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Uw huisdier en
Oudejaarsavond
Oudejaarsavond betekent voor ons meestal groot feest. Het
vuurwerk rond Oudejaarsavond is voor veel huisdieren ech-
ter bepaald geen feest. Tref dus voorzorgsmaatregelen om
ook uw huisdier die avond goed door te laten komen.

Uw hond kunt u het beste uitlaten
vóórdat het vuurwerk losbreekt. Zorg
dan wel dat hij goed aangelijnd is, zo-
dat hij niet kan ontsnappen wanneer
hij schrikt van een plotselinge knal.
Wanneer het echte geknal begint kunt
u de hond het beste in de huiskamer
laten als hij daar normaal ook is.
Wanneer u zelf naar buiten gaat, laat
de hond dan altijd binnen en zorg er
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• 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.

I*ZET UW MINI-
CONTAINERS OP EEN

VEILIGE PLAATS
TIJDENS DE

JAARWISSELING!!

Zorg ervoor dat uw mini-containers
tijdens de jaarwisseling op een veili-
ge plaats staan. Voorkom dat er vuur-
werk in wordt gegooid!!

BRANDWOND?

EERST WATER, UE
RE§T KOMT LATER

PHALEN
KERSTBOMEN:

WOENSDAG 6
JANUARI 1993

Op woensdag 6 januari 1993 haalt de
GOR, de inzamelaar die dan in de ge-
meente het huisvuil ophaalt, kerstbo-
men op. Zorg er voor dat uw kerst-
boom op de gebruikelijke plaats aan
de weg ligt, zodat de inzamelaar snel
kan werken.

COMPETENTIE-
UITBREIDING

NATIONALE ,
OMBUDSMAN VOOR

GEMEENTEN
De regering ziet deze kabinetsperio-
de af van de uitbreiding van de be-
voegdheid van de Nationale Om-
budsman om over gemeenten klach-
ten te behandelen.
De regering wil eerst duidelijkheid
over enkele vragen die gerezen zijn.
Gemeenten kunnen een eigen klach-
tenregeling maken, maar burgemees-
ter en wethouders hebben besloten de
landelijke regeling af te wachten.

IEUWJAARSRECEPTIE OP 4 JANUARI 1993

Op 4 januari 1993, vanaf 20.00 uur, houden burgemeester en wethouders
een nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis.

Iedereen is van harte welkom.

NZAMELDAG OPHALEN HUISVUIL VERANDERT
MET INGANG VAN JANUARI 1993

Met ingang van januari 1993 is de inzameldag van huisvuil VOOR DE HELE
GEMEENTE OP OP DINSDAG. Op 5 januari 1993 wordt de GROENE
CONTAINER geleegd. Raadpleeg voor het scheiden van afval uw afvalwij-
zerü
Met ingang van 1993 is er een andere inzamelaar van huisvuil, de GOR (Gel-
ders Overijsselse Reinigingscentrale). Heeft u klachten of aanmerkingen over
het ophalen van huisvuil, bel de gemeente, tel. 0575^^474 tst. 485.

.FSTEKEN VAN VUURWERK IS LEUK,
MAAR HOU DAT ZOU!

Afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling is e^rvan onze tradities. Voor
het feestelijk inluiden van het nieuwe jaar zullen weinigen hiertegen bezwaar
hebben. Afsteken van vuurwerk kan wel bijzonder hinderlijk zijn als dat buiten
de jaarwisseling om gebeurt. Veel mensen en ook dieren hebben daar last van.
De gemeenteraad heeft daarom besloten om het afsteken van vuurwerk te
beperken tot Oudejaarsdag vanaf 20.00 uur tot Nieuwjaarsmorgen 02.00 uur.
De rijkspolitie zal zoveel mogelijk toezicht houden op het afsteken van vuur-
werk buiten deze uren en zo nodig verbaliserend optreden. Hou tijdens de
jaarwisseling uw huisdieren binnen en denk bij het afsteken van vuurwerk aan
uw eigen veiligheid en die van anderen!!!

'JE BENT EEN RUND ALS JE MET VUURWERK STUNT'

De namen van de raadscommissies gaan met ingang van januari 1993 verande-
ren.
De commissie algemeen bestuur heet voortaan commissie Bestuur en Ruimte-
lijke Ordening, voorzitter is burgemeester E.J.C. Kamerling, secretaris is de
heer G. Limpers;
De commissie financiën en openbare werken heet voortaan commissie Midde-
len en Gemeentewerken, voorzitter is wethouder W.M. Voortman, secretaris de
heer T.M. van Hunnik;
De commissie welzijn heet voortaan commissie Milieu, Welzijn en Personeel,
voorzitter is wethouder M. Aartsen-den Harder, secretaris de heer P. de Vries.
De namen van de commissies komen overeen met de beleidsterreinen waarover
de commissies burgemeester en wethouders adviseren.
De commissie Middelen en Gemeentewerken zal de voorstellen alleen op fi-
nanciële consequenties beoordelen, niet meer ook beleidsinhoudelijk zoals
vroeger gebeurde. De beleidsinhoudelijke toetsing vindt plaats in de functione-
le commissie. Hierdoor voorkomen we doublures in de advisering van de
commissies aan burgemeester en wethouders. Een andere doublure die we in de
toekomst voorkomen is de advisering over verkeerszaken. Dit gebeurde in de
commissie algemeen bestur en in de commissie financiën en openbare werken.
Voortaan zal alleen de commissie Middelen en Gemeentewerken hierover ad-
viseren. Verkeerszaken zit nu geheel in de portefeuille van wethouder Voort-
man.

Inspreken tijdens de commissievergaderingen

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

Spreken in de openbare raadsvergadering

Aan het eind van de vergadering, na de rondvraag, bestaat de mogelijkheid om
in het openbaar tegen de gemeenteraad te spreken. Dit mag niet gaan over een
van de onderwerpen die op de agenda staan, omdat u daarover in de commissie-
vergaderingen kunt inspreken. Indien u in een vergadering het woord wenst te
voeren dient u dit op de maandag voorafgaande aan de raadsvergadering op te
geven bij de gemeentesecretaris, onder vermelding van het agendapunt waar-
over u het woord wilt voeren.
Commissie- en raadsvergaderingen publiceren we steeds tijdig in Gemeente-
bulletin. Over de onderwerpen geven we ruim informatie voor de commissie-
vergaderingen, zodat u tijdig op de hoogte kunt zijn waarover wordt vergaderd.

voor dat hij niet kan ontsnappen. Ga
ook niet allemaal tegelijk naar buiten,
zorg er voor dat er altijd iemand bin-
nen bij de hond is.
Sommige honden zijn in de vuur-
werkperiode zo angstig dat ze dagen-
lang van slag zijn. Raadpleeg in dit
geval uw dierenarts i.v.m. het even-
tueel toedienen van kalmerende mid-
delen.

De mogelijkheid bestaat ook om uw
hond op Oudejaarsnacht onder te
brengen in een pension.
Bij het afsteken van vuurwerk is het
natuurlijk belangrijk dit nooit in de
richting van huisdieren (en mensen)
te doen!
Voor katten geldt eveneens dat ze
's avonds binnengehouden moeten
worden. Het verstandigst is om te
zorgen dat ze vanaf het middaguur
niet meer naar buiten kunnen. De kat
kunt u in tegenstelling tot de hond,
wel alleen achterlaten als hij ergens
rustig kan zitten. Een kat heeft eigen-
lijk nooit kalmeringsmiddelen nodig.

Mocht u denken dat hij er echt niet
buiten kan, raadpleeg dan uw dieren-
arts.

Nieuwjaars-
koffieconcert
'Concordia'
De muziekvereniging 'Concordia' uit
Vorden gaat het nieuwe jaar een mu-
zikale start geven. Evenals voorgaan-
de jaren wordt zondag 3 jan^fc in het
Dorpscentrum een koffiecoroert ge-
geven. Dirigent Hans Kraxner heeft
een programma samengesteld, waar-
bij luchtige muziek de boventoon zal
voeren.

Voor de pauze staat onder andere"
'Out in Africa' op het programma,
waarna na de pauze het harmonie-or-
kest de zaal zal meevoeren in alpen-
sferen.
De drumband zal niet alleen aan dit
concert meewerken, maar zal tevens
afscheid nemen van dirigent J. Pap-
perse, die ruim 17 jaar leiding aan de
drumband heeft gegeven. De heer
Papperse zal worden opgevolgd door
de eveneens uit Zutphen afkomstige
heer Lamers (zie advertentie).

Plattelands-
vrouwen
De Plattelandsvrouwen organiseren
op dinsdagmiddag 5 januari in het
'Stampertje' een Nieuwjaarskoffie-
middag. Tijdens deze bijeenkomst zal
de heer Dekker uit Zutphen de dames
wat vertellen over 'Terminale Thuis-
zorg'. De opbrengst van de Kerstkol-
lekte is dit keer naar het vrijwilligers-
werk gegaan. De dames houden de
jaarvergadering op woensdag 20 ja-
nuari.

HVG Dorp
Op 21 december kwam de HVG
Dorp in 'de Voorde' bijeen voor de
viering van het kerstfeest.
Daarbij werd van de liturgie uit 'de
Fakkel' - het verenigingsblad - ge-
bruik gemaakt. Daarna las mevr.
Wolters een kerstverhaal en werden
diverse'kerstliederen gezongen. Het
was een sfeervolle bijeenkomst.

Vrouwenclub
Medler
Op 21 december vierden de vrouwen
kerstavond. De voorzitter opende de
avond met de goede boodschap vol-
gens Lucas, de verzen 28-36.
De heer Knoef begeleidde de dames
op het orgel. Jenneke Fokkink las het
kerstverhaal voor. Aan het eind van
de avond was er koffie met krente-
brood en wenste de voorzitter ieder
prettige kerstdagen en een voorspoe-
dig 1993.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Donderdag 31 december, Oudejaarsavond
19.30 uur Oudejaarsavondgebed. Voorganger:
ds. K.H.W. Klaassens m.m.v. A. Paas (orgel) en
M. Knol (dwarsfluit).
Zondag 3 januari 10.00 uur ds. H. Westerink. Na
afloop is er een nieuwjaarsreceptie in de Voor-
de.

Geref. Kerk Vorden
Donderdag 31 december, Oudejaarsavond
19.30 uur ds. P.W. Dekker.
Vrijdag 1 januari, Nieuwjaarsdag 10.00 uur ds.
P.W. Dekker.
Zondag 3 januari 10.00 uur ds. P.W. Dekker;
19.00 uur ds. R. Hassefras, Barchem.

RK Kerk Kranenburg/Vorden
Donderdag 31 december, Oudejaarsavond
18.30 uur Dankdienst m.m.v. Cantemus Domino
in Vorden.
Vrijdag 1 januari, Nieuwjaarsdag 10.00 uur
H.Mis in Kranenburg.
Zaterdag 2 januari 18.30 uur H.Mis in Kranen-
burg.
Zondag 3 januari 10.00 uur H.Mis met Heren-
koor in Vorden.

Weekend-Wacht-Pastores: 3-4 januari Pastor
W. Grondhuis, Joppe, tel. 05759-4221.

Hulsarts 31 december-1-2-3 januari 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 of 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.

Dierenartsen 31 december en 1 januari dr.
Breukink, tel. 1566.
Van zaterdag 2 januari 12.00 uur tot maandag-
ochtend 7 uur dr. Noordkamp, tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 31 december en 1 januari G. Jelsma,
Lochem, tel. 05730-51870.
2-3 januari P. Waart, Barchem, tel. 05734-1744.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11. Staf en administratie: tel.
05730-54931, fax 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' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-

12.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur klach-
tenspreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

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

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

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

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje december mevr. Gille, tel. 2151;
januari '93 mevr. Kamerling, tel. 1940 b.g.g.
2151. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

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

Begrafenisdlenst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

VW Openingstijden VW-kantoor: ma. t/m do.
10.00-12.30 uur; vr. 9.30-12.30 uur; 31/12
10.00-12.30 uur. Vanaf 4/1/'93 weer ma. t/m do.
10.00-12.30 uur; vr. 9.30-12.30 uur.

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Donderdag 31 december, Oudejaarsavond
19.30 uur ds. A. Walpot-Hagoort.
Zondag 3 januari 10.00 uur ds. A. Walpot-Ha-
goort, Nieuwjaarsbegroeting.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Donderdag 31 december, Oudejaarsavond
17.00 uur Oudejaarsviering.
Zaterdag 2 januari 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 3 januari 10.00 uur Woord- en Com-
munieviering, Herenkoor.
Weekend-Wacht-Pastores: 3-4 januari Pastor
W. Grondhuis, Joppe, tel. 05759-4221.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Poli-
tie dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-

1230. Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal,
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911.
Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren da-
gelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling vóór ouders en gezinsleden de
hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur
(na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere
avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, za-
terdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

Jong Gelre
Het regionale Nieuwjaarsfestijn van
Jong Gelre zal dit keer plaatsvinden

in zaal 'De Wever' in Harfsen op vrij-
dag 8 januari. Het dansorkest 'Assor-
ti' zal muzikale medewerking verle-
nen.
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met enorme

zaterdag 2 januari

KORTINGEN

DAMESMODE

Zutphenseweg 29 - Vorden - Tel. 05752-1971
Misterstraat 76 - Winterswijk - Tel. 05430-13980

Dr. Huber Noodtstraat 14 - Doetinchem - Tel. 08340-60416

Jansen & gal jj
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD

v 05750-22816

FOCWA

BOVAG

Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Sauna
Beatrixlaan 20 7251 AN Vorden Tel. 05752-1807

Sauna Tarieven 1993
Met ingang van l januari 1993 gelden de

volgende tarieven voor de huur van de sauna
per avond.

2 personen f 50,- / 3 personen f 67,50
4 personen f 80,-

Voorkom teleurstellingen, reserveer tijdig.
Sauna: gezonde investering voor lichaam en geest.

Zonnebank f 12,50 per keer.
f110,- abonnement 10x.

RADIO, TV, ANTENNES EN SCHOTELS

ra

In ons installatiebedrijf staat service hoog in het vaandel
geschreven. Dat geldt ook voor onze winkels. Alles op het
gebied van geluid en beeld, maar ook wasmachines, koel-
kasten, klein huishoudelijke apparatuur en schotelontvan-
gers. Onze eigen reparatie afdeling speelt een belangrijke
rol om optimale service te verlenen. Verkoop, plaatsing en
reparatie: alles onder één dak.

INSTALLATIEBEDRIJF

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

• W. Sluyterweg 7 HAARLO 05456 -1344

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

BANDEN - ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

mode voor
het héle gezin

^^fashion

WINTERSWjfl; - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR

Wij knallen het jaar
een grandioos//
OUDEJAARSSPEKTAKiL

OP 30 en 31 DECEMBER en 2 JANUARI

n wii op de

kollekti

.„^^^•^r"
LOOP EVEN BINNEN WANT HET LOONT NU ZEKER DE MOEITE.

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF
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TOTALE-OPRUIMING
DURABEL JJ nu 99
GABOR-PUMPS v.a.99
VERHULST,WALDLAUFER 139
ALLE MEPHISTO'S 225
MATTIL,HOGL 99
PICARDI,DUREA v.a.175

LLOYD(Leren zool) nu 150
AVANG,v.LIER -v,a,199
ALLE WERKSCHOENEN 89
MEPHISTO,PIEDRO 225

BUNNIES
v.a.69.

RENATA'S
v.a.59,

JOCHIE'S
v.a.39.

OVERIGE
MERKEN
v.a.25.

DR WTVTEROPROTMING BBGÏOT OP ZATERDAG ?. JANUARI 1993.AANBIEDINGEN ZOIANG DE VOORRAAD STREH.

BEATRIXPLEIN 6

7031 AJ WEHL
tel:08347-81378

DORPSSTRAAT 4
7251 BB VORDEN
tel:05752-3006-VORDEN

's MAANDAGS DE HELE DAG GESLOTEN

Hou de kou en de
dokter van uw lijf!
Draag Thermofit half wollen

ondergoed.

Verkrijgbaar bij

a/d Zutphenseweg

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Schoenreparatie
STEEDS VLUG KLAAR

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

DISCOVI RVOE
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Wij gaan trouwen.

Gerard van Til
en

Dirry Beumer

Op vrijdag 8 januari 1993 om 10.00
uur, in het gemeentehuis te Vorden.

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 11.00 uur in de Ned. Hervormde
KerkteWichmond.

U wordt van harte uitgenodigd op onze
receptie van 14.30 uur tot 16.30 uur in
Hotel-Café-Restaurant 'de Exelse
Molen', Oude Lochemseweg 4 te Exel.

Ons adres:
Koekoekstraat 15,7233 PB Vierakker
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GEMEENTE
VORDEN

NIEUWJAARSRECEPTIE
GEMEENTEBESTU UROP4 JANUARI 1993

Op 4 januari 1993, vanaf 20.00 uur, houden burgemees-
ter en wethouders een nieuwjaarsreceptie in het ge-
meentehuis.

Iedereen is van harte welkom.

CAFÉ

UENK
Met ingang van l-l-'93 zijn wij
zondagsavonds om 12.00 uur

GESLOTEN
En voortaan elke woensdag vanaf
16.00 uur

GEOPEND

CURSUSSEN
JAN. '93

COMPUTER/
ADMINISTRATIEF

Eerste vrijblijvende informatielessen:

LICHTENVOORDE PILLEN "T ZWAANTJE':
Computerboekhouden wo. 20-1
Computercursus beginners di!9-l

do2M
Comp.cursus gevorderden do 21-l

vr22-l
Tekstverw. WP5.l beginners di!9-l

Tekstverw. WP 5.1 gev.

Basiskennis Boekhouden
Huiswerk- en studiebeg.

wo 20-1
wo 20-1
do21-l

ma-vr

EIBERGEN ZALENCENTRUM 'DE KLOK':
Comp.cursus beginners ma 18-1
Tekstverw. WP 5.1 beginners ma 18-1
Basiskennis Boekhouden di 19-1

VORDEN 'DORPSCENTRUM':
Comp.cursus beginners di!9-l
Tekstverw. WP 5.l beginners di!9-l

Basiskennis Boekhouden ma 18-1

19.00
20.30
19.00
20.30
13.30

9.30
19.00

9.30
20.30
19.00
15.30

19.00
20.30
19.00

19.00
9.30

20.30
19.00

19.00
9.30

20.30
19.00

9.30
19.00

GENDRINGEN CAFETARIA 'TE PAS':
Comp.cursus beginners do 21-l
Tekstvefw. WP5.l beginners do21-l

do21-l
Basiskennis Boekhouden do 21-l

ZELHEM CAFE-REST. 'DE BRINK':
Tekstverw. WP5.l beginners vr22-l
Basiskennis Boekhouden wo20-l

Inlichtingen:

05443-75140 _
Instituut

WALLERBOS
•—

Evert Heusinkveldstr. 2
7131 2G LICHTENVOORDE

VOOR DEELNAME AAN DE l E VRIJBLIJVENDE
INFORMATIELES GRAAG TEL. OPGAVE

ZATERDAG 2 JANUARI

ZIJN ONZE BEIDE ZAKEN

CESLOTEN

BARENDSEN
Zutphenseweg 15-Vorden-Telefoon 05752-1261

BARENDSEN
G E S C H E N K E N
Kerkstraat 1 -torden -Telefoon 05752 -1742

ZATERDAG 2 JANUARI

GESLOTEN
K LU VERS
SPORT- TOTAAL /•
.VOOR ELKE TAK VAN SPORT

ZUTPHENSEWEG 41«VORDEN-Tel.05752-1318

l.v.m. inventarisatie is de winkel

zaterdag 2 januari

GESLOPEN
schildersbedrijf - verfhandel

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

Wij wensen iedereen een
gezond en voorspoedig

1993

Van 2 tot en met 6 januari
zijn wij

GESLOTEN
Banketbakkerij

J. Wiekart
en medewerkers

Muziekvereniging

CONCORDIA
geeft op zondag 3 JANUARI

haar traditionele

NHJWJAARS-
KOFFIECONCERT

Aanvang 11.30 uur :n het Dorpscentrum,
toegang gratis.

Zaterdag 2 januari

gesloten
de échte Groenteman

Huitink

Slagerij
Jan Rodenburg

Keurslager
Dick Vlogman

Heel hartelijk dank voor uw
felicitaties, kaarten, kado's en
aanwezigheid.
Hierdoor werd ons huwelijksfeest
een onvergetelijke dag.

Bennie & Gerda Wullink

Wegens inventarisatie zijn wij
zaterdag 2 januari

GESLOTEN
HARMSEN
IJZEJRWAREJV
Banninkstraat 4
7255 AW Hengelo (G)

ALLES VOOR UW AUTO

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

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

Kunstgebittenreparatie

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Huur
Mister Steam
en reinig zalf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelitoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is tt huur bij:

• Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

Jan ter Beek
05752-1807

KWALITEITS
ONDERGOED

VOOR DAMES EN HEREN

tiaalt U bij

a7d Zutphenseweg

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs ( 7.50 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.

• Wat kan ik er zelf aan
doen?
Praatgroep 'Heelheid van de
Schepping' nodigt U uit voor
haar maandelijkse praatavond
op maandag 4 januari van
19.00-20.00 uur in de koffie-
ruimte van het Dorpscentrum.
Kapper Jim Heersink komt ons
dan wat vertellen over milieu-
vriendelijke^) materialen en
methoden in het kappersbe-
drijf. Hartelijk welkom!

• GEVRAAGD: hulp in de
huishouding voor 2 halve da-
gen in de week per 15-1-'93.
Tel. 05752-1140.

CORNER
Zutphenseweg 8 Vorden - - Markt 21 Zelhem

Oudejaarsdag 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 e.o.
kantoren te Vorden, Baak en Wichmond.

Rabobank

O P R U I M I N G

O P R U I M I N G

O P R U I M I N G

O P R U I M I N G

VANAF ZATERDAG 2 JANUARI 1993

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

OPRUIMING
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maandag 11 januari - 20.00 uur
de HANZEHOF

COVERS BRUIDSMODE toont maandag 11 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 laat dan ook vele variaties zien.
Dat VvEVO-DRUK meer kan dan alleen trouwkaarten drukken

ziet u dan ook.
Voor uw huwelijksreis gaat de wereld voor u open

bij Reisbureau EL M U N DO
Voor de haarverzorging tekent ALJAN TALENS HAARMODE

DE LARKE verzorgt nostalgisch vervoer naar het stadhuis.
Je ogen gaan open bij RINCK.

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

De show begint om 20.00 uur en zal ongeveer twee uur duren.
Tijdens deze show

wordt u een gratis consumptie aangeboden.

Kaarten a ƒ 12,50 kunt u bestellen bij:
COVERS BRUIDSMODE, Turfstraat 29, Zutphen.

Telefoon 05750 -14418
Kaarten alleen verkrijgbaar aan onze zaak.

Bestel voortijdig en voorkom teleurstelling.
Tot ziens op 11 januari in de Hanzehof.

BRUIDSMODE

Turfstraat 29 - Zutphen - Telefoon 05750-14418

VOORVERKOOP
DINSDAG 5 JANUARI start onze

najaars OPRUIMING

Vandaag en zaterdag 2 januari geven wij U al

20% KORTING
op alle niet afgeprijsde dames- en herenconfectie

modecentrunri
* Zaterdag 2 januari tracteren wij U

op koffie met echte knieperkes.

BRANDWOND?

EERST WATER DE
BEST KOMT LATER

N E D E R L A N D S E
BRANDWONDEN
S T I C H T I N G

TELEFOON 02510 - 29311

Stel kijkcomfort niet langer uit..
w g « y f'<y'\ «ww * »neem Varilux * van Essilor,

V roeg of laat krijgt iedereen boven de veertig te maken met
problemen bij het lezen. Uw armen worden te kort om dicht-

bij nog scherp te kunnen zien; u heeft een "leesbril"
nodig. Het op- en afzetten van zo'n leesbril

l of het steeds wisselen van leesbril en verte-
r bril is lastig en onpraktisch. Varilux brille-
glazen van Essilor zijn dan voor u de beste

oplossing. Daarmee heeft u met één bril een
goed en comfortabel zicht van dichtbij tot

veraf zonder hinderlijke overgangen.
ij informeren u graag over de échte

Varilux glazen, die van de uitvinder Essilor.Wv

ce> juwelier
jl\JI 1 iXrl II ll\

oo opticien

Zutphenseweg 5

VORDEN

Telefoon 1505

ruurlo
Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo
Telefoon : 05735- 1438

KERKSTRAAT 6 - GROENLO - TEL: 05440 - 61308

NEYER MIND

KALIBER
Op zondag 3 januari zal Ucto Disco gestoten W|ven.

VOOR BUS INFORMATIE BEL:05440 - 64145
ONVER VOORBEHOUD

Nieuwj aarsconcert Bargkapel
Zondagmorgen 10 januari a.s. zal het Nieuwjaarsconcert van
de Bargkapel worden gehouden in Hotel „In de Groene Ja-
ger" teBarchem.

De Bargkapel staat onder leiding van Wülem-Jan Jolink.
Zang van Mirjam.

ZANDSTRA rpzr
SPORTS U. Li.

+L O C H E M

DE SCHAATS SPECIALIST

Bel ons voor

DE WINTERSCHILDER
periode 23 november 1992 t/m 19 maart 1993

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schildersbedr

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

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

WILINK
SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL. 05752-1656 LOODGIETERSWERK

Manege
PEPPELENBOSCH
Larenseweg 3 - 7251 J L Vorden
Tel. 05752-2340

BIEDT AAN:
pony- en paardrijles voor beginners en
gevorderden

Verhuur pony's en paarden voor
buitenritten.
Voor partijtjes rondritten met Jan Plezier of
huifkar.

Pensionstalling.
Binnen- en buitenmanège.
Gelegen in de bossen van Vorden.

Tijdens de opruiming

30% KORTING
OP ALLE MODE

Sjaals HALVE PRIJS

Mode - oorbellen
2 paar haien l paar betalen

DEMIBYOU
Zutphenseweg 8 - VORDEN

2 JANUARI GEOPEND.

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161
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Donderdag 31 december 1992
54e jaargang nr. 40

Stichting Kinderopvang maakt
zich zorgen over toekomst
„deKlimboom"
„Als bestuurder /ij n wij tevreden over de start. Het aantal
bedrijfsplaatsen en particuliere plaatsen is voor het moment
naar verwachting. De huisvesting is ideaal en we zijn zeer
tevreden over de wijze waarop het personeel en het bestuur
zich inzetten voor het kindercentrum. Ondanks het bemoedi-
gende begin maken wij ons wel zorgen om de toekomst. Hoe-
wel onze verwachtingen daarover positief zijn is het nog de
vraag of wij in staat zijn om ons uiteindelijk streven, 70% van
de kindplaatsen voor bedrijven en 30% voor particulieren,
daadwerkelijk te realiseren.
Wij zullen alles doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om
dat doel te bereiken. De acquisitie zal dan ook in de komende
periode worden verscherpt met nieuwe publicitaire en be-
drijfsgerichte aktiviteiten. Parallel zal aan de kwaliteit van de
diensten de nodige aandacht en zorg worden besteed."

Bovenstaand schrijft het bestuur van
de Stichting Kinderopvang Vorden
over ,,de Klimboom". Met ingang
van l februari 1993 ligt de bezet-
tingsgraad van „de Klimboom" op
40%. Dat is meer dan in de meest op-
timistische prognose staat vermeld.
Ook de gemeente is niet helemaal ge-
rust op een goede toekomst van het
kinderdagverblijf. Pas in de loop van
de komende jaren zal blijken of het
positieve begin zich zal doorzetten.

Onlangs merkte wethouder Aartsen
in de commissie Welzijn op dat „de
Klimboom" vooral voor het bedrijfs-
leven een gewenningsproces is.
„Daar moet het denkproces nog op
gang komen en moet men er zich op
instellen", zo liet wethouder Aartsen
toen weten. Het aantal plaatsen voor
kinderen van werknemers van Vor-
dense bedrijven is 13,19. Momenteel
wordt daar 2,1 plaats van bezet. Dit
zal op l februari aanstaande 2,5
plaatsen zijn. Over de bezetting van
de resterende tien plaatsen bestaat op
dit moment geen enke luitzicht.

Naast de bedrijfsplaatsen waren op l
december j.1. 2,9 plaatsen voor parti-
culieren in gebruik.

Op l februari bedraagt dit ca. 4 plaat-
sen.

Naschoolse opvang

„De Klimboom" begint in 1993 ook
met de 'naschoolse opvang' van kin-
deren tussen de 4 en 12 jaar. Het be-
stuur zegt hierover dat de konkrete
belangstelling voor buitenschoolse
opvang tot op heden vrij gering is.
„Voor zover verklaarbaar uit de on-
bekendheid met de mogelijkheden
proberen wij via gerichte akties de
bekendheid van deze 'buitenschool-
se' opvang te vergroten. Via de Vor-
dense basisscholen zijn alle ouders
aangeschreven. Een belangrijk pro-
bleem van ouders is die van prakti-
sche aard nl. het halen en brengen van
de kinderen.
Inmiddels onderzoeken wij de moge-
lijkheden om voor dit vervoerpro-
bleem een alternatief aan te bieden in
de vorm van vervoer. Wij proberen
zodoende het aantal drempels te ver-
lagen", aldus het bestuur van de
Stichting Kinderopvang Vorden. Op
dit moment is de bezetting nul. Per l
februari 1993 bedraagt dit 17% (1,19
van 6,84 plaatsen).

JANUARI:
4 ANBO Klootschieten op de Gold-

berg
4 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
4 Plattelandsvrouwen, Kegelen bij

de Boggelaar
5 HVG Dorp, Nieuwjaars-koffie-

morgen
5 NCVB, Nieuwjaarswensen,

's morgens
5 Plattelandsvrouwen in 't Stam-

pertje
6 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
6 HVG Wichmond, Nieuwjaars-

avond
7 PCOB Nieuwjaarsvisite
7 Bejaardenkring, Dorpscentrum
8 ANBO Nieuwjaarsbijeenkomst
8 SWOV Open Tafel 'de Wehme'

11 ANBO Klootschieten op de Gold-
berg

11 SWOV Open Tafel'de Wehme'
11 Vrouwenclub Medler, Louise Tel-

man, knutselen
12 Soos Kranenburg, Nieuwjaar en

gymnastiek
13 Welfare, Handwerken 'de Weh-

me'
13 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
15 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
18 ANBO Klootschieten op de Gold-

berg
18 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
19 Plattelandsvrouwen, Doe-middag
19 NCVB, Mevr. de Bruin
20 HVG Dorp, Jaarvergadering
20 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
20 HVG Wichmond, Jaarvergade-

ring
20 Plattelandsvrouwen, Jaarvergade-

ring
21 PCOB Spelmiddag in de Wehme
21 Handwerkdoedag, Ned. Bond v.

Plattelandsvrouwen in Dorpscen-
trum

21 Bejaardenkring, Dorpscentrum
'21 HVG Wildenborch, Jaarvergade-

ring
22 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
22-23 Toneeluitvoering in 't Ludge-

rusgebouw
25 ANBO Klootschieten op de Gold-

berg
25 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
25 Vrouwenclub Medler, dhr. Klein

Hesselink, dia's
26 Soos Kranenburg, Jaarvergade-

ring en gymnastiek
27 Bejaardensoos, Vierakker-Wich-

mond
27 Welfare Handwerken 'de Wehme'
27 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
29 SWOV Open Tafel 'de Wehme'

FEBRUARI:
1 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
2 Plattelandsvrouwen, Doemiddag

in het Dorpscentrum
3 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
3 HVG Wichmond met KPO
4 Handwerkdoedag, Ned. Bond v.

Plattelandsvrouwen in Dorpscen-
trum

4 Bejaardenkring, Dorpscentrum
5 Plattelandsvrouwen, Culturele

avond in de Herberg
5 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
8 Vrouwenclub Medler
8 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
9 Soos Kranenburg
9 Plattelandsvrouwen in de Roskam

te Gorssel
10 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
10 Welfare Handwerken 'de Wehme'

Oudejaars-
crossloop
Harrie Ruumpol uit Ruurlo, lid van
de VRTC 'de Achtkastelenrijders',
was gistermiddag Haantje de Voorste
in de Oudejaarscrossloop in Vorden.
Ruumpo^Épef zeven seconden voor
op zijn mraste belager Ronald Ver-
stappen uit Deventer. Ruumpol beleef-
de met zijn winnende tijd, l uur 15
minuten 42, een primeur.
Op verzoek van de atleten had de or-
ganiserei^VRTC 'de Achtkastelen'
voor het^^rst een race over 21 km
geprogrammeerd.
Toch was het aantal deelnemers 40 in
totaal op deze afstand niet omvang-
rijk te noemen. De wedstrijd had con-
currentie van o.a. Pannerden, Nieuw
Heeten en rond Zelhem, de derde
plaats was voor S. Horstman uit Zut-
phen, 1.19.25. Klein Baltink, Warns-
veld, snelste vrouw in deze klasse E
Leven uit Lichtenvoorde.
Er waren nog meer categorieën in
Vorden, die hun rugnummer afhaalde
in de kantine van de W Vorden en
wel voor de 5 km en de 10,5 km.
Winnaar van de 5 km werd Roland
Seegen uit Doetinchem in 17.18 voor
G. Harmsen uit Harfsen en Raymond
Pet uit Alphen a/d Rijn 17.45, snelste
dame op de 5 km, Eef de Winter uit
Laren, 23.26.

De 10,5 km werd een zege voor Van
Kampen uit Zelhem in 37.36. Tweede
Ten Bokkel uit Ede, 37.56 en derde
werd Leussink uit Neede, 40.05. Eer-
ste dame op deze afstand mevr. Van
Kampen uit Zelhem, 45.35. Het gehe-
le evenement trok 150 lopers.

(ADVERTENTIE)

De leselkapel zal op zondag 10 januari haar nieuwjaarsconcert geven onder leiding van de heer Ketz
in de schouwburg te Doetinchem.
Aanvang is 11.00 uur. Zaal open 10.30 uur. Entree f 5,-. Kinderen f 2,50.

Betaling abonnementsgeld
vanaf donderdag 17 december 1992
tot 15 januari 1993

Het abonnementsgeld voor 1993 voor Contact ed. Vorden bedraagt

f 36,- inklusief 6% BTW
als u voor 15 januari 1993 betaalt.

Betaalt u na 15 januari (ook girobetalers) dan brengen wij u f 5,-administratiekosten in
rekening.

U VERDIENT DUS F 5- als u vóór 15 januari betaalt!
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374: ABN-Amro nr. 48.fi-U9.245;
Bondsspaarbank nr. 92.31.24.004; Postbank nr. 1.20.58.f>7
tn.v. Drukkerij Weevers BV, Vorden

Onze kantooruren zijn: van maandag t/m vrijdag
8.00-12.30 uur en 13.00-17.00 uur; zaterdags gesloten.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

ACTIE VOETBALVERENIGING VORDEN NU AL SUCCESVOL

Lege flessenactie slaat aan
Dat de w Vorden met de lege flessenactie zoveel respons zou krij-
gen, hadden de bedenkers van deze actie niet voorzien. Het overtreft
echt de stoutste verwachtingen. Nadat een delegatie onder leiding
van Gerrit Koerselman naar de Vordense Lokale Omroep waren
geweest, kwam de actie pas goed op gang.

In het programma 'Klare taal' van Li-
neke Visscher werd nog eens duide-
lijk de actie toegelicht. De intervie-
wer gaf de delegatie ruim de gelegen-
heid om juist in haar programma kla-
re taal te spreken. Dat van deze gele-
genheid dankbaar gebruj|^erd ge-
maakt, spreekt voor zich.^R Lokale
Omroep Organisatie heeft ook me-
dewerking toegezegd in de vorm van
berichten van deze flessenactie in
haar programma's. Hierdoor kan een
ieder in Vorden en niet te ̂ ceten de
Vordenaren uit het buite^^bied op
de hoogte zijn van de mogelijkheid
om de flessen aan de jonge voetbal-

lertjes te overhandigen. Of, zoals de
mensen uit het buitengebied kunnen
doen, de flessen naar een centrale
plek aan Het Wiemelink brengen.
De positieve rol van de gemeente
Vorden werd in het interview ook
nog eens duidelijk belicht. "Een
vriendelijke actie waar statieloze fles-
sen en statiegeld flessen worden op-
gehaald. We doen toch allemaal
mee?" aldus Lineke Visscher tegen
de luisteraars.
In een huis-aan-huis folder werden
de inwoners van ons dorp op de actie
geattendeerd om in elk geval de lege
flessen te bewaren zodat deze zater-

dag 2 januari kunnen worden opge-
haald.
De plaatselijke horecabedrijven zeg-
de spontaan hun medewerking toe.
Dat had al spoedig tot gevolg dat er
zowat dagelijks de lege flessen afge-
voerd moeten worden. De garage
van één van de organisatoren begint
al aardig te lijken op een kelder van
een tempelier in plaats van een plek
waar de auto kan worden gestald.
Een prima opsteker zo vlak voor het
begin van de grote lege flessen actie.
De junioren, pupillen, leiders, trai-
ners, vrijwilligers, ouders en be-
stuursleden hebben menig aanhang-
wagentje reeds geregeld.

De w Vorden is er klaar voor: zaterdag
2 januari zal onder vrolijke muzikale
klanken het nieuwjaar 1993 met deze
breed gesteunde flessen ophaal actie
van start gaan.

STEEDS MEER NEDERLANDERS NAAR DE SAUNA

NIPO-onderzoek naar saunagebruik
De sauna mag zich in een sterk toenemende populariteit verheugen.
Dat blijkt uit een landelijk onderzoek dat het NIPO in de maand
november heeft gehouden. Bijna de helft van de Nederlandse bevol-
king boven de 21 jaar - om precies te zjj*n 45% - heeft ooit een bezoek
aan de sauna gebracht. Dat is een aanmerkelij k hogere score dan vijf
jaar geleden uit een soortgelijk onderzoek, eveneens door het NIPO
uitgevoerd, bleek: toen had slechts 29% van de Nederlanders ooit
een sauna bezocht

Eén op de vijf Nederlanders kan wor-
den gerekend tot dde regelmatige
saunabezoekers: 6% van de Neder-
landse bevolking boven de 21 jaar
gaat ten minste één keer per maand
naar de sauna toe, maar veelal vaker
tot zelfs twee keer per week. Ruim
15% bezoekt de sauna gemiddeld één
tot elf keer per jaar.
Het NIPO-onderzoek is gehouden in
opdracht van de Nederlandse Sauna

Vereniging (NSV) en de Sauna Al-
liance Nederland (SAN). Bij eerstge-
noemde vereniging is ook Sauna Ter
Beek te Vorden aangesloten. Niet al-
leen kan men volgens 92% van de on-
dervraagden met goed fatsoen naar
de sauna gaan, ook meent men dat
saunabezoek ontspannend (88%),
heel gezond (73%), heel schoon
(63%) en niet alleen voor jonge men-
sen is (91%).

De meest genoemde reden voor sau-
nabezoek is de ontspannende wer-
king van het saunabad: 63% van de
saunabezoekers gaat in de eerste
plaats hierom naar de sauna. Ruim
20% van de bezoekers vindt het sau-
nabad 'gewoon lekker om te doen',
15% gaat naar de sauna vanwege het
gezondheidsaspect en 12% gaat voor
de gezelligheid. Uit het onderzoek
blijkt ook dat een groot aantal men-
sen de sauna wel eens wil proberen.
Bij voorkeur doen ze dat bij een er-
kend saunabedrijf. Sauna Ter Beek
behoort door het lidmaatschap van
de Nederlandse Sauna Vereniging
tot deze groep. Zo wordt er veel aan-
dacht besteed aan het geven van
voorlichting en aan begeleiding van
nieuwe saunagasten. Sauna Ter Beek
is gevestigd Beatrixlaan 20 te Vorden,
tel. 05752-1807 (zie de advertentie).

Op 23 december 's nachts werd de
politie gealarmeerd. Er werden aan
de Zutphenseweg door het afsteken
van vuurwerk enige brievenbussen
opgeblazen. Omdat de surveillance-
wagen in de buurt was, was men bin-
nen twee minuten ter plaatse, echter
niemand meer aangetroffen. Wel ge-
constateerd dat er 4 brievenbussen
reeds vernield waren.

Op 23 december 's middags twee
personen betrapt op het afsteken van
vuurwerk. Vuurwerk ingenomen en
maatregelen getroffen.

Op 24 december te 11.40 uur werd op
de Wiersserbroekweg een reebok
aangetroffen, die het slachtoffer is ge-
worden van een verkeersongeval. De
bok inbeslaggenomen en volgens
voorschrift van de Provinciale Voed-
sel Commissaris gedeponeerd.
Op 24 december te 12.30 uur werd bij
de politie te Vorden melding gedaan,
dat er uit een tuin aan de Boonk een
denneboompje was ontvreemd. In
deze dagen wordt zo'n boom ook wel
Kerstboom genoemd. Vermoedelijk
is de boom dan ook als zodanig bij
iemand in gebruik.

STl \ / \ //: T MET VUURWERK

VEEL VUURWERK-ONGELUKKEN GEBEUREN OP
l JANUARI, omdat jongeren clan niet afgegaan vuur-
werk gaan xoeken en dat toch nog proberen af te steken.
NIET DOEN. Een nieuwe hand groeit niet aan.



DE RABOBANK

wenst U een
succesvol en gelukkig

1993.

Rabobank G3

Fa. F.J. Wolsing
Vorden - Telefoon 05752-1209 - Fax 3709

VERHUUR VAN VERLICHTING,
TENTEN,TENTAANKLEDING EN
GELUIDSINSTALLATIES, TEVENS
ORGANISATIE

wenst al haar relaties een

voorspoedig nieuwjaar.

Wij wensen U
een

voorspoedig 1993.

AUTOBEDRIJF

POLMAN
VORDENSEWEG 21/23 - WARNSVELD - TEL 05752-3568

BOUWBEDRIJF

RONDEEL B.V.
EN MEDEWERKERS

Ruurloseweg - Vorden - Telefoon 05752-1479

wenst u allen

een voorspoed/g nieuwjaar

'Wij wensen u een
heet voorspoedig 1993

IE5EH
SCHOENMODE

Beatrixplein 6
7031 AJ Wehl
tel.:08347-81378

VORDEN
Dorpsstraat 4

7251 BB Vorden
tel.:05752-3006

Het bestuur van sportvereniging

„RATTI"
wenst leden, donateurs, begunstigers
en sponsors

EEN BIJZONDER VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

Echte ÏÏaf&er Van faselt en
medewerf^ers wenst U

een prettige jaarwisseling en
een voorspoedig

1993.
Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL.1384

Wij wensen allen

een voorspoedig nieuwjaar

G. Weulen Kranenbarg en Zonen B.V.
EN MEDEWERKERS

Een voorspoedig en
gelukkig nieuwjaar

wenst u

BARENDSEN
Zutphenseweg 15 -Vorden -Telefoon 05752 -1261

BARENDSEN
G E S C H E N K E N

Kerkstraat 1 - Vbrden -Telefoon 05752 -1742

BOUWBEDRIJF

Groot Roessink bv
EN MEDEWERKERS

Wenst u allen
een voorspoedig nieuwjaar

'Wij wensen u een prettige jaarwisseling en

staan in 1993 weergtnee.1voor u I^Caar

om u van dienst te zijn.

LOONBEDRIJF

H.J. Groot Enzerink
Deldenseweg 13 - 7251 PN Vorden

Tel. 05752-1571

EHBO afd. Vorden

WENSTIEDEREEN

EEN d

NIEUWJAAR

ORANJEVERENIGING
VORDEN

WENST IEDEREEN

EEN GEZOND EN GEZELLIG

1993.

VOORAL OP 30 APRIL

m.

WENST U
PRETTIGE

FEESTDAGEN
en een voorspoedig 1993

LAMMERS
WOON&

Burg. Galleestraat 26 Tel. 05752-1421 VORDEN

LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF

H J. GROOT ROESSINK
Vaalverinkdijk 1 - Hengelo Gld.

EN MEDEWERKERS

bedankt alle cliënten
voor het genoten vertrouwen
in het afgelopen jaar.

Tevens wensen wij iedereen
een voorspoedig 1993 toe.

CORNER
ZUTPHENSEWEG 8 VORDEN
MARKT21ZELHEM

wenst
iedereen
een voorspoedig
1993

JONG GELRE
AFD. VORDEN

wenst alle leden,
donateurs, adverteerders

en iedereen die Jong Gelre
op welke manier dan ook

gesteund heeft,

een héél voorspoedig en
aktief 1993 toe!

Warme Bakker Oplaat
EN MEDEWERKERS

wenst allen
een

GELUKKIG NIEUWJAAR

Auto-, rijwiel- en taxibedrijf

en medewerkers„Tragty"
Wenst allen een
voorspoedig nieuwjaar

AIMBO
ALGEMENE NEDERLANDSE BOND VOOR OUDEREN

Alle dorpsgenoten
wensen wij een gezond
en voorspoedig 1993

Info: Tel. 2003

GEACHTE KLANTEN

hartelijk dank voor de leveranties van het af-
gelopen jaar.

Tevens wensen wij een ieder

VEEL GEZONDHEID EN EEN

GOED JAAR TOE

FA. BONGERS-UENK
VORDEN

VEE- EN VARKENSHANDEL

MEENINK
Zutphenseweg 90 - Vorden - Telefoon 1573

wenst vrienden, bekenden en kliëntele

een voorspoedig nieuwjaar

Wij wensen allen
een

Gelukkig Nieuwjaar

Sigarenmagazijn
BRAAM

Burg. Galleestraat 10A
7251 EB Vorden
Tel. 05752-3260

KEURSIAGER

KEURSLAGER
DICK en HETTY
VLOGMAN
Zutphenseweg 14 - Vorden

wenst allen een
voorspoedig 1993

A.G. Schurink
en medewerkers

wenst een ieder een
gezond en voorspoedig

1993.
't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Wij wensen U een voorspoedig

en gezond 1993.

LOGA Raadhuisstraat 22

VORDEN

WIJ WENSEN ALLEN EEN
VOORSPOEDIG 1993

I THEO TERWEL l
AUTOSCHADESPECIALIST •

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

MAKELAARS- EN ASSURANTIEKANTOOR

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31, Vorden, telefoon 1531

wenst allen een

voorspoedig nieuwjaar

Café
't Lindese Proathoes

wenst alle vrienden, bekenden en
clientèle

een voorspoedig en
gezond 1993.

Karnavalsvereniging

„De Deurdraejers
wenst u allen

een voorspoedig

1993

ti

Een
gelukkig en sportief
nieuwjaar

Voetbalvereniging
"VORDEN"



Folkloristische dansgroep
„De Knupduukskes"

wenst allen
VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

Wij wensen allen een
zalig nieuwjaar

B.F. LEBBINK
Eikenlaan 27

Wij wensen allen
een gelukkig en
voorspoedig nieuwjaar

Schildersbedrijf en
verfhandel
J.M. BOERSTOEL
Dorpsstraat 9, Vorden.
telefoon 05752-1567.

Kaptein's oliehandel b.v.
Nijverheidsweg 2, Vorden

wenst al haar
clientèle een
VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

Wij wensen u
een voorspoedig

1993

Administratie- en
Belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK
Raadhuisstraat 22 - 7250 AB Vorden

EHBO
afd. Baak-
Vierakker

wenst alle leden en
donateurs een goed

en voorspoedig
1993.

WIJ WENSEN U
EEN VOORSPOEDIG 1993

interieuradviseur

V'
Rijksstraatweg 39

7231 ABWamsveld
Tel. 05750-26132

ADVERTEREN
KOST GELD...

NIET
ADVERTEREN
KOST MEER!

Batsdijk 6B 7261 SP RUURLO Tel.: 05735 - 2560

wenst iedereen een Voorspoedig 1993.

Mede dankzij u was 1992 een goed
jaar en samen wordt ook 1993 vast
een succes.

Wij wensen u een
plezierige jaarwisseling

06 juwelier
siem$rink

opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60

7251 EC Vorden

Telefoon
05752-2637

wensen iedereen
een voorspoedig 1993

Naaimachinespecialist
Kerkstraat 13 - Vorden - » 3700
Nieuwstad 31 - Lochem

Voor naaimachines en kleinvatf

* Bernina
* Husqvarna
* Anker

* Bernette
Lewenstein

Wij repareren alle merken naaimachines in eigen
werkplaats.

Voor informatie en reparatie: 05730-52748.

Tevens wensen wij allen een gelukkig Nieuwjaar.

ir; AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN
wenst u een

geslaagd Nieuwjaar

OOK IN 1993 TOT UW DIENST
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

Café - Restaurant

't clOapen van 't
familie Eijkelkamp - Ruurloseweg 114 - Vorden

wenst U allen 'n
voorspoedig Nieuwjaar

BLEUMINK
TWEEWIELERS
VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE

Dorpsstraat 12 7251 BB Vorden Tel. 05752-1393

wenst allen

een gelukkig nieuwjaar

Wij wensen u allen
een voorspoedig nieuwjaar

Installatiebedrijf

W. Weulen-Kranenbarg
en medewerkers Zelhem

Een gelukkig nieuwjaar

Kluvers Mengvoeders
en Kluvers Sport Totaal

AANNEMERSBEDRIJF

H J. RUITERKAMP B.V.
EN MEDEWERKERS - Lindeseweg 26 - Tel. 6631

wenst allen
een gezond en
voorspoedig 1993

Veilig Verkeer Nederland
afdeling Vorden

wenst u voor het nieuwe jaar:

een behoWen onderweg zijn
en een veilige thuiskomst.

BRANDWOND ?

EERST WATER, DE
REST KOMT LATER

N E D E R L A N D S E
BRANDWONDEN
S T I C H T I N G

TELEFOON 02510 - 29311

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VORDEN

REULING
SLAGMAN

TELEFOON 05752-3618/1511 BGG 08347-81366
Wij wensen iedereen een gelukkig nieuwjaar.

WILINK
l SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL. 05752-1656 LOODGIETERSWERK

en medewerkers
wenst clientèle en bekenden

een Voorspoedig en
Gelukkig Nieuwjaar

INSTALLATIETECHNIEK

i
Lindeseweg 19 - Tel. 05752-6480/6730

ONTIJZERING ONTHARDERS POMPEN EN BRONNEN
PLAATSEN VAN O.A. WATERTECHNISCHE INSTALLATIES

VOOR ZOWEL BEDRIJVEN ALS PARTICULIEREN

wenst allen een gelukkig nieuwjaar

Timmer- en aannemersbedrijf

A. Bosch en medewerkers
Schuttestraat 11

wenst u allen

een voorspoed/g
nieuwjaar

DIREKTIE EN MEDEWERKERSVAN

Schildersbedrijf van der Wal BV

wenst allen
voorspoedig nieuwjaar

wenst iedereen

Vorden
Aktiviteiten Stichting

U allen

een voorspoedig
en sportief 1993
toegewenst

ZAALVOETBALVERENIGING

VELOCITAS

Wij wensen u een
gezond en veilig rij-jaar.

AUTOBANDM
Slotsteeg 18, Hengelo (G.), tel. 05753-2779

Wij wensen U een gezond en flitsend 1993.

Express

Polaroid

Vakfotografie
Met vriendelijke

groeten

Willemien Dorpsstraat 20 Vorden. Telefoon 05752 - 2812

Spalstraat 10 Hengelo Gld. Telefoon 05753 - 2386



Amerikaanse primeur op
Bruidsshow Covers
Maandagavond 11 januari toont Covers Bruidsmode weer de
nieuwste creaties. Met als primeur 18 exclusieve modellen van
AlfredAngelo de amerikaanse 'Dream maker'.
Want Covers Bruidsmode Zutphen is de officiële AlfredAnge-
lo dealer geworden voor de gehele regio: Nijmegen, Arnhem,
Apeldoorn, Zutphen en Deventer.

In deze show krijgen de modellen ge-
maakt van zuiver zijde weer alle aan-
dacht. De modellen welke geshowd
worden zijn o.a. afkomstig uit: Ame-
rika, Engeland, Spanje, Italië, Oos-
tenrijk, België en Nederland (Sheila
de Vries).

Covers Bruidsmode tekent daarnaast
voor exclusieve ontwerpen en verte-
derende kleding voor bruidsmeisjes.
De bruidegom in 1993 wordt niet ver-
geten, want de dressman van Walle
Tempelrnan showen de nieuwste en
meesterlijke gemaakte modellen uit

de 'Top Man'-collectie en vanzelf-
sprekend weet Walle Tempelman
raad met iedere maat.
Juwelier Slotboom laat tijdens de
show prachtige sieraden zien bijpas-
send bij de bruidsjaponnen, o.a. in
goud, zilver, briljant en parels.

'De Larke' is met een echte Oldtimer
aanwezig, een originele Citroen
Traction Avant, een pronkstuk uit
zijn collectie.

U kunt die avond van gedachte wisse-
len met de ervaren drukkers van We-
vodruk en u laten informeren omtrent
het laatste nieuws op hun terrein.
Door jarenlange ervaring gaat de we-
reld voor u open bij reisbureau El
Mundo. Door persoonlijke bezoeken

van buitenlandse bestemmingen kan
men u veel over die lokaties voor een
huwelijksreis vertellen.
De enthousiaste medewerkers van
Aljan Talens haarmode, lid van 'Le
Club de Coiffure' creëren diverse
Bruidscoupes die zij graag met u per-
soonlijk toelichten.
Bloemsierkunst Wim Hol verzorgt de
smaakvolle aankleding in de zaal en
de fraaie bruidsboeketten. In hun
stand geven ze vakkundige uitleg
over de diverse boeketten en het pre-
pareren er van.
Een feestelijke bruidstaart van Piet
Jansen kunt u niet alleen zien, maar
ook... dat houden we nog even ge-
heim.
Je ogen gaan open bij Rinck, zij tonen
een collectie van internationale allu-

• » v f

re. De nieuwste modellen, zoals ovale
monturen en panto-modellen in nos-
talgische stijl.
Foto van Bemmelen, een meester in
zijn vak, laat u graag zien hoe mooi
en verzorgd zijn reportages en al-
bumszijn.

Kaarten voor de bruidsshow zijn (in-
dien nog voorradig) verkrijgbaar bij
Covers Bruidsmode, tel. 05750-
14418.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

VOU THINK IT SNOT , RUT..

ft
ULFT, Dl NXPERUO, AALTEN, WINTBRSWYK.,

*..««... i LICHTENVOORPE,RUURLO,ÖBER6EN,LOCHEM,

Jan Weevers
eerste
in Kerstcross
Onze plaatsgenoot Jan Weevers die
dit jaar regelmatig in de top mee heeft
gedaan, doch vaak eindigde als
tweede heeft het bijzonder goed ge-
daan in Lobith. Weevers wist in de
slotfase de renner Minkhorst van zich
af te houden en eindigde als eerste.
De Kerstcross in Lobith is eigenlijk
geen echte veldrit. Het is een rit waar-
bij de Achterhoekse renners zich met
elkaar meten op een parcours nabij
het clubhuis van RTV Het Gelders
Eiland. Alle categorieën fietsen tege-
lijkertijd rond. Zelfs een aantal ATB-
ers was gisteren van de partij. Dat
nam niet weg dat er fanatiek gekoerst
werd. Al bij de start probeerde men
de beste stek te bemachtigen.
Dat was ook de bedoeling van Harrie
Hofstede. In zijn poging om direct al
naar voren te flitsen, vloog de fanatie-
ke Zwaluwen-coureur over de kop en
kon helemaal achteraan beginnen.
Uiteindelijk finishte de in Düsseldorf
woonachtige renner toch nog als
twaalfde.

Weevers

Het was al snel duidelijk dat Weevers
en Minkhorst elkaar de overwinning
zouden bestrijden. Een paar rondjes
wist Servais Knaven het duo nog te
volgen, maar toen Weevers de eerste
keer aan de boom schudde, moest
Knaven al terrein prijsgeven. In de
eerste ronde zorgde Ad van de Ven
van Het Gelders Eiland nog voor een
verrassing door met de drie koplopers
mee te gaan. Hij moest halverwege de
wedstrijd die krachtsinspanning ech-
ter bekopen en gaf op.
Knaven werd op dat moment achter-
haald door een sterk rijdende Jos
Kaal. Het tweetal bleef bij elkaar tot
de laatste ronde. Toen gaf Knaven
nog eens extra gas en pakte de derde
plaats.
De strijd om de zesde plaats was
vooral interessant omdat die stek be-
twist werd door twee talentvolle ju-
nioren. Uiteindelijk bleek Arjan Rib-
bers net iets beter dan Edwin Maalde-
rink.

De uitslag: 1. Jan Weevers; 2. Ben
Minkhorst, Hummelo; 3. Servais
Knaven, Zevenaar.

RTV
Clubkampioenschappen
Zondag 17 januari worden er geza-
menlijke clubkampioenschappen
veldrijden gereden door de RTV
Vierakker-Wichmond en de ETP
Zutphen. De kampioenschappen be-
ginnen in de morgenuren op het par-
cours Kamphuizen te Vorden.

Bos/Beek/Hobbeltocht
Afgelopen zondag werd de Bos/
Beek/Hobbeltocht verreden. Deze
toertocht werd georganiseerd door
de RTV Vierakker-Wichmond. Van-
af half negen kon er gestart worden.
De tocht ging langs de beken en bos-
paden richting Vorden. Na een korte
stop bij Ruighenrode waar iets te
eten en te drinken was, kon de tocht
worden afgemaakt.
In totaal hebben 200 mensen, waar-
onder ATB-ers, wegrenners en toer-
rijders, de tocht gefietst. Na afloop
van de tocht verzamelde iedereen
zich bij camping De Kleine Steege in
Wichmond waar ook nog wat ge-
dronken kon worden.
Volgend jaar wordt de Bos/Beek/
Hobbeltocht gehouden op 26 decem-
ber. Deze tocht is ieder jaar weer een
groot succes. Jammer genoeg moe-
ten de organisatoren ontzettend veel
dubbel werk doen omdat de pijlen
waarmee de route wordt aangege-
ven, al voor het begin van de tocht
'verdwijnen'. Hierdoor kunnen de
renners hun tocht niet goed uitrijden.
Wij hopen met de organisatoren dat
dit het volgend jaar niet meer voor-
komt.

Bridgeclub BZR
Uitslagen van woensdag 23 december
N-Z groep: 1. mevr. Meijer/de heer
Meijer 61,2%; 2. mevr. Bergman/
mevr. de Jonge 58,1%; 3. mevr. Elfe-
rink/de heer van Uffelen 52,7%.
O-W groep: 1. de heer Bergman/de
heer Machiels 67,4%; 2. mevr. van
Burk/mevr. Hendriks 52,5%; 3. mevr.
Vreeman/de heer Vreeman 51,7%.
Elke woensdagmiddag in het Dorps-
centrum/'t Stampertje. Inlichtingen
telefoon 2830.


