
NIEUWS-/ ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/ WICHMOND/KRANENBURG
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. - Postbus 22-7250 AA Vorden -Telefoon 05752-1010 -Telefax 05752-1086
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374/ ABN AMRO nr. 48.63.19.245 / Postgiro nr. 1 20 58 67

Donderdag 23 december 1993
55e jaargang no. 39

Lid N.N.P.
Losse mm-prijs 40 et. Kontrakt-kortingen mogelijk.

Rubrieksadvertenties welke niet contant worden betaald,
worden verhoogd met f 2,50 adm. kosten.

VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
Abonnement f 36,- per jaar (inkl. 6% BTW)

Korrespondenten:
Vorden: A. Velhorst, Het Wiemelink 11, telefoon 05752-1688
Vierakker-Wichmond: H. Rutgers, Vierakkersestraatweg 35,

Vierakker, tel. 05754-1310

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

Geslaagde Kerstmarkt KERKNIEUWS

De organisatoren van de Kerstmarkt, welke zaterdag in Vorden werd ge-
houden, hadden alle geluk van de wereld dat de weersomstandigheden
deze dag regelijk waren.

In het prachtig met verlichte kerstbo-
men versierde Vorden, kwamen dan
ook vele Vordenaren en bewoners uit
omliggende plaatsen naar het centrum
om een kijkje op de Kerstmarkt te ne-
men. Een Kerstmarkt waarbij de com-
mercie hoogtij vierde, want op een
Kerstmarkt geldt voor de deelnemers
net als op de 'gewone' markte van-
zelfsprekend 'omzet'. Wat dat betreft
was het zaterdag goed zaken doen.
Behalve de traditionele kerstartikelcn
die te koop werden aangeboden was

er een grote hoeveelheid lekkernijen
te koop, met als absolute uitsmijter
het gezamenlijk nuttigen van een bord
heerlijke boerenkool met worst. En-
kele honderden lieten zich deze maal-
tijd goed smaken.
De padvinders van de David Alfor-
dgroep verhoogden de sfeer door de
gehele dag het houtvuur flink op te
stoken. Zo kon het publiek niet alleen
genieten van de midwinterhoornbla-
zers maar ook van de jeugdkoren ' Vo-
tiko' en 'De Kerkuiltjes' de muziek-

verenigingen 'Concordia' en 'Sursum
Corda', Ned. Hervormd Kerkkoor
Wichmond-Vierakker, Gemengd koor
Wichmond-Vierakker, Vordens Da-
meskoor, het koor 'Interchrist', Vor-
dens Mannenkoor, dansgroep 'De
Knupduukskes', het Succo Kwartet
en eenJfcroerensemble. De VOV kan
terugTjHfop een geslaagde Kerst-
markt, uoor de enorme inzet van de
leden en bestuur liep alles op rolletjes.
Van heinde en ver was men naar Vor-
den gekomen want Vorden heeft zich
zo lanjj^^nerhand de naam verwor-
ven vSRle gezelligste Kerstmarkt,
waar zelfs de duitse kerstmarkten een
puntje aan kunnen zuigen.

Subotica
Afgelopen zondagmiddag genoten
velen van het Kerstconcert dat werd
gegeven door de gebr. Eijkelkamp.
De Werkgroep Partnergemeenten
Oost-Europa van de gez. Vordense
kerken is blij verrast met de opbrengst
van de collecte f 688,- voor de part-
nergemeente Subotica in het voorma-
lige Joegoslavië. Hartelijk dank aan
de zangers en de gevers!

Bejaardenkring
Donderdagmiddag jl. hield de bejaar-
denkring haar laatste bijeenkomst in
dit jaar. Hiervoor waren uitgenodigd
mevr. Zijlstra en de heer Kroese uit
Apeldoorn met een lezing welke in
het teken stond van de kerst. O.a.
werd het kerstevangelie voorgedra-
gen in dichtvorm, een vertelling over
het ontstaan van het bekende lied Stil-
le Nacht, Heilige Nacht, sprookjes
van de bekende Anderson uit Dene-
marken, vergezeld met bij passende
dia's. Dit alles afgewisseld met het
zingen van kerstliederen. De vergoe-
ding van deze lezing was bestemd
voor projecten in Brazilië. Met een
gezamenlijke koffietafcl werd deze
middag besloten. Alles bij elkaar een
mooie middag en men hoopt elkaar op
6 januari weer te ontmoeten in 't
Stampertje.

LRenPC
De Graafscm^j
Bij de op zaterdag 18 december in Lo-
chem gehouden indoor springwed-
strijden behaalde Anja Stokkink met
haar pony Silvia de l e P^V en Simo-
ne Brouwer met Mixi o^^e plaats in
de klasse B. In de klasse L behaalde
Ilse Winkel met Funny Boy de Ie
plaats.

Huisvrouwenorkest
oudejaarsavond op televisie
Het afgelopen jaar was voor het
'Vordens Huisvrouwenorkest' wel
een zeer bijzonder jaar. Niet alleen
werd het tienjarig bestaan gevierd.
Bovendien kreeg het orkest van de
VARA een optreden op televisie
aangeboden. Dinsdag 28 december
worden daarvoor in Hilversum op-
namen gemaakt die Oudejaarsa-
vond op de VARA worden uitge-
zonden.

Het Vordens Huisvrouwenorkest telt
momenteel 26 dames die op allerhan-
de huishoudelijke attributen zoals
pannen, wasborden, flessenrekken
e.d. de sterren van de hemel spelen.
Zij worden daarbij begeleid door Le-
nie Pans en Alie de Vries op akkor-
deon. Het orkest staat onder leiding
van Janna ter Haar, in het dagelijks le-
ven boerin in Barchem. Het orkest dat
overigens nog best een aantal dames
kan gebruiken brengt een avondvul-
lend programma kompleet met voor-

drachten, dans en zang. Zo werd er
b.v. het afgelopen jaar een twintigtal
keren opgetreden, ziekenhuizen, be-
jaardenhuizen, vrouwenverenigingen
ed. Niet alleen in Vorden maar ook in
Arnhem, Deventer, Winterswijk. 'Wij
zijn buiten Vorden nog meer bekend
dan hier', zo grapt Annie Schepers.

Samen met Annie Burger was zij de-
gene die het huisvrouwenorkest in
1983 heeft opgericht. 'We hadden
toen 9 leden, geen dirigent, dat deden
we allemaal zelf. Gelukkig duurde dat
niet lang want een paar maanden later
werd Jan Hilverink onze dirigent. Hij
bleef dat vier jaar doen. Sinds 1987
hebben we Janna ter Haar, waar we
zeer gelukkig mee zijn', zo zegt An-
nie Schepers. Op maandagavond
wordt er in het Dorpscentrum gerepe-
teerd. Dames die geïnteresseerd zijn
kunnen vrijblijvend een kijkje komen
nemen. Het orkest heeft 26 leden,
maar wil dit aantal graag uitbreiden
tot 30.

Filmavond optocht
Vierakker-Wichmond
Het Oranjecomité hield op dinsdag
14 december haar jaarlijkse film-
avond voor een volle zaal in het
Ludgerusgebouw.

De film van de optocht van 1993 die
weer fantastisch was vervaardigd
door de fam. Tjoonk uit Baak, werd
dit jaar voor het eerst vertoond op een
grootbeeldscherm, 3 bij 2 meter. Na
de eerste film en een korte pauze werd
nog een film gedraaid van de optocht
uit het jaar 1978. Ook toen was Vier-
akker-Wichmond al bijzonder aktief
gezien het grote aantal wagens en mu-
ziekkorpsen. Toch kon men zien dat
de wagenbouwers van heden creatie-
ver zijn, ook wat uitbeeldingen be-
treft. Dhr. de Graaf als vertegenwoor-
diger van de jury, die dit jaar weer uit
zes personen bestond, nl. 4 dames en
2 heren, had niet veel vragen te beant-
woorden, gezien de jury van tevoren
een juryrapport had uitgedeeld waarin
de op- en aanmerkingen zeer over-
zichtelijk waren uitgewerkt.

In het rapport waren 5 normen gehan-
teerd om tot een goede en eerlijke
beoordeling te komen. Deze normen
waren: motief - afwerking - details -
opbouw en totaalbeeld zowel rijdend
als stilstaand.
De voorzitter dhr. H. Rietman gaf nog
een duidelijke uiteenzetting in het ka-
der van het 75-jarig bestaan van het
Oranjecomité samen met het 1200-ja-
rig bestaan van Wichmond in 1994.
Ook dhr. de Graaf gaf hieromtrent
nog een korte uiteenzetting.
Ook zal de in verband met de feeste-
lijke aktiviteiten in de feestweek, de
speelavond die anders op dinsdaga-
vond wordt gehouden dit jaar worden
doorverschoven naar 1995. De voor-
zitter dankte de juryleden voor hun
ele en accuratieve werk en de over-
zichtelijke uiteenzetting.
Dhr. J. Tjoonk voor het vroegtijdig in
orde hebben van de film i.v.m. de res-
tauratie van het Ludgerusgebouw en
dhr. R. Kreunen voor het beschikbaar
stellen van het grootbeeldscherm.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

KERK- EN
WEEKENDDIENSTEN

RONDOM KERSTMIS

RK Kerk Kranenburg
Vrijdag 24 december, Kerstavond:22.00 uur Plechtige nachtmis m.m.v.
Cantemus Domino.
Zaterdag 25 december, Hoogfeest van Kerstmis: 15.00 uur Kindje wiegen,
het kerstfeest voor de allerkleinsten.
Zondag 26 december, Tweede Kerstdag: 10.00 uur Eucharistieviering.

RK Kerk Vorden
Vrijdag 24 december, Kerstavond: 18.30 uur Familieviering van Kerstmis
met Kinder- en Tienerkoor.
Zaterdag 25 december, Hoogfeest van Kerstmis: 10.00 uur Geboorte van
de Heer. Plechtige Hoogmis m.m.v. het Dertig-plus-koor.

Weekend Wacht Pastores
25-26december: Pastoor Zandbelt, Keijenborg, tel. 05753-1314
27-28 december: Pastoor Simons, Borculo, tel. 05457-71383

Hervormde Gemeente
Vrijdag 24 december, Kerstavond: 21.00 uur ds. H. Westerink,"
Kerstnachtdienst; 23.00 uur ds. H. Westerink, Kerstnachtdienst m.m.v
Koperkorps Sursum Corda. Beide diensten gaan uit van de Gereformeerde
en de Hervormde gemeente.
Zaterdag 25 december, Kerstmorgen: 10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens,
dienst voor jong en oud. M.m.v. koor Interchrist; 19.00 uur Kinderkerstfeest
voor alle kinderen, georganiseerd door de Zondagsschool, de
kindernevendienst en de kinderclubs.
Zondag 26 december: 10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens. Na de dienst koffie
drinken.

Gereformeerde Kerk Vorden
Vrijdag 24 december, Kerstnachtdiensten: 21.00 en 23.00 uur ds. H.
Westerink in N.H. Kerk.
Zaterdag 25 december, Eerste Kerstdag: 10.00 uur ds. K. Dijk, Velp; 19.00
uur Kerstviering v.d. kinderen in de N.H. Kerk.
Zondag 26 december, Tweede Kerstdag: 10.00 uur dhr. H.G. Dijkman,
m.m.v. koor 'Looft den Heer', Hengelo; 19.00 uur geen dienst.

Hervormde kerk Wichmond
Vrijdag 24 december, Kerstavond: 19.30 uur ds. H.B. de Neeling, Zutphen.
Kerstavond, dienst voor jong en oud m.m.v. Kerkkoor.
Zaterdag 25 december, Eerste Kerstdag: 10.00 uur ds. H.B. de Neeling,
Zutphen.
Zondag26 december: 10.00 uur mevr. D. Rekswinkel, Steenderen.
Kerstzangdienst'm.m.v. Kerkkoor.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Vrijdag 24 december, Kerstavond: 23.00 uur Plechtige Nachtmis m.m.v.
Dames- en Herenkoor.
Zaterdag 25 december, Eerste Kerstdag: 11.00 uur Kerstmis. Plechtige
Hoogmis, Herenkoor.
Zondag 26 december, Tweede Kerstdag: 10.00 uur Gebedsdienst m.m.v.
Dameskoor.

Weekend Wacht Pastores
25-26 december: Pastoor W. Zandbelt, tel. 05753-1314.
27-28 december: Pastoor G. Simons, tel. 05457-71383.

WEEKENDDIENSTEN
Huisarts 25-26 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 èf 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 Zaterdag 25 december tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Noordkamp, tel.
1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 25-26 december N.J. Edens, Vorden,
tel. 05752-1453.
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 l/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-Warnsveld-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.

Begrafenisdiensfmeldadres 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: vrijdag 24 dec.
9.30-12.30 u.; maandag 27 t/m donderdag 30
dec. 9.30-15.30 u.; vrijdag 31 dec. 9.30-12.30 u.

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.

VIKRAKKKR - WICHMOND
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.



In gesprek met... Leo en
Wim Stein

Tekst: PetcrBesselink
Foto: Nicole Schrok

— Ruim zestig jaar geleden is jullie
moeder samen met haar vader een
melkhandel begonnen. Later kwam
daar ook nog een kruideniersafdeling
bij. Ik kan me voorstellen dat jullie
heel anders zijn opgevoed dan de
meeste kinderen uit jullie omgeving.
Wim: 'We zijn behoorlijk zelfstandig
opgevoed. Dat moest ook wel, want
pa en ma stonden voortdurend in de
zaak. Als ik daar nu op terug kijk, dan
moet ik zeggen dat ik dat eigenlijk
alleen maar als heel plezierig heb
ervaren. Wanneer je al heel vroeg
allerlei dingen zelf moet regelen, dan
heb je daar later in je leven alleen
maar gemak van.'
Leo: 'Als je 's middags na afloop van
school thuis kwam, dan moest je
jezelf maar redden. Maar dat leverde
eigenlijk nooit problemen op. Dat
kopje melk of thee kon je ook zelf wel
inschenken.'
Wim: 'Je moet nu niet het idee krijgen
dat wij in onze jeugd iets tekort zijn
gekomen, of dat wij onze ouders iets
verwijten. Nee, integendeel. We had-
den ongelooflijk veel vrijheden zon-
der dat we daar misbruik van maak-
ten. Onze ouders hadden ook zoveel
vertrouwen in ons dat ze ons die vrij-
heid gaven. En als je dan bij vriendjes
kwam, dan zag je de andere kant van
de medaille: dit mocht niet, dat mocht
niet. Die ouders waren veel strenger.
Nee, dan hadden wij het zo slecht
niet. '

— Ik kan me voorstellen dat die
vriendjes al snel jaloers werden op
jullie.
Wim: 'Nee, want ze zagen ook wel in
dat een middcnstandsgezin z'n beper-
kingen had. Want op vakantie gaan,
dat was er niet bij. Want wat hebben
we gedaan: een keer een dagtochtje of
zo. En één keer zouden we met pa en
ma naar Duitsland gaan. Maar wat
gebeurde er: ze werden allebei ziek.
Toen zijn twee meisjes die bij ons in
de zaak werkten meegegaan, zodat de
vakantie toch nog kon doorgaan.'
In 1968 kreeg de vader van Leo en
Wim keelkanker en het zag er in eer-
ste instantie naar uit dat hij in principe
nooit meer zou kunnen werken. Moe-
der Stein vroeg toen aan Leo of hij in
zaak wilde komen. 'Het was kiezen of
delen', aldus Leo. 'Of ik kwam in de
zaak of mijn ouders moesten de win-
kel verkopen. Na een beetje wikken
en wegen, ik was toen een jaar of
zeventien, heb ik besloten dat te doen.
Op mijn 21e heeft mijn vader de zaak
overgeschreven om mijn naam. En
toen was ik plotseling ondernemer.
Eigenlijk had ik geen andere keus.
Als ik nee had gezegd, dan hadden
mijn ouders de zaak moeten verko-
pen.' Wim vult hem aan: 'Het zou
zonde zijn geweest als dat was
gebeurd. Want het is een stuk levens-
werk vari mijn moeder geweest. Dat
zet je niet zomaar ccn-twec-drie aan
de kant.'

— Leo, was het niet heel erg moeilijk
om op je 21 e zo'n zaak te runnen ?
Leo: 'In het begin best wel. Het was
een hele omschakeling. Je had natuur-
lijk vroeger wel in de zaak geholpen,
maar dit was wel even wat anders. Het
voordeel was dat het nog om een klein
winkeltje ging. Wc hadden aan de
Hofstraat een zaak van ongeveer 160
vierkante meter. Dat was nog te over-
zien.'
Wim: 'En het scheelde natuurlijk ook
wel dat m i j n vader een behoorlijk

Leo (links) en Wim Stein in hun supermarkt aan de Breegraven in Warnsveld.

Leo en Wim Stein uit Warnsveld:

' Kapsones?
Nee, dat hebben wij niet'

Leo (42) en Wim (39) Stein zijn de eigenaren van Super Stein in
Warnsveld, oftewel de plaatselijke supermarkt. Als ik hen vraag
naar hun geboortedag moeten ze beide even lachen. 'Het gekke is
dat we alle twee op 25 maart jarig zijn, maar er zit wel drie jaar
tussen', aldus Leo. 'Dat hadden onze ouders dus goed gepland',
vult Wim aan. 'Leo en ik zijn groot gebracht in een echt midden-
standsgezin. Onze ouders waren dag en nacht bezig met de kruide-
nierswinkel. Als je dan twee zonen hebt c^op dezelfde dag jarig
zijn, dan scheelt dat weer in de tijd. Dan hoefje het maar één keer te
vieren. Vervolgens konden pa en ma zich weer richten op de zaak.
De 25e maart was waarschijnlijk dan ook de nationale feestdag van
onze ouders.' ^

eigenwijze vent was. Hij legde zich
niet neer bij zijn ziekte. Hij heeft een
gigantisch doorzettingsvermogen
gehad. Hij is toen op een gegeven
moment ook weer terug gekomen in
de zaak. Dat gaf Leo ook weer wat
meer vrijheid. Als hij eens een dagje
weg wilde, dan kon hij de zaak rustig
overlaten aan pa.'

- Wat is er zo leuk aan dit vak?
Leo: 'Het werken met mensen, dat
vind ik leuk. En veel mensen ontmoe-
ten van allerlei pluimage. Het is
alleen wel zo dat de groep die je kent
steeds kleiner wordt. Toen we nog aan
de Hofstraat zaten, kende je praktisch
iedereen. Nu is dat wel anders. Er
komen hier wekelijks zo'n zevendui-
zend winkelende mensen. Die kun je
natuurlijk niet allemaal kennen, maar
dat hoeft ook niet.'

— Al snel werd de zaak aan de Hof-
straat te klein. Je moest verhuizen.
Leo: 'Dat klopt. We zijn toen verhuisd
naar de Hellenkamp. Op dat moment
is ook Wim erbij gekomen. Ik vond de
stap te groot om in mijn eentje te
maken. Samen met Wim durfde ik dat
welaan.'
Wim: 'Ik heb mijn hele leven geroe-
pen dat ik nooit in de zaak zou gaan.
Ik ben dan ook eerst gaan werken in
het bankwezen. Toen Leo mij vroeg
of ik in de zaak wilde komen, had ik
dus in eerste instantie wel mijn beden-
kingen. Toch heb ik het gedaan. Op
één voorwaarde: ik wilde niet gelijk
mede-eigenaar worden. Ik kwam dus
gewoon in loondienst bij mijn broer.
Op een gegeven moment ben ik er
toen weer uitgestapt. Terug naar het
bankwezen. Dat had ik dus nooit
moeten doen. Het bankwezen kan
heel leuk zijn, maar dan meet je er
niet tussentijds uitstappen. En om
mijn verhaal af te maken, sinds 1981
ben ik weer terug in de zaak en zijn we
samen eigenaar van deze super-
markt.'

— Het verbaasd me dat je in het
bankwezen hebt gewerkt. Dat is toch
niks voor jou: elke dag scheren, een
pak dragen, een stropdas omdoen.
Wim: 'Daar heb je gelijk in. Ik weet
nog goed, de eerste dag op de bank in
Zutphen. Ik had toen geen stropdas

om en ik moest gelijk bij het hoofd
van de afdeling personeelszaken
komen. Ik dacht zelf dat ik er netjes
bij liep. Voor mijn doen zelfs ver-
schrikkelijk netjes, want normaal
gesproken liep ik altijd in een t-shirt
en een spijkerbroek. Ik had op die
bewuste dag een nette broek aan, een
colbert en een blouse.
Alleen geen stropdas. Maar die moest
er dus wel komen. Daar had ik op dat
moment nog geen problemen mee,
totdat het echt warm weer begon te
worden. Toen dacht ik: jullie kunnen
me wat. Ik ga niet bij dertig graden
hitte een zwart colbert dragen. Dus op
een gegeven moment ging het colbert
uit, de stropdas deed ik af en ik liep
daar rond met een blouse met korte
mouwen. En toen werd er weer wat
van gezegd. Belachelijk vond ik dat.
De klanten komen bij wijze van spre-
ken binnen in hun zwembroek en dan
zul jij dat apenpakje moeten aanhou-
den. Ik zei dan ook: beste chef, wie
denkt u dat de klant liever een hand
geeft. Iemand die fris is of iemand die
kleffe handjes heeft van het zweet.
Toen was hij snel uitgepraat. Ik hoef
ook niet zo'n koffertje te hebben. Toen
ik in Amsterdam werkte op de bank
zag ik elke ochtend van die zakenlie-
den rondlopen met van die koffertjes.
En wat zat er in: een zakje brood, een
appeltje en een krant. Nou, daar heb ik
geen koffertje voor nodig. En om
even terug te komen bij dat kostuum,
ik denk dat klanten ook liever te
maken hebben met de persoon die je
bent, dan met het omhulsel. En dat is
ook de kracht van onze supermarkt.
We zijn hier gewoon normaal. Ik denk
dat je best commercieel kunt zijn zon-
der in een pak te lopen.'

- Wij zullen jullie dus nooit met pak
en stropdas in de winkel aantreffen.
Wim: 'Als ik hier morgen met een pak
en stropdas zal lopen, dan zullen de
klanten daar denk ik raar van opkij-
ken. Dat past niet bij ons. Ze zullen
dan ook snel zeggen: doe effe nor-
maal, gek. Je bent Wim Stein en je
moet niet denken dat je kapsones
hebt. Die hebben wij dus ook niet.'
Leo: 'We lopen er gewoon tussen. We
gedragen ons niet als de bedrijfslei-
ders. Je moet het zo zien: we zijn
gewoon mensen die hier werken. En

toevallig zijn we dan ook nog de
eigenaren.'
Wim: 'We willen een winkel hebben
waarin mensen zich thuisvoelen.
Waar ze nog een paar dorpsidioten
vinden, waar ze ook naar toelopen als
ze vragen hebben. De afstand tussen
ons en de klanten is relatief klein, de
drempel is laag. Ik denk dat dat ook
inherend is aan het feit dat wij niet in
zo'n pakkie rondlopen.'
Een gesprek met Leo en Wim Stein is
in feite een gesprek met de jongste
van het tweetal. Leo is kort in zijn ant-
woorden, terwijl Wim het ene verhaal
na het andere vertelt. 'Ik ben wat
extroverter', zegt Wim, 'Leo is wat
rustiger. Ik denk dat we het daarom zo
goed met elkaar kunnen vinden. Ik
ben feller, dat heft elkaar goed op.'

— Dus jullie hebben nooit ruzie?
Leo: 'O, we hebben best wel eens een
woordenwisseling. Maar dat is dan
ook snel weer afgelopen. Je moet het
dan even goed uitpraten zodat het niet
te lang blijft doorsudderen. Elkaar af
en toe even goed de waarheid zeggen
dat kan geen kwaad.'

— Leo, op je 21 e hebt je de zaak over-
genomen aan de Hofstraat. Vervol-
gens zijn jullie verhuisd naar de Hel-
lenkamp en enkele maanden geleden
hebben jullie dat pand verlaten voor
een nog grotere supermarkt aan de
Breegraven. Is dat het eindstation?

Leo: 'Ik denk het wel. Dit pand is tot
ver in het jaar 2000 geschikt als super-
markt. Voorlopig zitten we hier dus
wel goed. En op een gegeven moment
moet je ook tevreden zijn. Naast hard
werken heb je ook nog eens zoiets als
een priveleven. Ik ben hier in Warns-
veld bij verschillende verenigingen
aangesloten. De Warnsveldse boys,
de plaatselijke schietvereniging, ik zit
in het bestuur van de jaarlijkse gon-
delvaart. Eigenlijk te veel om op te
noemen. Al die activiteiten heb ik de
laatste tijd op een wat lager pitje
gezet. Vanwege de verhuizing naar de
Breegraven. Nee, ik denk dat het nu
tiju gaat wordt om daar eerst eens wat
meer aandacht aan te besteden.'

Wim: 'Onze ouders hebben het
nieuwe pand trouwens geopend. Dat
hadden we ze van te voren helemaal
niet verteld. Mijn moeAk had al
gezegd: 'Laat de burge^Bster het
maar doen, dat is veel mooier.' Maar
in feite waren er natuurlijk maar twee
mensen die er recht op hadden om de
nieuwe zaak te openen: deerondleg-
gers van de naam Stein in^jtirnsveld.
En dat hebben we dan ooSB gedaan.
En daar zijn we ook best wel trots op.
Want laten we eerlijk zijn, wat die
mensen voor ons hebben opgebouwd,
dat kunnen we alleen maar proberen
af te maken.'

dagboekl
^"^ Over wat er in

de Vordense bibliotheek te beleven is

Geen happy end
In boeken en films is het gebruikelijk.
Er moet een 'happy end' zijn, want
dat willen lezers en kijkers graag. He-
laas heeft het jaar 1993 voor de Vor-
dense bibliotheek geen 'happy end'.
Integendeel. Door een bezuinigings-
maatregel is er op de begroting voor
1994 een tekort van f 37.000,- oftewel
van 9%. Een ingrijpende maatregel
waarover - dat verwacht je - tijdens
het overleg over de gemeentebegro-
ting uitvoerig zal worden gepraat.
Tenslotte zitten alle instellingen en
verenigingen die de afgelopen jaren
hebben moeten werken met een zoge-
naamde budgetfinanciering met het-
zelfde probleem.
Tijdens de laatste vergadering van de
gemeenteraad over de begroting voor
1994 stond het onderwerp 'budgetfi-
nanciering' dan ook als afzonderlijk
punt op de agenda. Maar de behande-
ling ervan werd een grote teleurstel-
ling. Er was één bescheiden, waar-
schijnlijk van te voren al besproken
vraagje. 'Of de cijfers van het biblio-
theekbestuur wel juist waren?'. Het
ging daarbij over de stijgingspercen-
tages die het rijk in de afgelopen vier
jaar aan de gemeenten heeft vergoed
voor de gestegen kosten o.a. van het
welzijnswerk. Antwoord: 'we weten
niet waar het bestuur deze cijfers van-
daan heeft; wij kunnen ze niet vin-
den'. Dat was alles. Het agendapunt
'budgetfinanciering' was hiermee be-
handeld.
Zo'n behandeling van een voor vele
besturen in onze gemeente uiterst be-
langrijke kwestie is erg pover. Ieder
raadslid weet toch dat in de afgelopen
vier jaar het rijk wel degelijk compen-
satie heeft gegeven aan de gemeenten
voor de kostenstijgingen, dus ook

voor die van het welzijnswerk? Die
was zelfs nog iets hoger dan de 10%
waarvan het bibliotheekbcstuur in
zijn commentaar is uitgegaan. Ieder-
een had toch kunnen nagaan dat door
de budgetfinanciering de bibliotheek
geen compensatie voor die stijgende
kosten heeft ontvangen met uitzonde-
ring van slechts één bescheiden sala-
rispost. Elk gemeenteraadslid heeft
alle jaarrekeningen kunnen bestude-
ren waaruit dit blijkt. Niemand heeft
gevraagd hoe het kwam dat dit besluit
tot bevriezing (lees bezuiniging)
'door zie.kte en tijdgebrek' is geno-
men zonder overleg met de betrokke-
nen. En niemand ook heeft de vraag
gesteld hoe het komt dat de gemeente
Vorden in de hele regio de enige ge-
meente is waar voor 1994 een budget-
tekort van deze omvang moet worden
weggewerkt.
Los van de problemen hoe voor 1994
de touwtjes aan elkaar moeten wor-
den geknoopt, is deze nonchalante be-
handeling door het bestuur van onze
gemeente voor het bibliotheekbestuur
teleurstellend. En heeft de motivatie
en het enthousiasme van bestuurs-
leden en medewerksters een lelijke
deuk opgelopen.
Het jaar 1993 begon zo hoopvol met
een grondige opknapbeurt van het in-
terieur waardoor achterstallig onder-
houd kon worden weggewerkt. Maar
dat jaar heeft helaas geen happy end.
Laten we hopen dat er alsnog een
oplossing kan worden gevonden voor
de problemen. Zodat de vele volwas-
sen en jeugdige 'klanten' van onze bi-
bliotheek van deze drastische bezui-
ningsmaatregel geen of zo weinig
mogelijk last zullen hebben.

Jeugd opgelet!!!
Speciaal voor de abonnementhouders
is dit alweer de laatste van de 5 activi-
teiten dit jaar in het Dorpsccntrum te
Vorden. Maar ook niet abonnement-
houders zijn van harte welkom. Don-
derdagmiddag 30 december a.s. (zie
advertentie) is er in het Dorpscentrum
voor jullie een optreden kindergooch-
elen. Voor jullie treedt op 'Martin To-
nelly ' ex-wereldkampioen gooche-
len. Deze voorstelling duurt 75 minu-
ten. In de pauze is er zoals altijd weer
eentractatie.

DECEMBER:
SWOVOpenTafelindeWehme
iedere dag.
27 ANBO, Klootschieten vanaf

'De Goldberg'
28 Soos Kranenburg,

Oudjaarsspektakel
30 Dorpscentrum,

Kindervoorstelling

JANUARI:
SWOV Open Tafel inde Wehme
iedere dag.

2-9 Kledingexpositie, Nieuwstad 20
3 ANBO, Klootschieten vanaf

'De Goldberg'
5 H VG Dorp Vorden, Nieuwjaars-

koffiemorgen
5 HVGWichmond,

Nieuwjaarsavond
6 Bejaardenkring, Dorpscentrum
6 Nieuwjaarswensmiddag, NCVB

10 ANBO, Klootschieten vanaf
'De Goldberg'

10 Vrouwenclub Medler
11 KPOVierakkcr, Jaarvergadering
11 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,

Nieuwjaarskoffiemiddag
1 1 Soos Kranenburg, Gymnastiek en

Nieuwjaar
12 Welfare, Handwerken in

'de Wehme'
14-15 CCKBoerenavond'Bi'j

Pardicsopd'ndeale'
14 ANBO, Feestelijke

nieuwjaarsbijeenkomst in
'tStampertje

15 Pronkzitting'deDeurdreajers'
17 ANBO, Klootschieten vanaf

'De Goldberg'
18 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,

Docmiddag in het Dorpscentrum
18 NCVB, Mevr. Tolkamp
19 H VG Dorp Vorden,

Jaarvergadering
19 HVGWichmond,Jaarvergadering
20 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,

Cursus bij garage Groot Jebbink
20 Bejaardenkring, Dorpscentrum
24 ANBO, Klootschieten vanaf

'De Goldberg'
24 Vrouwenclub Medler
26 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,

Jaarvergadering
26 Welfare, Handwerken in

'de Wehme'

'Lichtjes in het duister'
kinderkerstfeest op avond
Eerste Kerstdag
Op zaterdagavond 25 december, Eerste Kerstdag, zal in de
Dorpskerk het gezamenlijke kinderkerstfeest worden gehou-
den. Het thema is dit jaar: 'Lichtjes in het duister'.

Al enkele jaren wordt op de avond
van Eerste Kerstdag gezamenlijk
kerstfeest gevierd door de Gerefor-
meerde kindernevendienst, de Her-
vormde zondagsscholen van Vorden
en het Medler, het Hervormd/Gere-
formeerde clubwerk en de Jeugdkerk.
Ook dit jaar zal dit druk bezochte kin-
derfeest gevierd worden in de Dorps-
kerk. Alle genoemde groepen van het
jeugdwerk vullen een onderdeel van
het programma in.

Er is een stukje met de herder in de
hoofdrol, er wordt veel gezongen, er
zijn verhalen en gedichten en er wordt
door jongelui gemusiceerd. En gezien
het thema van dit jaar, zullen natuur-
lijk de brandende kaarsen niet ontbre-
ken.

Alle kinderen met hun ouders, groot-
ouders en ook andere belangstellen-
den zijn van harte welkom bij dit Kin-
derkerstfeest.

iï
Allerhand
in 't Saksenland
De uitzending van jongemannen die in militaire dienst zijn naar
o.a. Bosnië en Somalië veroorzaakt vanzelfsprekend in veel ge-
zinnen bezorgdheid en ongerustheid. Zo'n kleine tweehonderd
jaar geleden, in de tijd van de Franse overheersing was het al niet
anders.

Zo vermeldt het lidmatenboek van de Nederduits Gereformeerde
Gemeente te Vorden in 1810 dat is aangenomen als lidmaat: Peter
Wesselink, met daarbij vermeld: als (consont?) vertrokken naar
Rusland en waarschijnlijk overleden. Deze Peter Wesselink was
een zoon van Hendrik Wesselink en Teuntjen Holmer.

Ook in-een artikel in 'Archief' vermeldt J. de Graaf een vijftal
namen van jongemannen waarvan er vier vochten bij Waterloo in
1815. Dat waren Jan Willem Huerneman, Jan Brandenbarg, Ja-
cob Bouwmeester en Jan Lubbers. Deze laatste diende bij de ca-
rabiniers en raakte daar zwaargewond. Daarvan hield hij zoveel
lichamelijk letsel over dat hij zijn beroep niet meer volwaardig
kon uitoefenen.

Albert Hendrik Heuvink diende als matroos 3e klasse op een ka-
nonncerboot onder van Speyk, op 5 februari 1831 vloog deze
boot met vriend en vijand de lucht in en waarbij genoemde Albert
ook het leven liet.

Mochten er onder u zijn die over nog meer namen van 'Rusland-
gangers' beschikken dan wordt uw reactie zeer op prijs gesteld,
tel. 1342.

H.G. Wullink.



DANKBETUIGING

Voor de vele blijken van be-
langstelling, in welke vorm dan
ook, die wij mochten ontvan-
gen in verband met het overlij-
den van mijn lieve man en
onze zorgzame vader, groot-
en overgrootvader

JAN KRIJT

zeggen wij onze hartelijke
dank.

D. KRIJT-KETTELARIJ

kinderen, klein- en
achterkleinkinderen.

December 1993.
't Heegken 7,
7251 PW Vorden.

Voor uw aandacht en medele-
ven bij het zo plotseling overlij-
den van mijn man en lieve va-
der

DICK WOLTERING

betuigen we U allen onze
oprechte dank, in het bijzonder
pastoor Van Zeelst en de bu-
ren.

Uit aller naam:
Fam. Woltering

Vorden, december 1993
Ruurloseweg 100

Hierbij betuig ik mijn hartelijke
dank aan allen die mijn 65e
verjaardag tot een onvergete-
lijke dag hebben gemaakt en
tevens wens ik allen een vrolijk
kerstfeest en een voorspoedig
1994.

Harry Nijenhuis

Wildenborchseweg 34
725.1 KJ Vorden

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 2.50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst: de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

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

• TE KOOP GEVRAAGD voor
ontwikkelingsland: oude 1
schaarploeg (paard of trak-
tor). G.J. Kamphuis. Tel. 05752-
3914.

• Henk Verstege: ondanks
het rotte appelgevoel prettige
feestdagen. D.P.P.B.

• Wie wil mij helpen mijn
huis schoon te houden?
41/2 uur per week. Tel. 05752-
2381. Na 20.00 uur.

Mevr. A.W. Postma
P. v. Vollenhovenlaan 4,

Vorden
is per 21 december 1993

verhuisd naar:

de Delle 43,
7251 Al Vorden

Zij wenst U hiermee tevens
een goed 1994 toe.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Hou de kou en de
dokter van uw lijf!

Draag

THERMOFIT
halfwollen ONDERGOED

Verkrijgbaar bij:

a/d Zutphenseweg in Vorden

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons heeft betekend, delen wij u mede dat na een
moedig gedragen ziekte van ons is heengegaan
mijn dierbare huisgenoot, onze zorgzame vader
en grootvader

GERRITJANPARDIJS
WEDUWNAAR VAN W.Z. KLEIN NULENT

op de leeftijd van 73 jaar.

Vorden: J.H. Leunk-Klein Wassink

Eerbeek: Henny en Evert Brokken

Duiven: Willem en Ida Pardijs

Warnsveld: .Wilmaen Jan Jolink

Vorden: Gerdien en Dinant Hendriksen

en kleinkinderen

14 december 1993.

het Hoge 13,7251 XT Vorden.

De crematieplechtigheid heeft plaatsgehad op
zaterdag 18 december jl. in het crematorium te
Dieren.

Jouw leven moesten wij loslaten,
in ons leven houden wij jou altijd vast.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons heeft betekend, hebben wij afscheid moeten
nemen van mijn lieve vrouw en onze lieve moe-
der en grootmoeder

ADRIANA DE JONG-LAMKIN

* 13 mei 1916 115 december 1993

Burgemeester Vunderinkhof 13,
7251 XA Vorden.

W. de Jong

E. Nijdam-de Jong
W. Nijdam

Wietze en Els
Mare

A. Lanjouw-de Jong
G.J. Lanjouw

Harm-Jan
Willem

De begrafenis heeft plaatsgehad maandag 20
december op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Met leedwezen namen we kennis van het over-
lijden van ons geacht lid

mevr. A. DE JONG-LAMKIN

op de leeftijd van 77 jaar.

Bestuuren leden Nederlandse Bond
van Plattelandsvrouwen afdeling Vorden.

Vorden, 15 december 1993.

ROMEINEN 8:37-39

Tot ons grote verdriet is overleden mijn lieve
man, onze dierbare vader, schoonvader, opa,
broer en zwager

JOHANNES RITTER
-Janus-

* 's-Gravenhage 4 november 1918
t Vorden 16 december 1993

Officier in de Orde van Oranje-Nassau
Drager van het N.N.-Herdenkingskruis

Drager van het Verzetsherdenkingskruis

Vorden
Wageningen

Apeldoorn

Capelle a/d IJssel

Groningen

Delft
Chur, CH.

H. Ritter-Reilingh
C.E. Miller-Ritter
H.J. Miller

Alexandra, Laura
J.P. Ritter
N.E. Ritter-van Haarlem
C.W. Ritter
M.G. Ritter-Paz

Christian, Victor
H.A.Th. Ritter
T.C. van der Schaaf
C.P.J.M. Ritter
I.A. Ritter-Raetzer

Hij is in vrede heengegaan.

Wilhelminalaan 16
7251 EN Vorden

De ter aarde bestelling heeft plaatsgevonden
woensdag 22 december op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

Met droefheid hebben wij kennis genomen van
het overlijden van ons comitélid

J. RITTER

Met name zijn vrouw en kinderen wensen wij
sterkte met het dragen van dit verlies.

Comité 4 en 5 mei Vorden.

Het kantoor van notaris

mr R. Das

is op
vrijdag 24 december a.s.
de gehele dag gesloten.

AH
Hengelo
Kerstgezellig met:

Beaujolais Villages
fles 6.95

/TicHTine
j j DORp/cenTRum

Raadhuisstraat 6, tel. 2722

Donderdagmiddag

3O december
in het Dorpscentrum - aanvang 14.00 uur

MARTIN TONELLY
ex-Wereldkampioen

kindergoochelen

vertoont zijn kunsten

ENTREE F 3,- p.p. (incl. tractatie)

9 januari 1994 Nieuwjaarskoffieconcert
Muziekvereniging Concordia aanvang 11.30 uur

Het Dorpscentrum geeft u de ruirnte.

Het Oude jaar uit en
het nieuwe jaar in
met heerlijke Oliebollen

Appelbeignets
Appelflappen
Ananasbeignets

en een grote sortering
hartig gevulde broodjes!

BESTEL S.V.P. BIJTIJDS!

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

ALLES VOOR UW AUTO

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

AH
Hengelo
Kerstgezellig met:

Gerookte Schotse
Zalm 200 gram .9.98

Sneeuw met Kerst

kunnen wij niet verzorgen
maar wel voor een

smakelijke Kerstbrunch!

Hierbij horen zeker de heerlijke royaal gevulde BOTERSTOLLEN
met 100% amandelspijs.

Een ruime keuze aan brood en broodjes.

NIEUW ZIJN DE ITALIAANSE CIABATTA BROODJES
(ook om zelf thuis af te bakken).

FEESTELIJK BIJ DE KOFFIE:

KERSTKRANSEN of -STAVEN; diverse soorten
TAARTEN w.o. 'n Kerstaanbieding:

SLAGROOMTAART van 22,50 voor 20,-
TULBANDEN; ROOMBOTERKRANSJES

Alles vers van de Warme Bakker, dat proeft U! Wij wensen U fijne Kerstdagen.

urin
Burgemeester Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Wij maken onze cliënten erop attent, dat de
AVONDOPENSTELLING van vrijdag 24 december wordt
verplaatst naar donderdag 23 december.

De avondopenstelling van vrijdag 31 december komt te
vervallen.

Wij wensen u fijne feestdagen.

ABN-Amrobank
SNS bank
Rabobank

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

't allermooiste vuurwerk bij
Een schitterende kollektie
om uw keus te kunnen
bepalen is beschikbaar.
Vroeg bestellen is verstandig.

l

BARENDSEN
Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. 05752-1261

Vanaf 15 december kunt u onze
bestellijst afhalen.
Profiteer van onze speciale
VOORVERKÖOPKORTING.

Aflevering en verkoop uit voorraad:
alléén op woensdag 29 december,
donderdag 30 december en vrijdag
31 december vanaf 8 uur.

CAFÉ - REST. - DIV. ZALEN

DORPSSTRAAT 10-VORDEN
-X^V^""\̂

a.s. donderdag
23 december
café geopend

vanaf 13 . 00 uur

ADudejaarsdag 31 december zijn onze kantoren

DE GEHELE DAG GESLOTEN

Uw betalingsopdrachten welke wij deze dag voor 12.00
uur ontvangen via de brievenbus, worden nog verwerkt.

Wij wensen u fijne feestdagen.

Rabobank Vorden en Omstreken
kantoren te Vorden, Baak en Wichmond

Rabobank



verhuur
verkoop
onderhoud
Tevens verhuren wij
sneeuwkettingen.

6
L O C H E M

)2 Lochem 05730 54I89

Voor houtversnipperen
en afvoeren van snippers.

LOONBEDRIJF

A.J. Klein Starink
Tel. 05755-1527-TOLDIJK

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

Inl. Eduard Peelen

Tel. 05750-16240.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

• Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

Foto-
tentoonstelling
in het kader van het
Jaar van de Ouderen

Onderwerp:
Vorden vroeger en nu
(met de inzendingen van de
fotowedstrijd 'Beeldschoon
Vorden' en veel foto's van
Oud Vorden)
nog tot vrijdag 24 december
in de Galerij van de
Openbare Bibliotheek
(tijdens de normale
openingstijden)
en woensdag 29 en
donderdag 30 december in
'het Dorpscentrum' van l O tot
12 uur en van 3 tot 5 uur.

swov

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

TEN CATE
ONDERGOED

VOOR DAMES EN HEREN

bij:

a/d Zutphenseweg
verkrijgbaar

'M BETER LEVEN VOOR
KANKERPATIËNTEN

. <«Ja . N E D E R L A N D S E

JUt KANKERBESTRIjDING

GIRO 26000
W ,;/,(.„,;„., ;/,./ |

Bel ons voor

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

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schilders becin jf '
=iiiiïttwi r^——mmm Dkt? 11WÏ •» V immmmmm
Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

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

\

DEVi

KERSTAANBIEDINGEN

•ACX&DECKER

HANDPALM-
SCHUUR-
MACHINE
Type 7441.
110x111 mm.
150 Watt. 129.-

WOENSDAG 22
DONDERDAG 23 EN
VRIJDAG 24

DECEMBER
iedere klant een
leuke attentie

VORST-
BEVEILIGER
Geschikt om kleine ruimtes
vocht en vorstvrij te houden

ewt 39.95

PLUGGENBOgl
S, 6 en 8 mm, iedere soort
100 stuks.

18.95

WITTE
MEUBELPANELEN
Dikte 18 mm, lengte 250 cm,
breedtes van 20 t/m 80 cm.

per lengte

Bouw- en Houtbedrijf

Fa. HEIJINK
Leestenseweg 10-Zutphen - Telefoon 05750-21796

AH
Hengelo
Kerstgezellig met:

Yorkham
100 gram 2.39

SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING

i 'i—, .-a 1

WILINK
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

Café 't Hoekje
TWEEDE KERSTDAG

Why Not
Spalstraat 1

HENGELO (Gld.)

BOEKHANDEL LOGA

Raadhuisstraat 22 - Vorden - Tel. 3100

JÜIUË:
KEYENBORG

LAND- EN TUINBOUW MECHANISATIE
reparatie- en slijpinrichting
Branderhorstweg 5 - 7256 KG Keyenborg (gem. Hengelo Gld.)
Tel. 05753-2026

Wij wensen u prettige feestdagen
en een voorspoedig 1994.

Qfc
* Skelters
-Ar Houtversnipperaars
* Kompostmachine

* Hetelucht
kachels

-Ar Schaatsen
slijpen

ƒ ̂/ 3*

05752-6563

Klussenbedrijf Ido Hummelink
Wicrsscrbrockwcg l

Ook voor alle soorten machinale houtbewerking.

ALON >MAMA
De schoonheidsspecialist.

Je kunt zien datje huid het lekker vindt.

wenst u Prettige Kerstdagen en een
Gezond en Verzorgd 1994.

erkend Anbos-
schoonheidsspecialiste

Openingstijden: woensdag t/m zaterdag.
Behandeling volgens afspraak.

DORPSSTRAAT 30a - VORDEN - TEL. 05752-2033 of 3367

N *•••- •
J^S»

>% l O

"

HOLTSLAG
Bouwmaterialen
RUURLO
Tel. 05735-2000

wenst u allen
prettige kerstdagen
en een
voorspoedig 1994.

~\ *<j
Tussen kerst en n/euvv/ocr zijn wij beperkt geopend. ^^^\m

Vrijdag 24 december, maandag 27 december, "̂  /4*
iV^^T11 vrijdag 31 december en maandag 3 januari GESLOTEN. JJfe^*|
R\.X. \ .*?*iBA

ï*»0

Zonder drukwerk
geen tijdschrift.

Rare wereld, «onder drukwerk
D e D R U K W f R K I N D U S T R I t

AH
Hengelo
Kerstgezellig met:

Scampi's
350 gram _ 9.95

GEVRAAGD: OPROEPKRACHT 17-20 jaar
voor wisselend aantal uren, voor o.a. bediening.

Inl. bij beheerder Dorpscentrum: dhr. L. Bos.

Het Dorpscentrum geeft u de ruimte!

Raadhuisstraat 6
Tel. 05752-2722



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

Donderdag 23 december 1993
55e jaargang no. 39

jAf^EMEENTE I? ULLETINVr ORDEN
"SrSvJ J*-*

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

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

ERGUNNINGEN

In de week van 13 tot en met 17 de-
cember jongstleden hebben burge-
meester en wethouders vergunning
verleend aan:
— de heer H.J. Fransen, voor het

bouwen van een woning op het
perceel het Jcbbink 9c te Vorden;

— de heren A.J. en G. ter Avest, voor
het inpandig verbouwen van een
winkelruinmte op het perceel Zut-
phenseweg l b te Vorden;

— de heer J.H. Harmsen, voor het
bouwen van een berging op het
perceel Christinalaan 6 te Vorden;

— de heer A.J. Derksen, voor het
bouwen van een volièrc op het per-
ceel Hackforterweg 15 te Wich-
mond;

— de Stichting Beheer Ludgcrusge-
bouw, voor het veranderen van een
hofecagebouw op het perceel Vier-
akkersestraatweg 37 te Vierakker.

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.

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

In de week van 13 tot en met 17 de-
cember zijn de volgende aanvragen
om bouwvergunning ingekomen:
— de heer A. Walgemoet, voor het

bouwen van een garage/berging op
het perceel prins Bernhardweg 11
te Vorden;

— Onroerend Goed Maatschappij
Emsvoorde B.V, voor het gedeel-
telijk veranderen van winkel en
kantoren op de percelen Zutphen-
seweg l, la tot en met d, 3, 3a tot
en met c.

INI-CONTAINERS:
PLAATS ZE NIET IN

HETHOLSTVANDE
NACHT AAN DE WEG

Regelmatig bereiken ons klachten dat
mini-containers in het holst van de
nacht aan de weg worden geplaatst.
Dit geeft een storend lawaai.
Komt de inzamelaar vroeg bij u,
plaats dan de container 's avonds aan
de weg. Komt de inzamelaar wat later
bij u, plaats dan de container 's och-
tends aan de weg.

BESCHERMING El*
DEKENS VOORB05NIE

GIRO 107 UTRECHT
ONDER VERMELDING VAN BOSNIË

TIEDAG VOOR BOSNIË GESLAAGD

Op zaterdag 18 december hebben in ongeveer 350 gemeenten de deuren open-
gestaan voor Bosnië. In Vorden hadden burgemeester en wethouders besloten
om in het Dorpscentrum de gelegenheid te bieden een motie te ondertekenen en
geld te geven. In totaal hebben 57 personen de motie tegen het geweld in Bosnië
ondertekend en is er meer dan f. 1200,— ingezameld.

NIEUWJAARSRECEPTIE
Op vrijdag 7 januari 1994 vanaf 20.00 uur houdt het gemeentebestuur in
de raadzaal van het gemeentehuis de Nieuwjaarsreceptie.

N7AMELING GROF GRIJS HUISVUIL

Voor de laatse maal dit jaar vindt de inzameling van grof grijs huisvuil plaats op:
30 december 1993 In 1994 kunt u uw grove grijze huisvuil 4 keer aan de weg
zetten en wel op: 20 januari, 28 april, 28 juli en 3 november.

Zie hiervoor ook uw afvalwijzer 1994 die u onlangs hebt gekregen.

: • ;»• ••: . ..

f GLASINZAMELING DOOR DE JEUGD
VAN D E VOETBALVERENIGING VORDEN

Op zaterdag 8 januari 1994 tussen 8.30 en 15.00 uur haalt de jeugd van de voet-
balvereniging Vorden lege flessen op in de kom van Vorden, Kranenburg en
Wichmond.
Doordat de voetbalvereniging gebruik maakt van een geluidswagen weet u pre-
cies wanneer ze bij u in de buurt zijn.
U kunt het glas ook zelf naar de gemeentewerf aan de Enkweg brengen, waar
het door de leden van de voetbalvereniging in ontvangst wordt genomen.

NZAMELING VAN KERSTBOMEN IN DE KOM VAN
VORDEN DOOR DE VORDENSE JEUGD

De Vordense jeugd gaat op woensdag 5 januari ̂ V4 kerstbomen inzamelen.
Per ingeleverde boom krijgen zij f 0,50. Alle bomen die in de kom van Vorden
langs de weg staan zullen worden opgehaald. De kinderen brengen de bomen
naar de gemeentewerf aan Het Hoge 65 te Vorden (de voormalige rioolzuive-
ring).
De bomen worden op de gemeentewerf versnipperd. Het materiaal wordt daar-
na hergebruikt.
Burgemeester en wethouders rekenen erop dat er woensdag 5 januari veel kerst-
bomen langs de weg liggen, zodat kinderen met plezier kunnen inzamelen. Het
is aan te bevelen dat de kinderen door volwassenen geassisteerd worden (ver-
voer! !), omdat de loopafstanden vrij groot kunnen zijn.

HAAL OP 5 JANUARI KERSTBOMEN OP EN VERDIEN F 0,50 PER
BOOM!!!

•

•

Fakkelwake Amnesty
International *».•+«*,

DE SAMENWERKENDE HULPORGANISATIES,
GEMEENTEN EN VREDESBEWEGINGEN

In het kader van de 'Dag van de rechten van de mens' hield Amnesty Internatio-
nal vrijdagavond een fakkelwake. Een groep vrijwilligers stond met fakkels bij
liet NS station om aandacht te vragen voor de aktie 'politieke moorden en ver-
dwijningen' .
Elke regio van Amnesty International vraagt aandacht voor een specifiek per-
soon. Voor Oost-Gclderland is dat Sara Christina, een verdwenen vakbonds ac-
tivistc uit El-Salvador. Aan de Vordense treinreizigers werd een brochure uitge-
reikt om het belangrijke onderwerp 'mensenrechten' nog eens extra onder de
aandacht te brengen.

Betaling abonnementsgeld
vanaf donderdag 16 december 1993
tot 14 januari 1994

Het abonnementsgeld voor 1994 voor Contact ecl. V orden bedraagt

f 36,- inklusief 6% BTW
als u voor 14 j a n u a r i 1994 be taa l t .

Betaal t u na 15 j a n u a r i (ook g i robe ta le r s ) dan lnvuL-m wij u !' 5, admin i s t ra t i ekos ten in
rekening.

U VERDIENT DUS F 5,- als u vóór 14 januari betaalt!
Bank: Rabobanknr. 36.(H.02.374: ABN-Amm nr.48.fi3.19.2-1
Bondsspaarbank m-. 92.3 l . i M . O f M ; Postbank n r. l .20.r>8.()7
t . n . v . D r u k k e r i j Wervers BV, Vorden

Onzr litinloonii'i'ii z i / n : van MftfiHtfftg t/M in'ijflfig
8.00-12. 30 uur en l 3.00- / 7. 00 uin; ztilcida^ yslnlcn.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIHJWSTAD 30 POSTBUS 72 7Z5O AA VOIIDFN

M l l IOOIM O!.7!.? 1010 II l.l l AX OS/S? lOHfi

Grote belangstelling van zowel oud als jong

Goed geslaagde tentoonstelling P.K.V.

Voor de officiële opening werd de heer H. van Heerde vanwege zijn jaren-
lange inzet voor onze vereniging benoemd tot erelid. Er werd een mooie
oorkonde overhandigd. En lovende woorden van voorzitter H. Berenpas
die bedankte voor alles wat hij voor de vereniging had gedaan. Voor mevr.
van Heerde was er een mooi kerststuk. Ook het lid H. J. Rietman werd on-
derscheiden. 25 Jaar lid van de Nederlandse Hoender en Dwerghoenderve-
reniging. Ook hiervoor een mooie oorkonde. De bijbehorende Zilveren
speld werd hem opgestoken door de voorzitter.

Hierna werden de hoofdprijzen uitge-
reikt: mooiste grote hoen J. Rouwen-
horst, mooiste dwerghoen, J. Rou-
wenhorst, mooiste watervogel Joh.
Rouwenhorst, mooiste sierduif W.
Soeteman, mooiste konijn Comb.
'The Black Stars', mooiste cavia Ma-
rina Pijpers. Verdere uitslagen: Grote
hoenders, Hollands hoen, H. Rietman
2xG. Fries hoen A. J. Dijkstra IxF,
4xZG, IxG. Twents hoen D. J. Lijf-
togt IxF, 2xZG, IxG. BarnevelderH.
J. Rietman IxG. Welsumer H. J. Par-
dijs 2xZG 3xG. Appenzeller baard-
hoen, H. van Olst IxZG, IxG, idem
Appenzeller spitskuif IxZG IxG.
Brahma W. Soeteman IxF, 2xZG.
Wyandotte H. Berenpas IxF, 2xZG,
l xG. Idem H. J. Rietman 2xG. Idem J.
Rouwenhorst 2xF, IxZG. Dwerg-
hoenders: Hollandse kriel patrijs D. J.
Grobben IxF, 2xZG, idem L. Meijer
3xZG 3xG, idem H. J. Pardijs 2xZG,
Barnevelder, Marcel Jansen 3xZG,
IxG. Welsumer, H. J. Rietman IxZG.
Doornikse kriel H. van Olst IxZG
2xG. Orpington B. J. van Dijke 3xF,
4xZG, IxG. Wyandotte H. Berenpas
IxZG 2xG, idem Scholengemeen-
schap 't Beeckland l xZG, l xG, idem.
H. Sicmes IxZG, IxG. Idem T. Ze-

venhoeken 2xZG, 3xG, idem J. Rou-
wenhorst l xF, l xZG, l xG. Brahma E.
Besselink 2xZG, 3xG. Watervogels
A. J. Dijkstra IxZG, IxG, idem H. J.
Rietman IxZG, 2xG, idem Joh, Rou-
wenhorst 2xF, 3xZG, 2xG.
Sierduiven: Silesiche kroppcrs W.
Soeteman 2xF, 4xZG, IxG. King, H.
J. Pardijs IxF, IxZG, IxG. Oud Hol-
lands Kapucein H. Berenpas l xG. Te-
meschburger Schecken J. Pijpers 2xF,
2xZG, 2xG. Engelse nonduif. Fabio
van Olst IxZG, idem met Felegyha-
zer Tuimelaar 2xZG. Konijnen: grote
rassen Vlaamse reus, W. H. Arends
IxZG, 2xG, idem G. J. ten Bokkel
3xF, idem A. Dijkstra 2xF, 3xZG,
2xG, idem J. Lenselink IxZG, idem
H. J. Rietman IxZG, 2xG, E. J. Huur-
nink l xF. Groot Lotharinger mevr. H.
Borgman-Berenpas 3xZG, IxG.
Frans hangoor J. Dekkers 2xZG 2xG.
Nieuwzeelander zwart W. H. Braak-
hckkc IxZG, idem E. J. Huurnink
IxG, idem H. Verstege IxZG, IxG.
Nieuwzeelander Wit, M. Boersbroek
2xF, 3xG, idem E. J. Huurnink l xZG.
idem H. J. Rietman IxF, 2xZG, 2xG,
idem H. Verstege 2xF, 2xZG, 2xG,
idem G. J. ten Bokkel IxF. Gele van
Bourgondië M. Boersbroek IxZG.

Californian W. H. Arends l xZG, l xG,
idem H. W. Sloetjes 2xG. Wener W.
H. Arends IxZG, idem Comb. van
Heerde IxG, idem H. W. Sloetjes
2xZG. Nieuwzeelander Rood, J. Ba-
kering 3xZG, 2xG, idem H. Gosse-
link 5xZG, IxG, idem G. Lenselink
2xF, IxZG, idem H. Rietman IxG.
Alaska, H. Pardijs IxZG, 2xG. Rex
M. G. Lijftogt 3xG. Angora, Comb. 't
Wolletje 3xF, 2xZG 2xG. Klein Lot-
haringer H. J. Rietman IxG. Trianta
A. J. Dijkstra 2xZG, idem H. Pardijs
2xG. Hollander Comb. 'The Black
Stars' 5xF, 3xZG, idem A. J. Everink
IxF, 5xZG, 3xG, idem T. Zevenhoe-
ken 2xF, IxZG, IxG. Klein Zilver,
Arjan Berenpas 2xG, idem Comb.
van Heerde 3xG, idem Jos Jansen
2xZG, 2xG, idem H. J. Rietman IxF,
2xZG. Hulstlander A. J. Dijkstra
5xZG. Rus T. Zevenhoeken IxF,
IxZG. Nederlandse Hangoordwerg J.
Dekkers 2xG, idem W. H. Braakhek-
ke 2xG, idem J. Pijpers IxZG, 2xG.
Pool Roodoog J. Bierhof IxF, IxZG,
idem H. J. Rietman IxZG, IxG, idem
Gijs Wiskamp 2xZG, 3xG. Cavia's
Marina Pijpers 4xZG, 2xG.
Nog nagekomen uitslagen Oneto
show gehouden te Enschede. Grote
hoenders Wyandotte H. Bcrenpas
IxZG, IxG. Orpington Comb. Dior
3xG. Dwerghoenders Orpington
Comb. Dioe IxF, 2xZG 3xG. Barne-
velder M. J. A. Jansen IxZG, 2xG.
Sierduiven J. Pijpers IxF, 4xZG. Te-
vens kampioen van de speciaalklub.
Mej. G. Sanders 3xF, 5xZG, idem W.
Soeteman l xF, 4xZG, 3xG.

KPO Kerstviering

Vierakker

14 December hield men met 42 dames
de kerstviering. Na een kopje koffie
met Weihnachtsstol opende de voor-
zitster met een gedicht. Frater Broek-
man en Joke Lieftink werden van har-

te welkom geheten op deze avond.
Men begon met een korte kcrstvicring
waarin Frater Broekman een mooi
kerstverhaal voorlas en men samen
een paar kerstliedjes zong. Na deze
viering kreeg Joke Lieftink het
woord. Ze deed leuke schetsjes en ge-
dichten in het dialect waar de nodige
humor in zat en waar hartelijk om ge-
lachen werd. Ondertussen werd men
voorzien van een drankje en een hap-

je. Na afloop van dit leuke optreden
kreeg men nog een kopje koffie met
een saucijzebroodjc. De voorzitster
bedankte Frater Broekman en Joke
Lieftink voor hun inzet van deze
avond en bood hun een attentie aan.
De dames die de kerstbakjes hadden
gemaakt werden eveneens bedankt en
iedereen werd weer verwacht op de
eerstvolgende bijeenkomst op 11 ja-
nuari a.s.



NISSAN JOS HERWERS

VAN 22 T/M 31 DECEMBER

NISSAN|pCRA BEAT
ENiUiRA TANGO
Nlljpff 1600,- VOORDEEL
De auto v/h jaar 1993 daar zit tijdens onze
Snertshow nog meer muziek in. Naast het prijs-
voordeel van 1600,- op de Micra Beat en
1200,- op de Micra Tango voegen wij ook nog
eens een voordeel pakket toe. Aan u de keuze
welke het wordt.

NI 55AN

NiSAN SUNNY X1
NI/UT MINSTENS
2200,-VOORDEEL
Een pittige 1.4 liter 16-kleppen motor met mul-
ti-point injectie, electrisch bedienbaar schuit'-/
kanteldak, speciale bekleding, sportieve wiel-
doppen, stuurbekrachtiging, in hoogte verstel-
baar sportstuur, toerenteller en extra brede
banden. Leverbaar in 3-, 4- en 5 drs. uitvoe-
ring. Naast het voordeel van minimaal 2200,-
op deze sportieveling zoekt u, als klap op de
vuurpijl, een aantrek--
kei ijk voordeel pakket
uit!

12WFMEERPRIJS
Door zijn complete comfort, royale binnen-
ruimte en representatieve karakter een graag
geziene auto. Tijdelijk nog comfortabeler met
ingebouwde airconditioning, voor een vriende-
lijke meerprijs van 1200,-! De Primera is lever-
baar met 1.6 en 2.0 multi-point injektiemotor.
(2.0 wagon single-point). In 4- en 5 drs. en
wagon-uitvoering, tijdens onze Snertshow kiest
u bovendien zelf uw i
voordeel pakket uit!

Onze traditionele Kerstshow is dit jaar uiterst

goed gevuld. Het is meer een Snertshow eigen-

lijk, met behalve de nodige spliterwten, groen-

ten, worst en spek, een enorme variatie aan

Nissan's, de smaakmakers bij uitstek.

Tijdens de Snertshow zijn onze

Nissan's en occasions gelardeerd met tal

van pittige aanbiedingen, waar iedere

autoliefhebber warm voor loopt. De win-

terse Kerstsfeer wordt helemaal compleet

.dankzij de oer-Hollandse Koek- en Zopiekraam

met heerlijke snert en warme Glühwein. Alle

reden Jus om nu te komen proeven van de

smaaWolle ingrediënten van onze extra

gezellige Snertshow.

l NISSAN|

Jos Herwers
ZUTPHEN
De Stoven 25
Tel. 05750-22522

HENGELO GLD.
Hummeloseweg 10
Tel.O»-2244

* Prijzen exclusief kosten
rijklaar maken.

nu vanaf 35.295,-*

OPENINGSTIJDEN
SNERTSHOW
Van woensdag 22 tot en met
vrijdag 31 december 1993
gelden de volgende openingstijden:
Dagelijks van 10.00-21.00 uur
Zon- en feestdagen gesloten NISSAN

GRANDIOZE

KERST-SHOW
26 Dec.

11.00-17.00

27 Dec.
13.30-18.00

28 Dec.
8.30-18.00

29 Dec.
8.30-18.00

30 Dec.
8.30-18.00

31 Dec.
8.30-12.30

DIT ZEGT
NltTSOVER

G|ZOND
VElSTAND

van 27 t/m 31 december gesloten tussen 12.30 en 13.30 uur.

KERSTDAG geopend van 11.00-17.00 uur

Tijdens deze
Show-dagen

10% KORTING
op meubelen --tapijten
gordijnen en vitrages

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2-Hengelo (Gld.)-Tel. 05753-1484

De koffie staat klaar. Graag tot ziens. bij de kerk

GOED GESPREK?
GEHANDICAPTEN

DOEN NET
ZO GOED MEE

ADVERTEREN KOST GELD-
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

****

mm.
BENEFIETCONCERT

THE WALL
ZON. 2e KERSTDAG

PANAMA
IHÈ'N l E DIE ZAAL

MILES HIGH
DOND. 30 DECEMBER
GOUD & NIEUW

AANVANG 19.30 UUR

OUDEJAARSNACHT
V.A. 00.30 UUR

GROOT VUURWERK & DANSEN
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

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

CURSUSSEN JAN. '94
COMPUTER/ADMINISTRATIEF

Eerste vrijblijvende informatielessen:
LICHTENVOORDE PILLEN 't ZWAANTJE:

Quatropro
Symphony
Computerboekhouden EXACT
Computercursus beginners

Computercursus gevorderden

ma
ma
wo
ma
do
vr
do

24-1
24-1
26-1
24-1
27-1
28-1
27-1
28-1
25-1

25-1
27-1
24-1
25-1
26-1
26-1
25-1

19.00
20.30
19.00
19.00
20.30

9.30
20.30
14.00

9.30
20.30
19.00
19.00
20.30
20.30
19.00
20.30
19.00
15.30

Tekstverwerking WP 5.1 beginners di

Tekstverwerking WP 5.1 gev. di
Windows beginners do
Lotus 1 23 beginners ma
Novell Netware gebruikers di
Novell Netware systeembeheer wo
Dbase beginners wo
Basiskennis Boekhouden di
Huiswerk- en studiebegeleiding ma-

EIBERGEN ZALENCENTRUM 'DE KLOK':

Computercursus beginners di 25-1 19.00
Tekstverwerking WPS. 1 beginners di 25-1 20.30

VORDEN 'DORPSCENTRUM':

Computercursus beginners do 27-1 19.00
Tekstverwerking WP 5.1 beginners dd 27-1 20.30

ZELHEMCAFÉ-REST. 'DE BRINK':

Computercursus beginners wo 26-1 20.30
Tekstverwerking WP 5.1 beginners wo 26-1 19.00

SPOEDCURSUSSEN
(2 ZATERDAGEN TE LICHTENVOORDE):

NOVELL NETWARE GEBRUIKERS 22-U29-1
NOVELL NETWARE SYSTEEMBEHEER 5-2+12-2
TEKSTVERWERKING WP 5.1 beginners 22-1 + 29-1
TEKSTVERWERKING WP 5.1 gevord. 5-2 + 12-2
WINDOWS 5-2+12-2
COMPUTERCURSUS beginners 26-2+ 5-3
LOTUS 123 5-3 + 12-3
COMPUTERBOEKHOUDEN EXACT 19-2 + 26-2
TEKSTVERWERKING WP 6.O . 19-2 (1 zat.)

INLICHTINGEN: 05443-75140
77839

Instituut
WALLERBOS

Voor deelname aan de 1e vrijblijvende
informatieles graag tel. opgave.



Kerstaanbieding

Lederen 2-zits
in diverse kleuren
Fauteuil
3-zits

3 + 2-zits

1.530.
1.385,-
1.965,-

normale prijs 0.4x2 ü,

KORTING 350,'

3.145,
Eventuele inruil l pyy'

NU: KERST-PRIJS 2.995.-

Extra koopavonden:
21 • 22 - 23 dec. tot 21.00 uur.

1.500
WOONPLEZIERh

Wij wensen U
prettige kerstdagen

en een
voorspoedig 1994.

TE HENGELO GLD.

START: 8 januari 1994
AANVANG: 15.00 uur
LOKATIE: Banninkstraat 28

OPGAVE EN INLICHTINGEN:
Hans Lichtenberg Tel. 05753-2042
Heidi Vollenhoven Tel. 05752-2550
Jan Vredegoor
Joop Kamphuis

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

PEDICURE
Annie Mokkink-Kasteel
Brandenborchweg l - Vorden
Tel. 05752-6908

Behandeling volgens afspraak. Bellen tussen
17.00 en 18.00 uur.

Wenst alle clientèle
prettige feestdagen en een
voorspoedig 1994.

NIEUWJAARSBAL
in 't Pantoffeltje

Op ZONDAG 2 JANUARI organiseren wij een
Nieuwjaarsbal met muzikale omlijsting van de

HAMMOND FOUR
Wij verwachten U vanaf 16.00 uur.

Entree f 7,50 (me/, koffie met oliebollen en bittergarnituur)

U komt toch ook het nieuwe jaar inluiden
bij

bodeqa

t $mttoffeitje

Squash Centrum
V O R D,E. N

5SQUASHBANEN
Instructeurs aanwezig de

gehele dag
Sportschoenen met witte

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

in het centrum.

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

Geldig op vrijdagavond of
' dinsdagochtend 1993.

L Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770
Tot ziens Frank en Mirjam Meulenbroek. J

Overweg 18
7251 JS Vorden
Tel. 05752-1844

Bruidsshow
maandag 17 januari -19.30 uur

f^ de HANZEHOF

Administratie- en
Belastin gadvieskantoor

KLEIN LEBBINK
Raadhuisstraat 22. 7251 AB Vorden. Telefoon 05752-1455. 05753-3274

Administraties
Belastingaangiften
Belastingzaken
Deskundige adviezen

Met onze dank voor de prettige samenwerking gedurende het
afgelopen jaar wensen wij alle klanten en relaties prettige
kerstdagen en een voorspoedig 1994.

Ons kantoor is maandag 27 december t/m
vrijdag 31 december gesloten.

Voor uitsluitend spoedgevallen kunt U contact opnemen met:

dhr. H.H. Wanders, tel. 05753 - 3274 of
dhr. J. Sprukkelhorst, tel. 05752 - 2138.

COVERS BRUIDSMODE toont maandag 17 januari
het allerlaatste nieuws op bruidsmode-gebied

o.a. in natuurzijde, exclusief en elegant.

Behalve het laatste nieuws uit de bruidswereld toont
WALLE TEMPELMAN de mogelijkheden voor de bruidegom.

FOTO VAN BEMMELEN
laat zien hoe een bruidsreportage net even mooier kan zijn.

WIM HOL voorziet de bruidjes van fraaie bruidsboeketten
en Banketbakker PIET JANSEN

toont zijn specialiteiten voor zo'n feestdag.
Een bruiloft zonder trouwringen en sieraden is ondenkbaar

en juwelier SLOTBOOM 'aat dan ook vele variaties zien.
Dat WEVO-DRUK meer kan dan alleen trouwkaarton drukken

ziet u dan ook.
Voor een geslaagde "Honcymoon":

Reisbureau EL MUNDO informeert u graag uitgebreid. .
Oldtimers van "DE LARKE" zorgen voor een vleugje nostalgie

en u ziet nog meer dankzij RINCK opticien.
Voor de haarverzorging tekent ALJAN TALENS HAARMODE

en voor een gezond kleurtje HAVO-RENT.

Onze bruidsshow wordt gehouden
in de HANZEHOF te Zutphen.
De zaal is open om 19.00 uur.

De show begint om 19.30 uur en zal ongeveer twee uur duren.

Tijdens deze show
wordt u een gratis consumptie aangeboden.

Kaarten a f 16,50 kunt u alleen bestellen bij:
COVERS BRUIDSMODE, Turfstraat 29, Zutphen.

Telefoon 05750 - 14418.
Bestel tijdig en voorkom teleurstelling.
Tot ziens op 17 januari in de Hanzehof.

BRUIDSMODE

Turfstraat 29 - Zutphen - Telefoon 05750-14418

KERSTAANBIEDING
GELDIG T/M 31 DECEMBER '93

KERAMISCHE WAND- EN VLOERTEGELS

ALLES
le SOORT

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

mullcf-uofdcn bv
plavuizen - - natuursteen - - wandtegels — sanitair

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



GEMEENTE
VORDEN

Wet milieubeheer
openbare kennisgeving melding
(art. 8.41, lid 1 en 8.19, lid 3)

Op de secretarie van de gemeente Vorden, sektor
grondgebied, bureau milieu ligt van 24 december
1993 tot en met 23 januari 1994 op werkdagen van
9.00 tot 12.00 uur en op woensdagmiddagen van
14.00 tot 16.00 uur en op de maandagavonden in het
Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter
inzage:

1. melding (art. 8.19, lid 3) van:
a. de heer H.G. Stoltenborg, Polweg 2, 7234 ST
Wichmond, adres inrichting Polweg 2 te Wich-
mond;
b. de heer W.J. Helmink, Dorpsstraat 26, 7234 SP
Wichmond, adres inrichting Dorpsstraat 26 te
Wichmond.

Bij deze melding gaat het over agrarische bedrijven
waarvan het aantal dieren is afgenomen vanwege tus-
sentijdse wijzigingen aan de gebouwen der inrichting.
Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor de aard
en omvang dan wel uitsluitend gunstige gevolgen
voor de omvang van de nadelige gevolgen voor het
milieu.

2. meldingen (art. 8.41, lid 1) van:
a. de heer J. Reesink, Landweg 5A, 7231 BM
Warnsveld, voor het van toepassing worden van
het Besluit herstelinrichtingen voor motorvoertui-
gen milieubeheer op een nieuw bedrijf op het per-
ceel Industrieweg 5 te Vorden;
b. de heer H.G.A. Mentink, Dorpsstraat 25, 7234
SM Wichmond voor het van toepassing worden
van het Besluit horecabedrijven milieubeheer op
het bestaande bedrijf op hetperceel Dorpsstraat
25 te Wichmond;
c. de heer G.W. Groot Enzerink, Deldensebroek-
weg 21, 7251 RD Vorden voor het van toepassing
worden van het Besluit melkrundveehouderijen
wet milieubeheer op het bestaande bedrijf op het
perceel Deldensebroekweg 21 te Vorden.

Wet milieubeheer openbare
kennisgeving terinzagelegging beschikking
(art. 13.22, lid 2)

Op de secretarie van de gemeente Vorden (sektor
grondgebied, bureau milieu - koetshuis) ligt vanaf 24
december 1993 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur
en op woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur,
alsmede op de maandagavonden in het Dorpscen-
trum te Vorden van 18.00 tot 21.00 ter inzage de be-
schikking op het verzoek van:
de heer J.W. Zeevalkink, Dorpsstraat 20, 7234 SN
Wichmond, adres inrichting Dorpsstraat 20 te Wich-
mond.
Het betreft een vergunning voor het uitbreiden van de
bestaande inrichting (herstelinrichting voor motor-
voertuigen met vergunning van 5 juli 1991) met opslag
en verkoopruimte van vuurwerkartikelen.

De strekking van deze beschikking luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de toe-
komstige ontwikkelingen voor de milieubelasting van
de inrichting zelf en de ontwikkelingen in de directe
omgeving is de vergunning verleend onder de voor
dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het
belang van de bescherming van het milieu.

De beschikking is gewijzigd ten opzichte van de ont-
werp-beschikking ten aanzien van de verhouding ver-
pakt en onverpakt vuurwerk.

BEROEP tegen deze beschikkingen kan worden in-
gesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag tijdig bezwaren

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

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

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Raad
van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage
voor 24 januari 1994.

Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
107 van de Wet op de Raad van State een verzoek
doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het
treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek
moet binnen bovengenoemde periode van een
maand worden gericht aan de voorzitter van genoem-
de afdeling. Een niet terstond van kracht verklaarde
beschikking wordt niet van kracht voordat op dat ver-
zoek is beslist.

Datum: 21 december 1993

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

AH
Hengelo
Kerstgezellig met:

OnsKALFS-en
LAMSVLEES

t Jansen & gal ijj
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
v 05750-22816

GEMEENTE
VORDEN

Wet milieubeheer openbare
kennisgeving ontwerp-beschikking
(art. 13.10, lid 2)

Op de secretarie van de gemeente Vorden, sektor
grondgebied, bureau milieu ligt vanaf vrijdag 24 de-
cember 1993 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en
op de woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, als-
mede op de maandagavond in het Dorpscentrum tus-
sen 18.00 en 21.00 uur ter inzage de ontwerp-be-
schikking inzake de aanvraag van:

1. de heer R. Voskamp, Schuttestraat 10, 7251 MX
Vorden, adres inrichting Schuttestraat 10 te Vor-
den;

2. de heer H.J. Pardijs, Mosselseweg 4, 7251 KT
Vorden, adres inrichting Mosselseweg 4 te Vor-
den;

3. de heer G.J. Beek, Het Hoge 61, 7251 XV Vorden,
adres inrichting Het Hoge 61 te Vorden;

4. de heer E.J. Eggink, Lieferinkweg 4, 7251 NV Vor-
den, adres inrichting Lieferinkweg 4 te Vorden;

5. Fa. G. Weulen Kranenbarg en Zn BV, Ruurlose-
weg 47, 7251 LA Vorden, adres inrichting Ruurlo-
seweg 47 te Vorden;

6. Bestuur zwem- en recreatiebad 'In de Dennen',
Oude Zutphenseweg 7, 7251 JX Vorden, adres in-
richting Oude Zutphenseweg 7 te Vorden;

7. Voetbalvereniging Vorden, p/a het Stroo 13, 7251
VA Vorden, adres inrichting Oude Zutphenseweg
11 te Vorden;

8. H. te Velthuis, Ambachtsweg 14, 7251 KW Vor-
den, adres inrichting Ambachtsweg 14 te Vorden;

9. Nedac-Alveru BV, Nieuwstad 28a, 7251 AH Vor-
den, adres inrichting Enkweg 17 te Vorden.

De aanvragen achter de punten 1 tot en met 4 hebben
betrekking op een (revisie)aanvraag voor een agra-
risch bedrijf, de aanvraag achter punt 5 op een inrich-
ting voor opslag en verwerking van diverse goederen,
de aanvraag achter punt 6 op een zwembad, de aan-
vraag achter punt 7 op een sportterrein + kantine, de
aanvraag achter punt 8 op een metaalconstruktiebe-
drijf en de aanvraag achter punt 9 om een inrichting
voor opslag en distributie van overwegend huishoud-
produkten.

De strekking van het ontwerp van de beschikking
luidt: voor zover thans rekening valt te houden met
toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting
van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe
omgeving, is het ontwerp van de vergunning opge-
steld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke
voorschriften in het belang van de bescherming van
het milieu.

Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerpbeschik-
kingen kunnen zowel schriftelijk als mondeling door
een ieder worden gemaakt tot en met 23 januari 1994.
De bezwaarschriften kunnen tot die datum worden in-
gediend. Indien gewenst worden de persoonlijke ge-
gevens van degene die een bezwaarschrift indient
niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet tege-
lijk met het bezwaarschrift worden ingediend.

Voor het indienen van mondelinge bezwaren kunt u
tot 24 januari 1994 een afspr^^ maken.

Datum: 21 december 1993. ̂ r

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

AH
Hengelo
Kerstgezellig met:

Kiwifruit
500 gram 1.49

Feestelijke
Beenbeldeding
van Topmerken
zoals:
HUDSON
KUNERT
FALKE ~

prijs v.a. J j

DEMI BIJOU
wenst u prettige
kerstdagen en een

Zutphenseweg 8 - Tel. 3785 voorspoedig 1994.

winkel/galerie Agnes Raben
nieuwstad 20-7251 ah vorden
telefoon 05752-1647

EXPOSITIE tot 15januari 1994

HILL METSELAAR
kleding objekten

JAN ROZEBOOM
tekeningen - etsen - schilderijen

Prettige feestdagen en tot ziens!
Agnes

OPENINGSTIJDEN
dinsdag tot en met zaterdag 11.00-17.00 uur
behalve 25 december 1993.
Tevens open 26 december 1993
en 1 en 2 januari 1994.

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F • Z A N D - EN G R I N D H A N D E L

Voor al uw leveringen van zand, grind, grond en
korrelmix (gebroken puin).

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk - Tel. 05755-1411

1EKERSTDAG
(25 december) «^ • ̂  • ̂ % X%

OROTE BINGO

in café-restaurant

d'OldeKriet
Dorpsstraat 25 te WICHMOND

Aanvang 19.30 uur.

PRIJZENPOT
t. w. v. f 2.500,-

AH
Hengelo
Kerstgezellig met:

Verse Zalmmoten 300 gram
per 100 gram

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

(ÜY-LJDO
KERKSTRAAT 6 • Telefoon O544O-613O8

ZATERDAG 25 DECEMBER

EERSTE KERSTDAG

SHOW
BAND

ZONDAG 26 DECEMBER

TWEEDE KERSTDAG

PO
SHOWER
DONDERDAG 3O DECEMBER

OUDEJAARSFEEST
MET

IN
KAARTEN VERKRIJGBAAR

BIJ CITY-LIDO EN "DE RADSTAKE"

BUSINFO TEL.: O544O-64145

TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

PAX
EEN HENGELOSE
CLUB MET AMBITIE.
Lees vredig onder de Kerstboom over de
geschiedenis van de voetbalclub uit het
Gelderse Hengelo Gld.

Geschreven door Willy Hermans en verder
geredigeerd door Mart Hoogeveen.
Vormgeving en bewerking door Reinder
Tannemaat en Ab Meenink.
Gedrukt door Gerhard Weevers en
medewerkers.

Het boek is verkrijgbaar bij

WOLTERS BOEKHANDEL
Kerkstraat 17, Hengelo Gld.
Tel. (05753)1253.

De beste wensen
voor vredige
dagen moed en
geluk voor een
nieuwjaar.

HOTEL WITKAMP Laren

presenteert
in de grote zaal

In het café stemmingsmuziek met
de Funmakers

m.m.v Aanvang 21.00 uur
Disco Fire Sound Drive in Show

2e KERSTDAG

BOEKHANDEL LOGA
Raadhuisstraat 22 -Vorden -Tel. 3100

LEASE_QE KQOPVAN
MELKQUOTUM...
'Moet ik mijn melkquotum vergroten ol verkopen'' Dil is een

vraog die veel melkveehouders bezighoudt. De Hendnx' dealer uit
uw regio en de quotumbemiddeloar kunnen u helpen bi| öe oon-
ol verkoop von quotum De Hendnx' quolumbemiddeioor kent de

> markt, breng! vraog en aanbod bi| eikoor en geelt aan beide
partijen voorlichting over de mogelijkheden en consequenties.
Samen met de dooier zoekt de bemiddelaar naar de voor u meest
gunstige transactie Ook m uw buurt zit een Hendnx1 dealer. Vraog
bij hem vrijblijvend de speciale loider over quolumbemiddeling
aan. HIJ staat voor u klaar. Bel dus snel de Hendnx' dealer.

ï> hendrix' voeders
Bel vrijblijvend:
Frans Evers Hengelosestraat 18. Keijenborg.

Tel. 05753-4054
Herman Vlogman Zutphenseweg 125. Vorden.
Tel. 05752-1327/2959
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Bestemmingsplan
' Wichmond de
Wogt 1993'
vastgesteld
De Raad van Vorden heeft dinsdag-
avond unaniem het bestemmingsplan
'Wichmond de Wogt 1993' vastge-
steld. Daarmee werden tevens de be-
zwaarschriften die tegen het uitbrei-
dingsplan werden ingediend, onge-
grond verklaard.
De bezwaren waren voornamelijk ge-
richt tegen de verkeersbelasting op
wegen en kruisingen buiten het plan-
gebied (kruising Baakseweg-Beek-
laan-Lankhorsterstraat, de ontsluiting
van de wijk op de Hackforterweg, de
Hackforterweg en de aansluiting van
de Hackforterweg op de Baakseweg).
De raad was het met de opvatting van
het College eens dat de extra ver-
keersbelasting vanuit de nieuwe wijk
op deze wegen van geringe betekenis
is. Ook wordt geen toename van de
verkeersonveiligheid verwacht.
Evenmin achtte de Raad een tweede
ontsluitingsweg (via een rotonde op
de Baakseweg) noodzakelijk.
Voor het bouwrijpmaken van de
gronden in bovengenoemd complex
stelde de raad f 447.000- beschik-
baar. Deze gelden worden gebruikt
voor het grondwerk, de verharding,
riolering groenvoorziening en de aan-
leg van openbare verlichting. Ook zal
er een speelterreintje worden aange-
legd.
Op de vraag van dhr. J.W. Regelink
(CDA) wanneer met deze aanleg be-
gonnen wordt, antwoordde wethou-
der W.M. Voortman (PvdA) 'dat kan
nu het raadsvoorstel worden aangeno-
men, bij wijze van spreken morgen al,
in elk geval in de loop van 1994'. Dhr.
E. Brandenbarg (VVD): 'Moeten we
niet eerst kijken of er wel kinderen
zijn, alvorens we een speelterrein
aanleggen?' Hij werd wat dat betreft
door Regelink gerust gesteld. Burge-
meester Kamerling: 'Laten we maar
gewoon vaststellen dat er in Wich-
mond best wel kinderen zijn die daar
willen spelen.' De burgervader had
ook nog wel een idee hoe het speelter-
rein straks geopend moet worden.
'Als de glijbaan wordt ingewijd, dan
vragen wij aan dhr. Brandenbarg dit
als eerste te doen'!

Bevoorradingsweg
gaat 'De Bleek'
heten
De nieuwe weg (bevoorradingsweg)
die ten zuiden van de Dorpsstraat is
aangelegd, gaat definitief 'De Bleek'
heten. Daartoe besloot de Raad dins-
dagavond.Dhr.E.Brandenbarg( VVD)
stelde onlangs in de commissie voor
Bestuur en Ruimtelijke Ordening te-
gen deze naam te zijn.
Dinsdagavond herzag hij zijn stand-
punt en stemde alsnog met de naam
'De Bleek' in. Brandenbarg: 'Ik ben
in de familiearchieven gedoken en
vond een brief uit 1936 gericht aan de
dames Brandenbarg waaruit bleek dat
de wasserij (de familie Brandenbarg
had in vroeger jaren een wasserij) aan
de Vordense kant van de beek lag'.
Dus aan dezelfde kant als de aange-
legde bevoorradingsweg.

Openbaar groen
Voor de inventarisatie van het open-
baar groen en voor de invoering van
geautomatiseerd groenbeheer stelde
de Raad een krediet beschikbaar van
f73.000,-.

Aan het slot van de vergadering wens-
te dhr. W.A.J. Lichtenberg (CDA) het
College en het ambtelijk apparaat na-
mens de Raad prettige feestdagen en
een voorspoedig 1994 toe. 'En dank
voor het goed formuleren van de
Raadsstukken', zo voegde hij eraan
toe!
Burgemeester Kamerling klonken
deze woorden als muziek in de oren.
Hij wenste niet alleen de Raad maar
de gehele Vordense burgerij alle goed
toe voor het komende jaar.

'DE BLEEK'

Het zou toch moeilijk zijn geweest
om alles terug te draaien; de prijs
van f 100,- is al weken geleden uitge-
reikt aan dhr. Dekkers. Deze had de
naam ingestuurd. Of zou men het
geld weer ophalen als de Raad niet
accoord was gegaan? In het vervolg
zou het toch beter zijn eerst alles
goed te keuren, dus 'effe wachten'
metprijs-uitreikingen...

Red.

KERK1MIEUWS

Godsdiensten
gelijk?
We geloven toch allemaal in één
God? Zijn al die verschillende gods-
diensten dan niet één pot nat? Waar-
om zouden christenen die de Bijbel
geloven, het bij het rechte eind heb-
ben en Fatima en Hassan die volgens
de regels van de Koran leven niet?
Jullie christenen laten de mensen niet
vrij! Over deze vragen gaat het in het
speciale nummer van de Elisabethbo-
de, dat eind januari 1994 verschijnt
onder het thema: 'zijn alle godsdiens-
ten gelijk?' Het nummer kan worden
uitgereikt tijdens evangelisatiediens-
ten over dit thema, terwijl het zich
ook uitstekend leent voor gebruik op
gesprekskringen e.d.
In de loop van 1994 zullen nog enkele
themanummers van de Elisabethbode
verschijnen. In april is dat: 'God -
zegt/doet Hij je wat?; verder wordt
een nummer voorbereid over 'rela-
ties' (Jum), ovcr 'wegglijden uit het
geloof' (september) en over 'tekenen
der tijd' (november). Voor meer infor-
matie: Stichting Elisabethbode, Post-
bus 2, 7260 AA Ruurlo, tel. 05735-
2233.

KPO Kerstavond
Na het openingswoord door de voor-
zitster was het woord aan Pastoor van
Zeelst. Eerst kreeg men een gedicht te
horen en daarna een verhaal met de ti-
tel 'de Appel'. Het bleek een verhaal
met een duidelijke Kerstboodschap!
Nadat de Pastoor was bedankt voor
zijn woorden, was de beurt aan Voti-
ko: het Vordens tienerkoor. Onder lei-
ding van Ingrid Heerink brachten zij
een scala van Kerstliederen ten geho-
re. Ook stonden er enkele engelstalige
liederen op het repertoire. Ook de so-
listen, vocaal en op het keyboard,
oogsten veel bewondering. Iedereen
was vol lof over de prestaties van deze
groep enthousiaste jongeren. De
voorzitster dankte de jongeren en hun
begeleiding en ze sprak de hoop uit,
dat het koor nog maar vele jaren op
deze weg mag voortgaan! Na een kor-
te pauze werd deze sfeervolle avond
besloten met een door de fam. Eykel-
kamp prima verzorgde koffietafel! De
volgende bijeenkomst is op 18 januari
1994 in zaal Eykelkamp met de jaar-
vergadering.

HVGdorp

V.L.O.
Na de live uitzending tijdens de kerst-
markt van 18 december brengt de
V.L.O op eerste kerstdag ook een ex-
tra kerst programma, 's Avonds is er
een uitzending van het koffie/kerst-
concert van de gebroeders Eijkel-
kamp. Tweede kerstdag is de normale
zondag uitzending. Voor de jeugd is er
ccn kleurwcdstrijd. De prijswinnaars
worden op tweede kerstdag bekend-
gemaakt.

Op 20 december heeft de HVG dorp
haar jaarlijkse Kerstfeestviering ge-
houden. In een mooi versierde zaal
van 'De Voorde' werd de kerstliturgie
vanuit De Fakkel door diverse leden
voorgedragen, afgewisseld met zang.
Een kerstvertelling werd gedaan door
mevr. Ridderhof. Met kerstkransen en
chocolademelk tussendoor werd het
een sfeervolle avond die afgesloten
werd met het zingen van het bekende
lied: Ere zij God. Bij de uitgang werd
gecollecteerd voor hulp aan Zimbab-
we.

In volle Vordense Dorpskerk:

Kwalitatief hoogstaande
Kerst-samenzang
Op zondagavond 19 december jl. vond de traditionele Kerst-
samenzang plaats in de zeer goed bezette Dorpskerk. Naast sa-
menzang was er volop ruimte voor de muzikale bijdragen van
het koor 'Interchrist', het 'Koperensemble Sursum Corda' en
het 'Vordens Mannenkoor'. Het geheel stond dit jaar op bijzon-
der hoog niveau.

Namens de organiserende Raad van
Kerken heette dhr. A.J.A. Hartelman
de aanwezigen welkom en verwees
daarbij naar de activiteiten die dit jaar
rondom Kerst plaatsvinden, nl. de
Vordense Kerstattentie-actie en de
Actie voor Bosnië.
Vervolgens bracht het koor 'Inter-
christ' o.l.v. dirigente Lucian Vende-
rink-Smeenk twee Christmas carols
ten gehore. Hiervan was er één - de
oorspronkelijke Baskische carol Ga-
briels Message - speciaal voor de
Kersttijd van dit jaar ingestudeerd.
Later op deze avond pakte 'Inter-
christ' stevig 'uit door het boeiende
Kerstoratorium van Huub Oosterhuis
en Antoine Oomen uit te voeren. Een
gedeelte hiervan had het koor vorig
jaar in de Kerstnachtdienst al ten ge-
hore gebracht, maar ditmaal werd het
gehele muziekstuk uitgevoerd. Spe-
ciaal hiervoor was een complete be-
zetting samengesteld met Diana
Beursken op hobo, Yvet ten Barge op
dwarsfluit, Lucian Venderink op key-
board en Dick Brouwer als spreek-
stem.
De muzikale begeleiding bleek per-
fect op elkaar ingespeeld. 'Inter-

christ' wisselde daarbij koorzang af
met solo's en duetten door Marion
Knol-Honing en Evert Venderink.
Het was een gedurfd en zeer geslaagd
geheel.

Het 'Vordens Mannenkoor' bracht
niet minder dan acht bekende en min-
der bekende Kerstliederen ten gehore.
Enkelen daarvan, zoals White Christ-
mas (in een bewerking van dirigent
Bert Nijhof) waren dit jaar nieuw aan
het repertoire toegevoegd. Zoals men
van het Mannenkoor kon verwachten,
werd deze a capella-zang weer boe-
iend gebracht. Met name het afslui-
tende 'Stille Nacht' werd erg gevoelig
uitgevoerd, waarbij de verlichting
door de kroonluchters het geheel nog
extra sfeer gaf.

De samenzang werd bijzonder prettig
begeleid door het 'Koperensemble
Sursum Corda' o.l.v. Dick Boerstoel.
Ook brachten zij een fraai gespeelde
Kerstcompositie ten gehore.

Samengevat kan de Kerst-samen-
zang dit jaar zeker bijzonder ge-
slaagd genoemd worden.

NBvPl afd. Vorden
Men heeft ^Pprogramma tot aan de
zomervakantie weer ingevuld. De
eerste bijeenkomst is de nieuwjaars-
koffiemiddag, op il januari in het
't Stampertje'. Apotheker Veen zal
wat vertell^^over het omgaan met
medicijnen^B
11 januari 's morgens begint de cur-
sus leerverwerking. Opg. bij A. Len-
selink. Tel. 1019.
18 januari doemiddag postmappcn
maken in het Dorpscentrum. Opg. bij
A.Lenselink.Tel. 1019.
18 januari. De eerste avond van de
cursus hartreanimatie. De volgende
data zijn 25 januari en l februari.
Alle avonden worden gehouden in het
kruisgebouw. Opg. bij A. Lenselink.
Tel. 1019.
20 januari Cursus pech onderweg bij
garage Groot lebbink. Opg. bij J.
Harmsen. Tel. 1343.
26 januari Jaarvergadering met ver-
loting. Tussen de agendapunten door
wordt de avond verzorgd door eigen
leden. De handwerkgroepen en de
cursus engels voor beginners en ge-
vorderden start ook weer in januari.
Inl. bij A. Lenselink.
3 februari 's middags Excursie naar
de proefboerderij 'De Marke' in Hen-
gelo (G). Vertrek vanaf het markt-
plein. Opg. bij J. Harmsen. Tel. 1343.
11 februari Culturele avond samen
met de GMvL en Jong Gelre. De heer
Kok uit Steenderen verzorgt een le-
zing met dia's over de ballonvaart in
'de Herberg'.
8 februari 's avonds Excursie naar
de breimodefabriek in Lichtenvoor-
de. Opg. voor 27 januari bij H. Ko-
ning. Tel. 6838.
15 februari Doemiddag servetten-
standaards maken in het Dorpscen-
trum. Opg. bij A. Lenselink.
Woensdag 23 februari Voorlich-
tingsavond door de Vordense 'Vers-
toppers' t.w. bakker van Asselt, slager
Vlogman en groentespecialist Hui-
t inkin 'de Herberg'.
8 maart Doemiddag gaan we iets
voor de Pasen maken. Opg. bij A.
Lenselink.
15 maart 's middags Excursie naar
het Gelderse Rundvee Syndicaat.
Men vertrekt vanaf het marktplein.
Opg. bij J. Harmsen. Tel. 1343.
22 maart Excursie naar Douwe Eg-
berts in Utrecht. Vertrek vanaf het
marktplein. Inl. bij H. Koning. Tel.
6838.
22 maart Doemiddag gaat men met
textielverf iets voor de Pasen maken.
Inl. en opg. bij A. Lenselink.
Woensdagavond 23 maart 'Krui-
den, wat doen we ermee'? door mevr.
Jansen uit Didam. Graag een goed
sluitend potje meebrengen in 'de Her-
berg'.

Woensdagavond 13 april wordt ver-
zorgd door het eendagsbestuur. Dus
verrassing! in 'de Herberg'.^^
Zaterdagmiddag 16 aprflftekjes
ruilmarkt op het plein bij de N.H.
Kerk.
Woensdag 20 april Koffiemorgen
voor nieuwe leden. Ook de c( ^*«ctda-
mes zijn welkom in 'de Herh^fc'.
Dinsdag 26 april Prov. vocSpirsver-
gadering. Opg. bij mevr. Oudenamp-
sen. Tel. 2948.
3 mei Fietstocht naar de mosterdfa-
briek in Doesburg. Vertrek vanaf het
marktplein. Opg. voor 26 april bij H.
Koning. Tel. 6838.
Woensdag 18 mei De laatste avond
van dit seizoen. Een avond met Clara
Hovinga uit Deventer. Het is een
avond met Drentse humor en anekdo-
tes van Annie M.G. Schmidt in 'de
Herberg'.
14 juni Een reisje naar Limburg, o.a.
het witte stadje Thorn en kasteeltuin
in Arcen. Opg. voor l juni bij H. Ko-
ning. Tel. 6838.
Voor verder bijzonderheden en infor-
matie verwijst men naar het program-
maboekje.

Veel aandacht voor
tentoonstelling over
Vorden
De fototentoonstelling die deze
maand wordt gehouden in de Galerij
van de Openbare Bibliotheek krijgt
erg veel belangstelling. Zoals bekend
is in het kader van 'het Jaar van de
Ouderen' een expositie ingericht van
foto's van oud-Vorden, tezamen met
de foto's van ons dorp, die zijn inge-
stuurd voor de fotowedstrijd voor se-
nioren, die deze zomer is gehouden.
Het blijkt dat zeer veel ouderen, maar
ook veel jonge mensen, met grote
aandacht de expositie bekijken. Het
commentaar dat in het 'gastenboek'
wordt gegeven is bijzonder lovend.
De leden van de vereniging 'Oud-
Vorden' die tijdens de openingsuren
aanwezig zijn, hebben goede contac-
ten met oudere inwoners bij wie de fo-
to's veel herinneringen oproepen. En
zo was deze tentoonstelling ook be-
doeld.
Zoals bekend zal de tentoonstelling in
de bibliotheek nog tot en met 24 de-
cember te zien zijn tijdens de normale
openingsuren van de bibliotheek.
Daarna zal de collectie foto's nog
twee dagen geëxposeerd worden in
een van de zalen van het Dorpscen-
trum en wel op woensdag 29 en don-
derdag 30 december a.s. Dat is dus de
laatste kans om deze interessante col-
lectie foto's met uitvoerige toelichtin-
gen te bekijken.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Rech tot klagen hc'w in Vodd'n beslis neet. A' j 't weer van afgelopen zao-
terdag met zondag vergeliekt dan kö'j neet anders zeggen dan da'w geluk
heb ehad met de kasmark. Hoo ze d'r dan in Zutphen of Deaventer met
wegkomp mot ze zelf maor zeen. Per slot van 't liedjen was Vodd'n 't
eerste in 'n Achterhook en hef de rcs ons nao-c-aapt. Vake ok nog heel
slech. Daor is 't dan meer karmsc en hef 't met un kasmark zoas 't bedoeld
is, niks meer te maak'n. Dus luu: Holl'n zo!

Toon van de Spitsmoes bell'n 's meddags ok nog op, of ik met um d'r hen
wolle. Riek was weer 's vekeld. Den sökkclt 'n heel'n harfs al vedan. 't
Was veur Toon en Riek meschicn wel raodzaam umme in Spanje of Portu-
gal te oaverwinteren. Maor daor heb ze geen van beide de oornc nao staon.
"k Mot t'r neet an denken', zeg Riek dan, 'Sinterklaos en de kasdage en
ok de vejeurdage zonder de kinder te mott 'n viern' . Dan maor un keer
vaker proesten.

'k Wazze d'r 's margens al met de vrouw hen ewes en hadde cerluk ezeg al
genog glühwien veur dizzen dag ehad maor ummc Toon te gerieven ging
'k toch maor met. Um dizzen tied van 't jaor he'j toch wictcrs neet zovölle
umhanden, dan gao'j wat makkelukkcr as in de zommcrdag. Dan bu'j aans
met tegange en mo'j eers weer un andere bokse en sporthemp antrekken
umme d'r nog un betjen kas uut te zeen.

Gezellug was 't t'r 's meddags wel, de bocrendansers, de muzikanten en
de zangers, die geeft toch wel un aparte sfeer an zo'n mark. En wietcrs
zie'j en heur i'j ok nog 's wat.

Toon mos natuurluk nog wel 't een en ander metbrengen veur Riek. 'n
Paar zolte heringen, at de visboer d'r teminste vandage ok was, maor dat
veel met. Wieters wat grei umme un paar bekskes te können maak'n, zoas
keersen, wat gruun en gekleurde denneappeltjes. Ok de öllicbollen mos e
neet vegett'n en ok nog un paar kaskransen, 'neet te duur ' meen'n Toon
dat Riek t'r achter had eschreven. Hec vroog 's bi ' j un paar kraöme maor
de pries maak'n haos niks uut dus nom en maor un paar pak met.

'Too kuuken', kreeg e later in huus te heurn,' ik bedoeln van die kransen
die'j op kont maak'n en dan an de buutendeurc of veur 't raam hangen, dat
ston d'r toch: veurdedeure. I'j zoll'n wel wat glühwien ophemmen too'j
zeekochheb'.

Dat was ok zo. 'Maor', zeg Toon, 'ik menen dat t'r ston: neet zo duur,
maor dizzen kö'w in ieder geval op-etten en die anderen zölt t'r maondag
ok nog wel te koop wean, bi'j ons in d'n Achterhook'.

H. Lccstman.

Huldiging kampioenen
Van links naar rechts: J. Eulink, comb. Boesveld, C. Bruinsma.

Tijdens een gezellig 'onder-onsje' huldigde het Bestuur van de
PV Vorden in zal d'olde Smidse de kampioenen van het afgelo-
pen jaar. De traditionele bonnenverkoop die o.l.v. Cor Bruins-
ma werd georganiseerd, is voor de PV Vorden een groot succes
geworden. Van heinde en ver waren de duivenliefhebbers naar
Vorden gekomen om te profiteren van de grote kollektie bon-
nen.
Ook werd er door de leden deelgenomen aan de tentoonstel-
ling. De prijswinnaars waren: Schoonste Oude Doffer: comb.
Boesveld / Schoonste Oude Duivin: comb. Bos veld / Schoonste
Jonge Doffer: H. Eykelkamp & zonen / Schoonste Jonge Dui-
vin: comb. Bosveld/Schoonste van het geheel: comb. Bosveld.

Oud papier Jubal Volleybal
In de maand december zal muziekve-
reniging Jubal oud papier ophalen op
woensdag 29 december. De mensen
hopen dat u het papier dan aan de weg
hebt staan. De mensen in het buiten-
gebied kunnen het papier uitsluitend
vroeg brengen, omdat de container
hierna meteen verwijderd wordt.

Uitslagen: D4b Lcttele 2 — Dash 5
0-3, D2a Hansa l - - D a s h 32-1 , D4a
Harfsen 4 — Dash 6 3-0, H3b Lct te le
2 — Dash 4 2-1, J A Overa l — Dash
l 3-0,JCDcvoko l —Dash l 3-0, DP
Dash 2 — S VS 2 1-3, D4c Dash 7 _
Terwoldc 5 0-3, HP Dash 2 - Devoko
3 0-3, H2a Dash 3 —WIK l 1-2.



Wij bieden u een groot assortiment
seniorenledikanten, bijv. dit

Senioren ledikant
Uitvoering mogelijk in wit, blank eiken
en donker eiken struktuur met
lattenbodem, matras en nachtkastje
!-pers. 90/200 compleet

nu 895,-
Geloogd grenen
slaapkamer
Bestaande uit: geloogd grenen ledikant

met 2 nachtkastjes. Leverbaar in de

maten

140, 160 en 180 breed.

140/200 van 1695,=

nu 995,-

SHOWROOM LINNENKASTEN
20 - 50% KORTING Byv.: Schuifdeur linnenkast, Alpine wit

200x200 cm.
van 1079,- HU 795,-

170x200 cm.
van-1019,- DU 695,-

LEDIKANTEN
I-PERSOONS
Blank gelakt massief grenen kajuitbed 90/200,

nu 199,=van 299,=

Geloogd grenen ledikant, 90/200
van 399,=

Stalen ledikant met een versterkte spiraal
in wit gelakt van 349,= O/l Onu 249,;
Ledikant met 2 laden massief blank gelakt met
lattenbodem 90/200, van 479,= nu 349,=
Ledikant van MDF, met strakke vormgeving,
wit gelakt met lattenbodem en laden, 90/200

nu 369,=
2-PERSOONS
Ledikant massief blank grenen gelakt, incl.
lattenbodem, 140/200 O/l O
van 539= nU 0*1",=

Ledikant "Tango" geheel MDF. Zowel in wit als zwart
is deze fraaie bedomranding leverbaar, afm.
140/200, van 599,- . OOO .nu ^w,—.
"Twijfelaar" wit MDF met fraaie strakke vormgeving,
120/200, van 579,= /IC/%

nu 45Ü,=
Ditzelfde ledikant
160/200 of 180/200 nu 549,=

VERBOÜWINQS

Senioren Comfort Slaapkamer
In alpine wit en zijde mat getint, waarbij de
ledikanten zowel los als gekoppeld te gebruiken zijn.
De nacht-kastjes zijn verrijdbaar. 2 ledikanten + 2
nachtkastjes
van 2019,-

t level
nu 1.750,-

Slaapkamer geheel W)F Leverbaar in 5
verschillende kleuren o.a. alpine wit en
zwart structuur. De terugstaande poten
geven dit ledikant een zwevend effect.
Leverbaar in 140, 160 en 180 cm. breed.
In de lengtes 200, 210 en 220 cm.
Afm. 160/200 van 1495,-

Auping Auronde in vele nieuwe
kleuren! Auronde 1000 1 60/200 met 2
handverstelbare Aupin^gwarsgespannen
spiralen en 2 polyether
matrassen (80/200)

Praktisch aanbouwprogramma voor
hoogslapers, halve hoogslapers,
stapelbedden en hoek-combinaties.
Uitgevoerd in massief grenen en perfekt afgewerkt.
Honderden mogelijkheden. Bijvoorbeeld deze Halfhoogslaper.

• Onderstel ook geschikt voor dubbele hoogslaper.

• Bed ook voor andere mogelijkheden geschikt

• Glijbaan ook als schoolbord te gebruiken.

• Geen gebruik van schadelijke stoffen

• Massief grenen constructie.

• Geen zichtbare schroeven.

• Lattenbodem standaard.

• TüV getest.

De afgebeelde combinatie
bestaany uit: bed, trap,
onderstel, lattenbodem,
tent, glijbaan en beschermhekje
van l 195,- nu 995,-

SUPERVOORDELIGE

MATRASSEN
Celflex Polyether matras
Soortelijk gewicht 40, ± 14 cm dik met
aan één zijde wollen afdeklaag. 5 jaar garantie.

80/190
80/200
90/190
90/200
90/2 l O
90/220

120/190
l JO/190
[40/200
160/200

van 259,=
van 299,=
van 299,=
van 319,=
van 339,=
van 369,=
van 389,=
van 419,=
van 479,=
van 559,=

1QQvoor' **/•
voor 239,=
voor 239,=
voor 249,=
voor 269,=
voor 289,=
voor 319,=
voor 349,=
voor 399,=
voor 459,=

Vredestein Perfolatex
schuimrubber matras
Een perfekte matras met een soepele stretch tijk die
aan beide zijden met wol is doorgestikt. Dikte ± 16
cm. 5 jaar garantie

80/190
80/200
90/190
90/200
90/210
90/220

120/190
i JO/190
140/200
160/200

van 769,=
van 849,=
van 829,=
van 879,=
van. 999,=
van 1099,
van 1069,=
van l 159.=
van 1369,=
van 1659,=

nu 649,:
nu 769,=
nu 749,=
nu 799,=
nu 899,=
nu 999,=
nu 969,=
nu 1059,=
nu 1249,=
nu 1495,=

Combimatras
Combimatras bestaande uit een kern van polyether.
Soortelijk gewicht 44 met aan één zijde een
perfolatex schuimrubber toplaag die afgedekt is met
schapewoi. Dikte ± 15 cm. 5 jaar garantie

80/190
80/200
90/190
90/200
90/210
90/220

120/190
130/190
14-0/200
160/200

van 399,=
van 469,=
van 449,=
van 519,=
van 549,=
van 599,=
van 619,=
van 669,=
van 799,=
van 919,=

voor
voor 399
voor 379
voor 449
voor 479
voor 519
voor 539
voor 579
voor 699
voor 799

Ons gehele assortiment bestaat
uit wel 30 soorten, waarbij ook
een groot aantal binnenvering-
en pocketveringmatrassen.
Leverbaar in alle maten.

Ledikant "Camee"
In frisse kleuren gelakt ledikant. Rood, blauw of
zalm. Afm. 90/200, van 299,-

nu 199,-

Slaapkamer Perfection
Uitgevoerd in wit M.D.F, met bovenbouw en
verlichting. Leverbaar in 140, 160 en 180 cm.
breed. Afm. 140/200 van 1495,-

nu 1.150,-

Ruimtebesparende bedden

HALFHOOGSLAPER
Uitgevoerd in alpine wit met primaire kleuren,
inclusief buro en boekenkast. Afm. 90/200

nu 795,-

Vbuwfoed met latten bodem en
maat 80/190:: l

flU 1 79,=

grenen hout, deelbaar en met
latterit>öd ëm s met trapje \ 90/2'00

: ; ; nu 599,=

* öncfefschuif-combinatje wft, stalen
divanbed met önder-scbujfbed en
versterkte spir aai,

|UI 450,=
uitschgifbaar' zowel als

éénpersoon $- als 2 persoonled
g eschfkt i ncju sief matras en 2
opbergladën; geheel compleet,

van f .69$,= HU l.295,=

Nieuwstad 44-48
Zutphen 05 750-12816

Drienerstraat 18,
Hengelo 074-421473



fashion
Wij laten u
de kerstklo
onderstaanc

mode voor
het héle gezin

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

tor iedereen
(ken luiden me

superaanbiedingen.,.
Iberts \
)p alle heren kolberts
NG VAN ƒ 40,-

8990]
Heren Kolberts
Deze week geven wij op
maar liefst een KORTING
Speciaal voor

de kerst
zijn ze er

nu vanaf

Kinder Sweaters
In een iets aangeruwde pol. kwaliteit.
In felle kleuren en in de maten 104 t/m 164
Onze normale prijs is ƒ 32.50

Speciaal voor
de kerst
slechts

Speciaal voor
de kerst zijn
ze er nu al

Dames Truien
Wij hebben de meeste truien nu al
sterk afgeprijsd met KORTINGEN TOT 50%
Speciaal voor de kerst hebben wij nu al
een trui van
normaal ƒ 89,95
voor de speciale
kerstprijs van slechts

4590

Heren
Overhemden
Ze zijn er in viscose of flanel en in
diverse dessins.
Wij hebben deze sterk afgeprijsd.

• *••«••
• ••«*»•

Gezonde en schone lucht wordt steeds belangrijker. Zowel
thuis als in het bedrijf. In de agrarische sektor wordt steeds
meer gebruik gemaakt van computergestuurde ventilatie-
en verwarmingssystemen om een^^ optimaal mogelijk
resultaat te bereiken. Wij hebben o^^schikking over vol-
doende kennis en vakmensen om iedere ruimte van de juis-
te ventilatietechniek te voorzien.

INSTALLATIEBEDRIJF

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

• Haaksbergseweg 21EIBERGEN 05454 - 76026

JEUGDSOOS FLOPHOUSE
TOLDIJK

De laatste week van het jaar weer boordevol activiteiten met voor elk wat wils.

TWEEDE KERSTMIDDAG Aanvang 14.30 uur

KERST- POP - MIDDAG
met kwaliteits coverband

MICKEYFINN

Zondag

26
december

Maandag

27
december

PLOPPERS
AVOND

voor genodigden

Dinsdag

28
december

SUPER
OU DE J AARS-

ENTREE VRIJ

met een keur
van regionale popmuzikanten

Woensdag AUTO-PUZZEL-
boerenkool - RIT
Een avond(t)uurlijke autopuzzelrit, met boerenkool, spanning,
muziek en volop gezelligheid. Opgave: 19.30 uur

Donderdag

december

30
december 1993

Jeugdsoos Flophouse wenst iedereen prettige feestdagen en
een prima UIT-LUI-WEEK! Oudejaarsnacht open van 1 tot 3.

Wij wensen u
allen

prettige
feestdagen

en een
voorspoedig

1994.

tam.
G.W. Schuerink en

medewerkers
Koningsweg 4,

HENGELO (Gld.)

PROVIIVll
BiOOEVOEDEFV
PROGRAMMA

PROVIKRUIM
SPEENVOEDER

Tegen slingerziekte

Verkrijgbaar bij:

HENK BERKELAAR

Speciaalvoeders

Wichmond

Tel.:05754-1748

U bestelt toch ook een heerlijke salade voor de Kerstdagen of
jaarwisseling bij 't Pantoffeltje.

Uit eigen keuken bereiden onze koks de volgende salades:

HUZAREN 7,50 p.p.
RUSSISCH EI 10,00 p.p.
ZALMSALADE 13,50 p.p.

Een salade van "t Pantoffeltje' is lekker makkelijk.

Voor bestellingen: tel. 05752-1770.

bode*

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770
Tot ziens Frank en Mirjam Meulenbroek.

Kerststukjes
Kerststerren
Hyachint
Graftakken_

_ vanaf 7,50

3 voor 10,00
.5 voor 7,50

_ vanaf 12,50

OP ALLE
KERSTARTIKELEN 25% KORTING

• ^^ fc» • i • ^ ̂ ^i

WORDEN
Ruurj^seweg 65a, Vorden

" 35752-3671

Boudewijn Smeitink
GRENEN MEUBELEN

2e Kerstdag
GEOPEND

van 11.00-17.00 uur

Ruurloseweg 43 - HENGELO (Gld.)
Tel. 05753-1073

ZEER BELANGRIJKE VEILING
TE HENGELO (G.)

Op MAANDAG 27 DECEMBER zal door Rekreatieveiling
Nederland BV t.o.v. gerechtsdeurwaarder P. Wey te
Zutphen bij opbod worden geveild:

* een partij stereoapparatuur, kleurentelevisies
en video's
waaronder: stereocombinaties, stereoboxen, wereldont-
vangers, CD-spelers, autoradio's, stereowalkmen, kleu-
ren-TV's, video's enz. enz.

* een partij gereedschappen
waaronder: compressoren, kolomboormachines, lintza-
gen, garage kricks, elektrische en CO2 lasapparaten,
slijpmachines, handtakels, lijmtangen en veel handge-
reedschap enz. enz.

* een partij huishoudelijke gebruiksvoorwerpen
en speelgoed
waaronder: hoogwaardige pannensets en cassettes van
een bekend Duits fabrikaat, dekbedden, stofzuigers,
koelkasten, wasmachines, wasdrogers, speelgoed.

* een partij handgeknoopte oosterse tapijten
waaronder: zijden Ghoum, Isfahan, Chinees zijden tapij-
ten, Chinees porselein.

Alle elektrische gereedschappen en apparatuur worden onder volledige
garantie geveild.

De veiling zal worden gehouden in de grote zaal van ZAAL LANGELER,
Spalstraat 5 te Hengelo (G.).

KIJKUUR 12.00 uur. AANVANG VEILING: 13.00 uur.

REKREATIEVEILING NEDERLAND B.V.
L. van Lasonder 35 - 7141 DA Groenlo - Tel. 05440-62773 - Fax 05440-62775



(nagekomen familiebericht)

Als de weg van het leven is verlopen.
Het doel bereikt met laatste kracht.
Dan gaat de Hemel voor haar open.
Is zij voor eeuwig thuisgebracht.

Bedroefd maar dankbaar dat wij haar zolang in
ons midden mochten hebben, is, voorzien van
het H. Sacrament der Stervenden, van ons
heengegaan onze dierbare, zorgzame en innig-
geliefde moeder, schoonmoeder, groot- en over-
grootmoeder en tante

Josephine
Louise van der Heiden-Lewis

op de leeftijd van 91 jaar.

Wij zullen haar heel erg missen.

Vorden : K. Gouw-van der Heiden
A. Gouw

Djakarta : J.A. Suharjono-van der Heiden
Den Helder : J. van der Heiden

S.A. van der Heiden-van Kleef

Klein- en achterkleinkinderen.
Neven en nichten.

Zutphen, 21 december 1993
Correspondentie-adres:
A. Gouw, Molenweg 25, 7251 ED Vorden

Onze moeder is opgebaard in het uitvaartcen-
trum 'Monuta', Het Jebbink 4A te Vorden, waar
maandag 27 december a.s. van 12.30-12.45 uur
gelegenheid is tot afscheid nemen.

Aansluitend zal de uitvaartmis worden opgedra-
gen om 13.00 uur in de Christus Koningkerk,
Het Jebbink 8 te Vorden, waarna de teraarde-
bestelling zal plaatshebben om 14.15 uur op de
R.K. Begraafplaats te Kranenburg.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condo-
leren in het uitvaartcentrum van de 'Monuta' te
Vorden.

Café UENK
Nieuwstad 13-VORDEN

Wegens familiefeest op

DONDERDAG
23 DECEMBER A.S.

vanaf 19.00 uur

GESLOTEN

P R A K T I J K V O O R HUIDVERZORGING

Totale huidverzorging met
produkten op natuurlijke basis
Aromatherapie
Elektrisch epileren
(ziekenfonds erkenning)
Zonnebank
(snelbruiner)

Gezellige Kerst en een 'natuurlijk mooi' en
gezond 1994!

Vakantie van 24-12 tot 10-1.

Ans Jongbloets Het Wiemelink 9 Vorden.
Telefoon 05752-3560

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

Concordia

KMARKIL
ALLE KOPERS TOT 10.00 UUR:

10 GRATIS NARCISSENBOLLEN OF 20 TULPEN

IN ONZE VERWARMDE BLOEMENKRAAM:

VOLOP
KERSTSTERREN,

KERSTBAKJES EN HYACHINTEN

2 BOS BLOEMEN
8,95

WIJ WENSEN U PRETTIGE KERSTDAGEN EN >

EEN BLOEMRIJK 1994.

DE VALEWEIDE-bloemen

5TMN

'N BETER LEVEN VOOR
KANKERPATIËNTEN

•IMIU. ..

'

«*
N E D E R L A N D S E
KANKERBESTRIIDING

GIRO 26000

GROTE KEUS
IN SIERVUURWERK

10% VOORVERKOOPKORTING
tot en met 28 december!

VERKOOP EN AFHALEN
OP 29, 30 EN 31 DECEMBER

WAPEN-
EN
SPORT-
HANDEL _„_

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg 9 - Vorden - Tel. 05752-1272

KNALVUURWERK

SUPERROTJES _

JAPANSE KANONSLAG .

SUPER KANONSLAG _

DRAGON CRACKERS _

SUPER RATELBAND 720

_ slof 500 stuks 9,00

_ slof 200 stuks 6,25

slof 240 stuks 14,00

. doos 125 stuks 5,95

13,00

PAKKETTEN

HAPPY CHILD

CHINATOWN _

SHANGHAI _

HONGKONG _

TEMPLE OF HEAVEN _

VERRASSINGSMETER

KNALPAKKET

kinderpakket 9,00

19,50
_ 24,50

29,50

_ 49,50

J 34,00

8,95
Haal voor een uitgebreid assortiment siervuurwerk en pijlen onze bestellijst met lage prijzen.
VERKOOP VANUIT ONZE NIEUWE VUURWERKKLUIS (ZIJINGANG)

Met ingang van 1 januari zijn ftop vrijdag om 20.00 uur gesloten. A

DE REGT, BLOEMENDAAL 4 WIËGERINCK -
oJRuntants en belastingadviseurs ^^

COMPLETE FINANCIËLE &
FISCAAL/JURIDISCHE ADVISERING

Wij wensen u prettige kerstdagen.

Ruurloseweg 21 7251 LA VORDEN Tel. 05752-1485 Telefax 05752-1689

Wij wensen al onze klanten,
familie, vrienden en bekenden
prettige kerstdagen en een
gezond en voorspoedig 1994.

Hengeloseweg 20
7251 PK Vorden
Tel. 05752-1082

Uw briefpapier
komt overal.,

Hoe zal de indruk van uw drukwerk zijn?
Uw zaak zal ernaar beoordeeld worden.
Mogen wij het maken?
Dan zal het 'gezien zijn' als het gezien wordt

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 • 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 -TELEFAX 05752-1086

Uitgebreider dan ooit.

Waarom
zo'n haast?

Stap eerst eens rustig
bij ons binnen.

Wij tonen u graag de nieuwste
huwelijkskollektie!

AGENTSCHAP WARNSVELD:

DA-DROGISTERIJ
PARFUMERIE - ZONNESAN'K

>j r- | ; ,j r- r /»»
, , i'L W jUrl4l Vj A^

AGENTSCHAP RUURLO:

IL , i—IA l ••• * " * l • "

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 -TELEFAX 05752-1086

En... wij helpen u graag met de tekst.

AGENTSCHAP HENGELO (G):

Felix Takkenkamp
F^aicsewet 5 • Henje.s iGic l - iel 2

BOEKHANDEL

HOYTINK
BORCULOSE WEG 17 - RUUHLO

TELEFOON 1263

FILIAAL ZUTPHEN:

WEVO-DRLK
NIEUWSTAD 29-7201 NK ZUTPHEN - TEL. 05750 - 12306

AGENTSCHAP STEENDEREN:

Mevr. VAN VELDHUIZEN-
ONSTENK

BEGON1ASTRAAT 3 - 7211 AL STEENDE Rl
TELEFOON 2398

AH Hengelo

wenst U

Gezellige

Kerst

Wij wensen alle mensen
de beste wensen.

Prettige Kerstdagen en een
Voorspoedig Nieuwjaar.

Fa. A. Beeftink & Zn.
en medewerkers

Loon-, Grondverz. en Bosbouw

Joostinkweg 12 - 7251 HK Vorden
Telefoon 1249/2503

wenst U prettige Kerstdagen en
een gezond en pechvrij 1994.

AUTOBEDRIJF

Groot
Jebbink

Nieuwstad 36/Rondweg2 7251 FW Vorden
Telefoon (05752) 1794

Prettige feestdagen en een
aantrekkelijk 1 994 gewenst door
HUIDVERZORGING /+

i l m i ; U uulta
' l^^L^J,

Het Jebbink 36 - 7251 BM Vorden - tel. 3025

Prettige Kerstdagen
en een gezond en
sportief 1994.

Ab en Dini Jansen - Sporthal.

Loon- en Grondverzetbedrijf

D.J. Koeslag
Hengeloseweg 10 - Ruurlo

EN MEDEWERKERS

wenst allen
Prettige Kerstdagen en
een Voorspoedig 1994.

Het bestuur van

KRANENBURGS BELANG

wenst alle leden
prettige Kerstdagen en gelukkig

nieuwjaar.

Fijne kerstdagen
en de beste
wensen voor het
nieuwe jaar.

06 juwelier
• • * Zutphenseweg 5

siemennk VORDEN
OO Opticien Telefoon 1505
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Hulp uit Vorden stimuleert plaatselijke projecten:

Sighetu ontworstelt zich aan
50 j aar ellende

Foto: Het schoolmeubilair uit Vorden is geplaatst in de school in Sighetu.

De afgelopen twee jaar werden in-
tensieve contacten gelegd tussen
Sighetu, een stad in Noord-Roeme-
nië, en inwoners van Vorden. Geld
en goederen werden ingezameld om
de veelal Hongaarse inwoners van
Sighetu er na 50 jaar onderdruk-
king weer bovenop te helpen. Be-
zoeken werden afgelegd door onder
meer Menno en Jetty Hof en
Arend-Jan en Beppie Menkveld uit
Vorden. Eind december is een goed
moment om eens samen met deze
twee echtparen terug te blikken op
wat er in Sighetu bereikt is.

Begin 1992 vonden namens de drie
Vordense kerken de eerste contacten
plaats met Sighetu. Men trof er een
onbeschrijflijke toestand aan van ver-
waarloosde schoolgebouwen en be-
jaardentehuizen, tekorten aan medi-
cijnen en medische apparatuur, etc.
'De mensen doen er werkelijk alles
wat binnen hun mogelijkheden ligt,
maar het is zonder hulp van buitenaf
bijna onbegonnen werk om iets op te
bouwen', zegt Arend-Jan Menkveld.
'De overheid betaalt een school bij-
voorbeeld alleen maar de salarissen
van het personeel. Verder krijgt men
geen cent; onderhoud van de gebou-
wen moet zelf geregeld en bekostigd
worden. En waar haal je dan het geld
en de middelen vandaan? Zeker ge-
zien de tegenwerking van de overheid
tegenover de Hongaarse minderheid.'
Bij een psychiatrische kliniek trof
men per bed drie patiënten aan. In een
bejaardentehuis bevonden zich twaalf
tot twintig mensen op één zaal, met
elk slechts het bed en een klein nacht-
kastje privé. De voorzieningen bij een
dierenarts tartten werkelijk elke be-
schrijving.

Schoolproject
Het onderwijzend personeel van de
school te Sighetu toont een enorme
inzet. Ondanks de slechte voorzienin-
gen en het grote gebrek aan klasloka-
len lukt het hen om 1.300 leerlingen
per dag les te geven: van 7 uur tot l
uur aan 650 leerlingen en van 12 uur
tot 7 uur 's avonds aan de andere 650
leerlingen. Naast leraar is het onder-
wijzend personeel ook nog actief als
sociaal 'werker naar de leerlingen toe.
Men kent de thuissituaties goed en
zorgt bijvoorbeeld voor fruit voor de
meest behoeftigen onder de kinderen.
Ook worden kinderen die het wat be-
ter hebben gestimuleerd om een extra
boterham mee te nemen voor klasge-
nootjes.
Aangezien besloten werd dat Vorden
vooral projectmatig te werk wilde
gaan in Sighetu, koos men voor het
schoolproject. Na overleg met de
school werd een plan opgezet voor de
verharding van het onooglijke terrein
rondom de school, dat vervolgens als
schoolplein en sportterrein zou kun-
nen worden gebruikt.

Schoolplein gereed
Er werd een Vordense actie gehouden
die hiervoor voldoende geld op-
bracht. Onlangs kon men vanuit Sig-
hetu melden dat het schoolplein/

sportterrein gereed is gekoemn. Dit
dankzij de Vordense financiële mid-
delen en dankzij het doorzettingsver-
mogen van de school (die onder ande-
re stakingen van het bouwpersoneel
moest doorstaan).
Naast het schoolpleinproject werd
ook schoolmeubilair vanuit Vorden
naar Sighetu vervoerd. Dit overtollige
ofafgedanktemeubilair(tafels,school-
bankjes, gymzaalinventaris etc.) was
beter dan het allerbeste dat op de
school in Sighetu te vinden was.
Dit project heeft de mensen ter plaatse
gestimuleerd om zelf nog meer initia-
tieven te ondernemen. Zo gaat men na
het gereedkomen van het schoolplein
ook het schilderen van het hekwerk
ter hand nemen, onder leiding van de
tekenleraren. Komende zomer hoopt
men in eigen beheer het zeer verwaar-
loosde sanitair van de school te gaan
opknappen met behulp van sponsors
uit Roemenië zelf.

A ndere projecten
Naast het schoolproject is men vanuit
Vorden verder gaan kijken naar ande-
re hulpmogelijkheden. Samen met
'de Wehme' wordt aandacht besteed
aan het bejaardentehuis in Sighetu; in
samenwerking met 'Groot Graffel'
ondersteunt men de psychiatrische
kliniek en samen met dierenartsen uit
Vorden en omgeving kan men onder-
steuning geven aan de dierenarts te
Sighetu.
Kleding wordt vanuit Vorden ver-
voerd naar Roemenië, waar het via
een winkel voor tweede hands artike-
len verkocht wordt tegen minimale
prijzen. Dit koopsysteem werkt in
praktijk beter dan het gratis versprei-
den ervan, aangezien men nu niet het
idee van 'bedeling' heeft. Een winter-
jas kost in de betreffende winkel bij-
voorbeeld vier gulden; een nieuwe
winterjas kost in Roemenië gewoon-
lijk f 80,-. De opbrengst van deze
tweede hands-winkel is weer bestemd
voor diaconale hulp aan de allerarm-
ste gezinnen.

Transport
Ook in het komende jaar willen de
echtparen Hof en Menkveld weer
transporten naar Sighetu organiseren.
Via een Roemeense vrachtwagen die
regelmatig Nederland bezoekt kan
men dit verzorgen. Maar zoals te be-
grijpen is, zijn hieraan kosten verbon-
den. Er is voortdurend geld voor dit
hulpgoederentransport nodig: f 55,-
per kubieke meter goederen. Het laat-
ste transport bevatte bijvoorbeeld 47
kubieke meter goederen.

Uw bijdrage
Wie wil bijdragen aan deze zeer ge-
slaagde hulpprojecten en wil meebe-
talen aan het transport naar Sighetu,
kan dat doen door geld over te maken
naar bankrekening 3664.34.977 t.n.v.
Werkgroep Partnergemeenten Oost-
Europa, o.v.v. 'Sighetu'. Ook kan
men contact opnemen met de familie
Menkveld (Kerkstraat 15) of de fami-
lie Hof (Het Vaarwerk 19).

ABTB bestaat 75 jaar
Met op woensdag 29 december in de RK kerk Kranenburg te
houden Eucharistieviering, herdenkt de afdeling Vorden het
75-jarig bestaan van de plaatselijke ABTB. Aansluitend wordt
er in café-restaurant Eykelkamp een receptie gehouden. Als
klap op de vuurpijl is er 's avonds voor de leden eveneens in zaal
Eykelkamp een feestavond gepland.

De ABTB werd officieel op 29 de-
cember 1918 door Pater Gardiaan in
café Schoenaker opgericht. Het werd
een zelfstandige afdeling Kranen-
burg/Vorden.
Een jaar eerder in november 1917 was
de 'overkoepelende' ABTB opge-
richt. Momenteel zijn er in totaal 220
afdelingen in het werkgebied Gronin-
gen, Friesland, Drente, Flevoland,
Overijssel, Gelderland en Utrecht.

De ABTB hier in Vorden hield zich
voornamelijk bezig met het organise-
ren van een paar bijeenkomsten in de
winterperiode. Mede op initiatief van
de ABTB werd er op gegeven mo-
ment een Boerenleenbank opgericht,
de latere RABO-bank.
In de oorlogsjaren stond alles op een
laag pitje. Zo rond 1950 werd de
draad weer opgepakt. In die tijd was
de ABTB ook betrokken bij de
oprichting van een vee-aankoopvere-
niging. Dat gebeurde niet alleen in
Vorden, maar ook in omliggende
plaatsen. Later is deze aankoopvere-
niging 'omgedoopt' in de welbekende
naam Coveco. Dat gebeurde in 1979;
de leden werden toen nl. rechtstreeks
lid van deze Coveco.
Het 50-jarig bestaan van de afdeling
Vorden van de ABTB werd gevierd

op 30 november. Eerst een 'Heilige
Mis' in de RK kerk in Kranenburg
met aansluitend feest in zaal Schoen-
aker, waar de 'Zingende Fraters' uit
Beltrum voor de vrolijke noot zorg-
den.

Zo begin 70-er jaren besloten de Vor-
dense afdelingen van de ABTB,
CBTB en Gelderse Maatschappij van
Landbouw om een drietal keren per
jaar gezamenlijk het één en ander te
organiseren. Zo konden er bijv. spre-
kers van 'kaliber' naar Vorden wor-
den gehaald, terwijl ook de kosten
van excursies door een gezamenlijke
aanpak 'gedrukt' worden.

'Tussen deze drie afdelingen bestaat
dan ook een perfekte samenwerking',
zo laat sekretaris Albert Zents weten.
Daarnaast organiseert de ABTB voor
haar eigen leden fietstochten en ande-
re 'ontspannende' bezigheden.
Het bestuur bestaat momenteel uit: W.
Mokkink (voorzitter), A. Zents (se-
kretaris), H. Nijenhuis (2e voorzitter),
A. Tinnenveld (2e sekretaris), P.
Zents (penningmeester).

Met nog 6 andere afdelingen vormt de
ABTB Vorden samen de 'Kring De
Graafschap'.

Inwoners enquête
in (te Gemeente Vorden
Tweedejaars studenten van de
HEAO te Arnhem zullen eind de-
cember '93 en begin januari '94 de
inwonerjji^e gemeente Vorden di-
verse v rl^^ stellen, over b.v. open-
bare orde en veiligheid, belastin-
gen,hetgemeentehuis,onderwijs,so-
ciale voorzieningen, woningbouw,
groenonderhoud, cultuur, recrea-
tie, verkeersveiligheid en volksge-
zondheid.

De 10 studenten die hierbij betrokken
zijn, staan onder leiding van mevr.
Piepers, docente van de HEAO. Zij
hebben hiertoe opdracht gekregen
van de afdeling Vorden van de VVD.
Natuurlijk zal niet iedere inwoner
geënquêteerd worden, maar ongeveer
10%, waarbij er gezorgd zal worden
voor een zogenaamde representatieve
steekproef.
Drs. Seesing, die namens de VVD de
groep studenten begeleidt, zegt onder
de indruk te zijn van de serieusheid
waarmee de studenten te werk zijn ge-

gaan tot nog toe, in de voorbereiding.
De vragenlijst is nu praktisch gereed
en de adressen van de inwoners wor-
den volgens een wetem^appelijke
methode geselecteerd. ^^P>
Dhr. Seesing is er volledig van over-
tuigd dat de uitslag straks een be-
trouwbaar beeld zal geven van het
oordeel van de inwoners van de ge-
meente Vorden over diverse onder-
werpen. Zeer leerzaam en zeer bruik-
baar, aldus drs. Seesing.
Dat is ook de reden dat de VVD de
overige partijen in de gemeente, voor
de gemeenteraadsverkiezingen heeft
ingelicht over deze aktie, zegt voor-
zitter mevr. Mulderije.
Midden februari zal men, volgens
haar, alle partijen en diverse organisa-
ties uitnodigen om bij de presentatie
van de uitslag te zijn. De studenten
zullen deze presentatie zelf verzor-
gen. Daarmee wordt, volgens mevr.
Mulderije, optimaal gewerkt aan een
zo objectief mogelijk oordeel van de
bevolking. En daar gaat het om.

Binnenhuisarchitectuur

CONTACT een goed en graag gelezen blad

Wilt u een compleet nieuw plan ma-
ken voor de inrichting van uw huis?
Dat kan tijdens een cursus van 12
ochtenden of avonden onder (be-
geleiding van een enthousiaste bin-
nen huisarchitecte.

Half januari start opnieuw deze cur-
sus interieur-ontwerpen, waar een
kleine groep van 4 personen zich be-
zig gaat houden met het 'wonen' en
de vormgeving daarvan. Een aantal
alemene zaken komen aan bod, zoals
tekeningen lezen, moderne meubel-
geschiedenis, eigenschappen van ma-
terialen, effecten van kleurgebruik en
verlichting cnzomeer. Tegelijkertijd
wordt stap voor stap gewerkt aan een
eigen inrichtingsplan. Er wordt ge-
probeerd om niet zomaar uit te gaan
van het bekende, van de vastomlijnde
ideeën die soms bestaan over hoe een
huis 'moet' zijn. De plaats waar we
slapen wordt nog maar al te vaak be-
paald door het schakelaartouwtje. Het
achterhalen en vaststellen van de ei-
gen persoonlijke woonwensen is een
essentieel onderdeel van de cursus.
De woonwensenverlanglijst is de ba-
sis voor het ontwerpen. Na het vast-
stellen van de combinaties van func-
ties, wordt per vertrek bekeken hoe
deze gerealiseerd kunnen worden.
Men gaat op zoek naar mooie, prakti-

sche, creatieve en vooral 'efgen'
oplossingen.
Het is overigens zeker niet zo, dat
men om tot een prettige inrichting te
komen enorm veel geld dient te inves-
teren. De uitdaging is des te groter,
om met een beperkt budget toch de
gewenste effecten te bereiken. Een
pot verf in de goede kleur is tenslotte
net zo duur als een in een verkeerde
kleur. Gaandeweg de cursus kiest
men ook voor de uitstraling, die het
interieur dient te hebben, elegant
klassiek of juist heel licht en prak-
tisch, veel lege ruimte met uitgewo-
gen design of een warme natuurlijke
sfeer. Dat een ieder daarin zijn eigen
keus zal maken maakt het nu juist zo
aardig. Over smaak valt niet te twis-
ten, nog steeds niet. Uiteindelijk ont-
staat een inrichtingsplan op papier.
De indeling wordt op schaal gete-
kend. Er komt een kleurenschema,
een materiaalstaat, een verlichting-
splan en een keuze voor stoffering en
meubilair. Zo ontstaat een totaalplan
dat eventueel over meerdere jaren ge-
realiseerd kan worden. Naast de cur-
sussen zelf moet men wel rekening
houden met wat 'huiswerk'. Wil men
meer weten of opgeven voor de cur-
sus: Jacquelien Koopman, Prins
Bernhardlaan 52, 7204 AN Zutphen,
tel. 05750-13426.

Expositie van Jan Rozeboom
en Hill Metselaar
'De werken van Jan Rozeboom wil
ik van nu af aan doorlopend onder
de aandacht brengen. Ik vind zijn
werken prachtig en inhoudelijk van
hoog niveau. Daarbij was Jan mijn
partner en vriend', zo zegt Agnes
Raben aan de vooravond van de ex-
positie over Jan Rozeboom die de
komende weken in haar galerie aan
de Nieuwstad 20 in Vorden wordt
gehouden.

In de periode als beeldend kunstenaar
heeft Jan Rozeboom meer dan dui-
zend werken gemaakt. Voor dit werk
ontmoette hij grote waardering van
publiek en kunstkritici. Voor haar ex-
positie heeft Agnes Raben dertig et-
sen, tekeningen en schilderijen geko-
zen met de mens als onderwerp. Ver-
der zijn er 12 etsen te zien van kaste-
len in Vorden die Jan Rozeboom in
1981 in opdracht heeft gemaakt. Jan
Rozeboom werd op 20 januari 1945 in
Zutphen geboren. In het najaar van
1981 besloot hij om samen met zijn
partner Agnes Raben voor een half
jaar naar Griekenland te gaan om daar
te werken.
De grote acrylschilderijen die daar
ontstaan, zijn vervuld van een zuide-
lijke lichte toets. Het betreft onder
meer straattaferelen, interieurs, land-
schappen en mensen in hun eigen om-
geving. Jan Rozeboom heeft zijn
werk niet kunnen afmaken, want op 6
januari 1982 overleed hij in Grieken-
land op 36-jarige leeftijd aan een hart-
aanval. Voor zijn vertrek naar Grie-
kenland had Jan Rozeboom in zijn le-
ven al een scala aan werken gemaakt.
Na in de periode 1963-1968 de
A.B.K. te Arnhem te hebben gevolgd,
woonde en werkte Jan Rozeboom tot
1973 hoofdzakelijk in diverse ateliers
in Zutphen. Onder meer in de Marti-
nets koepel en de Kolenstraat. In die
periode maakte hij diverse studierei-
zen naar Spanje, Marokko, Frankrijk
en Joegoslavië. In 1976 vestigde hij
zich in Vorden.

Gedurende zijn avondstudie aan de
A.B.K. (Jan Rozeboom werkte al

vanaf zijn 18e jaar als zelfstandig
kunstenaar) maakte hij vele studieop-
drachten voor de akademie. Ook werk
van andere aard zoals pentekeningen,
gouaches en olieverfschilderijen. Hij
werd geïnspireerd door zijn direkte
omgeving. Zijn eerste tentoonstelling
was in 1964 in het schildershuis
Blaauwboer in Vorden. Ook zijn olie-
verfportretten van de Rolling Stones
en the Beatles trokken veel aandacht.
Tijdens zijn studiereizen naar het bui-
tenland maakte Jan Rozeboom reis-
schetsen als verslag van zijn reizen. In
zijn vele onderwerpen komt duidelijk
zijn sociale bewogenheid en interesse
voor de medemens naar voren. Hij
beeldde mensen uit in situaties van
konflikten, ontroering, eenzaamheid.
Kortom de mensen in al zijn facetten.
Het was vaak de 'momentopname'
die Jan Rozeboom boeide.
Na verloop van tijd werkte hij vrijwel
uitsluitend met kleurpotlood en werd
het resultaat steeds verfijnder en rea-
listischer. De expositie aan de Nieuw-
stad 20 is open dinsdag t/m zaterdag.
Behalve op Eerste Kerstdag. De
Tweede Kerstdag alsmede l en 2 ja-
nuari is de expositie ook te bezichti-
gen. Naast de werken van Jan Roze-
boom is er ook een expositie te zien
van Hill Metselaar. Zij is een begin-
nend kunstenares. Haar kledingob-
jekten zijn zeer ambachtelijk gemaakt
en van hoog artistiek gehalte. Hill
Metselaar laat zich inspireren door
historisch materiaal foto's en litera-
tuur. Bij het verwerken van dit mate-
riaal blijft zij zoeken naar de grens
van wat draagbaar en niet draagbaar
is. Zij maakt van alles zoals getailler-
de jasjes van tuingaas, een broek van
fietsbanden. Ze gebruikt van alles,
koperdraad, uiteengeplozen touw,
stuivers, alles kan ze voor haar te ma-
ken kleding gebruiken. Als kind was
Hill Metselaar al bezig met lapjes en
poppekleertjes. Via een omweg, een
opleiding tot costumiéme-coupeuse
en een winkeltje in Doetinchem
kwam zij op de academie terecht. In-
tussen heeft zij in het land al diverse
exposities gehouden.

Integraal
waterbeheersplan
Op uitnodiging van de GmvL; CBTB
en ABTB hield Ing. Pieter Bos, water-
graaf van het waterschap 'IJsselland-
Baakse Beek' in het dorpscentrum
een inleiding over het integraal water-
beheersplan Oost-Gelderland. Dit
plan wordt het komende voorjaar
middels informatiebijeenkomsten aan
de belanghebbenden voorgelegd, zo-
dat eventuele bezwaren in de besluit-
vorming van het waterschap kunnen
worden meegenomen. Daarna wordt
het plan ter goedkeuring aan G.S.
voorgelegd. De heer Bos besprak ook
de op handen zijnde fusie van de wa-
terschappen in Oost-Gelderland.

Plattelands-
vrouwen
De Plattelandsvrouwen vierden de
Kerst middels een koffietafel en het
samen zingen van een aantal kerstlie-
deren. De dames: mevr. Arfman-
Maalderink, Eggink-Hassink en
Veenendaal-Kuperij droegen gedich-
ten voor. Het kerstevangelic werd
voorgelezen door mevrouw Radsta-
ke-Bloemendaal, terwijl mevr. van
Bremen-Loeven het kerstverhaal 'Het
zijn de kleine dingen' voordroeg. De
Kerstviering werd besloten met het
zingen van 'Ere zij God'.

Bridgeclub B.Z.R.
Uitslagen van
woensdag 15 december
Groep A: 1. hr. Greidanus/hr. Kloos-
terman 60.3%; 2. hr. Bergman/hr.
Wolters 54.5%; 3. mv. v. Burk/mv.
Hendriks 54.0%.
Groep B: l . mv. Bouwman/mv. Hors-
tink 65.5%; 2. mv. de Bruin/hr. de
Bruin 57.6%; 3. mv. Jaburg/hr. Jaburg
54.2%.
Elke woensdagmiddag in het Dorps-
centrum/'t Stampertje; inl. tel.
2830.

Kerstwandeling
Op Eerste Kerstdag, zaterdag 25 de-
cember, organiseert de Vereniging
Natuurmonumenten een kerstwande-
ling over het landgoed Hackfort. Ver-
trek vanaf de watermolen van kasteel
Hackfort. De excursie wordt geleid
door medewerkers van Natuurmonu-
menten en duurt ongeveer twee uur.
Het is aan te raden kleding aan te pas-
sen aan het weer en goede wandel-
schoenen te dragen.

Un Lempken
Donkere dage veur de kasmis,
wi'j wet allemaole wat of't is.
Datprebeert ze te verandren,
deur volle lempkes te laot'n branden.

Langs de straote in ' t darp,
schient 'tlech beheurluk scharp.
Ondanks de lempkes in de top,
röp 't volle herinneringen op.

Want in dizze donkere maond,
krig mennigeen 't soms te kwaod.
Dan vuult ze ekstra 't gemis,
veur al at'l al zo donker is.

As wi'j 's gingen denken,
uman'n ander iets andach te schenken.
Effen achter de deure hen kieken,
um belangstelling te laot'n blieken.

Soms is 't goed um 's te luustren,
dan is 'tinens neet meer zo duuster.
Allicht e dat ze koffie zet,
dat breg ok zien gezellugheid met.

Later wod t'r dan ezeg:
vandage was ' t un bet jen minder slech.
Dat was neet 'tlempken wat e deed,
maor ene die 't luustren goed vesteet.

Dus a j't ok maor effen kont,
meschien dat ze ow arg dankbaar bunt.
Zo kö'jsoms un lempken weazen,
in un andermans zien leaven.

Zoan 'lende van 'tjaor,
spölle wi'j 't misschien klaor.
Dat ze bli'jmuudug wieier gaot,
umdat ze neet allene staot.

D. Lindeman.
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Op 15 december omstreeks 20.30 uur
vond op de kruising Schoolstraat-Het
Hoge een verkeersongeval plaats. De
bestuurder van een vrachtauto wilde
vanuit de Schoolstraat Het Hoge
oprijden. Nam de bocht naar links,
maar verkeek zich vermoedelijk op de
bocht. In de binnenbocht veroorzaak-
te hij schade aan een geparkeerde
auto. Deze geparkeerde auto liep
schade op boven de wielkast.

Donderdag 16 december werd er aan-
gifte gedaan van inbraak in een cara-
van. Uit de nog op een camping staan-
de caravan werd niets ontvreemd.

Gedurende de gehele week heeft de
politie diverse klachten ontvangen
van inwoners van Vorden die last had-
den van vroegtijdig vuurwerk afste-
ken. O.a. uit de omgeving van het ver-
zorgingstehuis De Wheme. Bij de
komst van de politie bleken de 'hel-
den' reeds het hazepad gekozen te
hebben met eigen vervoer en/of open-
baar vervoer.

Op 17 december omstreeks 22.00 uur
werd onder andere Vorden ook getrof-
fen door de grote stroomstoring. De
dienstdoende surveillance werd vanaf
dat moment overstelpt met alarmmel-
dingen. Ook werd er een onderzoek
ingesteld naar de herkomst van de
stroomstoring. Deze werd niet aange-
troffen. De spoorwegovergangen slo-
ten automatisch en het treinverkeer
kreeg opdracht om met zeer beperkte
snelheid te rijden. Na ruim een half
uur werd de storing opgeheven.

Op 18 december kreeg de surveillan-
ce dienst opdracht om te gaan naar het
Grote Veld in de gemeente Vorden, al-
waar men had geconstateerd dat er ie-
mand kerstbomen en takken aan het
wegnemen was uit het bos. Onmid-
dellijk ter plaatse gegaan en aldaar
aangetroffen... een jachtopzichter die
ter plaatse bevoegd was tot het snoei-
en kapwerk. Zowel de melder als de
jachtopzichter toonden hun tevreden-
heid over het directe optreden van de
politie, ook al was het in dit geval
loos.

Op zaterdag 18 december bleek dat er
op de camping nog twee caravans wa-
ren opengebroken, aangezien de eige-
naren van deze caravans nog geen
aangifte hebben gedaan is er nog niet
bekend wat er uit de caravans is ont-
vreemd.

Zondag 19 december werd er door de
politie een jongeman aangehouden
i.v.m. het vernielen van, de door de

winkeliersverenging, geplaatste
kerstbomen. Na verhoor werd de jon-
geman heengezonden.
Zondag 19 december werd er aangifte
gedaan van inbraak in een school. Uit
de school werd alleen geld ont-
vreemd.
Maandag werd er door de gemeente
Vorden aangifte gedaan van vernie-
ling van een boom aan de Insulinde-
laan. Getuigen van een van bovenge-
noemde feiten worden verzocht zich
te melden bij de politie te Vorden tel.
05752-1230 (bgg. politie Lochem
05730-54931).

In de afgelopen week twee damesfiet-
sen in het dorp onbeheerd aangetrof-
fen. Betreft een groene Tomos Com-
fort en een grijze Union. Beide fietsen
zijn bij de politie te Vorden gestald.

Op 20 december werd er vanuit de he-
licoptersurveillance boven Vorden
een vuur geconstateerd ter hoogte van
de Bekmansdijk. Bleek bij nader on-
derzoek te gaan om een brandje van
organisch afval te gaan.

Op 20 december werd aangifte ge-
daan van vernieling van een boom op
de Voornekamp te Vorden.

Op 20 december vond er tevens een
ongevalletje plaats op de parkeer-
plaats voor de plaatselijke Rabobank.
Tijdens het achteruit rijden reed de
ene bestuurder tegeo de ander op. De
schade was gering.

Op 21 december omstreeks 10.20 uur
werd bij de politie te Vorden aangifte
gedaan van een inbraak in een schuur
op de van Heeckerenstraat te Vorden.
Uit die schuur werden diverse elektri-
sche gereedschappen ontvreemd,
waaronder een decoupeerzaag, een
schroefboormachine een cirkelzaag
en een boormachine. Het slot van de
schuur werd vernield.

De ontvreemde vlaggemasten bij/van
de gemeente Vorden van de afgelopen
zomer, de dato 12-8-'93, blijken niet
ontvreemd te zijn, maar opgehaald
door een ander dan de persoon waar-
mee het was afgesproken, zonder dat
de betrokkene, de gemeente Vorden,
daarvan in kennis was gesteld. De
zaak is weer teruggedraaid en de ge-
meente Vorden heeft zijn vlaggemas-
ten weer terug.

Wees geen rund en stunt niet met
vuurwerk.

De Politie van Vorden.

In zaal De Wippert te Laren vindt
op tweede kerstdag voor de vijfde
keer het Kerstrock-festival plaats.
Een combinatie tussen regionale
bands en een gezellige sfeer heeft al-
tijd voor een stampvolle zaal ge-
zorgd. Dit heeft de organisatie ook
dit jaar weer geïnspireerd om een
zo breed mogelijk Rock-program-
ma te presenteren.

Programma
Skeeter Beeter
Nieuwe band uit omgeving Holten en
Haarle die in oktober haar debuut
maakte in de Dijkerhoek. Op het re-
pertoire stevige rockmuziek van o.a.
Black Crowes, Guns 'n Roses en Me-
tall ica. Skeeter Beeter dat bestaat uit:
Gerwin Boode (drums), Erik Sluiter
(basgitaar), Diederik van de Plas
(slaggitaat), Dennis Besten (sologi-
taat) en Diederik Bronsvoort (zang)
speelt binnenkort in het voorprogram-
ma van Boh Foi Toch.

De Freules
Drie jonge Apeldoornse meiden met
stevige gitaarrock, die toch zeer me-
lodieus is. Alle drie komen ze uit een
muzikale familie en al een paar jaar
spelen ze samen. Maar sinds afgelo-
pen voorjaar treden ze met groot suc-
ces veel op. Naast covers van Pixies,
Babes in Toyland en C.B.C, brengen
de vriendinnen veel eigen werk. Hier-
van komt binnenkort l nummer op
een verzamel-CD van studio Silver
Sound in Deventer.

Kas Bendjen
Vordense Dialect-Bluesrock band
met veel eigen Vordense teksten.

Sinds de Ham-Party en het voorpro-
gramma van de KGB-band in Vorden
hebben ze over belangstelling niet te
klagen. De eerste demo is opgenomen
in de Normaal-studio, waarvan er al
velen zijn verkocht. Kas Bendjen be-
staat uit ex-leden van o.a. Don't Ask,
Tracé en Big Mama's Mad. De bezet-
ting is Hans Krabbenborg (zang, gi-
taar), Robert Wagenvoort (zang, gi-
taar), Fr i ts Barendsen (bas) en René
Groot Wassink (drums).

Hot Watt
Hot Watt is herboren zeggen de uit
Laren en Lochem afkomstige muzi-
kanten Martin Stegeman (bas en
zang), Alexander Veen (gitaar), en Jos
Wubbels (drums). Dit heeft te maken
met de komst van het Zutphense gi-
taartalent Alex Klijnstra. Het viertal
speelt steeds meer eigen werk en bo-
vendien zijn er wat nieuwe covers in
het repertoire opgenomen van o.a.
Ozzy Osbourne, Whitesnake en AC/
DC. Over een halfjaar duikt Hot Watt
de studio in om een CD met eigen
werk op te nemen.

Ce Page
Een doldwaas spektakel zal de afslui-
ting vormen van Kerstrock. Strakke
rock songs, een ballad, spontaniteit,
bezieling, werklust, humor, verdriet
en volkomen gekte gaan hand in
hand. Het publiek speelt een grote rol
bij zowel eigen nummers als covers
als ze worden gezongen door een zan-
ger die in doen en laten zowel op
Freddy Mercury als op Mick Jagger
lijkt. Een ervaren vijftal die je gezien
moet hebben en niet mag missen.
Samenstelling, organisatie en meer
info bij Henri Jansen, tel. 05731-
1353.

Biljartvereniging
Concordia '54
40 jaar

staat in 1994 veertig jaar. Ze gaat dit
vieren in het najaar van dit jaar, maar
er wordt vanaf de eerste maand actief
georganiseerd. Het eerste evenement
vindt plaats in het weekend van 14 tot
16 januari, namelijk het: Nederlands

Biljartvereniging Concordia '54 be- kampioenschap driebanden klein

eerste klas. Uit heel het land komen
de spelers, van Maastricht tot Vries.
Maar alsof het van te voren berekend
was is er één speler uit Hengelo Gld.
zelf, namelijk Henk Meerbeek die
zich als Gewestelijk Kampioen wist
te plaatsen voor dit eervolle toernooi.
De wedstrijden worden op vrijdag-
middag 14 januari officieel geopend
door de burgemeester Van Beeck-
Calkoen. De Biljartvereniging die nu
enkele jaren gehuisvest is in hotel,
restaurant Leemreis heeft hier voor
een plek welke uniek is in zijn soort,
want waar tref je het dat een toernooi
van landelijk nivo gespeeld kan wor-
den in een accommodatie zoals we in
Hengelo (Gld.) aantreffen. Er zijn aan
faciliteiten o.a. ruime biljartzaal met
voldoende ruimte voor publiek, een
goed restaurant en café, hotelaccom-
modatie voor spelers en publiek, een
actieve Biljartvereniging en een hore-
cagezin die klaar staat voor iedere
wens van zowel de deelnemers alsook
de bestuurders op welk nivo dan ook.
Het is voor zowel het distrikt Doetin-
chem en Omstreken alsook de voor-
noemde biljartvereniging een hele eer
om de hoogste klasse van de kleine ta-
fel aan het werk te hebben.

Dammen

Waterpolo
De heren van Vorden hebben in
Brummen tegen DWV I een 12-5 ne-
derlaag geleden. Bij de stand 1-0
zorgde Han Berenpas voor de gelijk-
maker. DWV liep vervolgens uit naar
5-1 waarna Marck Karmiggelt te-
genscoorde: 5-2. In de derde periode
werd het 8-5. Voor Vorden scoorden
Harold Kolkman, Marck Karmiggelt
en Han Berenpas. In de vierde periode
bepaalde DWV de eindstand op 12-5.
De heren II wonnen met 9-4 van de
Gendten II. Arjan Mengerink was in
blakende vorm en scoorde liefst 5x.
Kier Knol 2x Martin Niessink en Ar-
nold Derksen scoorden de overige
treffers.

'Makkie' voor dame s
De dames van Vorden boekten een
15-2 zege op het derde team van Aqua
Poldro. Karin Rouwenhorst 7x; Griet-
je Welleag^rd 5x; Andra Eisink 2x
en SimoiJ^^aargaren waren de doel-
puntenmakers.

Sneljpmtoernooi
De Vordense damclub DCV organi-
seert traditiegetrouw aan het eind van
het jaar een sneldamtoernooi. Dit
toernooi om de 'Nick Cup' wordt
woensdagavond 29 december gehou-
den in zaal d'Olde Smidse.

Uitslagen: Dostal 2 — Vadac Varsse-
veld 7-9, DCV 5 — WDV Winters-
wijk 2 3-5, DEZ Laren 2 — DCV Vor-
den 4 12-4.

Regiofinale schooldammen
De Vordense schoolteams hebben het
goed gedaan in de regiofinale, die af-
gelopen zaterdag in Laren gespeeld
is. School 't Hoge werd 3e en de St.
Willibrordusschool 5e van de 16
scholen, dit betekent dat beide teams
geplaatst zijn voor de finale van di-
strikt Oost. Deze finale wordt op 15
januari 1994 in Doetinchem gehou-
den. School De Klimop, de derde
school uit de gemeente Vorden, ver-
loor de eerste twee wedstrijden onge-
lukkig in de voorronde, waardoor ze
in de verliezersrond terecht kwamen.
Daar ging het beter, uiteindelijk wer-
den ze 9e in het totaalklassement.
Riek te Riele, Wouter Dijkman en
Leon Chevalking behaalden 9 punten
voor 't Hoge, Hans Haverkamp werd
met 11 punten topscore voor de Willi-
brordusschool.

W.I.K. Wichmond
Op woensdag 29 en donderdag 30 de-
cember houdt de gymnastiekvereni-
ging W.I.K. te Wichmond haar jaar-
lijkse oliebollenactie. Deze oliebollen
worden door de leden gebakken en
worden na bestelling thuisbezorgd.
Men kan voor de oliebollen bellen op
de volgende nummers: J. Hesselink,
tel. 05754-1555; Z. Langwerden, tel.
05754-1621.

RTV
Nu het Nederlands Kampioenschap
weer voor de deur staat, 8 en 9 januari,
lijkt Jan Weevers in de goede vorm te
komen door in Nijverdal vierde te
worden in een nationale veldrit. An-
dre Bargeman werd achtste en Edwin
Maalderink eindigde hier als elfde bij
de junioren. Ook zitten de G.O.W.-
wedstrijden er weer op. Afgelopen
zondag werden de finalewedstrijden
gehouden in Oldenzaal. Rudie Peters
werd hier onbedreigd wi^^ar door
ook nog deze wedstrijd «^ïcrste bij
te schrijven. Peter Makkink eindigde
bij de amateurs A als zesde. Bij de ju-
nioren was Edwin Maalderink de
sterkste en mocht dan ooMebeker en
de bloemen in ontvanfl^ncmen.
Tweede Kerstdag staat alw^^de zes-
de Bos, Beek en Hobbeltocht op het
programma. Deze door de RTV ver-
zorgde toertocht over 45 km met pij-
len uitgezet voert de deelnemers door
het mooie natuurschoon. Start op
camping 'Kleine Steege'.

12 bruids-gala show groter
dan ooit!
Op maandag 17 januari vindt al-
weer de 12 bruids-gala show van
Covers Bruidsmode en 12 speciaal-
zaken in de Hanzehof plaats. De
warme entourage van de histori-
sche zaal 'De Buitensociëteit' is als
het ware gemaakt voor een derge-
lijk bruidsspectakel. En te oordelen
aan de publieke belangstelling een
groot succes. Het was de laatste ja-
ren telkens tot de laatste stoel uit-
verkocht.

Ook dit jaar kunnen de aanstaande
bruidsparen weer hun hart ophalen
aan de nieuwste bruidstrends. Covers
Bruidsmode toont o.a. geïnspireerd
op de jaren 50, een van die exclusieve
eigen ontwerpen in 'Grace Kelly-
stijl'. Natuurlijk aangevuld meteen
internationale selektie in natuurzijde
modellen in diverse kleuren en kleur
combinaties. Tevens de nieuwste mo-
dellen van het grootste Amerikaanse
glamour merk 'Alfred Angelo'. Brui-
send als champagne zijn de Spaanse
japonnen van 'Villaïs' niet alleen qua
stijl maar ook wat kleur betreft. Zwit-
serse modellen van 'Licht' zijn oog-
verblindend als Alpensneeuw. Belgi-
sche ontwerpen o.a. van 'Linea Raf-
faeli en Mathyro' zijn tevens rijk ver-
tegenwoordigd en nemen door hun
originaliteit een steeds belangrijkere
plaats in.
Voor de modebewuste bruidegom valt
er genoeg te genieten want de dress-
men van Walle Tempelman showen
het laatste nieuws uit de top collectie,
die niet alleen op de gangbare maten
is afgestemd, maar lang of dik Walle
Tempelman weet raad met iedere
maat. Sieraden passend bij de bruids-
japonnen toont juwelier Slotboom,
goud, zilver, briljant en parels in de
juiste tint of model geven net dat extra

accent. Steeds meer bruidjes maken
gebruik van een zonnebank-kuur,
daarom is Havorent aanwezig, die
deze apparatuur niet alleen verhuurt
maar ook thuis bezorgt en ophaalt.
Trouwen in een Oldtimer is in. Met
zijn prachtige en originele Citroën-
's traction avant is de Larke aanwe-
zig. De nieuwste kapsels worden ge-
demonstreerd door de enthousiaste
medewerkers van Aljan Talens haar-
mode lid van 'Le Club de Coiffure'.
Voor een originele trouwkaart en nog
veel meer zijn de ervaren drukkers
van Wevo-druk aanwezig. De smaak-
volle aankleding van de zaal en schit-
terende bruids-boeketten verzorgt
Bloemsierkunst Wim Hol. In hun
stand geven ze vakkundig uitleg over
de diverse boeketten en het prepare-
ren ervan.
Wat is er fijner dan voor af al heerlijk
te genieten van een goed verzorgde
'Honey Moon' daarvoor bent u bij
reisbureau El Mundo aan 't juiste
adres, zij wijzen u graag de goede
weg. Wilt u alles nog beter zien, met
de internationele collectie brillen van
Rinck Opticiens lukt niet alleen dat,
maar zijn helpen u ook aan 't juiste
montuur dat bij uw persoonlijkheid
pas. Foto van Bemmelen toont via
zijn verzorgde reportages en albums
hoe deze dag vakkundig vast gelegd
wordt. Tijdens deze show kunt u heer-
lijk smullen van het lekkers dat bak-
kerij Piet Jansen bereidt de vele
bruidstaarten zijn natuurlijk ook van
zijn hand. Kortom ga je binnenkort
trouwen dan doe je alvast vele leuke
ideeën op tijdens deze bruidsshow.
Maar verzeker je wel vooral van kaar-
ten die men bij Covers Bruidsmode
kan bestellen (tel. 05750-14418) voor
de show van 17 januari in de Hanze-
hof. (Zie advertentie).

Op Ie Kerstdag
benefietconcert in dancing
4 De Woage'
Zaterdag 25 december a.s. Ie
Kerstdag is dancing-discotheek 'De
Woage' dit jaar voor het eerst open.
Dancing 'De Woage' is niet zo maar
open, maar heeft dit jaar een the-
ma-avond, te verstaan in een bene-
fietconcert met medewerking van
The Wall voor de stichting PTD.

Voor een tijd terug werd discotheek
'De Woage' benadert door mevr.
Vonk uit Zelhem. Rudie, haar zoon,
lijdt aan de ziekte 'post-traumatische
dystrofic (PTD), en zou genezing
kunnen vinden bij een arts in Nieuw-
Zeeland. Hiervoor is veel geld nodig,
behalve de reis zijn er nog hoge dok-
tersrekeningen en natuurlijk de ver-
blijfkosten. Mevr. Vonk zocht steun
bij discotheek 'De Woage' met de
vraag of /.ij iets voor haar /.oon kon-
den doen. Na een kort overleg kwam
er al gauw het idee om een benefiet-
concert te gaan geven voor radio, wat
wordt ondergebracht in een nieuwe
stichting. Deze stichting bestaat uit
een vertegenwoordiger van Indu-
strieel Kontakt Zelhem, de heer ten
Brinke; de heer Krabben van Honiccl
en de Zclhemse Notaris Pera. Alle op-
brengsten van l e Kerstdag zullen naar
deze stichting gaan. Dancing-discot-
heek 'De Woage' is op zaterdag-
avond 25 december a.s. open voor het
publiek. De entree is als normaal op
een zaterdagavond. Alle 4 disco's van
de Woage zijn geopend.

Let op: le&2e Kerstdag
rijden de discobussen van dancing

'De Woage' zoals op de zaterdag-
avonden met uitzondering van lijn 20
&29.

The Wall
The Wall terug in nieuwe bezetting
die live te zien is op zaterdag 25 de-
cember in 'De Woage' te Halle. The
Wall ooit begonnen als de opvolgers
van destijds legendarische groep Big
Deal, al tamelijk snel bleek dat niet zo
succesvol dan verwacht. Er volgden
verschillende grocpswissclingcn.
Langzaam maar zeker groeide de
groep The Wall naar de top. Inmiddels
kwam vast te staan dat het publiek
naar de diverse dancing/discotheken
gaat, niet allen meer goede muziek
wil, men wil entertainment, men wi l -
de een veel breder repertoire. Ook
hier wil de groep The Wall gehoor aan
te geven. Voor de laatste maal onder-
ging de groep een aantal wijzigingen.
Onder de bezielende leiding van de
frontman Carlie, samen met leadgui-
tarist Bertie, twee oudgedienden van
The Wall, werd besloten een gocduit-
ziende zangeres naar voren te schui-
ven, daarnaast werd gekozen voor een
zesmans formatie. Bertie, de broer
van Charlie neemt de basgitaar en
zorgt verder, samen met Vasseli de
drummer, voor de backing-vocals.
Achter de keyboards good old Paultje
en de zaak is compleet.

Zoals van The Wall bekend, een per-
fecte geluidsinstallatie, een fantas-
tisch lichtshow. The Wall is er hele-
maal k laar voor.

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

De redactie

Fam. Ligeon, Hoetinkhof41, tel. 1996

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
DeHorsterkamp (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
Het Strop
HetEelmerink
Strodijk!t/ml5en2

Voornekamp
Addinkhof
HetHeijink
Hoetinkhof

Fam. de Weerd, Brinkerhof 94, tel. 2520

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

B. van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lul of s weg
Brinkerhof

Fam. A lof s, Mispelkampdijk50, tel. 3309

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

Molenweg
Insulindelaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Mulderskamp
Almenseweg
Het Hoge

Fam. Bargeman, Horsterkamp25, tel. 1258

DeHorsterkamp (alleennr. 35)
Kerkstraat
HetWiemelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphense weg
Groeneweg

Fam. Hulshof, De Stroet 16, tel. 3397

Het lebbink
DeBoonk
HetElshof
De Haar
De Steege
HetGuIik
HetWiemelink
Het Vaarwerk

HetMolenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
De Hanekamp
De Stroet
HetKerspel
Mispelkampdijk
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