERKOOP F, 12,50
BUSINFO TEL.: 05440-64145

TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

*v$tev€n&$fyt*t<%

Concordia
W 69

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg35
7251 LA Vorden
Gevestigd in het pand van
vl h schildersbedrijf U itcrwecrd
Tel. 05752-3999
Fax 05752-3429

Als wij klaar zijn met het schilderwerk,
dan is 't ook af!

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Ruime sortering glas - Spuitinrichting - Behangwerk

Winkel in verf, behang etc.

Schildersbedrijf Peters is op zoek naar een
ALL-ROUND MEDEWERKER

die inzetbaar is voor alle facetten van het schildersvak,
zoals: onderhoud, renovatie, nieuwbouw en glaswerk.
Daarnaast moet hij een 1.1.-schilder kunnen begeleiden.

Funktie-eisen:
* Afgeronde gezel-opleiding schilderen vereist.

* Zelfstandig kunnen werken.
Ruime werkervaring als zelfstandig werkend schilder.

* Representatief en goede kontaktuele eigenschappen.

OLIEBOLLEN-
KRAAM

in Vorden op het Marktplein
Van l december t/m 31 december 1993

geopend van 10.30 uur tot 18.00 uur.

OLIEBOLLEN
KRENTEBOLLEN
APPELBOLLEN

ANANASBOLLEN
BERLINERBOL

APPELFLAP
APPELBEIGNETS

Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Gezellig!

Voor deze avond een speciale
aanbieding met:

WARME SAUCIJZEN
gevuld met lekker gekruid gehakt

voor l jOO per stuk

* * * * * * * * * *

PIZZA- en/of
HAWAÏ STOKBROOD

'n hartige variatie

DIT WEEKEND voor maar 3,50

* * * * * * * * * *

SLAG ROOM
BORSTPLAATJES

100 gram voor

Voor het gezellige avondje diverse
soorten

PATÉ'S, SALADES en
WORSTSOORTEN

of heett u soms liever een

GOURMET- of

FONDUESCHOTEL?

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 kio 7,95
Grove verse worst 1 k,, 9,90
Magere Varkenslapjes 1 KHO 7,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 3 pond 10,00
Rundergehakt - 12,50

• Hamburgers per stuk 1,00
MARKTAANBIEDING UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi
1 kiio 6,25
Tjap Tjoy
500 gram 6,25

SPECIALITEITEN

Saucijze-
broodjes

4 betalen

Kalkoenrollade
100 gram 1,98

Filet d'Ardenne
100 gram 2,45

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,85

MESSCHERP - GELDIG DO-VRIJ-ZAT

Hamlappen
1 küo 9,95

Slavinken
per stuk 1,00

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
OOK UW ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

RK3L

2 BOS BLOEMEN

8,95
2suPERCYCLAMEN

9,95

EXTRA GROTE KERSTSTER

6,95

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorder. - Tel. 1877

Een kraan in India doet wonderen...

SCHOON WATER NU EXTRA

BROODNODIG giro

SI M AVI
SIMAVI

WATERFONDS

Spruitenbosslraat 6,2012 LK Haarlem. Telefoon (023) 3180 55

Zo'n fijne warme
hall wollen

ONDERBLOUSE
koopt u bij

a/d Zutphenseweg in Vorden

OPGELET !
De Sint is aangekomen en komt ook dit jaar weer bij de

Edah in Hengelo.
Kinderen tot 8 jaar mogen hun schoentje komen zetten

tot en met donderdag 2-12-'93.
Op zaterdag 4-12-93 kunnen jullie tussen 9.30 en 11.30

uur de gevulde schoentjes weer ophalen.
Een fijne Sinterklaas namens Sint en zijn Pieten.

BOTTERMAN
Raadhuisstraat 53 - Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-2000

TE KOOP

voor de koude dagen;

JACKS
nu vanaf 89,-

TRUIEN, WANTEN,
MUTSEN, L AARZEN

GOOSSENS
Steenderenseweg l l

Hengelo-Tel.05753-2139

Bel ons voor

DE WINTERSCHILDER
periode 22 november 1993 t/m 18 maart 1994

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

'ders'oeo'hj
;mmv

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1 208

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - Het Hoge 3
B.g.g. Telefoon 05752-2039
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

KERSTINKOPEN IN

DUITSLAND

Düsseldorf en Munster
Prijs f 32-p.p.

(DüsseWort excl. kaartjes Bahnhof)

10/12 t/m 22/12

KERSTMARKT
ANTWERPEN

f 34-p.p.
13/12 t/m 19/12

(Alles bij voldoende deelname.)

HAVI Reizen

J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14

VOORST

Tel. 05758-1334



Vol vreugde verwacht.
Met liefde ontvangen.
Ons kindje klein.
Waar wij heel dankbaar
voor zijn.

Gelukkig en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter en
mijn zusje

Gerritje Johanna

We noemen haar

Merel

Jan, Anniet en
Ruben Steenblik

23 november 1993
Steenderenseweg 21
7255 KC Hengelo (Gld.)

Wij zijn erg blij met de geboor-
te van onze zoon

ROB

Hij weegt 3805 gram en is
51 cm lang.

WIM EN ANS
HEITKÖNIG-HISSINK

29 november 1993
Kerveldijk 4
7223 KC Baak

Ans en Rob rusten van 12.00
tot 15.00 uur en na 22.00 uur.

Tijdelijk adres: Streekziekenhuis
Het Nieuwe Spittaal, Zutphen.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8,50 voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f ?.50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• GEVRAAGD: Hulp in de
huish. in Kranenburg. 1 è 2
ochtenden. Tel. (05752) 1113.

• GEVRAAGD: Huish. hulp 3
a 4 uur per week. Tel. (05752)
1615.

• TE KOOP: Kerstbomen
Blauwspar met kluit, div. ma-
ten. Geschikt voor aanplant!
Hamveldseweg 2, Kranen-
burg. Don. en vr. 13.30-17.00
uur; zat. 10.00-17.00 uur, of na
tel. afspraak: 1909.

• TE KOOP: in één koop 32
m3 beuken brandhout. Tel.
(05752)1101.

• TE HUUR GEVRAAGD:
Aanhangwagenstalling,
omg. Vorden. Tel. 2877.

• GRATIS af te halen: brand-
hout grove den op 1 M. Tevens
geperste houtblokken f 8,50
per dozijn, 3x meer warmte!
Proefpakket gratis. Tel.
(05752)6814.

• 't Is met wat. HOERA! Het is
er toch van gekomen; jullie zijn
er. Henk, Ellen en Feyoena.

• Wintertennis in de hal. U
vindt het buiten toch wat koud
om te tennissen! In Wichmond
in sporthal 'de Lankhorst' zijn
nog enkele plaatsen vrij voor
jan. - febr. - mrt. Opgave tot 15
dec. bij Sociï Tennis, (05754)
1855. Prijs f 77,50 p.p.

• Nieuw hoedenatelier:
hoeden op maat, ook voor
bruiloften. Openingstijd: 9.00-
12.00 uur. Veldsebosweg 20,
Warnsveld. Tel. 05750-22275/
05750-42844.

• TE KOOP: mooie kerstbo-
men, en niet duur, uitzoeken
op het land. Bij J. Peppelman,
Kerkhoflaan 1a, Vorden.

• TE KOOP: kerstbomen.
Oude Borculoseweg 16,
Warnsveld. Tel. 05751-1335.

• TE KOOP: modern blank
eiken 3-2-1 zits + salontafel,
i.z.g.st. Prijs f 750,-. Tel.
05753-2272 (na 18.00 uur).

• TE KOOP: Saab 99 GL, bj.
'82, i.g.st., APK tot 12-'94,
f 3.500,-. Tel. 05750-28739.

• TE KOOP: gaskachel,
schoorsteenaansluiting, ge-
schikt voor kantoor of berging.
Tel. 05735-1384.

• Zwarte Piet komt bij u aan
huis. De Vordense Piet is ver-
huisd naar Zutphen. Nieuw te-
lefoonnr. 05750-40270.

• TE KOOP: voederworte-
len. F. van Amerongen, Schut-
testraat 12, Vorden.
Tel. 05752-6408.

• TE KOOP: een aantal dege-
lijk gerestaureerde grenen
meubelen en andere oude
spulletjes o.a. Godin hout-
kacheltje. Tel. 05752-3458.

Op maandag 13 december a.s.
hopen wij ons 25-jarig huwelijk te
vieren.

Jan en Willie Rietman

Gelegenheid tot feliciteren van
14.00-15.30 uur in Café-Restaurant
'De Boggelaar', Vordenseweg 32 te
Warnsveld.

"t Makkink'
Boshuisweg 3, 7233 SE Vierakker

Wij willen een ieder die in welke vorm ons
hebben gelukgewenst door de vele kaarten,
bloemen, kado's en persoonlijk, hartelijk
bedanken, na ons 40-jarig huwelijksfeest
van 12 november 1993. Dit is voor ons een
onvergetelijke dag geweest.

Fam. J. Kettelerij
H. H. Kettelerij- Wolsink

't Hoge 37, Vorden

Heden overleed onze lieve moeder en oma

JANNA HULSHOF
WEDUWE VAN HARMEN MEULENBRUGGE

op de leeftijd van 88 jaar.

Kinderen en kleinkinderen

Zutphen, 30 november 1993
Correspondentie-adres: Margrietlaan 2a, 7251 AT Vorden

Gelegenheid tot condoleren op vrijdag 3 decem-
ber van 10.00-10.25 uur in het uitvaartcentrum,
Het Jebbink 4 te Vorden.

Aansluitend zal er om 10.30 uur de rouwdienst
worden gehouden, waarna om ca. 11.00 uur de
begrafenis zal plaatshebben op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat vanaf
vrijdag 3 december 1993 tot en met 2 januari 1994,
voor een ieder op de gemeente-secretarie, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis),
ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan: 'Indu-
strieterrein Telecommunicatiestation 1993'.

Dit plan schept mogelijkheden voor de bouw van een
53,5 meter hoge antennemast aan de Handelsweg.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
zijn eventuele bezwaren tegen dit plan (schriftelijk)
kenbaar maken aan de Gemeenteraad van Vorden,
Postbus 9001, 7250 HA VORDEN.

Vorden, 2 december 1993.
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend om met toepassing van het bepaalde in artikel
19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, jo. artikel
50, lid 6 van de Woningwet, medewerking te willen
verlenen aan het bouwplan van PTT Telecom b.v. te
Den Haag voor het bouwen van een 53,5 meter hoge
antennemast aan de Handelsweg (industrieterrein).

De op het bouwplan betrekking hebbende bouw- en
situatietekeningen liggen van vrijdag 3 december tot
en met 16 december 1993 op de gemeente-secreta-
rie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis) ter inzage, met de mogelijkheid om hierte-
gen gedurende die periode schriftelijk bezwaren bij
ons in te dienen.

Vorden, 2 december 1993,
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat vanaf
vrijdag 3 december 1993 voor een ieder ter gemeen-
te-secretarie ter inzage liggen de door Gedeputeerde
Staten van Gelderland bij besluiten van 16 november
1993, nummers RG93.58744 en RG93.58752 onher-
roepelijk goedgekeurde bestemmingsplannen 'Wich-
mond 1992, no. 1' en 'Buitengebied 1993, no. 1'.

'Wichmond 1992, no. 1 ' heeft betrekking op wijziging
van de bestemming industrieterrein in een bestem-
ming voor woondoeleinden voor het perceel Baron
van der Heydenlaan 1.

'Buitengebied 1993, no. 1' heeft betrekking op het ver-
enigingsgebouw voor de postduivenvereniging aan de
Hengeloseweg 12. .

Vorden, 2 december 1993.
De burgemeester voornoemd,
E.J.C.Kamerling.

CAFÉ - REST. - DIV. ZALEN

„SeBerherg'l
DORPSSTRAAT 10 - VORDEN

VRIJDAGAVOND 10 DECEMBER

doublé

Van
JONG

tot
OUD

Duif

Je schatje

WINTER-
AANBIEDING:

NOORSE
VESTEN

10%
KORTING

BIJ:

DEMIBYOU
Zutphenseweg 8

VORDEN

Bepaal zelf je
gewicht

Vraag mij hoe.

Tel. 05752-1117

Elly Teeuwen
Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

Jong Belegen
kilo

Emmentaler
100 gram

Brie Noot
100 gram

Halvetta 20+
500 gram

Kaassalade
150 gram

10.98

_2.29

_2.49

_6.45

_2.39
Roompaté
100 gram 1.89
Nootmelange gezouten, gebrand of
ongezouten
250 gram 4.25

Roomborstplaat
100 gram 2.98
Zoekt U op het laatste moment een
cadeau, loop even binnen bij
*LeChateau'.

• Kringloopbedrijf de Cir-
kel: elke dinsdagmiddag halen
wij uw bruikbaar huisraad op.
Belt u even voor 'n afspraak.
Tel. 05730-56968.

ALLES VOOR UW AUTO

Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 - - Vorden - - Tel. 05752-3228

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

de blauwe hand
05752 2223 vorden
burg.galleestraat
36

voor kado' s en
kadootjes

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05750 - ' 29 31
dag en nacht bereikbaar

ECHT HÉÉL LEKKER
zijn de eigengemaakte

CHOCOLADE-
LETTERS

LUS
Burg. Galléestraat 22
Vorden-Tel. 1877

JE BLIJFT KIJKEN U

naar die gezellige en
feestelijke kado's

BIJ:

BLOEMENSPECIAALZAAK

dijkfrman
Zutphenseweg 5 Vorden Tel. (05752) 13 34

FLEURIG & GROEN

KEUR
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

TOPPERS
Voor een surprise groot of klein

MOET DE SINT BIJ ONS ZIJN.
Geldig do. 2 - vrij. 3 - zat. 4 dec.

Mooie malse
KIPFII.ET

500 gram 6598

DONDERDAG T/M ZATERDAG:

Bij aankoop van
4 kip cordon bleus

1 DINOSAURUS GRATIS

KEURKOOPJE DONDERDAG 2 DEC.

Overheerlijke VARKENS

CORDON BLEU
100 gram l .

SPECIAL

KATEN VARKENS-I
HAASJES

100 gram £

VLEESWAREN
SPECIAL:

PEPERCARREE

100 gram J

K E U R S L A G E R

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

BONNE LOUISE

HANDPEREN
11/2KILO " .95

WITLOF KLASSE!

PER KILO 2.95

SALUSTIANA
SINAASAPPELS

VOOR HAND OF PERS

15 VOOR 3.95

MAANDAG
6 DEC.:

PANKLARE
Spitskool

500 gram 1 V 0

DINSDAG
7 DEC.:

PANKLARE
Stoofscho-

tel

500 gram fcöU

WOENSDAG
8 DEC.:

PANKLARE
Kool raap

500 gram 1 \7 0

Fam. J. Huitink - Burg. Galléestraat 3 - Vorden

Voor het heerlijk avondje
hebben wij voor U:

amandelstaven -gehaktstaven
amandelletters-gehaktletters
chocoladeletters -
saucijzebroodjes
speculaasjes klein en groot
speculaaspoppen klein en groot
borstplaat - marsepein figuren

Allemaal
van de beste kwaliteit!

Sint
Nicolaastaart

NU van 22,50 voor

19,95

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



JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER

LETTER

NU

wS
TiiTi r^
svófËÏI

NU 20 VOOR

«e°Ue£
N(J 10 VOOK

DANSAVOND MET
KOUD/WARM BUFFET
ALL IN PRIJS f 50.—

MUZIEK HANSKA DUO
8 januari 1994

PLAATSRESERVERING GEWENST
Telefoon: 08343-1388

ZAAL LOVINK
CAFÉ'DENIJMAN'
Halle-Nijmanweg 13, Halle

WIIINK
l SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATlfBfDRUF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

Tonny Jurtiërfs
>>< AUTOSCHADE

^HZRSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

Hou uw body fit met
THERMOFIT

Halfwollen ondergoed
TE KOOP BIJ:

In Vorden op zaterdag 18 december een fraaie
Kerstmarkt, maar Hengelo Gld. doet het één week
eerder en wel op zaterdag...

1 1 december
KERSTMARKT
Hengelo Gld.

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

a/d Zutphenseweg in Vorden

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Optredens van zang en muziek in de
Remigiuskerk (Kerkstraat).

Op de Kerstmarkt zelve een keur aan
deelnemers, met o.a. als extra aktiviteit
rondrit per arreslee (in de middaguren) en
verder een levende Kerststal; kerstmannen
met kleine surprises; en gratis beker
chocolademelk voor de kinderen; tiffany
(glas-in-lood); midwinterhoorn blazen en
maken; kaarsen vervaardigen enz.

KERKSTRAAT
16.30-23.00 uur

O KOM
ZATERDAG KIJKEN

WAT IK BIJ DE SHELLPOMP VIND

EN EEN LEKKERE VERRASSING
VOOR ELK KIND

DUS

SNEL NAAR SHELL
AUWBIDRUF

Groot
jebbink

Nieuwstad 36 / Rondweg 2 - Vorden - Tel. 05752-1794

SHELL TANKSTATION MET LPG

OPENINGSTIJDEN 4 DECEMBER: 8.00-19.00 UUR.

ZATERDAG
4 DECEMBER

16.00 UUR
SLUITINGSTIJ

Opnieuw weer een
lampionoptocht voo

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

jeugdige Pieten

Voor de Vordense kinderen tot 12 jaar
Op zaterdag 4 december wordt er een lampionoptocht georgani-
seerd voor kinderen tot 12 jaar, die zich verkleed en geschminkt
hebben als Zwarte Piet. Voor de leukst verklede Pieten worden
prijzen beschikbaar gesteld, terwijl elke deelnemer ook nog een
verrassing ontvangt.
Na de beoordeling en uitreiking van lampions wordt er een rond-
tocht gelopen door het dorp onder leiding van Concordia.
Ouders zijn natuurlijk van harte welkom en mogen ook meelo-
pen. 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. 13.00 uur verzamelen. 13.30 uur ver-
trek lampionoptocht.
Route O.L.S. - Kerkstraat - Burg. Galleestraat - Het Wiemelink
- De Boonk - Zutphenseweg - Dorpsstraat - Stationsweg - Mo-
lenweg - Insulindelaan - Kerkstraat - O.L.S.
Doe allemaal mee! Des te meer plezier. Langs de route kan men
ook volop genieten van een kleurrijk schouwspel.

Harmsen Vakschilders is een snel
groeiende onderneming waar een
enthousiast team goed opgeleide

vakschilders garant staat voor
professioneel schilder- en onder-
houdswerk voor zowel utiliteits-

bouw, bedrijven en particulieren.
Met vestigingen in Hengelo Gld

en Zelhem wordt in totaal aan
20 personen werkgelegenheid

geboden. Goede advisering, voor-
bereiding en uitvoering leveren de
garantie voor zorgeloos vakwerk.

Daarnaast is Harmsen Vakschil-
ders gespecialiseerd in kleur- en

interieur. Door deze completering
van haar dienstenpakket is Harm-
sen Vakschilders in staat om een
compleet pakket te bieden voor

zowel in- als exterieur.
Advisering, levering en uitvoering

vormt een drie-eenheid met als
voordeel dat alle elementen moei-

teloos op harmonieuze wijze op
elkaar afgestemd kunnen worden.

Om alle activiteiten beter tot ont-
plooiing te laten komen, betrekt

Harmsen Vakschilders begin 1994
haar nieuwe huisvesting. Het fraai

vormgegeven nieuwe bedrijfs-
pand, dat in hoge mate aan alle

milieuvoorschriften voldoet, biedt
volop ruimte voor verdere

expansie van alle activiteiten.

Met name de afdeling Kleur & Interieur wordt in het nieuwe
bedrijfspand fors uitgebreid middels een 400 vierkante meter
grote showroom. Voor deze vernieuwde en uitgebreide afdeling

zijn wij derhalve op zoek naar een:

Wij zoeken een enthousiaste, creatieve duizendpoot die zelfstan-
dig kan opereren en met voldoende affiniteit met interieurinrich-
ting. Met uitstekende contactuele eigenschappen, het liefst woon-
achtig t n Hengelo of in de regio. Sollicitanten met ervaring genie-
ten de voorkeur.

Tot de taken behoren o.a. het adviseren en verkopen van zaken
als verf en behang, wandbekleding, raam- en wanddecoraties,
gordijnen en diverse soorten vloerbedekking en -afwerking.
Verder ook alles wat met kleur en onderhoud betreffende het bui-
tenschilderwerk van woningen en objecten te maken heeft.

Wij bieden een prettige en collegiale werksfeer met voldoende
ruimte voor initiatief en ideeën. Vanzelfsprekend belonen we je
inzet met een bij de functie passend salaris en goede arbeids-
voorwaarden.

Ben jij die creatieveling met commerciële inslag en voel je wel
wat voor zo'n uitdaging? Reageer dan snel, en schrijf een korte
bondige sollicitatiebrief naar: Harmsen Vakschilders,
t.a.v. dhr. B.H. Harmsen, postbus 59, 7255 ZH Hengelo Gld.

Voor verdere informatie over de functie kunt u ons telefonisch
bereiken onder nummer; 05753-1292.

HARMSEN
VAKSCHILDERS

l Hengelo Gld - Zelhem



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

Donderdag 2 december 1993
55e jaargang no. 36

'ORDEN

••v,ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over
aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een be-
sluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders hun advies daarna nog bij of
houden ze het voorstel aan. Ook kunnen burgemeester en wethouders raads-
voorstellen intrekken. De leden van de commissies zijn ook raadslid.

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

De commissie voor middelen en gemeentewerken vergadert op dinsdag 7 de-
cember om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende
onderwerpen:

— exploitatie-opzet bestemmingsplan De Wogt 1993;
— bouwrijpmaken van gronden complex De wogt 1993;
— geautomatiseerd groenbeheer;
— automatische incasso van gemeenteljke belastingen.

De commissie voor Bestuur en Ruimtelijke Ordening vergadert op dinsdag 7
december 1993 om 20.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de vol-
gende onderwerpen:

— verkoop grond op industrieterrein Werkveld;
— aanpassen verordeningen aan de Algemene wet bestuursrecht;
— verhuur jachtrecht; uitbreiding delegatie;
— bestemmingsplan 'Wichmond 'De Wogt' 1993';
— naamgeving nieuwe weg ten zuiden van de Dorpsstraat in Vorden en het ge-

ven van de bestemming van openbare weg;
— schadeclaim artikel 49 Wet op de Ruimtelijke Ordening.

De commissie voor milieu, welzijn en personeel vergadert deze maand niet.

CHADECLAIM DOOR AANLEG MINI-ROTONDE

1EUWJAARSRECEPTIE

DE NIEUWJAARSRECEPTIE HOUDT HET GEMEENTEBE-
STUUR OP VRIJDAG, 7 JANUARI 1994 IN HET GEMEENTEHUIS.
DEZE RECEPTIE BEGINT OM 20.00 UUR.

MEENTERAADSVERGADERING

Op dinsdag 21 december aanstaande vergadert de gemeenteraad in het
gemeentehuis. Deze vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur.
Aan het eind van deze vergadering, na de rondvraag, bestaat de moge-
lijkheid om in het openbaar tegen de gemeenteraad te spreken. Dit mag
niet gaan over een van de onderwerpen die op de agenda staan, omdat u
daarover in de commissievergadering in kunt spreken. Indien u in de
raadsvergadering het woord wilt voeren moet u dit op de maandag voor-
afgaande aan de raadsvergadering opgeven bij de gemeentesecretaris.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

— verkoop grond op industrieterrein 'Werkveld';
— aanpassen verordeningen aan de Algemene wet bestuursrecht;

— verhuur jachtrecht en uitbreiding delegatie;
— bestemmingsplan 'Wichmond, 'De Wogt' 1993';
— bouwrijpmaken van gronden in het complex 'De Wogt 1993';
— geautomatiseerd groenbeheer;
— naamgeving nieuwe weg ten zuiden van de Dorpsstraat en het geven

van de bestemming van openbare weg;
— schadeclaim artikel 49 Wet op de Ruimtelijke Ordening;

matische incasso van gemeentelijke belastingen.

De aanleg van de mini-rotonde op het kruispunt Rondweg-Baakseweg het Hoge geeft één inwoner van Vorden aanleiding
om een schadevergoeding te vragen omdat naar zijn mening de waarde van zijn woning door de mini-rotonde zou dalen.

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor geen schadevergoeding toe te kennen omdat de aanleg van de
rotonde geheel past binnen de bestaande bestemming. Er is dus geen sprake van een nieuwe rechtstoestand. Burgemees-
teren wethouders tonen dit ook aan aan de hand van eerdere uitspraken van rechters in soortgelijke gevallen.

Ook voor u heeft de invoering van de Algemene wet bestuursrecht gevolgen.

VERGUNNINGENA
In de week van 22 tot eWnet 26 no-
vember jongstleden hebben burge-
meester en wethouders vergunning
verleend aan:

— de woningbouwvereniging Thuis
Best voor het bouwen van 4 wo-
ningen aan de Lindeselaak 60 tot
en met 66 (even) te Wichmond;

— de woningbouwvereniging Thuis
Best voor het bouwen van 4 wo-
ningen aan de Laege 24 tot en met
30 (even) te Vorden;

— boomkwekerij Lucassen voor het
plaatsen van 3 tunnelkassen op het
perceel Hamsveldseweg 10 te Vor-
den.

— de gemeente Vorden voor het
bouwen van een abri op het perceel
Hamsveldseweg l O te Vorden;

— de heer J.M. Uiterweerd, voor het
vellen van l berk op het perceel
Zutphenseweg 58 te Vorden.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kunt u binnen dertig
dagen na het verlenen van de vergun-
ning bij het college van burgemeester
en wethouders een bezwaarschrift in-
dienen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

NATIONALE OMBUDSMAN

Per l november is het werkterrein van de Nationale ombudsman uitgebreid. Be-
handelde hij tot nog toe klachten van burgers over de wijze waarop zij zijn be-
handeld door(ambtenaren van) de rijksoverheid en de politie, vanaf deze datum
is de Nationale ombudsman ook bevoegd om klachten te behandelen over de
zogeheten zelfstandige bestuursorganen. Dat zijn allerlei zelfstandige instanties
die overheidstaken uitvoeren, maar die niet onder rechtstreekse verantwoorde-
lijkheid van een minister vallen. U kunt daarbij denken aan de bedrijfsvereni-
gingen, de Sociale Verzekeringsbank en de Kamers van Koophandel. Belang-
rijk gegeven is dat de Nationale ombudsman alleen klachten mag onderzoeken
over gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na l november 1993. Overi-
gens wordt het werkterrein van de Nationale ombudsman per l januari 1994
nog eens uitgebreid met de waterschappen. Ook hier geldt dat de Nationale om-
budsman alleen klachten in behandeling neemt over gebeurtenissen die zich na
die datum hebben afgespeeld.

Ook u kunt met veel instanties op het niveau van de rijksoverheid in aanraking
komen. Voor hen is het in geval van een klacht van belang te weten dat de Natio-
nale ombudsman er voor hen is.

Over het werk van de Nationale ombudsman is op het gemeentehuis een pu-
blieksfolder verkrijgbaar. Daarin staat welke klachten de Nationale ombuds-
man in behandeling neemt en welke niet. Achter op de folder is een lijst opgeno-
men met de meest in het oog springende instanties die nu tot het werkterrein van
de Nationale ombudsman behoren.

Bezwaar en beroep.

Belangrijk is dat de bepalingen over
bezwaar en beroep veranderen. U
krijgt in het vervolg zes weken de tijd
om een bezwaar- of beroepschrift in
te dienen. Dit was dertig dagen.

In de uitgave van januari 1994 van
Gemeentebulletin krijgt u meer infor-
matie over de Algemene wet bestuur-
srecht.

BETALEN VAN
GEMEENTELIJKE

BELASTINGENDOOR
MIDDELVAN

AUTOMATISCHE
INCASSO

In 1994 kunt u de gemeentelijke be-
lastingen via automatische incasso
voldoen. U krijgt daarbij de mogelijk-
heid om de belastingen in acht termij-
nen te betalen, waardoor u het bedrag
beter kunt spreiden.

Indien u besluit om op de oude manier
te blijven betalen dan moet u de belas-
tingen in het vervolg voldoen in twee
termijnen. De banken brengen kosten
in rekening voor het betalen met ac-
cept-giro's. Betalen via automatische
incasso is dus voordeliger.

GEMENE WET
BESTUURSRECHT

Op l januari 1994 treedt (waarschijn-
lijk) de Algemene wet bestuursrecht
in werking. Deze wet heeft tot gevolg
dat de gemeenteraad tal van verorde-
ningen op enkele punten moet aan-
passen. Deze aanpassingen zijn alleen
tekstueel. Inhoudelijk (aan het beleid)
verandert er niets aan de verordenin-
gen. Veel bepalingen over termijnen
worden gewijzigd, in plaats van da-
gen of maanden wordt er nu gespro-
ken over weken.

ESTEMMINGSPLAN
DE WOGT IN

WICHMOND

Het bestemmingsplan De Wogt heeft
betrekking op de uitbreiding aan de
oostzijde van het dorp Wichmond.
Het geeft ruimte voor het bouwen van
20 woningen en voorziet in de wo-
ningbehoefte voor de komende 10
jaar in Wichmond.

6 omwonenden hebben bezwaren te-
gen het plan ingediend. Deze bezwa-
ren hebben betrekking op de ver-
keerstechnische gevolgen van het
plan. Er komt een toenemende ver-
keersdruk op wegen en kruisingen
buiten het plangebied ( de kruising
Baakseweg-Beeklaan-Lankhorster-
straat, de ontsluiting van de wijk op
de Hackforterweg, de Hackforterweg
en de aansluiting van de Hackforter-

weg op de Baakseweg). Omdat dit
buiten het plangebied gebeurt stellen
burgemeester en wethouders de ge-
meenteraad voor de bezwaren onge-
grond te verklaren.

Volgens burgemeester en wethouders
zal de toename van de verkeersinten-
siteit ook slechts van geringe beteke-
nis zijn.

OP
INDUSTRIETERREIN

AAN PTT TELECOM
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om aan PTT-
telecom een klein stukje industrieter-
rein ter grootte van 252 m2 te verko-
pen. De PTT gaat hier een 53,5 meter
hoge antennemast plaatsen.

Deze mast gaat onder andere de func-
tie van de antennemast achter het po-
litiebureau overnemen, waardoor
deze mast kan verdwijnen.

.;••$ f i

^•(JROENBEHEER
GEA UTOMATISEERD

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om een bedrag
van f. 73.000,— beschikbaar te stel-
len voor het geautomatiseerd groen-
beheer.

Met dit programma kan beter bepaald
worden hoe vaak en hoe efficiënt mo-
gelijk groenbeheer kan plaatsvinden.

Mogelijk kunnen aanpassingen in het
onderhoud ertoe leiden dat het aantal
formatieplaatsen voor de buitendienst
van gemeentewerken teruggaat van
12 naar 11.

EST ACHTERGELATEN IN
VERZAMELCONTAINER

Erg goed nagedacht heeft hij niet. Een tot nu toe onbekende heeft in een
container aan de Hoetinkhof in Vorden asbest gedumpt. Vorige week liet
de inzamelaar de verzamelcontainer staan toen ze het kankerverwekken-
de asbest aantroffen. Donderdag moest de container door futuristisch ge-
klede mannen van een gespecialiseerd berdrijf worden geleegd. Alleen
zo kon het asbest geen gevaar opleveren voor de gezondheid van de om-
wonenden en de inzamelaar.

De roekeloze asbest-dumper heeft niet alleen de gezondheid van zich-
zelf, de inzamelaar en de buurt op het spel gezet. De gemeente, en dus de
gemeenschap, draaien op voor de aanzienlijke kosten van de opruimak-
tie.

Waarom de boosdoener anderen opzadelde met zijn asbest is een raadsel.
Misschien was hij bang dat de huidige asbest-regels hem veel geld zou-
den kosten.

Het storten van asbest is echter niet duurder dan het storten van ander
afval. ledere WOENSDAG kan het worden gebracht naar de stortplaats
Armhoede, aan de Hagendijk in Lochem, vlakbij het station. Het asbest
moet u verpakken in een dubbele laag (landbouw)plastic. Op deze ma-
nier levert het asbest geen gevaar op voor de buurt en het inzamelperso-
neel.

EENRICHTING-
VERKEER HET HOGE

Burgemeester en wethouders van
Vorden zijn van plan om het éénrich-
tingsverkeer voor het gedeelte van
Het Hoge vanaf de Schoolstraat rich-
ting Raadhuisstraat, op te heffen.

Voordat zij hierover definitief beslis-
sen kunt u op het plan van burgemees-
ter en wethouders schriftelijk reage-
ren.

Tot 9 december 1 993 krijgt u hiervoor
de tijd.

^GEBRUIKT
FRITUURVET: NAAR

HETKCA-DEPOT
Gebruikt frituurvet kunt u tijdens de
openingstijden van het klein che-
misch afval depot op de gemeente-
werf (Enkweg 1 1 te Vorden) inleve-
ren. Het frituurvet wordt na verwer-
king geschikt gemaakt voor herge-
bruik.

'AAM VOOR NIEUWE
WEG TEN ZUIDEN

Voor het geven van een naam aan de
nieuwe weg ten zuiden van de Dorps-
straat hebben burgemeester en wet-
houders een prijsvraag uitgeschreven.

In totaal hebben 80 personen hieraan
meegedaan.

Uiteindelijk hebben burgemeester en
wethouders gekozen voor de naam
'de Bleek'. Vroeger bleekte een was-
serij op een terrein in de omgeving het
wasgoed.

De prijs van f. 100,— gaat naar Johan
en Alie Dekkers te Hengelo Gld, die
met de suggestie 'de Bleek' kwamen.



.-VOORKOM VASTVRIEZEN GROENTE-, FRUIT-EN
TUINAFVAL INDE GROENE MINI-CONTAINER

Nu er weer sprake is van een vorstperiode, bestaat de kans dat groente-, fruit- en
tuinafval vastvriest in de groene mini-container. Dat is vervelend, want u blijft
dan 14 dagen met uw afval zitten.

Het is ook vervelend voor de reinigingsdienst, want het legen van bevroren con-
tainers kost veel meer tijd.

Daarom enkele wintertips voor het gebruik van uw groene container.

— gebruik nooit zout om bevriezen te voorkomen, zout verstoort het composte-
ringsproces;

— gooi zo weinig mogelijk blad en tuinafval in de container, vooral natte blade-
ren vriezen makkelijk aan elkaar vast;

— laat uw natte gft-afval extra goed uitlekken;
— leg tenminste een stuk krantepapier onder in uw container, of nog beter, ge-

bruik de speciale papieren gft-zakken in de container;

De speciale papieren zakken blijken het vastvriezen langer tegen te gaan. Het
gft-afval gaat bij het legen makkelijker uit de container. Het kan wel gebeuren
dat de papieren zak in de container blijft zitten, maar dat is niet zo erg. Krantepa-
pier onderin de container voorkomt nog niet het vastvriezen aan de zijkanten
van de container.

— plaats de container uit de wind, of zo mogelijk 's-avonds in een schuurtje.

Als u daar ruimte voor heeft, is het verstandig om de container uit de koude
vrieswind te zetten of in een schuurtje tijdens de nacht voor de leging.

— stamp uw gft-afval niet aan. Zo voorkomt u dat er één bonk ijs in de container
ontstaat.

Ondanks al uw medewerking kan het voorkomen dat de inhoud vastvriest. De
reinigingsdienst zal extra moeite doen om de containers te legen door automa-
tisch te schudden. Toch kan het ook dan nog voorkomen dat uw container ook
dan niet geheel geleegd kan worden; meestal laat wel het bovenste deel los.

De reinigingsdienst kan onmogelijk op een later tijdstip terugkomen om alle
bevroren containers alsnog te legen. Meestal zal dit in de wintermaanden geen
problemen opleveren, omdat er dan minder groente- en fruit- en tuinafval is.
Het tuinafval ontbreekt immers grotendeels gedurende de wintermaanden.

instellen van een parkeerverbod
voor één zijde van een gedeelte
van de Galgengoorweg, gelegen
tussen de Wildenborchseweg en
tot ongeveer 300 meter na de
Schoolhuisweg;

IJDELIJKE
VERKEERS-

MAATREGELEN

Op 12 december 1993 vindt er in en
rond de Wildenborch een 'Midwinter-
wandeling' plaats. Burgemester en
wethodues hebben daarom besloten
om de volgende tijdelijke verkeers-
maatregelen te treffen:

— één zijde van een gedeelte van de
Schoolhuisweg tussen de Galgen-
goorweg en een punt op ongeveer
300 meter in noord-oostelijke rich-
ting.

MAAK ONS DORP
NIET BEKAKT

TE HARD RIJDEN
KOST TE VEEL
ROVG/VVN

BINNEN DE KOM

TWERP-MILIEUBELEIDSPLAN

TER INZAGE

Vanaf woensdag l tot en met dinsdag 21 december 1993 ligt een ontwerp-mi-
lieubeleidsplan ter inzage, dat in samenspraak met onze medewerkers door ad-
viesburo SME uit Nijmegen is opgesteld. Het plan biedt een basis om het be-
staande milieubeleid te intensiveren en uit té breiden. De gemeenteraad krijgt
op 22 februari 1994 het plan ter vaststelling aangeboden. De vertaling vindt
plaats in een uitvoeringsprogramma, dat het college van burgemeester en wet-
houders jaarlijks opstelt en aan de raad aanbiedt.

INSPRAAK

Ieder kan gedurende bovengenoemde periode van 3 weken zijn visie op het ont-
werp-plan kenbaar maken. Tevens bestaat daartoe gelegenheid tijdens een in-
spraakavond op DONDERDAG 16 DECEMBER 1993 OM 20.00 UUR in het
DORPSCENTRUM, Raadhuisstraat 6 te Vorden. Het ontwerp-plan ligt 's mor-
gens tussen 09.00 en 12.00 uur en op de woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00
uur ter inzage bij bureau milieu (Koetshuis).

HET MILIEUBELEIDSPLAN VAN DE GEMEENTE VORDEN:

AAROM EEN MILIEUBELEIDSPLAN?

De belangstelling voor het milieu is de laatste jaren sterk gegroeid. Dit is
uiteraard niet alleen in Vorden het geval; ook landelijk, provinciaal en re-
gionaal is de roep om een beter milieubeleid sterk toegenomen. De gemeen-
te wordt hierbij steeds meer op haar verantwoordelijkheden voor het mi-
lieu gewezen. Dit gebeurt enerzijds door andere overheden en instanties,
anderzijds door de inwoners en organisaties in Vorden zelf. Met het milieu-
beleidsplan dat nu is opgesteld, laat de gemeente Vorden zien dat zij die
roep serieus neemt en ook hoe zij die verantwoordelijkheid voor het milieu
gestalte wil geven. Namelijk door concrete maatregelen uit te gaan voeren.
Het milieubeleidsplan is dan ook sterk actiegericht. Daarnaast bevat het
plan ook een eigen visie op het Vordens milieubeleid voor de komende vier
jaren.

Vorden is rijk aan natuur en land-
schap, waardoor zij een aantrekkelij-
ke plaats is om in te wonen en te re-
creëren. De gemeente zet zich in om
deze aantrekkingskracht te behouden.
Het belang van een schoon milieu is
daarbij één van de doelen die worden
nagestreefd. Vorden wil zich profile-
ren als een gemeente waarin hard ge-
werkt wordt aan het oplossen van de
milieuproblemen én aan het voorko-
men daarvan.
Om te weten te komen wat voor Vor-
den de gewenste activiteiten zijn op
het gebied van milieu heeft er aller-
eerst een inventarisatie plaatsgevon-
den van de milieusituatie in de ge-
meente ^«den. Daarbij is gekozen
voor cerflRde benadering van het
thema milieu. Naast de bekende mi-
lieu-aspecten zoals hinder door be-
drijven, bodemverontreiniging, ge-
luid en de milieu-aspecten van een
aantal go^kntelijke taken (afvalbe-
heer, het rWeer van het rioolstelsel en
het openbaar groenbeheer), zijn ook
beleidsterreinen geïnventariseerd die
veel raakvlakken hebben met het mi-
lieu. Voorbeelden hiervan zijn 'bouw-
en en wonen' en 'verkeer en vervoer'.
De afgelopen jaren is er op milieuge-
bied in Vorden al het een en ander ge-
beurd. In de gemeente zijn bijvoor-
beeld verschillende mogelijkheden
tot stand gebracht om afval geschei-
den aan te bieden, zoals bijvoorbeeld
groente-, fruit- en tuinafval, glas en
koelkasten en vriezers. Daarnaast
heeft de gemeente zich de laatste ja-
ren flink ingespannen om de achter-
stand in de vergunningverlening aan
bedrijven in het kader van met name
de Wet Milieubeheer weg te werken,
met als resultaat dat het merendeel
van de bedrijven over een juiste ver-
gunning beschikt waardoor de ge-
meente zich meer en meer kan toeleg-
gen op de controle van de naleving
van de milieuwetten.
Ook heeft de gemeente een riolerings-
plan buitengebied opgesteld op grond
waarvan ongerioleerde gebieden zul-
len worden aangesloten op de riole-
ring.
Niet op alle vlakken is Vorden echter
even ver. Zo wordt in Vorden nog ge-
bruik gemaakt van chemische on-
kruidbestrijding. De aandacht voor
een meer natuurlijk groenbeheer is
momenteel nog gering. Ook wordt
door de gemeente bij de bouw, reno-
vatie, sloop en het onderhoud van wo-
ningen nog nauwelijks' aandacht ge-
schonken aan milieu-aspecten. Dit
geldt ook voor de woningbouwcorpo-
raties en bouwmaatschappijen.
Andere problemen die om een aanpak
vragen, zijn de aanwezigheid van en-
kele bodemverontreinigingen en de
geluidsoverlast in een aantal wonin-
gen in de kern.

Kortom: hoewel Vorden op een aantal
vlakken een start heeft gemaakt met
de aanpak van de milieuproblema-
tiek, ligt er een grote uitdaging voor
de gemeente om het bestaande mi-
lieubeleid te intensiveren en uit te
breiden.
Het milieubeleidsplan vormt de basis
om aan deze uitdaging vorm te geven.

De opzet van het
milieubeleidsplan

Bij het opstellen van het milieube-

leidsplan heeft de gemeente zich een
aantal vragen gesteld:
— Wat is de doelstelling van het mi-

lieubeleid en wat zijn de uitgangs-
punten hierbij?

- Wat zijn de beleidsaanbevelingen,
oftewel welke concrete maatrege-
len en activiteiten gaat de gemeen-
te uitvoeren in de periode 1994-
1997 om de doelstellingen te reali-
seren?

— Welke instrumenten, oftewel wel-
ke hulpmiddelen heeft de gemeen-
te tot haar beschikking om de mi-
lieudoelstelling om te zetten in da-
den?

Voor het uitvoeren van de «|chillen-
de maatregelen zal telk^P moeten
worden bekeken welke instrumenten
het meest effectief zijn.
De instrumenten zijn als volgt te ver-
delen:
— wetten en regels (geboJfc en ver-

boden) ^P
— financiële prikkels (subsidies en

heffingen)
— communicatie (voorlichting en

educatie)
— faciliteiten bieden (aanbieden van

kennis en voorzieningen)

De uitgangspunten voor het
Vordense milieubeleid

De algemene doelstelling van het be-
leid in de gemeente Vorden is het be-
houd en het versterken van een zowel
in economisch, sociaal als ecologisch
opzicht leefbare gemeente. Voor het
waacmaken van deze doelstelling zal
de kwaliteit van het milieu een be-
langrijke factor zijn.
De gemeente hanteert een aantal uit-
gangspunten die een bijdrage moeten
leveren aan de doelstelling van het be-
houd van een leefbaar Vorden.
Per uitgangspunt volgt hieronder een
toelichting.

Preventie en bestrijding aan de
bron
Het gaat hier om het voorkomen van
schade voor de volksgezondheid als
om onomkeerbare negatieve effecten
op het milieu. Bij beleidsbeslissingen
zowel op milieugebied als daarbuiten,
zal dus vooraf aandacht moeten wor-
den besteed aan de effecten op het mi-
lieu.

Sanering
In het verleden zijn door onbekend-
heid met de gevolgen of door de be-
perkte aandacht voor de milieupro-
blematiek, situaties ontstaan die een
negatieve invloed hebben op de leef-
baarheid van de gemeente of op de
kwaliteit van natuur en landschap. De
gemeente zal zich inspannen om deze
situatie te saneren waarbij het princi-
pe de vervuiler betaalt niet uit het oog
zal worden verloren.

De vervuiler betaalt
Het principe van de vervuiler betaalt
is in EG-verband geaccepteerd. Voor-
komen moet worden dat de kosten
van het voorkomen of het opruimen
van verontreinigingen worden afge-
wenteld op de overheid of de gemeen-
schap. Waar praktisch mogelijk zal de
gemeente proberen de kosten voor
vervuiling te differentiëren naar de
mate waarin de burger bijdraagt aan
de vervuiling.

Verantwoordelijkheid voor eigen
handelen
De gemeente, burgers, bedrijven en
maatschappelijke groeperingen wor-
den aangesproken op hun eigen ver-
antwoordelijkheid voor het voorko-
men en beheersen van milieuproble-
men. Het milieubeleid van de ge-
meente kan alleen een succes worden
als alle partijen actief meewerken.

Goed voorbeeld doet goed volgen
Zoals gezegd is ook de gemeente ver-
antwoordelijk voor de milieu-effec-
ten van haar handelen. Omdat zij ap-
peleert aan het verantwoordelijk-
heidsgevoel van de Vordense burger,
zal juist de gemeente het goede voor-
beeld moeten geven.

Wat gaat de gemeente Vorden
doen?

In het milieubeleidsplan zijn in de
vorm van beleidsaanbevelingen bijna
100 maatregelen opgenomen die de
gemeente wil gaan uitvoeren. Ze zijn
gerangschikt naar een aantal thema's.
Het zou te ver gaan om al deze maat-
regelen op deze pagina op te sommen.
Daarom wordt hieronder per thema
enkele belangrijke maatregelen ge-
noemd.

Bouwen en wonen

De gemeente zal zich inspannen om
de gevolgen van het bouwen en wo-
nen voor het milieu tot een minimum
te beperken. De gemeente wil een
duurzaam en milieuvriendelijk bouw-
en renovatiebeleid toepassen door
o.a. het gebruik van milieuvriendelij-
ke en energiezuinige materialen en
het toepassen van passieve zonnc-
energie door een optimale zuid-oriën-
tatie van woningen.
Daarnaast stimuleert de gemeente de
ontwikkeling van een preventief mi-
lieuzorgsysteem voor het beheer van
de woningen van de woningbouwcor-
poraties en particuliere woningbezit-
ters.
Om de aannemers te stimuleren
bouw- en sloopafval apart te houden
en zoveel mogelijk opnieuw te ge-
bruiken, zullen voorschriften worden
opgesteld.

Bedrijvigheid

De meeste bedrijven in Vorden zijn op
grond van de verschillende milieu-
wetten gebonden aan regels voor de
uitvoering van hun activiteiten. Ze
zijn verplicht vergunningen aan te
vragen. De belangrijkste activiteit die
gericht is op de Vordense bedrijven, is
het inhalen van de achterstand in de
vergunningverlening in het kader van
de wet Milieubeheer. Alleen zo kan
de gemeente voldoende grip krijgen
op de milieu-effecten van de bedrij-
ven. Voor het inhalen van de (slechts
geringe) achterstand is een program-
ma opgesteld, dat erop gericht is vóór
1995 alle bedrijven te voorzien van de
vereiste vergunning. De vergunnin-
gen zullen voldoen aan de kwalitatie-
ve eisen die de overheid hieraan stelt
zoals eisen met betrekking tot ge-
luidsoverlast, uitstoot van milieuver-
ontreinigende stoffen, afval en de be-
scherming van de bodem.
Ook het toezicht op de naleving van
de vergunningen dient met een vaste
regelmaat te worden nageleefd. Tij-
dens de vergunningverlening en con-
troles zullen de bedrijven worden

aangespoord tot het invoeren van een
milieuzorgsysteem.

De gemeente neemt deel aan een pro-
ject 'Locaal ammoniakbeleid' waarin
wordt nagegaan of er in kwetsbare ge-
bieden toch een rendabele landbouw
mogelijk is. Daarnaast steunt de ge-
meente het idee om via een gebieds-
gerichte aanpak te komen tot een ver-
antwoorde landbouwkundige ontwik-
keling van het buitengebied.

Mobiliteit

In Vorden is de individuele automobi-
liteit hoog door het ontbreken van een
dicht net van openbaar vervoer. Ech-
ter voor Oost-Nederlandse begrippen
zijn de aanwezige voorzieningen op
het gebied van openbaar vervoer goed
te noemen. De gemeente wil de auto-
mobiliteit beperken door het uitbou-
wen van het beleid met betrekking tot
het fietsverkeer. Zo zal zij de fiets-
voorzieningen sterk verbeteren en het
fietspadenplan uitwerken en uitvoe-
ren.
De automobiliteit binnen de gemeen-
te zal zoveel mogelijk gereguleerd en
geleid worden, waarbij de gemeente
streeft naar stabilisatie van het aantal
autoritten en -kilometers binnen de
gemeente.

Natuuren landschap

Vorden beschikt over een groot aantal
landgoederen, omringd door parken,
bossen en houtwallen. Behoud, be-
scherming en ontwikkeling van het
groene karakter en de ecologische
waarden in Vorden is een belangrijk
doel van de gemeente.
Met het opstellen van een landschaps-
beleidsplan zet de gemeente een stap
in de richting van de verdere bescher-
ming van de kwaliteit van het buiten-
gebied. Daarnaast zal door middel
van een goede handhaving van het be-
stemmingsplan buitengebied worden
voorkomen dat de waardevolle func-
ties worden aangetast.

De gemeente acht het stimuleren van
intensieve- en verblijfsrecreatie niet
wenselijk, gezien de grote druk die
het legt op het buitengebied. Uitbrei-
ding van recreatie zoekt de gemeente
in de meer extensieve vormen van re-
creatie, zoals wandelen en fietsen.

Afvalbeheer en reiniging

De gemeente zal extra aandacht gaan
besteden aan de preventie van afval-
stoffen. Via voorlichting zal zij trach-
ten een mentaliteitsverandering te be-
reiken bij de burgers. Daarnaast zal
worden bekeken in hoeverre de be-
staande wijzen van gescheiden inza-
meling van afvalstoffen kan worden
geïntensiveerd en uitgebouwd. Een
voorbeeld hiervan is de inzameling
van bouw- en sloopafval. Ook zal de
gemeente het hergebruik van afval-
stoffen meer gaan stimuleren.
Naast het stimuleren van preventie,
afvalscheiding en hergebruik van af-
valstoffen bij burgers zal de gemeente
zich ook richten op bedrijven, kanto-
ren en winkels. In het toezicht op de
milieuvergunning zal hieraan aan-
dacht worden besteed.

JAARLIJKS GOOIEN WE
2,5 MILJARD PLASTIC TASJES WEG

GENOEG KUNSTSTOF VOOR
2,5 MILJOEN AFVALCONTAINERS

MINDER AFVAL HEB JE
ZELF IN DE HAND

EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ JEZELF



Groenbeheer

De gemeente zal bekijken in hoeverre
het mogelijk is het huidige groenbe-
hecr om te vormen naar een ecolo-
gisch groenbeheer, dat is aangepast
op de Vordense situatie. Dit betekent
dat het gebruik van bestrijdingsmid-
delen zal worden teruggedrongen.
Het doel is daarnaast een geleidelijke
overgang naar een groenstructuur met
een grote verscheidenheid aan plan-
ten, waarbij vooral gebruik wordt ge-
maakt van inheemse soorten en het
uitvoeren van het beheer op ecologi-
sche basis.

Bodem- en grondwaterbeheer

Het voorkomen van het ontstaan van
nieuwe bodemverontreiniging heeft
hoge prioriiteit evenals de sanering
van aanwezige bodemverontreinigin-
gen. Dit geldt met name voor het ge-
bieden, die zijn aangewezen als bo-
dem- en grondwaterbeschermingsge-
bied. Hiertoe zullen de bodem- en
grondwaterbedreigende situaties en
activiteiten in kaart worden gebracht.
In het kader van de Wet milieubeheer
zullen preventieve bodembescher-
mende maatregelen worden getroffen
op bedrijfsterreinen. Lozingen van af-
valwater op de bodem mogen alleen
plaatsvinden, indien wordt voldaan
aan de regels die hiervoor in het kader
van het Lozingenbesluit zijn opge-
steld.

In gebruik zijnde olietanks zowel bij
bedrijven als particulieren zullen
moeten voldoen aan bepaalde voor-
schriften op grond van het 'Besluit
Opslaan in Ondergrondse Olietanks'.
Voor de sanering van bestaande bo-
demverontreiniging is de gemeente
Vorden in grote mate afhankelijk van
de financiële middelen die de provin-
cie Gelderland ter beschikking stelt.
Wel stimuleert de gemeente de bedrij-
ven, waar sprake is van bodemveron-
treiniging, de sanering zelf ter hand te
nemen. De gemeente begeleidt deze
bedrijven bij de uitvoering van de sa-
neringen.

Rioolbeheer

Op basis van het rioleringsplan bui-
tengebied zullen de woningen in on-
gerioleerde gebieden in het buitenge-
bied op de riolering worden aangeslo-
ten.
Onderhoud, beheer en vervanging
van de bestaande riolering zal plan-
matig opgepakt worden na het opstel-
len van een integraal rioleringsplan.

Energiebeheer

Vorden voert op onderdelen een actief
energiebeleid. Door het opstellen van
een gemeentelijk plan van aanpak
energiebesparing als onderdeel van
het gemeentelijk interne milieuzorg-
systeem wil de gemeente het energie-
beleid gestructureerd gaan aanpak-

ken. Hierbij zal worden samenge-
werkt met de NOVEM en zal een
energiecoördinator worden aange-
steld voor het uitvoeren van het ener-
giebeleid.

Interne milieuzorg

De gemeente wil graag zelf het goede
voorbeeld geven. Genoemd is al dat
de gemeente een intern milieuzorg-

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

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

systeem wil opzetten. Verder is het
natuurlijk belangrijk dat de gemeen-
telijke diensten en instellingen over
een dekkende vergunning beschik-
ken.

Handhaving
De gemeente vindt de handhaving vn
de milieuwetgeving een belangrijk
aspect van het milieubeleid en wil
daarom de handhaving en controle in
het kader van de diverse milieuwetten
intensiveren. Ook zal de gemeente ac-
tief deelnemen aan het regionaal
handhavingsoverleg russen gemeen-
te, politie, het gewest en andere hand-
havers zoals het zuiveringsschap en
het openbaar ministerie. Daarnaast
zal het overleg, de afstemming en de
samenwerking tussen politie en ge-
meente worden geïntensiveerd.

Milieuvoorlichting
Aan de hand van een milieucommuni-
catieplan zal gericht voorlichting
worden gegeven waarmee de ge-
meente het milieubesef, zoals menta-
liteit, gedrag en verantwoordelijk-
heidsbesef, zowel bij de leden van het
gemeentelijk apparaat als bij de diver-
se doelgroepen wil versterken.
Bij alle gemeentelijke plannen en mi-
lieumaatregelen zal structureel aan-
dacht besteed worden aan het com-
municatie-aspect. Ook zal de externe
communicatie worden geïntensiveerd
door ondermeer regelmatig contact te
zoeken met vertegenwoordigers van
doelgroepen.

RAAD STELDE BEGROTING VAST

Onroerend Zaakbelasting
(OZB) volgend jaar
met 8 procent omhoog

WD WEES DE BEGROTING UNANIEM AF

Na een lange avond vergaderen — de klok wees al bijna kwart
voor twaalf — stelde de Raad van Vorden de gemeentebegro-
ting 1994 vast.
Alvorens het zover was, was het over en weer (met name CDA
en College) veel water bij de wijn doen. Het resultaat was uitein-
delijk dat de OZB (Onroerend Zaakbelasting) volgend jaar met
8 procent omhoog gaat.

Het CDA had vorige week tijdens de
Algemene beschouwingen een voor-
stel met dekkingsplan gelanceerd, dat
inhield de OZB voor volgend jaar met
slechts 5% te verhogen. Dat moest
volgens fraktievoorzitter A.H. Boers
kunnen. Toen dinsdagavond laat
bleek dat zijn 5% niet haalbaar was,
maar 8% wel, merkte Boers droogjes
op: "We hebben in ieder geval gewel-
dig ons best gedaan om de lasten voor
de burger zo laag mogelijk te hou-
den." Water bij de wijn doen was er
voor de VVD-fraktie op een kleine
uitzondering na niet bij. Sterker: de
VVD wees de begroting unaniem af.
Toen het College in eerste instantie
had gereageerd op de Algemene be-
schouwingen van vorige week, waar-
op na een schorsing de frakties op-
nieuw met verve hun voorstellen ver-
dedigden, was het College de eerste
die het water bij de wijn deed.
De eerste stap die het College deed
was om het levensbeschouwelijk on-
derwijs op de openbare scholen niet af
te schaffen, hoewel daar in de begro-
ting wel vanuit was gegaan. Op sug-
gestie van zowel het CDA als VVD
kwam het College op haar standpunt
terug.
Het gaat de gemeente niet veel kos-
ten, slechts 680 gulden. Het Starin-
ginstituut gaat de gemeente volgend

jaar 3.400 gulden kosten. Ook hier
"honoreerde" het College het stand-
punt van CDA en VVD om de subsi-
die te handhaven. De PvdA vond
handhaving niet noodzakelijk. "Wij
achten het gemeentelijk belang niet
sterk aanwezig", zo sprak fraktie-
voorzitter Hoogland.
Ook kwam het College terug op het
begrotingsvoorstel inzake de subsidie
Thuiszorg. Het CDA kreeg haar zin,
dat betekent dat de Stichting Thuis-
zorg 10.700 gulden meer krijgt dan
het College aanvankelijk voor 1994 in
gedachte had. Ouderenwerk is voor
1994 ook beter af. Het College nam
het voorstel van de PvdA over (40/60
maatregel), d.w.z. dat voor volgend
jaar 13.000 gulden meer zal worden
verleend.
Het CDA stelde het onjuist te vinden
dat de huurverhoging voor de sporthal
in 1994 met 5% onhoog zal gaan. Niet
acceptabel omdat de verenigingen in
een veel te laat stadium op de hoogte
zijn gebracht, zo vond mevr. Tolkamp
(CDA). Het College kwam op haar
besluit terug en zal de huurverhogin-
gen op 3% handhaven.

Al deze "tegemoetkomingen" van
het College op voorstellen uit de Raad
legden B&W op tafel in een zoge-
naamde Variant II, wat inhield dat dan

de OZB op 8% in plaats van 10% ge-
bracht zou worden.
Tussen twee haakjes "Variant I"
waarbij het College nog mikte op
10% OZB-verhoging was al heel snel
niet haalbaar, zo bleek.

Het CDA deed nog een verwoede po-
ging om tot 5% OZB-verhoging te ko-
men. Daarvoor zou dan de jaarlijkse
donatie Voorzieningen Verlichting
achterwege gelaten moeten worden,
waardoor er extra 25.000 gulden in de
gemeentajfc zou vloeien. Dat vond
het Collegae gortig en met haar de-
meerderheid van de Raad, zodat uit-
eindelijk tot de "tussenweg" van 8%
verhoging OZB gekomen werd.

Alvorensdit besluit was genomen,
was eerst nog een voorstel van de
VVD door de Raad van tafel geveegd.
Met het rekenmachientje in de hand
was fraktievoorzitter Brandenbarg nl.
tot de konklusie gekomen dat de OZB
het volgend jaar slechts met 3% ver-
hoogd hoefde te worden. Branden-
barg had snel berekend dat door het
VVD-voorstel een bedrag van 53.330
gulden minder in de gemeentekas zou
vloeien. "Daar staat echter tegenover
een meeropbrangst van 104.446, dus
uiteindelijk ca. 52.000 gulden voor-
deel voor de gemeente", aldus Bran-
denbarg, die op die manier aan de 3%
OZB kwam. Het voorstel van de
VVD werd door wethouder Voortman
als "warrig" omschreven en door het
CDA (Boers) als "onzalig". De VVD
stemde dus uiteindelijk tegen de be-
groting.

Met name was de VVD tegen de Fo-
renzenbelasting. De Toeristenbelas-
ting van één gulden per overnachting
vond Brandenbarg ook teveel van het
goede, terwijl hij tevens vond (in te-
genstelling tot de meerderheid van de
Raad) dat de instellingen die subsi-
dies genieten (uitgezonderd de basis-
subsidies) deze subsidies de komende
vijfjaar met 35.000 gulden af dienen
te bouwen.

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 plaat-
selijke middenstand.
Een abonnementsblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het „contact" tussen klant en midden-
stand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een abonnenemt.

Bon Naam:

Adres:

Postcode Woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 30, 7250 AA Vorden.
Ook kunt u zich telefonisch opgeven: tel. 05752-1010.

Amnesty
International
Amnesty International staat op l O de-
cember met een fakkel wacht bij het
station in Vorden. 10 decemter is de
dag van de rechten van de mens.
Amnesty besteedt dit jaar op deze dag
extra aandacht aan Sara Cristina Chan
Chan Medina. Sara Cristina is een
jonge vrouw uit El Salvador die ver-
dween toen ze 20 jaar oud was. Er is
na die tijd niets meer van haar verno-
men en niemand weet waai^ is.
Bij het station zullen foJ^^s uitge-
deeld en eventuele vragen beant-
woord worden. Als er nog mensen zij
die willen helpen bij de Fakkelwacht,
die kunnen contact opnemen met Ank
Wallenburg, de STeege 39A 2337.

Schrijfavond
Op maandag 6 december is er in het
Dorpscentrum weer een schrijfavond.
De voorbeeldbrieven liggen weer
klaar om over geschreven te worden.
Wilt u liever de brieven thuis schrij-
ven, dan kunt u contact opnemen met
Ank Wallenburg (tel. 2337) of Leni
Lamers (tel. 05754-1341).

Zondag 5 december liggen er in de
kerken in Vorden en Wichmond weer
petitie-lijsten klaar om een handteke-
ning te zetten voor een persoon waar
Amnesty International zich voor in-
zet.

Postduiven-
vereniging
De PV Vorden organiseert op zondag
12 december een grootse zgn. 'bon-
nenverkoop' van duiven, welke wordt
gehouden in de zaal van d'Olde Smid-
se, 's Middags is er tevens een 'Rad
van Avontuur' met vele mooie prij-
zen.
Intussen zijn de kampioenstanden van
de P. V. Vorden ook binnen.
De kampioenen zijn:
Vitesse Aangew.: C. Bruinsma; Idem
onaangew. G. en H. Boesveld. Verder
aangew. Midfond: G. en H. Boesveld.
Vitesse-midfond: G. en H. Boesveld.
Fond: G. Oldenhave. Jong: G. Olden-
have. Natour: I C. Bruinsma. Super
(25 beste resultaten): I G. en H. Boes-
veld. Midfond Onaangew.: I G. en H.
Boesveld. Idem Vitesse-Midfond: I G.
en H. Boesveld. Idem Fond: I G. Ol-
denhave. Idem Jong: I G. en H. Boes-
veld. Natour: I C. Bruinsma. Duif-
kampioenen: Vitesse-Midfond: G. en
H. Boesveld. Fond: G. Oldenhave.
Jong: G. Oldenhave. Natour: C.
Bruinsma.

Tweede prijs
'Concordia'
De drumband van 'Concordia' be-
haalde zondag in de Rijnhal te Arn-
hem een fraaie tweede prijs in de Mid-
den klasse. Het was de eeste keer dat
'Concordia' aan een dergelijk festival
meedeed.

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

De redactie

Fain. Ligeon, Hoetinkhof41,tel. 1996

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
DèHorsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

Burg, Vunderinkhof
Komvonderlaan
DeDelle
Dr. Staringstraat
P. van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordensebosweg

Fam. Koren, E Is hof 15, tel. 2466

DeDoeschot
HetStroo
Het Eelmerink
Strodijkl t/m 15 en 2

Voornekamp
Addinkhof
HetHeijink
Hoetinkhof

Fam. de Weerd, Brinkerhof94y tel. 2520

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

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

Fam. Alofs, MispelkampdijkSO, tel. 3309

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

Molenweg
Insul indelaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Mulderskamp
Almenseweg
Het Hoge

Fam. Bargeman, Horsterkamp25, tel. 1258

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

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Hulshof, De Stroef 16, tel. 3397

Het Jebbink
DeBoonk
HetElshof
DeHaar
De Steege
HetGulik
Het Wiemelink
HetVaarwerk

HetMolenblick
HetVogelbpsje
DeBongerd
DeHanekamp
DeStroet
HetKerspel
Mispelkampdijk

Duitse topformatie
in De Woage
Zaterdag 2 december treedt de Duitse formatie 'Maniac' live op
in de grote zaal van discotheek 'De Woage' te 11 alle.

Een spectaculair optreden zal dit wor-
den, dat kan men al zeggen. Maniac
draait al heel veel jaren mee aan de
top, en heeft al vele optredens gehad
in geheel Europa.
Maniac behoort al ruim een paar jaar
tot de meest en best gekozen band.
Maniac staat met 5 man sterk op het
grote podium van Dancing 'De Woa-
ge'te Halle.
Het gekozen repertoire is breed met
nummers van Bryan Adams, The Po-
lice, U2, Tina Turner e.a.

Ken-ie-die zaal
In de Ken-ie-die zaal speelt op deze
avond de zesmans-formatie 'De Fla-
mingo's'.

'De Flamingo's' hebben hiervoor een
extra uitgebreid repertoire zodat een
ieder goed aan zijn trekken komt.

Voor een echt doldwaas feest moet je
bij 'De Flamingo's' in de Ken-ie-die
zaal zijn.

De overdracht van melk- en mestquota:

Rabobank organiseert
voorlichtingsbijeenkomst
De Rabobank Vorden en Omstre-
ken organiseert op maandagavond
6 december a.s. in zaal "t Pantof-
feltje' een informatiebijeenkomst
over 'Produktierechten, de over-
dracht van melk- en mestquota'.

De juridische en fiscale aspecten van
de overdracht van melk- en mestquota
en een voorbeschouwing op de Ver-
plaatsingswet zullen worden behan-
deld door mr. F.W. van Dijk. De be-
drijfskundige aspecten, alsmede het
mestbeleid derde fase worden bespro-
ken door ing. A.H.J.M. Legeland.
Beide sprekers zijn werkzaam bij de
GIBO groep Accountants en Advi-
seurs te Zevenaar. Ing. H.G. Vrielink,
agrarisch relatiebeheerder van de Ra-
bobank Vorden, zal aan de hand van

een praktijkvoorbeeld de financie-
ringstechnische aspecten van de ver-
werving van produktierechten behan-
delen.

Milieu-wetgeving
Deze avond kan ertoe bijdragen, dat
de agrarische ondernemer meer in-
zicht krijgt in de regelingen en milieu-
wetten, die op de landbouw afkomen.
De bijeenkomst zal onder leiding
staan van ing. J. Krooi, directeur van
de bank.

Op 9 december a.s. wordt deze bijeen-
komst nog eens herhaald in zaal Den
Bremer te Toldijk, in samenwerking
met de Rabobank Steenderen.



Synthetisch kussen met hollow fiber
vulling en katoenen tijk, anti-allergisch.
Van 29,95

nu 2 voor 39,=
Synthetisch stevig gevuld kussen,
anti-allergi'sch met katoenen tijk.
Van39,50
nu 2 voor
Synthetisch kussen gevuld met 'Luxorel'
en een katoenen tijk, anti-allergisch,
goed wasbaar en bij te vullen.
Van 79,= voor 69,= ̂ -^

nu 2 voor 99,=
Eendeveren kussen van 49,= voor 39,=

nu 2 voor 69,=

Eendeveren kussen, stevig en
veerkrachtig van 59,=

nu 2 voor 99;
Halfdons kussen (dons en veertjes),
heerlijk zacht en veer krachtig.

van 119,= DU

Kussen 30% dons van 1 49,=

nu 99,
Kussen 65% dons van 209,=

nu 129,
Kussen 90% dons van 249,=

nu 169,=
Tevens grote kollektie

donskussens
en neksteun-kussens!

KEUKENGOED

Keukensets van 15,95 MU 7,95
van 19,95 nu 9,95

Theedoeken 6 stuks van 39,95 nU 19,95

Vaatdoeken MU 4 VOOr 10,=

Restanten keuken kado-artikelen 1/2

Kollektie keukengoed 20%

SLAAPZAKKEN
± 100 SLaapzakken met synthetische vulling en
katoenen tijk. Vele maten en dessins.

HOESLAKENS
CINDERELLA HOESLAKENS
gekleurd in alle maten

20% korting
HOESLAKENS
Badstof stretch *ift oe
1 pers. van 24,95 nu 19,95

2 pers. van 34,95 nU 29,95

litsjum. van 44,95 nil 39,95

wiyi:\in;>
DEKBED

OVERTREKKEN
O.a. de merken; CINDERELLA,

ARIADNE, DORMA, DAMAI,

BORAS en BEDDING HOUSE.

Groot aantal
halve prijs

1 persoons

vanaf 29,=
1 persoons kinderdessins

vanaf 29,=
1 persoons extra lang

vanaf 39,=
2 persoons

vanaf 49,=
lits-jumeaux

vanaf 59,=

HOESLAKENS
100% katoen yersey

1 pers. van 35,- PW 19,95

2 pers. van 49,50 nU 29,=

160/200 van 52,50 nU 35,=

180/200 van 65,- nU 45,=

DORMA HOESLAKENS
Gedessmeerd 90/200, 140/200,
180/200

van 69,= nu 19,95

STRETCH MOLTON HOESLAKENS

1 pers. van 32,50 nu 24,95

2 pers. van 42,50 nU 34,95

litsjum. van 49,50 ttU 39,95

voordat onze wensen in vervulling kun-
nen gaan, zoals meer ruimte, een betere
presentatie en een groter assortiment,
moeten we eerst flink 'uitpakken1. Alles
moet er uit. En daar willen we u bij laten
helpen. Niet voor niets uiteraard, we heb-
ben onze prijzen alvast drastisch ge-
sloopt. Kortingen.... nee beter gezegd
super lage prijzen op slaapkamers,ledi-
kanten, matrassen, dekbedden, etc. etc.
DUS als u 'uitgeslapen' bent komt u nu
naarde Bedshop!

DEKBEDDEN
pit betreft allemaal dekbedden
in onze aanvangs-prijsklasse

SYNTHETISCHE DEKBEDDEN:
met katoenen tijk

1 persoons 140/200 van 79 = ttU 59,"
2 persoons 200/200 van 149,= nu 99,=
lits jumeaux 240/200 van 179,= nu 119,=
Ook leverbaar in extra lang
(zowel 1 -persoons als lits jumeaux)

Wollen 4 seizoenen dekbed met een vulling van 100%
scheerwol en een 100% katoenen tijk
1 persoons van 289,=

2 persoons van 449,=
lits jumeaux van 549,=
Ook leverbaar in extra lang
(zowel 1-persoons als lits jumeaux

r\

voor 199,-
voor 299,=
voor 399,=

Synthetisch 4 seizoenen dekbed met katoenen tijk

1 persoons 140/200 van 199,=
2 persoons 200/200 van 349,=
lits jumeaux 240/200 van 399,=
Ook leverbaar in extra lang
(zowel 1-persoons als lits jumeaux

nu 119.'
nu 179,=
nu 219,=

WOLLEN DEKBEDDEN:
100% zuiver scheerwollen vulling
100% katoenen tijk

1 persoons 140/200
2 persoons 200/200
lits jumeaux 240/200
Ook leverbaar in extra lang
(zowel 1-persoons als lits jumeaux

vanaf 119,
vanaf 199,=
vanaf 239,=

DONZEN DEKBEDDEN
Vulling 70% eendedons en 30% eende-veertjes, carré
gestikt. Alleen 1 persoons.
1 persoons van 239,= HU

Donzen dekbed met een vulling van 90% ganzedons en
10% kleine veertjes. In carré stiksel
1 persoons 140/200 van 399,= nU 249,"
2 persoons 200/200 van 619= nu 399,= '
lits jumeaux 240/200 van 719,= nu 499,=
Ook leverbaar in extra lang( zowel 1-persoons als lits
jumeaux, resp. 140/220 en 240/220)

Donzen 4-seizoenen dekbed waarvan de ene helft met
een vulling van 90% ganzedons en de andere helft met
een vulling van 65% ganzedons.
In carré stiksel. 5 jaar garantie.
1 persoons 140/200 van 599,= ttU 399,"
2 persoons 200/200 van 849,= nu 599,=
lits jumeaux 240/200 van 1150,= nu 799,=

Katoenen badmatten

5 5 x 9 0 cm. Van 42,95

60x110 cm. Van 52,95

70 x 140 cm. Van 79.95

toiletmat. Van 29,95

nu 29,95
nu 39,95
nu 65,=
nu 19,95

Badgoed' *Ranger* in een super kwaliteit,

baddoek 55/100 van 19,95

baddoek 70/130 van 29,95

washand van 5,95

gastendoek van 12,95

badlaken 90/180 van 59,95

nu
nu 19,95
nu 3,95
nu 8,95
nu 39,95

Grote partij baddoeken van "Egena", zware
kwaliteit m vele effen kleuren

baddoek 60/110 van 29.95 HU 15,95

gedessmeerd 60/110 van 29,95 nu 19,95

Effen badgoed "Prestige" m 12 kleuren,
baddoek 60/110

van 1995 ttU 2 VOOf 25,=

washand van 4,95 HU 2,95

gastendoek van 7,95 DU 4,95

badlaken 100/160 van 49.95 nu 29,=

Badgoed m een originele uitvoering en van een
hele mooie kwaliteit: "Color & Co."
In 3 kleuren en 3 dessins

baddoek van 19,95

washand van 4,95

gastendoek van 9,95

badlaken van 59,95

nu 12,95
nu 2,50
nu 5,95
nu 39,=

Badjassen van mooie kwaliteit badstof met
applicatie m meerdere kleuren van 139,=

nu 69,=
t 400 Kinderbadjassen van mooie badstof-
kwaliteit van 2 tot 12 jaar m vele kleuren

van 69= HU

'3LAAf>COMO#r

TAFEL-
GOED

Effen tafelgoed voor rechthoekige en
cvaie tafeis

Halve prijs
Gedessmeerd tafelgoed

10-50% korting

Nieuwstad 44-48

Zutphen

05750-12816
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Stichting Welzijn Ouderen Vorden
Raadhuisstraat 6,7250 AB Vorden, telefoon 05752-3405 (postadres: Postbus 79)

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's-middags op afspraak.

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

TELEFOONCIRKEL
In maart 1992 heeft de SWOV on-
der diverse organisaties een enquê-
te gehouden over een eventuele op-
zet van een telefooncirkel. Uit de
reakties blijkt dat het projekt in een
behoefte zou kunnen voorzien. De
organisatie is in handen van de
SWOV. Er is een werkgroep die het
projekt zal opzetten.

Vrijwilligers, uit de vrijwilligerspool
van de SWOV, hebben zich bereid
verklaard deze cirkel te begeleiden.
Een cirkel bestaat uit een aantal deel-
nemers die onder leiding van een vrij-
williger iedere dag op een tevoren af-
gesproken tijd telefonisch kontakt
met elkaar hebben. Op deze wijze wil
men de deelnemers een gevoel van
veiligheid geven. Wanneer iemand de
telefoon niet opneemt of reden geeft
tot ongerustheid dan wordt dit door-
gegeven aan de leiding, die daarop
passende maatregelen treft.
Van deze voorziening kunnen allen
vanaf 55 jaar gebruik maken die om
welke reden dan ook behoefte voelen
aan een soort alarmeringssysteem.
Wilt u deelnemen aan deze telefoon-
cirkel dan kunt u kontakt opnemen
met de Stichting Welzijn Ouderen. De
funktionaris komt dan bij u langs voor
uitleg. Bij alle artsen / apotheek /
Dorpscentrum en bij de SWOV ko-
men folders te liggen.

Centrale Meldpost voor
Vrijwillige Hulpverlening
U kunt iedere morgen van maandag
tot en met vrijdag hulp vragen bij de
Centrale Meldpost voor vrijwillige
hulpverlening bij de Stichting Wel-
zijn Ouderen Vorden.
Wij bieden hulp aan mensen die dat
nodig hebben, vanwege b.v. ziekte,
handicap of sociale situatie, welke
dan ook. Hulp die niet of nog niet
door andere instanties geboden
wordt. De hulp kan een aanvulling
zijn op hulp van buren, familie of ken-
nissen (mantelzorg).
Geboden hulp kan verschillend van
aard zijn:

— klussen/tuinieren/sneeuw ruimen;
— autovervoer naar de huisarts, zie-

kenhuis;
- begeleiding bij artsenbezoek of op

ziekenbezoek;
- medicijnen halen;

— naar de bibliotheek;

- samen wandelen;
— formulieren invullen of een brief

schrijven;
- helpen boodschappen doen.

Een aantal vrijwilligers staat voor u
klaar. Tel. 05752-3405.
Buiten bereik van deze tijden kunt U
bellen naar de telefoonnummers 2248
of 1701. Ook onder centrale meid-
post.

Fototentoonstelling in de
bibliotheek
Als sluitstuk van het Europees Jaar
voor Ouderen heeft de werkgroep een
fototentoonstelling georganiseerd. U
kunt van 7 tot en met 24 december
niet alleen foto's van de wedstrijd
'Beeldschoon Vorden' bewonderen,
ook worden foto's van Oud Vorden
tentoongesteld. U bent van harte wel-
kom tijdens de openingstijden van de
Bibliotheek, de toegang is vrij.
Voor mensen die de Galerie van de
Bibliotheek moeilijk kunnen bereiken
wordt in het Dorpscentrum, Raad-
huisstraat 6, de mogelijk geboden
deze fototentoonstelling te bekijken
op de woensdag 29 en 30 december,
beide dagen 's morgens en 's mid-
dags.
In het kader van het Europees Jaar
van/voor Ouderen zijn door de werk-
groep, bestaande uit 5 vrijwilligers en
funktionaris van de Stichting Welzijn
Ouderen, 31 aktiviteiten georgani-
seerd. De belangstelling was over het
algemeen goed.

Avond voor de vrijwilligers
van de SWOV
De SWOV organiseert dit jaar een
avond voor alle vrijwilligers die be-
trokken zijn bij de SWOV. Als blijk
van waardering biedt de Stichting
Welzijn Ouderen Vorden haar vrijwil-
ligsters/ers een gezellige avond op 8
december a.s. Men kan genieten van
een avond muziek, verzorgd door een
Seniorenorkest en een conference.
Het bestuur wil ook langs deze weg de
leden van de werkgroep heel hartelijk
danken voor hun enorme inzet en het
vele werk door hen verricht en hoopt
dat tenminste één van de doelen 'ou-
deren laten zien hoe je meer van het
leven kunt genieten door aktief te
zijn' een vervolg krijgt.

Weekendrecept
Vlogman

Kipfilet in spekjessaus
Bereidingstijd: 25-30 minuten Benodigdheden voor 4 personen: 4 kipfi-
lets van 100-150 gram per stuk, peper, zout, 100 gram bloem, 60 gram
margarine of boter, 100 gram dobbelsteentjes gerookt spek, l fijn gesnip-
perde ui, l geperst teentje knoflook, 2!/2 theelepel paprikapoeder, '/2 liter
kippebouillon van l tablet, l Vi deciliter koffiemelk, 3 eetlepels madeira,
worcestersaus, 2-3 toefjes peterselie. Benodigd keukengerei: koekepan,
serveerschotel, sauskom. Bereidingswijze: Bestrooi de kipfilets met pe-
per, zout en 40 gram van de bloem. Smelt de margarine in een koekepan en
bak de kipfilets daarin goudgeel. Neem de kipfilets uit de pan. Smoor op
een laaggedraaide warmtebron in het achtergebleven braadvet het spek,
de ui en de knoflook. Laat dit niet bruin worden. Roer er voorzichtig de
rest van de bloem en 2 theelepels van het paprikapoeder door en laat het
mengsel in enkele minuten gaar worden op een laaggedraaide warmte-
bron. Giet er dan de bouillon bij en roer het geheel tot een gladde saus.
Voeg aan de saus naar smaak de koffiemelk, de madeira, zout, peper en
worcestersaus toe. Leg de kipfilets terug in de pan met saus en laat ze daar-
in 6 minuten zacht sudderen. Schik de kipfilets terug in de pan met saus en
laat ze daarin 6 minuten zacht sudderen. Schik de kipfilets op een serveer-
schotel en schenk hierover de helft van de saus. Gameer de kip met de
pererselie en strooi er de rest van de paprikapoeder over. Spoel de saus-
kom om met kokend water en serveer hierin de rest van de saus.

Wijntip: Schenk bij de kip een jonge beaujolais. Tip van de kok: Gebruik
in plaats van kipfilets een hele poularde van 1200 gram. Houd er wel reke-
ning mee dat de bereidingstijd dan ongeveer l uur bedraagt. Vervang de
spekjes eens door blokjes ham en stukjes rode paprika.

De Zonnebloem
De Zonnebloem maakt u er op attent
dat de nieuwe vakantiegids voor 1994
is uitgekomen. Deze is aanzienlijk
uitgebreid en aantal beschikbare va-
kantieweken zijn toegenomen, zodat
'De Zonnebloem' in 1994 bijna 5.500

zieken een vakantie kan bezorgen. le-
dere zieke of gehandicapte (ook echt-
paren) die in 1994 deel wil nemen aan
een Zonnebloemvakantie kan van
deze gids kennis nemen. U kunt daar-
voor kontakt opnemen met een mede-
werkster van de plaatselijke afdeling.

Ook aanvraagformulieren voor diver-
se vakantieweken zijn verkrijgbaar.

Voor nadere inlichtingen omtrent de
aktiviteit en andere vragen kunt u te-
recht bij de Stichting Welzijn Oude-
ren Vorden, Raadhuisstraat 6, tel.
3405.

In verband met de feestdagen in de
maand december is het kantoor van
de SWOV gesloten op de volgende
dagen: 23-24-27-28-29-30-31 de-
cember en 3-4 januari.

Boeiende fototentoonstelling
over Vorden
Dit is het 'Jaar van de Ouderen'. U hebt het in de loop van 1993
in dit blad vele malen kunnen lezen. Er zijn tientallen activitei-
ten georganiseerd, er is door vele senioren enthousiast aan deel-
genomen en je kunt stellen dat dit door de Europese Gemeen-
schap aangedragen thema in Vorden zeer veel aandacht heeft
gekregen. Dat is dan dank zij de Stichting Welzijn Ouderen (de
SWOV) en een werkgroep van zes personen die erg veel tijd
hebben besteed aan de organisatie van dit alles. De laatste acti-
viteit in dit kader zal worden gestart op maandag a.s. als wet-
houder Mevr. Aartsen in de 'Galerij' van de Openbare Biblio-
theek de fototentoonstelling 'Beeld-schoon Vorden' zal openen.
En tegelijk het 'Jaar van de Ouderen' in onze gemeente officieel
zal afsluiten.

Intussen heeft een jury de foto's beke-
ken die zijn ingezonden voor de foto-
wedstrijd 'Beeld-schoon Vorden' die
deze zomer is gehouden en waaraan
enkele^^entallen senior-fotografen
hebbelH^egedaan door het inzenden
van foto s. Deze foto's zullen worden
tentoongesteld en tevens zal bij de
opening de uitslag van de wedstrijd
bekendworden gemaakt. Er zijn vier
prijsw^Btrs; de winnende foto's zijn
intussWfergroot en worden uiteraard
ook tentoongesteld.

Foto's van Oud-Vorden

Het centrale element in de expostitie
die van 7 tot en met 24 december te
bezichtigen zal zijn, is de collectie fo-
to's van Oud-Vorden. Want in het
'Jaar van de Ouderen' wordt veel aan-
dacht gegeven aan het verleden. Vor-
den-kenner J. van den Broek heeft
met foto's uit eigen collectie en veel
foto's die beschikbaar zijn gesteld
door particulieren, een boeiend ge-
heel samengesteld. Niet in het minst
doordat hij zo'n vijftig foto's heeft
voorzien van onderschriften. Er wor-
den dan ook vele namen genoemd van
personen die in het verleden van Vor-
den een belangrijke rol hebben ge-
speeld. De vroegere bewoners van
Kasteel Hackfort, burgemeesters en
andere notabelen maar ook perso-
neelsleden van een zaak en leden van
sportverenigingen, èvacuees uit de
oorlog en kinderen van diverse scho-
len uit de twintiger jaren... ze passe-
ren in deze tentoonstelling de revue.
De foto's zullen dus vooral voor de

oudere bewoners van ons dorp veel
herinneringen los maken. Interessant
is ook dat op de tentoonstelling leden
van de Oudheidvereniging van ons
dorp als vrijwilligers vflor de bewa-
king zullen zorgen. A^Blerst om te
zorgen dat iedere eigena^pijn of haar
foto's terug krijgt en veraer ook om,
waar mogelijk, een toelichting te ge-
ven wanneer er vragen zijn. Op deze
wijze kan een bezoek a^K^ expositie
nog een extra charme^^gen als de
verhalen van vroeger loskomen. De
fototentoonstelling kan worden beke-
ken tijdens de normale uren van open-
stelling van de bibliotheek.

Een probleem

De 'Galerij' van de bibliotheek is op
de eerste verdieping en het is dus mo-
gelijk dat deze moeilijk bereikbaar is
voor wie geen trappen meer kan lo-
pen. Daar is ook rekening mee gehou-
den, want na de sluiting van de ten-
toonstelling op 24 december zullen de
panelen met foto's nog twee dagen te
zien zijn in het Dorpscentrum aan de
Raadhuisstraat. Dat zal gebeuren op
woensdag 29 en donderdag 30 de-
cemmber a.s.
Met de tentoonstelling 'Beeld-schoon
Vorden' hoopt de Werkgroep een
waardige afsluiting te hebben gevon-
den van het 'Jaar van de Ouderen'.
Een jaar waarin de ouderen in onze
gemeente hebben kunnen ontdekken
dat oud zijn in veel gevallen een heer-
lijke en ontspannen tijd is waarin je
nog van veel mooie dingen kunt ge-
nieten.

'Verkoop door vrijwilligers in Vorden'

Janneke Brinkman
schildert wenskaarten
Stichting Kinderpostzegels
De biologe Janneke Brinkman-Salentijn heeft twee aquarellen geschilderd voor
de Stichting Kinderpostzegels Nederland. De wenskaarten waarop ze staan af-
gebeeld zijn momenteel te koop. De opbrengst van de verkoop van wenskaarten
wordt, net als de toeslag op de Kinderpostzegels, besteed aan hulpprojecten
voorkinderen in binnen- en buitenland. De wenskaarten, met afbeeldingen van
een kerstboeket en een kerstkrans, zijn evenals die van een groot aantal andere
kunstenaars, verkrijgbaar bij de stand van het Plaatselijk Comité voor Kinder-
postzegels in de hal van het postkantoor. De vrijwilligers zijn daar dagelijks
aanwezig.
Naast de twee aquarellen voor de comité-actie, heeft mevrouw Brinkman te-
vens vier speciale ontwerpen gemaakt voor de wenskaarten die schoolkinderen
in oktober huis-aan-huis hebben verkocht. Voor inlichtingen: Het Plaatselijk
Comité Vorden of Stichting Kinderpostzegels Nederland (contact: Stéphanie
Gerwers),071-259800.

Bi'j ons
in d'n Achterhoek
"He'j al met Willem Pender oaverleg wanneer offe wi'j samen uut
gaot?"
"Nee, dat hè'k eerluk ezeg nog neet, trouwens, dan ha'k ow dat wel
laot'n wetten."
"Gaot t'r dan maor 's hen anders zie'k van dat hele uutgaon nog niks
kommen ok."
Now kon mien dat leste neet zo heel volle schealn, maor die vrouwluu
wel. Die woll'n nao un kerstmarkt oaver de grenze, 't schient daor ale-
maole volle mooier en better te wean, a'j de krante mot geleuven. Maor
't "bei uns ist alles ja viel grösser" kenne wi'j zuutjesan wel.
"Dan gao'k t'r noew eers maor 's hen, ik kan 't now nog wel wachten."

Willem was neet in huurs too'k bi'j zien vrouw Gerritjen in de kokken
kwamme.
"Gaot t'r maor zitt'n, Willem kump zo weer, hee 's effen un paar bood-
schappen haaln."
't Duurn inderdaod neet lange veur Willem weer kwam met un tasse vol
boodschappen die hee wat onverschillug op de taofel döpp'n. Gerritjen
ruumen metene de boodschappen op en kek metene de kassabonnen nao
umme te zien of alles wel kloppen.
"He'j de sinterklaosbonnen nog in de tesse, doet ze mien maor hier dan
plek ik ze metene op anders bu'j dat kleine grei zo kwiet.''

"Praot mien neet van sinterklaosbonnen, 'k bun vierderweggens ewes
en nergens heb ze mien zegels egeven. Dat was vanwekke al net zo, too
mos ik t'r ok al nao vraogen maor daor ha'k vandage de pette neet nao
staon. Laor ze d'r maor gelukkig met wodd'n, mien ziet ze drek nog neet
weer.
"Och", zei Gerritjen umme de boel wat af te zwakken, "un mense kan
bes'sunkeerwatvergett'n."
"Oh jao, bes un keer, maor 't is dan wel toovallug dat mien dat now al zes
keer oaverkommen is in nog gin veertiendage tiets. En zo 't mien geet zal
't bi'j 'n ander ok wel gebeurn. At de winkeliers wat op touw zet, mien
bes, maor dan mot zee 't spel in de eerste plaatse zelf goed metspöH'n en
eur metwarkers goed uut de duuke doen dat ze de klanten bonnen geeft at
ze wat koopt. Zo at ze now doet is mien die hele aktie nog gin piep tebak
weerd en veur mien ok gin reajen umme alles allene maor in Vodden te
koop'n. Dan kö'j 't darp net zo mooi opknapp'n a'j wilt maor dan argert
zich de luu en is alles weggegooid geld."

En daor mo'w Willem wel un betjen geliek in geven, at ze wat kopen wilt
kont ze jao oaveral wel trechte, bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman

Prijsvraag straatnaam
Ruim 80 inzendingen zijn er op het Gemeentehuis binnengeko-
men op het verzoek een naam te kiezen voor de bevoorradings-
weg. Uit de vele bruikbare inzendingen is gekozen de naam

„DE BLEEK".
In het verleden heeft namelijk een wasserij wasgoed gebleekt op
een nabij gelegen terrein.
De prijswinnaars zijn Johan en Alie Dekkers uit Hengelo (G.).
Zij ontvangen een Cadeaubon van f 100,—.

dagboekl
Over wat er in

de Vordense bibliotheek te beleven is

Beeld-schoon
Vorden
De renovatie van de Dorpsstraat be-
wijst dat ook een dorp of stad steeds
verandert. Straten worden vernieuwd,
huizen verbouwd, landschappen ver-
anderd. Dat kun je betreuren, maar dat
proces is niet tegen te houden. Ook al
gaat er soms veel waardevols verlo-
ren.
Datzelfde geldt voor mensen. Ze kun-
nen niet gerenoveerd worden maar ze
verouderen. Slanke lijnen veranderen
soms, haar wordt grijs of verdwijnt,
de energie wordt vaak minder. We
doen als senior gewoonlijk een stapje
terug, geven het stuur uit handen en
gaan behoren tot de groep mensen die
niet meer 'wild, jong en dynamisch'
zijn, zoals het ideaalbeeld van een
omroep dat omschrijft. Gelukkig
heeft onze samenleving in z'n geheel
wel veel aandacht voor de ouderen,
wat o.a. blijkt uit het feit dat de Euro-
pese Gemeenschap dit jaar heeft uit-
geroepen tot 'het Jaar van de Oude-
ren'.
Deze inleiding is nodig om u te wijzen
op een tentoonstelling die op 6 de-
cember a.s. zal worden geopend door
Mevr. Aartsen, de wethouder die zo-
wel 'cultuur' als 'sociale zaken' in
haar portefeuille heeft. Het gaat om
de fototentoonstelling 'Beeld-schoon
Vorden', samengesteld door de werk-

groep die namens de Stichting Wel-
zijn Ouderen in Vorden (de SWOV)
een groot aantal activiteiten heeft ont-
wikkeld in dit 'Jaar van de Ouderen'.
Eén daarvan was een fotowedstrijd
voor 55-plussers en u kunt op deze
tentoonstelling dan ook de vier foto's
zien die door de jury zijn bekroond
met een prijs en tevens een aantal ge-
slaagde maar niet-bekroonde foto's.
Het onderwerp was: Beeld-schoon
Vorden.
Verder bevat deze tentoonstelling een
flink aantal panelen met foto's van
Vorden zoals het vroeger was. Foto's
van gebouwen en straten, van mensen
en groepen en feesten. Op deze ten-
toonstelling kunt u zien hoe er werd
geleefd in dat sfeervolle en charmante
plattelandsdorp Vorden. Een plaats
die nu een modern woondorp is ge-
worden met echte stoplichten, grote
parkeerstroken en een rotonde al is-ie
dan nog mini. Met moderne winkels
en bedrijfsgebouwen.
Die foto-tentoonstelling wordt ge-
houden in de Galerij, de bescheiden
maar nuttige expositieruimte in de bi-
bliotheek in de Dorpsstraat. U bent er
tijdens de normale openingsuren har-
telijk welkom in de periode van dins-
dag 7 tot en met vrijdag 24 december.
U moet er wel even de trap voor op.
En om te bewijzen dat de senioren,
waar het dit jaar om gaat, niet verge-
ten worden: de borden met foto's die
op de tentoonstelling worden ge-
bruikt, zullen na 26 december nog
twee dagen worden geëxposeerd in
het Dorpscentrum op de begane grond
zodat ook wie geen trappen loopt ze
rustig kan bekijken. De data en tijden
worden nog aangekondigd.

Boekanier



Nederlandse expeditie keert succesvol terug:

VORDENAAR M ATHIEU TURKEN
DEELNEMER EXPEDITIE
Deze week keerde een uit drie alpinisten bestaande Nederlandse expeditie
uit de 'verboden' Assam Himalaya terug. De meest oostelijke bergketen
van de Himalaya, op de chinees-indiase grens wordt door bergbeklimmers
ook de 'verboden Himalaya genoemd. Door de woestheid van de bergdalen
en de vechtlustige stammenbevolking werd dit gebied nooit door de britten
gekoloniseerd. Hier speelt zich ook de inval van China afin India in 1962.

De 38-jarige Nederlandse expeditie
klimmer en ex-Everest beklimmer
Ronald Naar wist na lang onderhan-
delen toestemming te verkrijgen om
in de Assam Himalaya te klimmen.
Het door hem samengestelde team be-
stond uit drie man, allen Nederlan-
ders. Naast hemzelf de 42 jarige erva-
ren expeditieklimmer Eric Ritzen uit
Schuddenbcurs en de 18-jarige Mat-
hieu Turken uit Vorden. Mathieu is
een enthousiaste bergbeklimmer. Hij
volgde zijn belangrijkste opleiding bij
de KNAV, de Koninklijke Nederland-
se Alpinisten Vereniging. Hij geeft in-
struktics op een klimmuur. De gele-
genheid om deel te nemen aan een
dergelijke expeditie, onder leiding
van nederlands meest ervaren expedi-
tieklimmer kon hij onmogelijk laten
liggen. In het dagelijkse leven volgt
Mathieu het VWO.
Op zondag 18 oktober vertrok de As-
sam Himalaya Expeditie voor ruim

vier weken naar India om een poging
te wagen de mogelijk nog maagdelij-
ke Gori Chen te beklimmen. Na aan-
komst in Calcutta vloog het team door
naar Tezpur. Vandaar ging het achter
op een vrachtwagen door in de rich-
ting van de chinese grens. Die reis
duurde drie dagen en was een avon-
tuur op zich. Dan komen ze aan in een
dorpje waar de bagage wordt omgela-
den op yaks en paarden, de reis gaat te
voet verder. Intussen hebben zich
sherpa's, drijvers en koks bij het team
gevoegd. Na vier dagen lopen berei-
ken zij het basiskamp. Vandaar trek-
ken de drie klimmers en twee sher-
pa's verder om kamp l en later kamp
2 op te bouwen. Zij steken een gletsjer
over en komen dan onder aan een ijs-
wand te staan. Tijdens hun beklim-
ming ontdekten de klimmers dat de
Gori Chen niet een berg is, maar een
bergketen met zo'n 15 toppen, die in
hoogte varieren, de hoogste top waar-

schijnlijk 6800 meter, en een opper-
vlakte beslaan van vele tientallen ki-
lometers. Zonder verdere verkenning
besloot het team de eerste berg van
het massief te beklimmen, ook omdat
er tijdnood was ontstaan, doordat tijd
verloren was gegaan aan de burokra-
tie voor het verkrijgen van de vereiste
vergunningen.
Onderaan de ijswand blijven de sher-
pa's achter. De drie Nederlanders be-
klimmen de ijswand en bereiken suc-
cesvol de top, waarschijnlijk de Gori
Chen III, die een hoogte heeft van
6250 meter. Dit was temeer een pres-
tatie omdat in aanmerking genomen
moet worden dat het gebied nog niet
in kaart is gebracht. Satellietkaarten
laten forse witte plekken zien. Een
van de redenen dat de indiërs niet echt
meewerkten aan de vergunningen is
waarschijnlijk geweest dat zij tot het
laatst toe vermoedden dat de klim-
mers chinese spionnen zouden kun-
nen zijn. De Expeditie werd onder
meer gesponsord door Air India en
O'Neill sportkleding. Voor Mathieu
Turken werd de reis mogelijk ge-
maakt door onder andere een subsidie
van de KNAV en bijdragen van diver-
se familieleden en enkele bedrijven.

'Doublé you see' in Café 'De Herberg'

De 'Doublé You See' band is een co-
verband afkomstig uit Lichtenvoordc
en omgeving. De band wordt alom
gewaardeerd om de eigen interpreta-
ties, die zij in de covers legt. Daar-
naast kan de band putten uit een groot
en swingend repertoire, ondersteund
door een blazerssectie. De band komt
live het best tot haar recht en speelt
materiaal van: De Dijk, Rolling Sto-

nes, Joe Cocker, J. Geilsband, James
Brown, Blues Brothers, Joe Jackson,
Doobie Brothers, Powerplay, Bruce
Willis, Blood Sweat en Tears, Bad
Company, John Couger Mellencamp
en vele anderen. De band treedt vrij-
dagavond 10 december op in café 'De
Herberg' te Vorden. (zie ook de adver-
tentie)

Weekblad Contact:
ook voor de Sint-koopjes!

Aanvangstijd Kerstmarkt een halfuur vervroegd
te Hengelo Gld.:

Zang en muziek in de
Remigiuskerk
op zaterdag 11 december
In een korte tijd van voorbereiding
op de komende Kerstmarkt te Hen-
gelo Gld., is het de voorbereidings-
commissie toch gelukt een aantal
groepen te verzamelen t.g.v. het
Concert in het kader van de Kerst-
markt in de Kerkstraat.

Door het bestuur der Remigiuskerk
werd toestemming verleend om op 11
december een concert te doen plaats-
vinden, in genoemde kerk met even-
eens een goede akoustiek.
Gezien de lengte van het programma
en de daarbij behorende tijdsplanning
is het aanvangsuur van de kerstmarkt
een halfuur vervroegd.

Medewerking werd toegezegd door
de Kon. Harmonie Concordia, chr.
muziekvereniging Crescendo, Inter-
kerkelijk jeugdkoor, parochiekoor
H.Willibrordus, Achterhoeks Vocaal
Kwartet, chr. zangvereniging Looft
den Heer.
Over de volgorde van optreden wordt

nog beraden. Het is de moeite waarde
de Kerstmarkt zo vroeg mogelijk te
bezoeken, mede in verband met de
aanvang van de concertenreeks. De
Kerstmarkt in de straat biedt ook me-
nig vertier. Een flink aantal onderne-
mers heeft ingeschreven voor deelna-
me, met daarnaast een aantal aantrek-
kelijke activiteiten. Voor de kinderen
zal er gratis chocolademelk verkrijg-
baar zijn tegen inlevering van bon-
nen, welke op de kerstmarkt worden
verstrekt.
's Middags vindt er een rondrit plaats
per arreslee (op wielen bij evt. gebrek
aan sneeuw). Tijdens de Kerstmarkt
zullen enthousiaste inwoners van
Hengelo inhoud geven aan een leven-
de Kerststal.
Voorts zal getracht worden de Kerst-
markt een sfeervolle omlijsting te ge-
ven. Voor een muzikale invulling
daarvan wordt nog onderhandeld met
een groepering. Evt. informatie
Kerstmarkt Hengelo Gld. onder tele-
foonnummer 05753-1253.

SPORT-mewws

V. V. Vorden
Programma: Ruurlo Al - - Vorden
Al , Vorden B l — KSV B l , Markelo
C l — Vorden C l , Zelos C2 — Vorden
C2. Vaassen l — Vorden l , Eibergen
2 — Vorden 2, Zelhem 5 — Vorden 3,
Voorst 7 - Vorden 4, Vorden 5 -
Noordijk 3, Vorden 6 — Ruurlo 6,
Vorden 7 — ̂ ubergen 9, Vios Beltrum
10 —

Vogelvereniging
'De Vj^elvriend'
Op de Kring tentoonstelling te Eiber-
gen hebben leden van 'De Vogel-
vriend' goede resultaten behaald. De
inzending van 480 vogels, was van
zeer hoge kwaliteit. Bij de Kleur Ka-
naries enkelingen zonder rood be-
haalde B. Horsting een vierde prijs
met Bruin Geel Ivoor Schimmel 90
punten en G. Schumaker met een en-
keling Agaat Rood Intensief van 90
punten de vierde prijs. Bij de Kleur
Kanaries vetstof zonder rood werd de
eerste en de tweede prijs in de stellen
behaald door E. Korenblik met Re-
cessief Wit met 181 en 1 80 punten, in
de groep met rood behaalde G. Schu-
maker een tweede prijs met een stel
Rood Intensief van 1 79 punten.
In de groep Postuur Kanaries behaal-
de W. Berendsen bij de stellen met
Gloster Consort een eerste en tweede
prijs met 1 82 en 1 80 punten, bij de en-
kelingen behaalde B. Hosting met een
Gloster Consort van 91 punten de eer-
ste prijs en W. Berendsen een tweede
prijs met 90 punten. In de groep Aga-
porniden was de eerste prijs stellen
voor J. Berendsen met 179 punten
voor een stel Donkergroene Collies,
De Vogelvrien werd 3e in het totaal
klassement met een totaal van 905
punten voor de beste 10 vogels van
hun inzenders, de clubprijs werd ge-
wonnen door Eibergen met 910 pun-
ten.

Volleybal
Eindelijk liet Dash ook eens goed vol-
leybal in een thuiswedstrijd zien.
Dash speelt namelijk over het alge-
meen uit veel beter dan thuis. Het
werd een kraker van jewelste tegen
Voorwaarts uit Twello, altijd een lasti-
ge tegenstander voor de Vordenaren.
Beide ploegen begonnen fanatiek aan
de wedstrijd en de stand ging gelijk
op, maar aan het eind van de eerste set
was Voorwaarts de betere ploeg:
10-15. De tweede set werd spannend-
ste en misschien wel de mooiste.
Voorwaarts nam al snel een 6-10
voorsprong, maar het door de ABN-
Amro gesteunde Dash kroop puntje
voor puntje dichterbij. Maar op een
stand van 16-16 ging het toch nog mis
en de set ging verloren met 16-17.
Maar het tekent dit team dat de mou-
wen nog eens wat hoger werden opge-
stroopt. In het derde bedrijf van deze
voorstelling liet de rood-zwarte
'trein' geen spaan heel van sterke

Voorwaarts. Binnen l O minuten stond
er een stand van 15-6 op het scorebord
en Dash was terug in de wedstrijd.
Ook in de vierde set werd er gecon-
centreerd gespeeld en nam Dash me-
teen een lichte voorsprong die niet
meer werd weggegeven met als resul-
taat een 15-11 winst. En toen moest
weer het beruchte ralley-point ge-
speeld worden. Zo' set is altijd weer
een loterij en was dit keer een anti-cli-
max van een heerlijke wedstrijd.
Dash verloor met 10-15 en de wed-
strijd met 2-3.

Dash 2 — Dash 10-3
Afgelopen zaterdag deed zich het
unieke feit voor dat het vlaggeschip
van Dash (het ABN-Amro team) een
uitwedstrijd in Vorden mocht spelen
en wel tegen de jongens van Dash 2.
Dash l had wat revanche-gevoelens
want de 'thuiswedstrijd' was slechts
met 3-2 gewonnen en dat moest recht-
gezet worden. Het leek echter niet te
lukken, want Dash 2 vocht voor wat
het waard was om het Dash l net als in
de eerste wedstrijd zeer moeilijk te
maken. De stand ging ongeveer gelijk
op, maar vanaf 7-5 ging bij het eerste
het tempo omhoog. Dash 2 was tegen
dit hogere tempo niet goed opgewas-
sen en het ABN-Amro team won de
eerste set eigenlijk vrij gemakkelijk
met 7-15. Ook in de tweede set bleek
dat Dash l uit toch beter speelt dan
thuis. Men ging zeer geconcentreerd
het veld weer in om dit keer eens de
tweede set te winnen. Dash l nam
metten een ruime voorsprong. Even
verslapte de concentratie maar werd
deze set ruim gewonnen, 6-15.
Toen kwam voor Dash l de moeilijk-
ste set. Het publiek, dat over het alge-
meen neutraal was geweest, wilde
ook het tweede wel een set zien win-
nen en ging hen dan ook aanmoedi-
gen. Maar deze aanmoedigingen voor
Dash 2 waren voor Dash l een reden
om er nog even een schepje bij te
doen, want men wilde niet net als de
vorige keer het tweede weer terug la-
ten komen. Het publiek kreeg niet wat
het hoopte want het eerste speelde ge-
diciplineerd deze derby uit en won
met 4-15. Na deze 3-0 overwonning
staat Dash l op een keurige zesde
plaats en Dash 2 is met zijn twaalfde
plaats helaas de rode lantaj^jrager
in de promotieklasse. '^F
Uitslagen: D3b sp. Deventer 3 -
Dash 4 3-0, MB sp. Deventer — Dash
l 2-1, D2a SVS 5 — Dash 3 2-1, JC
mix DVO l — Dash l 3-0, Dflflash 2
- Wilhelmina l 1-3, D4c 1\A 7 -

Vios 5 0-3, HP Dash 2 — Dash l 0-3,
H2A Dash 3 — Devoko 4 l -2, H3B
Dash 4 — DVO 5 0-3, MA Dash l -
Gorssel l 2-2, JA Dash l — Gorssel l
0-3, MB Dash l — DVO l 1-2, H.
rekr. Dash A — Deventer B 3-0. Pro-
gramma: D2A Devolco 6 — Dash 3,
D4BHeeten5 — Dash 5.

Volleybal
De dames van Dash/Sorbo hebben za-
terdagmiddag in Ommen met 2-3 ge-
wonnen van de zeer 'taaie' tegenstan-
der Etiflex 3. In de eerste set verloor
Dash/Sorbo met 15-12, na op gege-
ven moment met 0-5 te hebben voor-
gestaan!
In de tweede set gaf Dash een 9-13
voorsprong alsnog uit handen: 15-13.
De derde set moest toen gewonnen
worden, hetgeen Dash ook prompt
deed: 10-15. In de vierde set haalden
de Vordense dames een waar huza-
renstukje uit door een 10-4 achter-
stand om te buigen in 11-15. De be-
slissende vijfde set leverde een 13-15
zage op voor Dash/Sorbo.
Zaterdag 4 december is Dash vrij.

RTV
Afgelopen weekend vonden er twee
veldritten plaats op zaterdag in Har-
derwijk en op zondag in Zwolle. In
Harderwijk kort bij de dolphijnen
stonden bij de cyclosportieven meer
dan 70 renners aan de start. Op dit
spekgladde en harde parcours waren 4
renners van de RTV aan de start. Ru-
die Peters werd 17e, Harrie Eggink
21e, Ben Peters 32e en Henk Arfman
36e. In Zwolle was het een mooi par-
cours met veel hoogte verschil. Hier
werd bij de junioren Edwin Maalde-
rijk 13e en André Bargeman 14e. Bij
de cyclosportieven was er voor Rudie
Peters een keurige 14e plaats wegge-
legd. Harrie Egging werd 25e en Ben
Peters 27e.

Waterpolo
De dames van Vorden '64 hebben de
nederlaag van 2-4 tegen ZEW duide-
lijk aan zichzelf te wijten. De Vorde-
naren misten diverse goede kansen.
ZEW kreeg er minder maar benutte er
wel meer. Karin Rouwenhorst en
Debbie Kraayeveld zorgden voor de
Vordense tegentreffers.

Uitslag Sint Nicolaas-aktie
Op 30 november werden de volgende prijzen getrokken:

VLEESPAKKETTEN

\. Fam. Beijenhof, Voornekamp 28, Vordcn
2. H. Plijter, Pr. Bernhardwcg 5, Vorden
3. A. Huntink, Insulindelaan 60, Vorden
4. G. Waenink, Enzerinckweg 6, Vorden
5. F. Eggink-Bekman, Hoetinkhof 79, Vorden
6. W. Sloëtjes, Schuttestraat 8, Vorden
7. G. Norde-Norde, Kostedeweg 2, Vorden
8. H. Menkveld, Onsteinseweg 13, Vorden
9. L. v. Reewijk, de Doeschot 13, Vorden

10. M. de Heij, Zutphenseweg 55, Vorden
11. Ten Have, Zelledijk 4, Hengelo (G)
12. E.J. Lettink, Lieferinkweg 3, Vordcn
13. B.C. Wagenvoort, Molendijk 8, Eefde
14. v.d.Kuil,Leestensepad l(X), Warnsveld
15. J. Schut,Burg. Galléestraat39, Vorden.

VERRASSINGSPAKKETTEN

1. G.H. Kappert, Ruurloscweg 87, Vorden
2. H.Mölders, de Doeschot 9, Vorden
3. B.H. Groot lebbink, Almenseweg 41, Vorden
4. K.A. Muis, Margrietlaan 23, Vordcn
5. M. Bergenhenegouwen, Nicuwstad 14A, Vorden
6. H.Ch. Kettelerij, het Jebbink 48, Vorden
7. Henk Stokkink, de Bongerd 17, Vorden
8. R. Leussink, Schuttestraat l , Vorden
9. Fam. Schouten, Zutphenseweg 81, Vorden

10. E.M. v.d. Schaaf-Wils, Beatrixlaan 6, Vorden
11. Hulshof, Hoetinkhof 34, Vorden
12. H. Huetink, Julianalaan 25, Vorden
13. Pijnappel, Beatrixlaan 22, Vorden
14. Wassink, Wildenborchseweg 3, Vorden
15. Steenbreker, het Elshof 11, Vorden
16. G.W. Groot Enzerink, Deldensebroekweg 21, Vorden
17. S. Elbrink, Zutphenseweg 103, Vorden
18. D.J. Donderwinkel, Bakermarksedijk 7, Baak
19. J. v. Zeelst, het Jebbink 6, Vorden
20. Riek Nekkers, p/a van Heeckerenstraat 5, Vorden
21. J. Werkman-Doun, de Voornekamp 53, Neede
22. P. Derksen, Nijssinckkamp 36, Keijenborg
23. E.H. Hendriksen-Wesselink, Wierssebroekweg 3, Vorden
24. Golstein, Insulindelaan 17, Vorden
25. Scholtz, Ruurloseweg 95, Vorden
26. A.B. Veldkamp, Margrietlaan 31, Vorden
27. W.H. Hiddink, de Doeschot 2, Vorden
28. mevr. Linnenbank,hetKerspel21, Vorden
29. H.A. Dostal, Industrieweg 4, Vorden
30. Ruben Schimmel, Staringstraat 19, Vorden
31. Sips, de Voornekamp 5, Vorden
32. Hettie v.d. Vlekkert, Paul Rodenkolaan 35, Zutphen
33. Veltman, Sarinkkamp 87, Hengelo (G)
34. Sandra Bosch, Hoetinkhof 93, Vordcn
35. Maarten Lubbers, Molenweg 11, Vorden
36. mevr. M. Wormgoor, Spalstraat 49, Hengelo (G)
37. Lonneke Hammers, Zutphenseweg 27, Vorden
38. Jacqueline Kooning, de Boonk 29, Vorden
39. G.Nijhuis,hetHogel7,Vorden
40. J.W. Zuurveld.de Haar 3, Vorden

P.K.V.
Uitslagen
Achterhoekshow Doet inchem:
Grote hoenders: Twents hoen, D.J.
Lijftogt 2xZG, 2xG. Wyandotte: J.
Rouwenhorst 2xZG, IxG. Dwerg-
hoenders: Shamo kriel, G. Sanders
IxF, 2xZG. Watervogels: 2xF3xZG.
Sierduiven: Thuringer kropper, G.
Sanders 2xF, l xZG. Arabische trom-
melduif. Silvia Jansen 2xZG. Idem
Damascener 2xG. Themesch Burger
Schecken. J. Pijpers 2xF, IxZG, IxG.
Konijnen: Vlaamse reus, W.H.
Arends IxF, 4xZG, 3xG. Idem A.
Dijkstra IxF, 2xG. Idem G.J. Ten
Bokkel IxZG, 2xG. Idem H.J. Riet-
man 2xZG 3xG. Idem E.J. Huurnink
IxG. Lotharinger: Mw. Borgman. Be-
renpas l xZG, 3xG. Franse hangoor: J.
Dekkers IxZG, 2xG. Nieuwzeelan-
der: E.J. Huurnink 2xF. Idem H.J.
Rietman 2xG. Idem H. Verstege 3xF,
2xZG, 3xG. Californian: W.H.
Arends IxZG, IxG. Wener: W.H.
Arends l xZG. Rode Nieuwzeelander:
G. Lenselink 4xZG. Idem H. Gosse-
link 5xZG. Rex: M.G. Lijftogt IxF,
2xZG, 2xG. Angora: Comb. 't Wol-
Ie tje IxF, IxZG. Trianta: H. Pardijs
IxZG, IxG. Hollander: Comb. 'The
Black Stars' 2xF, 4xZG, 4xG. Idem T.
Zevenhoeken IxZG, IxG. Klein Zil-
ver: Comb. Van Heerde IxG. Idem
Jos Jansen 4xZG, 2xG. Hulstlander:
A.J. Dijkstra 2xZG, 2xG. Rus: T. Ze-
venhoeken IxZG, IxG. Cavia: J. Pij-
pers lxZG,4xG.

Nagekomen uitslagen
PEKZO Zutphen:
Grote hoenders: Brahma, W. Soete-
man 4xZG, 2xG. Dwerghoenders:
Shamo kriel, G. Sanders IxF 2xG.
Maleier A. Van Hussel IxZG 2xG.
Watervogels: A. Van Hussel IxF,
IxZG. Sierduiven: Sileziche krop-
pers, W. Soeteman 2xF, 4xZG, 2xG.
Oud duitse meeuw: G. Sanders IxF,
3xZG. Idem met Kazaner IxF, IxZG.
Idem engels kortvoorhoofdtuimelaar
IxF, IxZG, 4xG. Idem Altstammer
l xZG, l xG. Temeschburger Schecke:
J.PijperslxF,3xZG,2xG.
Het volgende evenement is onze ei-
gen klubshow van 17 t/m 19 decem-
ber a.s.

ENDA
S WO V Open Tafel in de Wehme
iedere dag.
6 VrouwenclubMedler

7-8 RAWVierakker
8 KBO IJsselsenioren, Kerstviering
8 Welfare Handwerken,'de Wehme'

12 VAMC de Graafschaprijders,
Pannekockcn-oriëntatierit

12 VRTC,veldtoertocht
12 Kapelcommissie:

Midwinterwandeling,
Wildenborch

14 KPO Vierakker, Kerstviering
14 Kerstmiddag, soos Kranenburg
14 KPO Vorden
14 KPO Vierakker, Kerstviering
15 Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen, Kerstfeest
15 HVGWichmond.Adventsviering
16 Bejaardenkring Dorpscentrum,

Kerstmiddag
16PCOB,deWchme
16 HVG Wildenborch,Kerstviering
17/19 PKV, Tentoonstelling in de

Herberg
20 Kerstconcert Willibrorduskerk

Vierakker
20 VrouwenclubMedler
20 HVG dorp, Kerstfeest
21 Bejaardensoos Vierakker,

Kerstviering
21 NC VB, Kerstavond
22 Kerstkontaktmiddag, de Wehme
28 Soos Kranenburg,

Oudjaarsspektakel
30 Dorpscentrum,

Kindervoorstelling

JANUARI:
S WO V Open Tafel in de Wehme
iedere dag.
5 HVGWichmond,

Nieuwjaarsavond
6 Bejaardenkring, Dorpscentrum
6 Nieuwjaarswensmiddag, NCVB

10 VrouwenclubMedler
11 KPO Vierakker
1 1 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,

Nieuwjaarskoffiemiddag
11 Soos Kranenburg, Gymnastiek en

Nieuwjaar
12 Welfare, Handwerken in

'de Wehme'
15 Pronkzitting'deDeurdreajers'



Toonkunstkoor
Zutphen e.o.
Zondagmiddag 19 december zal het
Toonkunstkoor Zutphen en Omstre-
ken een concert geven, waarop zal
worden uitgevoerd de Messiah van
G.F. Handel. Buiten het koor zullen
aan het concert professionele vocale
solisten hun medewerking verlenen,
te weten: Hanneke Kaasschieter so-
praan, Gea Gijsbertsen alt, Henk
Gunneman tenor, en Ira Spaulding
bas. De instrumentale begeleiding
wordt verzorgd door Kamerorkest
Continuo uit Rotterdam. Dit alles on-
der leiding van dirigent Willem van
Pelt.
Het concert wordt gegeven in de Han-
zehof. Kaarten voor dit evenement
zijn nu reeds verkrijgbaar aan de Han-
zehof en tevens tot l week voor het
concert bij de individuele leden van
het koor.
Het Toonkunstkoor Zutphen en Om-
streken heeft zich sinds de komst van
de huidige dirigent, Willem van Pelt,
weer gericht op de grote koorwerken.
Het kan met veel voldoening terugkij-
ken op zeer geslaagde concerten: het
We i nachtsoratorium in 1990 en de
Messiah in 1992.
Vanwege de toenmalige geringe om-
vang van het koor werden beide con-
certen gegeven in samenwerking met
het Toonkunstkoor in Deventer. Het
Toonkunstkoor Zutphen en Omstre-
ken kan zich verheugen in een steeds
grotere belangstelling van het pu-
bliek. Bij het laatste concert was er in
de Hanzehof geen stoel meer onbezet.
Het koor zelf is in 3 jaar tijd gegroeid
van 45 naar 112 leden, waarvan velen,
zelfs 60%, van buiten Zutphen af-
komstig zijn. Dit bevestigt weer eens
de centrumfunctie die Zutphen ver-
vult. De grootte van het koor heeft het
mogelijk gemaakt het aanstaande
concert op eigen kracht te geven, en
ook in de toekomst op de ingeslagen
weg voort te gaan. Nadere inlichtin-
gen over het concert of het koor kan
men inwinnen bij Mevrouw J. Bak-
ker-Boers, Frans Halslaan 17, Zut-
phen, tel. 14255.

Bibliotheek
Keuze uit de aanwinsten van de
Openbare bibliotheek. Binchy, Mave;
Echo's, Bussel, Wim van; CD-I: een
introductie, Craig, Kit; Verdwenen,
Elseviers Beroepenalmanak ed. 1994,
George, Elisabeth; De verdwenen Jo-
zef, Hall, Judy; Astrologie, karma en
reïncarnatie, Heller, Joseph; Verbeeld

je, Hillier, Malcolm; Kerstfeest, Ho-
ran, Paula; Reiki; de kosmische le-
venskracht, Humphreys, Josephine;
Vol van liefde, Mevius, Johan; Spe-
ciale catalogus van Nederlandse mun-
ten, Morris, Desmong; En nu is het
Kerstmis, Mortman, Doris; Katalin,
Motman, Jet van; Prisma van het
recht, Neuman, Sally; De kleine MS-
Dos 6 gids, Ross, Thomas; Wachters
voor Wilhelmina, Sfeervolle Kerst-
vertellingen uit alle landen, Sheen,
Joanna; Doe meer met bloemen, Sin-
ger, Detlef; Zangvogels van Europa,
Smith, Murray; de duivelskunstenaar,
Tronickova, Eva; Gronten, Tyler,
Anne; De toevallige toerist, Veehof,
Joh. G.; De totale oorlog, Williams,
Donna; Mijn wereld, de wereld,
Wood Barbara; Droomfabriek, Wood,
Bridget; Heer der wolven.

Schietvereniging
RAW
Raak Altijd Wat organiseert op dins-
dag 7 en woensdag 8 december in het
St. Ludgerus gebouw weer de jaar-
lijkse schietwedstrijden voor schut-
ters uit straten-buurtschappen en of
bedrijven van de gemeente Vorden en
omstreken. Aangezien het schieten
hoog in het vaandel staat, rekent het
bestuur van RAW er op dat dit spor-
tieve doel door alle deelnemers zal
worden nagestreefd.
Naast de wisselbeker zullen ook dit
jaar weer een aantal bekers worden
verschoten. Enkele deelnemers-voor-
waarden zijn o.a. een 'team' bestaat
uit 3 personen (zgn. 3 tallen), elk team
mag maar l keer deelnemen en mag
maar in één team meeschieten. De
deelnemers mogen geen lid zijn van
een bestaande schietvereniging of be-
drijfsschietbond. Aan de wedstrijden
kunnen zowel dames als heren deel-
nemen.

Opgave kan bij onderstaande be-
stuursleden J.W. Klein Kranenbarg,
Egginkskamp 19, Eefde, tel. 05750-
40646. A.T.M. Holtslag, Braamkamp
388, Zutphen, tel. 05750-26508. J.W.
Zeevalkink, Dorpsstraat 12, Wich-
mond, tel. 05754-1268.

Dammen
Hiltex Amsterdam — Dostal Vorden
14-6. Tegen koploper Hiltex uit Am-
sterdam viel geen eer te behalen voor
het eerste team van Dostal. Er werden
4 nederlagen geleden, waartegenover
geen enkele overwinning stond. Nina
Jankovskaja had als enige aanwijsba-
re winstkansen. In tijdnood overzag
ze echter een kombinatie die 2 schij-
ven winst op zou leveren. Gerrit Was-
sing stond wel goed, maar onvoldoen-
de voor winst. Henk Hoekman zag in
tijdnood zijn slechte klassieke stand
nog bijne winnen na een afwikkeling,
maar kwam een tempo tekort. Henk
Grotenhuis ten Harkel en Johan Haij-
tink kwamen beide goed weg. Alex
Klein, Chris Grevers en Mike Vos-
kamp (die al vroeg een schijf moest
offeren) gingen regelmatig ten onder.
Henk Ruesink had een moeilijke maar
houdbare stand. Door tijdsproblemen
kon hij niet de juiste opbouw vinden
en hij ging in verloren stand door de
vlag. Ben Smeenk boekte een goede
remise. H. Meijer — B. Smeenk 1-1,
B. Raven — H. Reusink 2-0, M. Wie-
ring — A. Klein 2-0, P. Oudshoorn —
C. Grevers 2-0, J. Livestro — M. Vos-
kamp 2-0, R. Geurtsen - J. Haijtink
l -1, C. Spruyt — N. Jankovskaja l -1,
H. v.d. Heuvel — G. Wassink 1-1, E.
Binenbaum — H. Grotenhuis ten H.
l -1, C. v.d. Tak — H. Hoekman l -1.
De volgende wedstrijd is op 11 de-
cember in De Herberg te Vorden. Dan
wordt er gespeeld tegen Drents Tien-
tal, een middenmoter.

Is uw drukwerk vakwerk
geworden .... dan komt 't van

Weevers uit Vorden

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

GEZOCHT
voor landgoed in de

Graafschap:

rustig verantwoordelijk

persoon of echtpaar
BOVEN DE 40

om klein huisbewaarders-
appartement in historisch huis,
bij afwezigheid eigenaren (of
permanent), te bewonen en

enkele onderhouds- en
controlewerkzaamheden te

verrichten.
Bij voorkeur 'n technisch
onderlegd persoon, die

toezicht kan houden op het
functioneren van elektra, CV,

huishoudelijke en tuinmachines,
evenals eenvoudige reparaties

uitvoeren.

Geen volledige baan,
ander personeel aanwezig.

Brieven met persoonlijke
gegevens onder nummer 43-1.

Buro Contact Postbus 22,
7250 AA Vorden.

Even goed aan denken:

Kom zaterdag 4 december bij
tankstation Weulen Kranenbarg tanken.
Zwarte Piet helpt ons dan u te
bedienen.

Tanken bij ons is altijd centen
verdienen.
Maar zaterdag, zo zegt Zwarte P/et,
vergeet ik zeker de kinderen niet.

Tot ziens aan de Enkweg.

ONZE SPECIALITEIT:

WARME

ROOMBOTER-
AMANDELLETTERS

van een kwaliteit nl. de beste

Burg.Galléestraat22
Vorden-Tel. 1877

UNI ROKKEN
diverse modellen

en kleuren

NORMALE PRIJS:
129.--l 99.-

DEZE WEEK

98.-

SPORTIEVE DAMES

PANTALONS
winterkatoen

NORMALE PRIJS:
119.--169.-

DEZE WEEK

98.-

Christelijke
THEMA-
BOEKEN
Evangelische
Boekhandel

'De Vonk'
Warnsveldseweg 98

ZUTPHEN-Tel. 14569

PULLOVERS
diverse modellen

en kleuren

NORMALE PRIJS:
119.--149.-

DEZE WEEK

98.-

Tennissen
ruurlo

Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo
Telefoon : 05735 - 1438

Bij Edah vindt u
alles behalve hoge prijzen.

DEZE WEEK (MA. 29/11 T/MZA. 4/12):

GEKRUID
GEHAKT
1000 gram van 10,90 voor 5,98
UIT ONS DIEPVRIESASSORTIMENT:

OLA VIENETTA
ROOMIJSSTAM

299van 3,99 voor mm • W W

IGLO GEHAKTE
SPINAZIE van 2,97 voor

ROOMBOTER
AMANDELSTAAF

200 gram van 2,79 voor

1.98
3 halen 2 BETALEN!

ALTIJD IN PRIJS VERLAAGD:

HALFVOLLE
1/11.

MELK-l «O
pak'Interall' l j l £•

DIEPVRIES PATAT A ftA

FLEVOFOOD 1* 0.89
* * * * OPENINGSTIJDEN l.v.m. Sinterklaas * * *
* MAANDAG 10.00-18.00 * Dl. + WO. 8.30-18.00 *

* DO. + VRIJ. 8.30-21.00* ZATERDAG 8.30-16.00

BOTTERMAN B
Raadhuisstraat 5^Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-2000

2,49

De ti jd dat je met een

oudedagsvoorziening auto-

matisch je schaapjes op het

droge had is voorbij.

Toch wilt u straks \ \ e l

/.o b l i j v e n l e v e n /.oals u dat

Met een Rabo
Pensioen Plan heeft u

ze zo op het droge.

soonlijke omstandigheden

en wensen. Binnen het Rabo

Pensioen Plan heelt u de keus

uit twee mogelijkheden.

De Premiepolis, als u

regelmatig wilt storten.

nu doet. Om daarvoor te kunnen /.ori>en hebben I n de Koopsompolis, als u elk jaar w i l t

we het Rabo Pensioen Plan ontwikkeld. beslissen o! u wel of niet s tort . On/.e a d v i s e u r s

Een plan dat rekening houdt met uw per- rekenen hel u graag v oor. Rflbobflük G3

Rabobank. Aangenaam.

HELP DE 40.000 KINDEREN MET EPILEPSIE.
GIRO 222111

Nationaal Epilepsie Fonds-De Machtvan het Kleine.
Al UK) jaar actief.
Postbus 9587,3506 GN Utrecht. Tel. 06-8212411.



Produktierechten, overdracht van
melk- en mestquota
De Rabobank Vorden en Omstreken organiseert op
maandag 6 december 1993 in zaal 't Pantoffeltje te
Vorden een informatiebijeenkomst over de
overdracht van melk- en mestquota.

Aanvang: 19.45 uur.
Onderwerpen: juridische, fiscale, bedrijfstechnische
en financiële aspecten van de overdracht van melk-
en mestquota.
Sprekers: mr. F. W. van Dijk, juridisch adviseur

ing. A. H.J.M. Legeland, bedrijfskundig
adviseur (beiden van de GIBO groep) en
ing. H.G. Vrielink, relatiebeheerder
agrarische bedrijven van de
Rabobank Vorden

Rabobank
Belangstellenden die geen persoonlijke uitnodiging
hebben gehad, kunnen contact opnemen met de
Rabobank, telefoon 05752-1888.

****

II!ËIR£!G«

MANIAC

l 1

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

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
• Baakseweg 11 WICHMOND 05754 - 1 7 5 5 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 -18383

• Haaksbergseweg 21 EIBERGEN 05454 - 76026

BANDEN - ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

APK keuren klaar, terwijl U wacht

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

.AM NGO'S

GO TO THE MAX & NONKEL NEYS
VRIJDAG v.a 20.30 uur

OANCI PARTY

mode voor
het héle gezin

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Squash Centrum
V/O R D'.B'N

5SQUASHBANEN
Instructeurs aanwezig de

gehele dag
Sportschoenen met witte

zolen s.v.p.
Rackets te huur/te koop

in het centrum.

rBON BON
Bij inlevering van deze bon een half uur
GRATIS SQUASH voor 2 personen.

Geldig op vrijdagavond of
dinsdagochtend 1993.

BON BON'J
Overweg 18

7251JS Vorden
Tel. 05752-1844

IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER
VOOR MEER INFO: TEL. 08343-1232

BUS 5
21.20 u. WARNSVELD - winkelcentrum
21.30 u. VORDEN - N.H.-kerk
21.40 u. RUURLO - kerkplein
21.50 u. VELDHOEK - Wentink

BUS 2
21.20 u. HENGELO- sporthal/Vezo
21.35 u. VELSWIJK - postkantoor

BUS 4
21.15 u. TOLDIJK - De Bremer
21.20 u. STEENDEREN - postkantoor
21.25 u. BAAK - bushalte
21.30 u. WICHMOND - café Krijt
21.35 u. KEYENBORG - R.K.-kerk

fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR - AALTEN

De Sint kan nu komen...
dit zijn prijzen om van te dromen
Dames Kol Pulli
Een modische pulli met een ingebreid relief.

3

Tuunteprijs ƒ 29,95.

Speciaal voor
Sint Nicolaas

Tweedelige
Kinderpakjes

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

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mulkf-vofdcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

Diverse uitgewerkte jongens en meisjes
pakjes gaan nu voor zeer speciale prijzen
de deur uit. Maten 74 t/m 176.
Tuunteprijs v.a. ƒ62,50
Speciaal voor
Sint Nicolaas

nu reeds vanaf

O399$
Kinder Leggings
Een mooie legging met of zonder rits onder
aan de pijp. In alle modekleuren.

i!,THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galleestraat 67,7251

8lfi

en. Telefoon 05752-2532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

Maten 116 t/m 176.
Tuunteprijs ƒ 17,50
Speciaal vc
Sint NicoU

Kinder
spijkerbroeken
Zware kwaliteit denim in de kleuren zwart,
blauw, rood en groen. Maten 92 t/m 152.
Tuunteprijs v.a. ƒ19,95
Speciaal voor
Sint Nicolaas
nu reeds vanaf

19,95

15,°°
LOOP BESLIST EVEN BINNEN WANT HET LOONT DE MOEITE

NAJAARSYERKOOP
SHOWROOMMODELLEN

BANKSTELLEN
FAUTEUILS

SALONTAFELS
KASTEN

KARPETTEN
SLAAPKAMERS
WATERBEDDEN

MATRASSEN
Opruimingsaktie duurt t/m 4 dec. '93

Inruil mogelijk!

LUBBERS WOONWINKEL
SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Tel. (05753) 1286

SINT RUST UIT BIJ OTTEN
55 't Heerlijk avondje is gekomen

Sint was erg moe van al dat gejakker,
hij zocht een goede plaats voor zich en zijn makker:
in Halle maakte hij toen bij OTTEN een stop,
ook zijn paard wilde echt niet meer verderop.
Want in OTTEN's toonzaal, in de Dorpsstraat,
zagen zij schitterende meubels, 's avonds laat.
Beiden lieten zich vallen met een plof,
het paard was grijs van ellende en stof.
Zij zagen het meteen: mooie bekleding, beresterk,
geen gekraak in de voegen, écht ambachtelijk werk!
De beste plaats voor hem en zijn makker, zijn paard,
uitrusten op een bank van OTTEN, dat was wat waard
Er was zoveel moois te zien, héél enorm:
banken, stoelen en fauteuils, mooi van vorm
en met prachtige bekleding van stof en leer,
maar ook tafels, kasten en nog heel veel meer.
Nu wist Sint hoe hij veel mensen kon verblijden,
uitgerust en opgewekt kon hij straks verder rijden.
Eén ding was voor hem duidelijk, zeker weten,
OTTEN in Halle zou hij nooit meer vergeten!.

Dorpsstraat 20,
Halle Gld.,
Tel. 08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v.
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