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Slachtofferhulp is
op zoek naar
nieuwe vrijwilligers

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

De Stichting Slachtofferhulp Zutphen
en Omstreken is alweer acht jaar actief in deze regio. Het gaat om een organisatie van vrijwilligers, die onder
deskundige leiding slachtoffers van
verkeersongevallen en misdrijven
hulp biedt in praktische, juridische en
emotionele zin. De stichting is onder
andere werkzaam in de gemeente
Vorden. Als gevolg van het toenemend aantal hulpaanvragen is Slachtofferhulp op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Het spreekt vanzelf dat potentiële gegadigden mentaal sterk, in
hun schoenen moeten staan; voor een
deskundige opleiding wordt gezorgd.
Het is noodzakelijk dat men minimaal
acht uur per week beschikbaar is.
Nieuwe vrijwilligers kunnen zich telefonisch, schriftelijk of persoonlijk
aanmelden bij de Stichting Slachtofferhulp Zutphen, Rodetorenstraat 53,
7201 DH Zutphen (binnenkort Marspoortstraat 10). Telefoon: 0575041222. Voor meer informatie zie ook
interview Tweede Blad.

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 27 november - 1e Advent 10.00 uur ds.
K.H.W. Klaassens m.m.v. Koor Interchrist. Er is
zondagsschool en jeugdkerk. Gezamenlijk koffiedrinken in 'de Voorde' na afloop; 19.00 uur
Oecumenische Adventsdienst in de Geref.
Kerk. Voorganger: pastor J. van Zeelst m.m.v.
R.K.-parochiekoor 'Cantemus Domino'.
Geref. Kerk Vorden
Zondag 27 november 10.00 uurev. N. Esmeijer,
Hoenderloo; 19.00 uur Adventsdienst R.v.K.,
pastoor J. van Zeelst (geref. koor).
RK Kerk Kranenburg
Zondag 27 november 10.00 uur Eucharistieviering.
R K Kerk Vorden
Zaterdag 26 november 18.30 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 27-28 november
Past. J. van Zeelst, Vorden, tel. 05752-1735.

Kamerling verricht
opening SNS Bank
Na een grootscheepse verbouwing
wordt op maandagmiddag 28 november de SNS Bank in Vorden door burgemeester E.J.C. Kamerling officieel
geopend. Het kantoor is overigens
twee weken geleden al wel voor het
publiek open gegaan. 'En de eerste
reacties zijn heel positief', zegt kantoordirekteur Rcnate Rouwenhorst.
Het pand aan de Decanijcweg heeft
een drastische facelift ondergaan. Zo
zijn de balies verplaatst en kennen de
toonbanken geen glazen afscheidingswanden meer. Renate Rouwenhorst daarover: 'Wc hebben dus open
balies. Dat is veel klantvriendelijker.
Het schept toch altijd een zekere afstand als je als bankmedewerker achter glas staat.' Naast allerlei veiligheidsmaatregelen die zijn genomen is
de bank ook voorzien van nieuwe frisse blauw-grocne tinten. 'We kunnen
er voorlopig dus weer tegenaan', zegt
Renate Rouwenhorst.
Tijdens de opening heeft de SNS
Bank, die dit jaar 175 jaar bestaat, een
leuke verrassing voor het bestuur van
de Openbare Bibliotheek in Vorden.
Aangezien de plaatselijke bibliotheek
al een tijd met subsidieproblcmcn
kampt, krijgt het bestuur van de stichting een geldbedrag van de SNS Bank
aangeboden. 'We willen iets voor de
hele gemeenschap doen. Vandaar
deze gift aan de bibliotheek', aldus
Renate Rouwenhorst.

PvdA wil onderzoek
naar renovatie van
brandweerkazerne
Tijdens de commissievergadering
voor financiën kwam vorige week
woensdagavond ook de renovatie van
de brandweerkazerne aan bod. Hiervoor staat een bedrag van 300.000
gulden begroot. De heer R J.M. Hoogland (PvdA) vond dit bedrag ietwat
aan de hoge kant. 'Misschien moeten
we eens serieus gaan overwegen om
een compleet nieuwe kazerne te bouwen. Dat kan wel eens veel goedkoper zijn.' De heer J.D. Bouwmeistcr
(CDA) sloot zich bij Hoogland aan.
'We moeten geen geld gaan investeren in een pand dat over een tijdje
weer verouderd is', aldus de woordvoerder van het CDA.
Wethouder Aartscn zei dat uit een eerder onderzoek van het Gewest is gebleken dat de huidige locatie uiterst
geschikt is als brandweerkazerne.
'Maar als bij de aanbesteding van de
renovatie blijkt dat we ver over die
300.000 gulden heen gaan, dan moeten we misschien andere maatregelen
nemen.'

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

Vorige weck donderdag ging de winkel van Bleumink Tweewiclers aan de Dorpsstraat weer voor het publiek open. In
totaal is er ruim een maand gewerkt aan de verbouwing van het pand. De winkel van Frans en Joke Bleumink (foto) is
dubbel zo groot geworden en kent een veel ruimere op-et. 'Er was vooral veel vraag naar rcgcnkleding. Dat assortiment
hebben we dan ook flink uitgebreid', vertelt Frans R^eumink, die de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet. 'In de afgelopen 2,5 jaar is gebleken dat mensen behoefte hcf^^ aan kwaliteit. En dat bieden wij dan ook', aldus Fra^mleumink.
Mede met het oog op de toekomst werken er sindsl^^ook twee nieuwe medewerkers in de werkplaats: Heino^fi Langen
en Jerocn Klein Nengerman. Samen met de ervaren Theo Eijkelkamp vormen zij een uitgebalanceerd team dat garant
staat voor kwaliteit.

Reisafdeling Rabobftik komt
zeer gunstig uit onderzoek
De afgelopen periode zijn de reisbureaus van de Rabobanken onderzocht op de door hen behaalde resultaten. Zoals uit diverse perspublikaties is gebleken, heeft een aantal banken daarop besloten de reizenverkoop te staken. Ook reisafdeling van de Rabobank Vorden
werd onder de loep genomen. De resultaten van dit onderzoek zijn zo
positief, dat er niet over gedacht
wordt om te stoppen.
Rcismcdewcrksters Monique van
Wijk en Tiny Koning zijn blij met de
Vordensc resultaten. 'Je hebt voor jezelf natuurlijk best wel een idee hoe
het draait, maar het is toch fijn om dit
door middel van zo'n onderzoek bevestigd te krijgen', zegt Monique van
Wijk, die de Nationale Hogeschool
voor Toerisme heeft gedaan. Beide
dames zijn van mening dat de Rabobank net zoveel mogelijkheden biedt
als andere reisbureaus. Tiny Koning:
'wij hebben tegenwoordig zeker zoveel keuze als andere reisbureaus.
Van een vakantie in eigen land tot een
zeer specialistische reis. Voor wie
geen standaardrcis wil, wordt een
maatrcis samengesteld. En voor de

jeugd zijn er natuurlijk de speciale
jongercnreizcn van bijvoorbeeld My
Way, NB BS of Club Escolcttc. Ook
leveren wij losse vliegtickets: niet alleen een retourtje Londen, maar ook
binnenlandse vluchten, of dit nu in
Amerika is of het Verre Oosten. Wij
kunnen in principe alles boeken.'
Monique van Wijk: 'Ons doel is voor
iedereen die reis te vinden, welke precies is afgestemd op de individuele
wens van de klant. We proberen iedereen zoveel mogelijk aandacht te ge-

ven en op weg te helpen <4fer tips mee
te geven. Wil iemand bijlKrbeeld in
Amerika een auto huren, dan geven
wij graag uitleg hoe dat daar gaat,
welke verzekeringen er nodig zijn en
waar het beste getankt kan worden.'
Volgens Monique van Wijk is het contact met de klanten zeer goed. 'Er ontstaat snel een vertrouwensrelatie. Het
komt bijvoorbeeld voor, dat mensen
bellen en zeggen: Zoek jij dit jaar
voor mij maar weer een leuke vakantie uit voor een x-bedrag. Ze weten
gewoon dat je het beste uitzoekt voor
het opgegeven bedrag. Dit heb ik in
Rotterdam, waar ik ook gewerkt heb,
nog nooit meegemaakt. Ik vind Vorden gewoon heel plezierig.'

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Withaar. Tel. 05754-1351.
Dierenarts Tel. 1277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.).
Tandarts 26-27 november W.F. Haccou, Vorden, tel. 05752-1908. 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
09.00 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 09.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 17.00 uur.

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

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
06-8806 (20 ct/min).
NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor Thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.
Maatschappelijk werk
Zutphenseweg 1c, Vorden, tel. 05752-2129,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.
Slachtofferhulp tel. 05750-41222.
Tafeltje Dekje oktober: mevr. v.d. Berg, tel.
6875; november: mevr. Kamerling, tel. 1940
b.g.g. 6875. Graag bellen voor 8.30 uur.
Taxidienst Taxibedrijf
1256.

Tragter, tel.

05752-

Oost Nederland spreekuur iedere donderdag
van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH kerk.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.
Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.
Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.
Openbare
bibliotheek geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.30
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
VVV-kantoor Tel. 3222 Openingstijden: maandag t/m donderdag 10.00-12.30 uur; vrijdag
9.30-15.30 uur en zaterdag 10.30-13.30 uur.
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.
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 vrijwilligerswerk. Tel. 05752-3405. Buiten bereik
bellen 2248 of 1701.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek voor vragen over de
gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. 05750-44141. Overige
dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel.
nr.: 055-224150.

VIERAKKER - WICHMOND

De Volvo-dealer voor Vorden
Schotpoort Personenauto B.V.
De Stoven 21, Zutphen, Tel.: 05750-27222
Bij onderhoud, haal- en brengservice, door monteurs uit Vorden.

'Er komen nog grote uitgaven op ons af

Afgelopen woensdagavond stond de
behandeling van de begroting van
1995 en het meerjarcnbeleidsplan
1994-1998 centraal. Aan het begin
van de vergadering sprak mevrouw
Folkertsma in namens het Werkver-

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 huisartsen 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 spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.

Indien het bureau gesloten is, kan men zich
wenden tot de politie te Lochem, Prins Bernhardweg 25, 7241 DH Lochem, telefoon
05730-54931 of postbus 46, 7240 AA Lochem, fax 05730-57829.

Wethouder Aartsen tijdens behandeling begroting 1995:

Wethouder Aartsen sprak tijdens
de commissievergadering voor financiën haar zorgen uit over de
grote uitgaven die de gemeente Vorden de komende jaren boven het
hoofd hangen. 'Vooral op het gebied van weg- en rioolbeheer gaat
het om zeer hoge uitgaven. Daar
moeten we ons niet op verkijken',
zei wethouder R. Aartsen-den Harder.

Huisarts 26-27 november 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, (zonder 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: Christinalaan 1.

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat
11 A, tel. 05752-1494. Onderhoudsklachten
en technische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot 9.00
uur. Spreekuur ma. en wo. 11.00-12.00 uur.
Overige zaken op afspraak.

band Vordensc Minima. Ze vroeg
aandacht voor de minder draagkrachtigen binnen de gemeente. 'In een periode dat steeds meer Vordense burgers in een proces van verarming terecht komen, hoop ik dat de post minimabeleid van 45.000 gulden overeind blijft', aldus de zcgsvrouw.
Wethouder Aartscn verzekerde mevrouw Folkertsma dat het college er
alles aan zou doen om het onderwerp
minimabeleid hoog op de agenda te
houden. Verder sprak het Werkverband Vordense Minima haar bezorgdheid uit over de ombuigingen op de
Wet Voorziening Gehandicapten. 'De
WVG is al een bezuinigingsoperatie
vanuit Den Haag. Nog voor er geëva-

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 27 november 10.00 uur ds. A. WalpotHagoort. Oecumenische dienst in RK Kerk.
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 26 november 17.00 uur Eucharistieviering, Volkszang.
Zondag 27 november 10.00 uur Oecumenische
dienst.
Weekend-Wacht-Pastores: 27-28 november
Past. J. van Zeelst, Vorden, tel. 05752-1735.
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, Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911.

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

lueerd is, lezen we in het beleidsplan
dat er op dit onderdeel wordt omgebogen. Een slechte zaak', zei mevrouw
Folkertsma.
Wethouder Aartscn legde uit dat in
1994 slechts de helft van het gereserveerde bedrag van de Wet Voorziening Gehandicapten is uitgegeven.
'Vandaar dat we het budget voor de
komende jaren hebben bijgesteld.
Mocht volgend jaar toch blijken dat
we op dit gebied toch meer geld nodig
hebben dan gaan we dat bedrag natuurlijk weer bijstellen. Want op dit
onderdeel hebben wc als gemeente
ccn zorgplicht', aldus wethouder
Aartscn.

Kraakt u over
vier dagen onze kluis?
In de gemoderniseerde SNS bank
aan de Decanijeweg 3 in Vorden.

SNS bank

Bij uw slager

Jan Rodenburg
Vier voordelige weken
voor Kerstmis
DO/VRIJ/ZA 1 kilo Rundergehakt voor ƒ
WEEKEND
Ham/prei salade

DONDERDAG
VOORDEELDAG

Zure zult
100 gram ƒ 0,75

100 gr. ƒ 2,85

MAANDAG

DINSDAG

4 slavinken
+
4 speklappen

Fijne of grove
verse worst

WOENSDAG
GEHAKTDAG

Hamlappen

ƒ 9,95

samen ƒ

Hou uw body fit met
THERMOFIT

„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118

1 ,65

500 gram ƒ

4,98

Tweede pond - halve prijs

7,95

Bami of Nasi 1 kilo ƒ

4,98

HAMBURGER BROODJES 6 stuks van 2,29 voor

1,98

RIBLAPPEN 1000 gram van 19,80 voor

HAR1

11,90

vrijdag
25 nov. a.s. van 09.00 - 20.00 u
zaterdag 26 nov. a.s. van 09.00 - 16.00 u
zondag 27 nov. a.s. van 11.00 - 17.00 u

1,49
Op zaterdag en zondag bieden wij u de mogelijkheid uw
motor te testen op een DYNOJET vermogenstestbank
voor slechts f 50,- per run. Tijdens de open dagen kunt u
profiteren van meerdere SUPER-aanbiedingen.
Aanwezig zullen zijn: Jan Blok, kampioen 400 cc;
Torleif Hartelman, 600 cc;
Adrie Nijenhuis, 125 cc;
Mile Pajic, 750 cc;
Johnny Verwijst, kampioen 600 cc

TWENNY KAAS
smaken brandnetel, mosterd of
tuinkruiden 1000 gram
*/%/*
van17,50voor
14,90

2,39

UIT ONZE GROENTE- en FRUITAFDELING:

Hartelman Motoren, Molenenk 3, 7255 AX Hengelo C, Tel. 05753 1348

SPERZIEBONEN 1000 gram van 6,98 voor

3,78

CITROENEN net a 3 stuks van 2,98 voor'.

1,49

RODE GRAPEFRUITS net a 3 stuks van 2,98 voor

1,98

Voor uw
rij- en theorie-opleiding

Autobedrijf POLMAN

AUTO en MOTOR

DEZE WEEK IS DE LAATSTE WEEK VAN DE
WAARDEBONFOLDER ARTIKELEN
(TOTEN MET ZATERDAG 26-11- '94)

RIJSCHOOL
HORSTMAN

KORTINGEN OP DIVERSE EDAH-ARTIKELEN:

Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

EDAH CHOCOLADEMELK
vol- of halfvol 1000 ml van 1,79 voor

1,49

EDAH DRINKYOGHURT
diverse smaken 1000 ml van 1,69 voor

1,49

EDAH GEBROKEN SPERZIEBONEN
720 ml pot van 1,69 voor

1,29

KADOTIP

pot a 720 ml van 1,59 voor

1,29

in onze lektuurhoek

EDAH ROOMBOTER GEVULDE KOEKEN
6 stuks van 1,99 voor

1,69

EDAH RODE KOOL MET APPELS

.MAN MOTOREEN

Wij houden open dagen op

VERGEER KAAS
jong belegen kaas 1000 gram
van 11,98 voor
9,98

SLAGERSACHTERHAM
snijvers 100 gram van 2,98 voor..

l O,*"

OPENING

VOOR UW ONTBIJT:
TIJGERBROOD gesneden 800 gram van 1,99 voor

ƒ

Dorpsstraat 32, Vorden
Telefoon 05752-1470

Let onze dagaanbiedingen

MAGERE HAMBURGERS puur rundvlees 6 stuks nu

voor

5,95

Zutphenseweg - VORDEN

Bii Edah vindt u
alles behalve hoge prijzen

3 pond
h.o.h. gehakt

Profiteer mee
met ...

SMULLERS OPGELET

Halfwollen ondergoed
TE KOOP BIJ:

ZATERDAG
BIEFSTUKDAG
Gewone biefstuk
ongewoon lekker

100 gram ƒ

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen

8,95

o.a.

O... KOM ER EENS KIJKEN... BIJ DE EDAH:
Ook dit jaar kunnen jullie de schoen weer zetten, voor de leeftijd tot en met 8
jaar vanaf woensdag 3°A\ tot en met3vrijdag 2/i2/94 kun je de schoen inleveren bij
de vleeswarenafdeling en zaterdag /i2/94 vanaf 9.30 tot 12.30 uur krijg je
gevuld en wel de schoen terug van Zwarte Piet.
Ben je tussen de 2-12 jaar oud haal dan een kleurplaat in de winkel. Lever
gekleurd en wel de kleurplaat in voor vrijdag 2/i2/94.
Prijswinnaars krijgen bericht en kunnen zaterdag 3/i2/94 hun prijs afhalen.
Veel plezier Sint en Piet.

Raadhuisstraat 53 - Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-2000
* * * * * O P E N I N G S T I J DEN"*"
*MA. 10.00-18.00 uur*
* Dl. t/m DO. 8.30-18.00 uur*
*VR. 8.30-21.00 uur*
*ZA. 8.30-16.00 uur*

* scheurkalenders
* vele soorten agenda's 1995
* stripboeken, o.a. het nieuwe album
van Asterix en Lion King

en natuurlijk alle soorten tijdschriften en
puzzelboeken.
Ook voor andere kado's
kunt u terecht
bij:

GELDIG VAN MAANDAG 21/11 Vm ZATERDAG 26/11.
SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

BOTTERMAN B.V,

SUETERS

DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN
TEL. 05752-3566

VW Polo rood
VW Golf 1.6 rood
VW Golf 1.3 beige met
Suzuki Alto rood
Fiat Uno 45 blauw met
2x Opel Corsa 1.28 grijs met./blauw
2x Opel Kadett blauw met./grijs met.
4 drs
2x Opel Kadett 1.3/1.6 grijs met./wit
Renault 19 TR LPG wit
Mercedes 300TD blauw met
Mercedes 190D rooksilver

'89
'88
'87
'88
'89
'87-'88
'87-'88
'87
'92
'83
'88

Vordenseweg21-23-WARNSVELD
Telefoon 05752-3568

Uw vloerbedekking snel weer schoon?

• Weinig water, waardoor
bijna elk tapijt binnen
een uur weer droog is
• Volkomen veilig en onschadelijk
• Geen zeepresten, die
weer vuil aantrekken, zodat uw tapijt zacht, fris en
net zo lang schoon blijft
als nieuw tapijt
• Wij reinigen ook meubelstoffering bij u thuis
Bel vrijblijvend voor meer
informatie!
CHEM-DRY*Tel.05750433T7

Heel erg blij zijn we met de geboorte van onze zoon.
We noemen hem

Om niemand te vergeten...
Op maandag 28 november a.s. zijn

Michiel
Bert en Erna Koning

Jan van den Brink en
Gerda van den Brink-Kuenen

11 november 1994
Brinkerhof 92
7251 WP Vorden

25 jaar getrouwd.

Wij zijn heel blij met de geboorte van onze zoon

Wij willen dit samen met onze
kinderen vieren op vrijdag 2
december 1994.

Devin

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon en
ons broertje

WEDUWNAAR VAN J.B. WINKEL

t 17 november 1994

Annie en Geurt Harmsen-Norde
Miep en Henk Graaskamp-Norde
Willy en Herman Massink-Norde
Klein- en achterkleinkinderen

l.v.m. het bovenstaande is onze zaak op 2
december de gehele dag gesloten.

1944

De teraardebestelling heeft plaatsgehad dinsdag 22 november op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Stefan

op de leeftijd van 91 jaar.

met onze kinder en kleinkinderen ons
50-jarig huwelijk te vieren.

Vorden, 17 november 1994

kadotip:

24 oktober 1994
25 jaar getrouwd
Dit hebben we 27 oktober samen met onze kinderen, ouders, familie, vrienden en kennissen gevierd.
Voor ons was dit een feestelijke 'warme' dankbare dag.
Bedankt voor uw/jullie aanwezigheid, felicitaties, kado's,
woorden, zang, voordracht en kaarten.
Diny en Rien.
Dankbetuiging
Hartelijk dank aan allen die in
welke vorm dan ook ons 40-jarig huwelijksfeest op 18 november tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt.

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05752 - 27 49
dag en nacht bereikbaar

Na alle fijne jaren die we met hem mochten beleven, hebben wij geheel onverwacht afscheid
moeten nemen van mijn lieve man, fijne vader
en opa

Is uw drukwerk vakwerk geworden

dan komt 't van Weevers uit Vorden

op de leeftijd van 81 jaar.

s

^J^l*

Vorden: E.J.F. Zweverink-Eskes
Düsseldorf: Trudy en Manfred
Vorden : Jasper en Marjan
en kleinkinderen

*
KEURSLAGER

november 1994

DE ECHTE GROENTEMAN

7251 AG Vorden, 16 november 1994
Nieuwstad 57

Sinterklaas'
2e kans
in Lochem
Zaterdag
Extra
lang open
9.30-16.00 uur

100 gram

Vorden : J.P.B. Zweverink-Zweverink
Vorden : H.G. Zweverink-Walgemoet
Neven en nichten

DE CIRKEL
K R I N G L O O P B E D R I J F

Vorden, 16 november 1994

22 november

1994

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen
Tel. 05750-15410

(rundergehakt,
extra gekruid)

Jac.H. de Jong

100 gram

Nu ik jouw handen niet meer kan aanraken,
jouw ogen niet meer kan zien,
jouw lippen niet meer kan voelen,
zijn wij meer dan ooit twee zielen ...
maar één gedachte.

1,85

Marina de Jong-Nijhof
Vorden

VLEESWARENSPECIAL:

Oosters
Gebraad

op zaterdag 26 november 1994
De samenzang wordt begeleid door de

DISCOVERY-BAND
leder die graag zingt is hartelijk welkom.
Aanvang 19.30 uur.

Toegang gratis.

Schoolgebouw v/h De Graafschap - Wijnhofstraat 1

•f

AMANDELBROODJES
1,50

RAUWKOST

Bruine BONEN
250gram

Gepaneerde
Schnitzels

Vleestomaatje
Carpe Diem

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

Egyptische
SPERZIEBONEN

l j

Keurkoopje voor
donderdag 24 november:

SPECIAL:

ZUTPHEN
SING-INN

GELDIG do. - vrij. - zat. 24, 25 en 26 nov.

per stuk

ELKE 4DE GRATIS

Julianaweg 17 Lochem
Tel. 05730-56968

1991

1,98

Graag nodigen wij u uit voor onze periodieke

Let op uw brievenbus (Niet ontvangen ? Vraag ernaar!)

500 gram

Gegrillde Achterham

EVANGELISCHE
GEMEENTE ZUTPHEN

GROTE WAARDEBONNENAKTIE

Tip voor de boterham:
Heden ging onverwacht van ons heen onze lieve broer, zwager en oom

CONTACT
een goed en
graag gelezen
blad

Volgende week weer een

500 gram

ECHTGENOOT VAN F.J.E. ZWEVERINK-ESKES

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

DE
ECHTE
BAKKER

MOOIE MAGERE

De teraardebestelling heeft plaatsgehad maandag 21 november op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

BERTUS JOHAN ZWEVERINK

TEN KATE

• Vrouw, 35 jaar, zoekt woonruimte in Vorden/omgeving,
mag tijdelijk caravan, kippehok
of schuur zijn. Ik ben bereid
om kleine klusjes te doen,
boodschappen, tuin etc. Wie
helpt mij. Tel. 05752-1586 of
tel. 030-803713.

BERTUS JOHAN ZWEVERINK

Luc van der Graaf
Jannie van der Graafvan Ginkel

per 250 gram

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

• De kou blijft uit, een prettig
geluid, daarom nog trosanjers vers van het land en nu
iets leuks voor iedere klant,
een voordeel naar Sints idee,
je betaalt 11/2 en je neemt 2
bos mee. Vierakkersestraatweg 22 in Vierakker.

Hans en Jo Stokkink
Brandenborchweg 10
7251 MC Vorden

per stuk

zie ook onze dagaanbiedingen

• TE KOOP: autozitje Concord f 125,-; stevige wandelwagen f 140,-; judopak ca. 10
jr. f 30,-. Tel. 05752-3157.

Hartelijk dank aan allen die in welke vorm
dan ook ons 25-jarig huwelijksfeest op 31
oktober tot een onvergetelijke dag hebben
gemaakt.

Diny en RienBaauw

NU voor

• TE KOOP: Kerstbomen. H.
Heuvelink, Oude Borculoseweg 16, Warnsveld, tel. (05751)
1335.

Als de laatste zorg
de beste moet zijn

Dankbetuiging

0,95

ROOMBOTER-AMANDEL
SPECULAASJES

• TE KOOP: i.z.g.st. donker
eiken bankstel (3-1-1). Tel.
05753-2774.

22 november 1994

Ruurloseweg 80
7251 LW Vorden

voor maar

• De Vordense zwarte piet
komt bij u aan huis alleen op
zat. 3 dec. en ma. 5 dec. Tel.
05750-40270.

MONUTA

Brigit en Frans Lebbink-Bos

ROOMBOTERAMANDEL
GEVULDE KOEKEN

• TE KOOP: 2x21/2-zits bankje (stof); salontafel (donker eiken) 60x130; eethoektafel
rond, (donker eiken). Tel.
05735-3355.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 15.00 tot 16.30 uur in
zaal 'de Herberg', Dorpsstraat 10 te
Vorden.
november 1994
Almenseweg 40
7251 HR Vorden

5,95

• TE KOOP: caravan Dethleffs Newline, bouwjaar 1991.
Tel. 05752-2474.

Vorden : A. Norde-van Ark
Vorden : M. E. Norde-Norde
Neven en nichten

J.G. Winkels-Peters

18 november 1994
Ruurloseweg 84
7255 MA Hengelo Gld.

Anouk

• TE KOOP: walnoten; zitkamerstoelenmetenzonderarmleuningen; 2 centrifuges;
haardhout (f 30,- per m3);
2 éénpersoonsbedden + matrassen. Tel. 05735-1873 (na
18.00 uur).

WILLEM NORDE

en

Jan en
Martien Zweverink-Vliem
Jorien en Leonie

Geboren

Van ons is heengegaan onze beste zwager,
neef en oom

Op dinsdag 29 november hopen wij

A.G. Winkels

DIT WEEKEND a

• Schoenreparatie Berends,
Nieuwstad 10, Vorden, tel.
05752-1487. Hakken v.a. f 7,50.

In plaats van kaarten

17 november 1994
Het Wiemelink7
7251 CW Vorden
Wij zijn erg blij met de geboorte van ons zoontje en broertje

1994

goedgevuld met verse appels en 100% amandelspijs

• KRINGLOOPBEDRIJF DE
CIRKEL. M.i.v. 1 oktober halen wij uw bruikbaar huisraad
op DONDERDAGMORGEN
op. Belt u even voor 'n afspraak. Tel. 05730-56968.

Maarten
Karin en Han Pelgrum
Wouter, Bart, Joost en Torn

APPEL-SPIJSTAARTJES

DIT WEEKEND

'Nieuw-Wenneker'
Ruurloseweg 44
7251 LM Vorden

Lankhorsterstraat 17
7234 ST Wichmond

Lekker bij de koffie:

• Nieuw hoedenatelier: hoeden op maat, ook voor bruiloften. Openingstijd: 9.00-12.00
uur. Veldsebosweg 20, Warnsveld. Tel. 05750-22275/0575042844.

Receptie van 15.00 tot 17.00 uur.

Hans en Anke Horstman
Hoetinkhof163
7251 WH Vorden
Tel. 05752-1046

WILLEM NORDE
17 november 1903

WEEKENDAANBIEDINGEN:

zijn uitsluitend bestemd voor particulierenen verenigingen.
Minimumprijs f 8,50 voor 3 gezette
regels;elkeregelmeerf 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of inlichtingen f 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante betaling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten In rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaatsing.

Verdrietig, maar met dankbare herinneringen,
geven wij U kennis dat na 3 jaar liefdevolle verzorging in 'het Slingerbosch' te Zutphen rustig is
ingeslapen onze lieve vader en fijne opa

Een ieder die met ons dit feest wil
meevieren, is van harte welkom om
19.30 uur in de feesttent (bij de
Molen) aan de Lankhorsterstraat 17
te Wichmond.

Geboren op 16 november
1994.
Weegt 3120 gram en is 51 cm
lang.

Contactjes

Want alzo liefheeft God de wereld gehad,
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat een ieder, die in Hem gelooft,
niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.
JohannesS: vers 16

In plaats van kaarten

VRUCHTENLINDERS

1,95

MAANDAG
28 NOV.:

DINSDAG
29 NOV.:

WOENSDAG
30 NOV.:

PANKLARE
Worteltjes

PANKLARE
Bakschotel

PANKLARE
Andijvie

500 gram 1 OU 500 gram

4 ROZIJNENSNEETJES
2,45
VAN 2,95 VOOR

fcOU 500 gram 1 \/0

100gram 4

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
KEURSLAGER

Zutphenseweg 16-Vorden
Tel. 05752-1321

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

ZUTPHENSEWEG 18-VORDEN - TEL. 1384

Kraak maandag onze kluis
met een pakkans van fl. 1.000,
'Nieuwe1 SNS bank aan de
Decanijeweg 3 houdt Open Huis
De verbouwing van de SNS bank aan de Decanijeweg 3 in
Vorden is gereed. Wij vieren dat maandag 28 november met
een feestelijk Open Huis. U bent dan ook van harte welkom om
van 19.00 tot 21.00 uur een kijkje te komen nemen in ons
gemoderniseerde kantoor. En te proeven van de open
sfeer waarin wij persoonlijk en betrokken bankieren.
Bovendien maakt u maandag kans op een spaarcertificaat
ter waarde fl. 1.000,--!. Het enige wat u daarvoor hoeft te
doen, is onze kluis kraken. U kiest daarvoor simpel een sleutel uit een
enorme bos. Past de sleutel en opent u de kluisdeur, dan ontvangt u
het spaarcertifcaat. Voor degenen die de verkeerde sleutel nemen, ligt
altijd een lekker gevulde 'geldbuidel' klaar.

SNS bank
SNS bank, Decanijeweg 3, 7251 BP Vorden. Tel. 05752-1988 Fax 05752-4133

TWEEDE BLAD

CONTACT

Donderdag 24 november 1994
56e jaargang no. 35

NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Noodcomité start
met opknappen
van de muziektent
Enkele vrijwilligers van het noodcomité Vorden Oost hebben onlangs de
muziektent grondig onder handen genomen. Naast schilderwerkzaamhcden zijn het dak en de vloer van het
gebouw gerenoveerd. Voor dit achterstallig onderhoud kreeg het buurtcomité een geldbedrag van 2100 gulden van de gemeente Vorden. Aanvankelijk was het de bedoeling van
het college om de muziektent geheel
te verwijderen, maar nadat de buurt
een bezwaarschrift had ingediend,
kwam B. en W. op haar beslissing terug. Een van de belangrijkste argumenten van het comité om de muziektent en het aangelegen voetbalveld te
behouden, was het feit dat het voor de
kinderen in de buurt een veilige en
unieke speel- en sportlocatic is.
Het college heeft wel als voorwaarde
gesteld dat de buurt zich voortaan zelf
moet ontfermen over het onderhoud
van het gebouw. Woordvoerder A.
Bunkers van het noodcomité: 'Hiermee is aangetoond dat gebruik maken
van inspraak wel degelijk zin heeft en
dat met goede argumenten de burger
invloed op de gemeentelijke besluitvorming kan uitoefenen. Wij als buurt
Vorden Oost zijn zeer verheugd over
het behoud van het spcclterrcin.'

Ingezonden mededeling
Huilen verantwoording van de redactie

Plattelandsvrouwen
Na het lezen van het interview met
Licnekc van Ruller in Contact van 17
november, moet ons even iets van het
hart. De opmerking over de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen
vraagt volgens ons om wat nadere
toelichting.
De NBvP doet namelijk heel wat
meer dan alleen maar volksdansen en
gymnastiek. Onze bond heeft met
haar ongeveer 750.000 leden - verdeeld over 700 afdelingen - de volgende doelstelling: 'De vereniging
heeft ten doel door vorming en ontwikkeling van vrouwen hun besef van
verantwoordelijkheid voor en deelname aan de samenleving te bevorderen, in het bijzonder in plattelandsgebieden. De vereniging staat open voor
vrouwen van alle gezindten en onthoudt zich van elke partijpolitiek'.
Ook het bestuur van de afdeling Vorden doet haar uiterste best zich hieraan te houden. Diverse 'hot items'
zijn in de achter ons liggende jaren
reeds behandeld. Onderwerpen zoals
homofilie, drugsverslaving en buitenlandse vrouwen zijn bij ons al jaren
geleden aan bod gekomen. Op dit moment wordt er veel aandacht besteed
aan 'Leefbaarheid op het platteland'
en Kritisch consumeren, duurzaam
produceren'.
Volksdansen en gymnastiek zijn hierbij ncvenaktivitciten (belangrijk in
verband met sociale contacten) en nodig bij een grote vereniging zoals de
afdeling Vorden met haar ongeveer
300 leden. Natuurlijk is het goed dat
er meerdere vrouwenverenigingen
zijn in Vorden, maar laten wc elkaar
wel in waarde laten. We hopen dat
hiermede duidelijk is geworden dat
onze vereniging wel wat meer inhoudt dan een club dames die alleen maar
voor de gezelligheid bij elkaar komen. Hoewel, gezellig is het meestal
wel.

Stichting Slachtofferhulp Zutphen en Omstreken vraagt om erkenning:

'Waarom moeten we telkens smeken om subsidie?'
Op het moment dat Herman Elbrink begint te vertellen over de
acht a negen inbraken die hem persoonlijk zijn overkomen, wordt het
stil aan tafel. De voormalige eigenaar van Visser Mode aan de Burgemeester Galleestraat weet het
zich nog te herinneren als de dag
van gisteren. 'Eén inbreker stond
zelfs vlak naast mijn bed. Ik was in
alle staten. Zoiets blijft je altijd bij',
zegt Elbrink. Anno 1994 zit de gepensioneerde zakenman in het bestuur van de stichting Slachtofferhulp Zutphen en Omstreken, een
organisatie die onder deskundige
leiding slachtoffers van verkeersongevallen en misdrijven hulp
biedt. 'In de periode dat er bij mij
in de winkel werd ingebroken, was
er nog geen Slachtofferhulp. Je
moest het dan helemaal alleen
doen. Maar dat is nu gelukkig verleden tijd.' Samen met voorzitter
Tjalling Droogsma en bestuurlid
Gerard Helmink praat Elbrink
over acht jaar Slachtofferhulp in
deze regio, het gebedel om gemeentelijke subsidies en de steeds maar
stijgende hulpaanvragen.
- Jaarlijks kloppen 800 mensen uit
deze regio aan bij de Stichting Slachtofferhulp. Met \\'dt voor reden doen ze
dat?
Droogsma: 'Dat kunnen de meest uiteenlopende gevallen zijn. Van inbraak tot tasjesroof en van incest tot
een verkeersongeval. Een ding hebben ze gemeen: het zijn allemaal mensen die iets ingrijpends hebben meegemaakt in hun leven en hun verhaal
kwijt willen. Bij professionele instellingen hebben ze daar vaak geen tijd
voor. Komen mensen op een wachtlijst te staan, terwijl ze in acute nood
verkeren. Vandaar dat de Stichting
Slachtofferhulp is opgericht. Onze
vrijwilligers bieden een luisterend oor
en helpen de slachtoffers met de
meest uiteenlopende dingen. Je probeert in een zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk zaken voor hen te regelen. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld het inschakelen van een begrafcnisonderncmer en het regelen
van rechtsbijstand en verzekering. Je
moet het zien als een soort bemiddeling die gedaan wordt bij de problemen die zich voordoen. Mocht het zo
zijn dat slachtoffers na twee of drie
gesprekken niet voldoende hebben
aan de opvang van onze vrijwilliger,
dan worden ze doorverwezen naar de
officiële daarvoor aanwezige hulpinstellingen. Maar de eerste opvang is
dan gebeurd. Er daar zijn wij voor.'

Drie van de zes bestuurleden van de Stichting Slachtofferhulp
Elbrink, Tjalling Droogsma en Gerard Helmink.

- Hoe ontstaat het contact tussen een
vrijwilliger en een slachtoffer?
Elbrink: 'Vaak gaat dat via de politie.
De desbetreffende agent vraagt dan
aan het slachtoffer of hij of zij wil dat
wij contact opnemen. Die hulpaanvragen komen vervolgens binnen bij
onze coördinator in Zutphen en deze
stuurt cMÉLan een vrijwilliger op af.
DaarmJRcschikt de politie over een
lijst met telefoonnummers zodat onze
vrijwilligers ook buiten kantooruren
bereikbaar zijn. Want meestal gaat het
omacutjihulp.'
- En bij acute hulp komen jullie dus
direct in actie.
Elbrink: 'Precies. Enkele jaren geleden is bijvoorbeeld een jongen uit
Vorden met de vrachtwagen in Frankrijk om het leven gekomen. Op het
moment dat de familieleden op de
hoogte worden gebracht van het verkeersongeluk, stort voor hen de wereld in. En daar springt Slachtofferhulp dan op in. Iemand van onze
stichting is daar toen gelijk naar toe
gegaan om de eerste hulp te bieden.
Om dingen te regelen. Als je dan achteraf hoort hoe die mensen door
Slachtofferhulp zijn opgevangen, hoe
alles afgewikkelt is, dan kunnen we
bij die mensen niet meer stuk.'

?n Omstreken:

De Stichting Slachtofferhulp Zutphen
en Omstreken werd acht jaar geleden
opgericht. In de beginperiode verleende de stichting bijstand aan enkele tientallen slachtoffers per jaar. Inmiddels is dit aantal opgelopen naar
zo'n 800 op jaarbasis. Bestuurlid Gerard Helmink: 'Daar komt nog bij dat
vanaf l november van diJ^ar de politie verplicht is om aan vSRersslachtoffers te vragen of zij slachtofferhulp
willen. Voorheen was je afhankelijk
van de politie-agent. Dc'één vroeg het
wel, een ander weer niet. Tegenwoordig moet iemand die bij^fc verkeersongeluk betrokken raak^Rn formulier invullen waarin onder andere
deze vraag is opgenomen. Dus het
slachtoffer wordt er dan automatisch
op gewezen.'
- het aantal hulpaanvragen zal dus
binnenkort gaan toenemen. Kan de
stichting dat aan?
Droogsma: 'Op dit moment werken
wc met 12 vrijwilligers. Maar als die
verkeersslachtoffers er straks bij gaan
komen dan hebben we zeker zo'n vier
a vijf nieuwe medewerkers nodig. Bij
deze willen wc dan ook een oproep
doen. Als er mensen zijn die geïtcrcsseerd zijn, dan kunnen ze zich melden
bij ons bureau in Zutphen.'
Helmink: 'Laten we wel even voorop

Echtpaar Schepers 50 jaar getrouwd

M.L.de Jonge
(Presidente)
De Docschot 5
Vorden

stellen dat niet iedereen even geschikt
is voor dit werk. Bij de aanmelding
wordt dan ook gekeken naar de achtergrond van de persoon. Hij of zij
moet mentaal namelijk wel sterk in de
schoenen staan. De eerste selectie
vindt dus in feite al plaats tijdens het
eerste gesprek. Vervolgens bieden wij
zo'n vrijwilliger een cursus aan waar
allerlei zaken worden behandeld die
je als hulpverlener moet weten. Pas
daarna kunnen ze aan de slag. Het is
dus niet zo dat we de vrijwilligers
meteen voor de leeuwen gooien.'
- Slachtofferhulp is voor een groot
gedeelte aflmnkelijk van gemeentelijke subsidies. Wordt het werk dat jullie
doen door plaatselijke politici altijd
op waarde ingeschat?
Helmink: 'Nee, niet altijd. Alhoewel
dat in de loop van de jaren natuurlijk
wel beter is geworden. Toch wordt er
soms nog een beetje neergekeken op
het werk wat wij doen. Omdat wc met
vrijwilligers werken en vergeleken bij
andere maatschappelijke instellingen
ongelooflijk goedkoop zijn. En als
iets niet duur is, zo beredeneert men,
zal het ook wel niets zijn. Maar laat ik
duidelijk zijn: wij leveren goed werk
en ook nog goedkoop. Dat is in de afgelopen acht jaar gewoon gebleken.'
Droogsma: 'En dan zijn er toch altijd

Galleestraat in Vorden. Daar leerde ze
buurjongen Bernard Schepers kennen. 'Dat was in de oorlog. Vier jaar
later zijn we getrouwd', vertelt Diny
Schcpers-Haggeman.
Diny en Bernard zijn daarna de plaats
Vorden altijd trouw gebleven. Bernard Schepers (71): 'Wc hebben op
verschillende plaatsen gewoond maar
nooit het dorp verlaten. Ik had ook altijd mijn werk in deze regio'. Schepers heeft voor verschillende bazen
gewerkt. Het grootste gedeelte van
zijn loopbaan was hij werkzaam bij de
matrassenfabriek Raadt en groothandel Vergeer in Zutphen.
Het echtpaar Schepers heeft in totaal
drie dochter.
'De zonen zijn vanzelf gekomen',
grapt Bernard Schepers. 'Verder hebben wc zes kleinkinderen', vult zijn
vrouw hem trots aan.

K. Vruggink-Hassclaar
J. Buunk-Nicuwcnhuis
J. Wcstcrvcld-Vccrman
T. Ridderhof-Meesters
(Oud-Presidentes)

Diny en Bernard Schepers hebben de

- Wordt een slachtoffer wel serieus
genomen?
Elbrink: 'Er wordt teveel gedacht: die
redt zich wel. Die staat wel weer op.
Persoonlijk heb ik een keer of acht a
negen een inbraak meegemaakt. Dat
was nog in de periode dat ik eigenaar
was van Visser Mode. Als je dan 's
ochtends de zaak in komt en er zijn
155 pakken verdwenen, dan begint alles van binnen te draaien. Daar ben je
dan de eerste uren volkomen kapot
van. Eén inbreker stond zelfs een keer
vlak naast m i j n bed. Ik was in alle staten. Hoc je dat beleeft kan ik je niet
vertellen. Je raakt daar nooit klaar
mee. Daarom is het ook goed dat er nu
zoiets bestaat als de stichting Slachtofferhulp. In de periode dat er bij mij
in de zaak regelmatig werd ingebroken was dat er nog niet. Je moest het
dan helemaal alleen doen. En dat was
niet altijd even makkelijk.'
Droogsma: 'Als oud-politieman en
rechercheur heb ik mijn heel leven
lang met daders gewerkt. En wat
bleek: de dader werd in de watten gelegd, terwijl naar het slachtoffer niet
werd omgekeken. Gelukkig is dat nu
aan het veranderen. En daarom is het
werk van Slachtofferhulp zo belangrijk.'

laatste jaren verschillende zware operaties ondergaan.
'Maar we klagen niet. We houden allebei ontzettend van wandelen en fietsen en wc plukken tic dag zoals die
komt', zegt Bernard Schepers.

Feestavond
W Vorden
Ter afsluiting van het 65-jarige jubileum van voetbalvereniging Vorden
heeft er op zaterdag 26 november een
feestavond plaats in 't Pantoffeltjc.
Dit feest is bedoeld voor leden, donateurs, sponsors, ouders van leden, medewerkers en supporters. Aan de
avond wordt meegewerkt door dansorkcst Climax, de humorcst Marinus
Ruumpol en de Vordcnsc zanger Stccple. Er zullen tijdens de feestavond
ook enkele leden worden gehuldigd.

KERSTKRANT
1994

Eerste exemplaar
van boek over
Huize 't Suideras
Het boekwerk "t Suideras en zijn bewoners' verschijnt op zondag 27 november. Op het kasteel in Vierakker
worden dan de eerste exemplaren
aangeboden. Het bock is samengesteld door mr. C.C.C.M. van Nispen
tot Sevcnacr.

nks naar rechts Hei uuu

nog gemeenten die menen dat Slachtofferhulp overbodig is en willen ze
beknibbelen op de subsidie. Daar
word ik zo moe van. Waarom moeten
we elk jaar opnieuw smeken om subsidie? Als het nou om zeer grote bedragen ging dan kon ik me voorstellen
dat een gemeenteraad daar terughoudend mee omging. Maar het gaat
slechts om een kwartje per inwoner.
Voor een gemeente Gorssel betekent
dat bijvoorbeeld 3300 gulden op jaarbasis. Dat is toch niks.'
Helmink: 'Weet u wat een jurist of
een maatschappelijk werker kost per
uur? Een jurist minimaal 250 gulden
en een maatschappelijk werker 100
gulden per uur. En dan moet je eens
kijken wat wij kosten. Wij hebben alleen de kosten van de coördinator, de
administratie en de onkosten die gemaakt worde n.'
Droogsma: 'Gemeenteraadsleden beseffen altijd niet waarmee ze bezig
zijn. Totdat hen zelf een keer iets
overkomt. Dan moet er in één keer
hulp komen. Ik heb wel eens de indruk dat men denk dat ik voor mezelf
praat als het om subsidies gaat. Maar
wij praten niet voor onszelf. Wij praten niet voor de vrijwilliger. Wij praten niet voor de coördinator. We doen
het voor de slachtoffers. En die slachtoffers zijn de inwoners van de desbetreffende gemeenten.'

Op woensdag 23 november is het 50
jaar geleden dat Diny en Bernard
Schepers van de Insulindelaan elkaar het ja-woord gaven. Op zon-

dag 27 november vieren ze dit samen met familie en genodigden in
restaurant 't Pantoffeltje.

Diny Schepcrs-Haggeman (71) komt
van oorsprong uit Steendcrcn. Op
haar zeventiende ging ze werken bij
slagerij Jansen aan de Burgemeester

In week 50 (l l t/m 18 december) verschijnt het Kerstnummer van Weekblad Contact, bijgesloten in alle 4 edities.
Advertenties en berichten voor dit nummer gaarne vóór
woensdag 30 november a.s. inleveren.
De Redactie.

De gehele maand november
houden wij

VERBOUWINGSOPRUIMING
met kortingen van

10 tot 50%

WE KUNNEN NIET ZONDER, GEEN MINUUT

^m RWANDA

Tot ziens bij:

Ma.t/mvr.
9.00-18.00 uur

vORDEN
TEL. 05752-^671
'/

Iedere dag leveren hulpverleners van het Rode
Kruis strijd tegen het menselijke drama in Rwanda
en in de vluchtelingenkampen in de omringende
landen. Uit de giften en
reacties blijkt dat het
Nederlandse publiek meeleeft met één van de meest
omvangrijke hulpoperaties in de geschiedenis.

.n
9.00-17.00 uur

ü

****

*HALLE*

NONKI

NI :YS

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

BUS 2
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. HENGELO - Lankhorsterstraat
21.37 u. HENGELO - Sporthal/Super
21.55 u. H ALLE - De Woage

MIJNEN

SARAJEVO

J. HENRY DUNANTIII

Een Afghaanse jongen vertelt: "Ik
was met een paar vriendjes aan het
spelen toen ik iets op de grond zag
liggen dat op speelgoed leek. Ik
pakte het op en het explodeerde.
Mijn benen waren zwaar verwond,
en overal had ik pijn."
Er liggen meer dan 100 miljoen
mijnen verspreid over 62 landen in
de wereld. En maandelijks sterven
800 onschuldig^nensen als gevolg
van mijnexplotts. Daarom voert
het Rode Kruis al geruime tijd actie
tegen het gebruik van landmijnen.

Het Nederlandse Rode Kruis startte
in december 1992 een hulpproject
om Sarajevo te voorzien van gasgeneratoren, kachels, kooktoestellen
en branders voor de centrale bakkerij. Ook afgelopen winter werd
op grote schaal hulp geboden.
Zonder dit project zouden 176
gemeenschappelijke keukens niet
kunnen draaien, ziekenhuizen zonder
energie zitten,
was de broodproduktie 40
ton per dag
minder, zouden tehuizen
en openbare
instellingen
zonder warmte zitten en
veel mensen
zonder water.

Honderdduizenden mensen speelden
dit jaar mee in de Geluksloterij van
Ron Brandsteder en wie geen prijs won,
won toch. Want met het geld dat het
Rode Kruis kreeg van de Geluksloterij
gaan vanaf 1996 ieder jaar duizenden
zieke en gehandicapte mensen op
vakantie op een nieuwe Henry Dunant,
het vakantieschip van het Rode Kruis.

FAMILIEGROTEN

BUS TERUG OM 2.20 UUR

BUS 4
21.00 u. ACHTER DREMPT - Café De Saks
21.05U. DREMPT-Kerk
21.10 u. HOOG KEPPEL - Zaal Jansen
21.15 u. LAAG KEPPEL - Gouden Leeuw
21.20 u. HUMMELO - Halte dorp
21.25 u. HUMMELO - Café Tolbrug
21.35 u. KEYENBORG - Zaal Winkelman
21.37 u. KEYENBORG - Café Evers
21.40 u. VELSWIJK - Postkantoor
21.50 u. Halle - De Woage
BUS TERUG OM 2.20 UUR

BUS 5
21.20 u. WARNSVELD - W'centrum Scheperskamp
21.30 u. VORDEN - N.H.-kerk
21.40 u. RUURLO - N.S.-station
21.50 u. VELDHOEK - Wentink
22.00 u. HALLE - De Woage
BUS TERUG OM 2.25 UUR

EEN VHG-HOVENIER
HEEFT MEER HART VOOR
UW TUIN.

Het is misschien moeilijk voor te stellen
dat u uw familie en vrienden bent kwijtgeraakt. Dat de post niet meer wordt
bezorgd en de telefoon het niet meer
doet. Toch is dat in conflicten en oorlogen voor veel mensen de harde realiteit.
Rode Kruis-familieberichten vormen
dan vaak de enige verbinding tussen
dierbaren. Een
internationaal
tracing-netiverk
zorgt ervoor dat
de berichten hun
bestemming
bereiken.

Het Nederlandse
Rode Kruis
Ju
Ik heb bijzonder wel watirdering voor liet werk van het Nederlandse Rode
Kruis. Ik wortl lid en betaal jaarlijks een door mijzelf Ie bepalen bedrag (*).

Ik belaal nog geen geld, maar wacht op de
acceptgiro die mij wordt toegezonden.
Naam:
Voorletters:

M/V

Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:
l la ndteken ing:
U kunt deze bon in een enveloppe (zonder postzegel) sturen naar:
liet Nederlandse Hodc kruis
,'\ntn'ooitlnnniiner IO553
25OO W H Den Haag

1 1 e t aanleggen en onderhouden van een tuin is
vakwerk. Kies daarom voor een erkende VI K Ihovenier. Die geeft deskundig advies en /orgt dat
uw tuin elk sei/oen goed onderhouden wordt. Met
een VHG-hovenier weet u altijd waar u aan toe
bent. Hij voldoet aan strenge kwaliteitseisen en is
volledig op de hoogte van de laatste trends. Bel
voor meer informatie naar de VI KI-hovenier in uw
omgeving:

Ivhg

.x/SMAN
QROENSPECIAUST

Kervelseweg 23, 7255 BE Hengelo Gld.
Telefoon 105753) 2619, Telefax 1057531 2693

* liet gemiddelde conlribnliebeilrag is / 1'5, .

ADVE
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Met kwaliteitsdrukwerk van de
gecertificeerde drukker uit Vorden
bent u beslist de winnaar

DRUKKERIJ

Wl EVIKS
•M

l

,i

DU l

CONTACT
het échte plaatselijke
weekblad

GOSMO
FIT

mode voor
het héle gezin

fashion

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

Tiumte

zaterdag 26 november:

Reünie optreden

Geen cent teveel voor:
APK - Accu's - Banden
Schokdempers
Trekhaken - Uitlaten

Unieke
Aanbieding!

CATFEVE R
met:

* Lex Koopman •*• zang/gitaar
* Anne Kraster •*• gitaar

* Han Thie •> basgitaar
* Fokke de Jong •> drums!!!

Dit unieke optreden mag /e absoluut
niet missen!!!

BANDEN 155x13
Incl. Montage
Incl. BTW

Aanvang 21.30 uur.
ACCU 36 Ah

Vanaf woensdag 23 november is veel
najaarsmode sterk in prijs verlaagd!

Cowboyhoed mag, is nief verplicht.

Incl. Montage
Incl. BTW

v,*.-

UITLAAT
COMPLEET
Daihatsu Cuore

ƒ

69,95 «ooi

4-9,95

ƒ

15,00 VJQ&I,

9f95

f

39,95 «oo*

019/95

69,95 voo*

f95

desiett buueti.................................V&H, ƒ

69,95 voo*

,95

eJfesien, MauAeA...............................van f

19,95 voo*

/3.,50

8/85-2/90
Incl. Montage
Incl. BTW

aa

Afspraak maken hoeft
niet. Klaar terwijl u
wacht. Alle merken en
types personenauto's
zijn welkom.

VERBOUWINGSOPRUIMING
van massief eiken meubelen, zoals tafels, kasten, kisten en
geschenkartikelen, zoals tegels, Delfts blauw enz.

met korting tot OU /O

Jt&uxi jacJzl..................................."&"- ƒ 13-9,00 voo*
Kisuêe* <jdefa,..................................van ƒ

f9,95 vo&i

f 3.,50

van ƒ

35,00 voo*

3.5,00

Huweiijkskaarten

van ƒ

29,95 uoo*

/9r95

Drukkerij
WEEVERS

KjUid&i, bwe&teM,...........................V&H, ƒ

25,00 VQQX, ^ 0 ,00

Kindex, butieti................................van f

37,50 voo*

oi/,50

^^/

15,00 voo>i

9 f95

van ƒ

45,00 VQQ* *<2.9r95

van $

27,50 ooo*,

f 9 f95

uanf

29,95 voo*

f9f95

Dit zijn slechts enkele voorbeelden.
Kom beslist even kijken en pak uw voordeel!

THEO TERWEL I
11

AUTOSCHADESPECIALIST

III

vanaf zaterdag 26 november t/m
dinsdag 29 november
openingstijden vanaf 9.30 tot 17.00 uur

J.W. Klein Kranenbarg & Zn.

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

Kerkstraat 9 - Vorden

vernieuw^

vana

IO76

BANDEN - ACCU - UITLAATCENTRUM

GARAGE WENTING
(HENGELO Gld.)

Burg. Galléestraat 67,7251 EA Vorden. Telefoon (05752) 2532

De goedkoopste van Nederland /n of/e merken en moten
APK keuren klaar, terwijl U wacht
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF
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WIJ STEKEN AL ONZE
ENERGIE IN EEN
ENERGIE-ZUINIGE
INSTALLATIE
Energie wordt steeds schaarser en duurder.
Daarom is het belangrijk om er zuinig mee
om te springen. Een goede, energiezuinige
installatie is een kwestie van passen en
meten. Energiezuinig betekent ook dat er
geen energie verloren mag gaan. Vandaar dat
we proberen om uw installatie zo rendabel
mogelijk te maken. Bel gerust voor een vrijblijvend advies of offerte.
INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
BAAKSEWEG 11 WICHMOND. TEL. 05754-1755
EIBERGEN1ZUTPHEN1ULFT

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

m

damesmode
herenmode
kindermode
jeansmode

enorme

burg.galléestraat9-7251 eavorden
tel. 05752-1381

ACTIE
'ZUINIG
STOKEN'

SLECHTS 5 DAGEN: VAN 22 T/M 26 NOV.

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

l.v.m. de laatste fase van onze verbouwing
houden wij slechts 5 dagen een totale leegverkoop. Wij zijn gesloten van 28 nov. t/m
1 dec. Heropening op 2 dec. om 10.00 uur!

Tabel voor de week van: maandag
14 nov. t/m zondag 20 nov. 1994.

Bij een
jaarverbruik
van:

800 m3
3
1000 m
3
1200 m
3
1400 m
3
1600 m
3
1800 m
2000 m3
2200 m3
2400 m3
2600 m3
2800 m3
3000 m3
3300 m3
3600 m3
3900 m3
4200 m3
4500 m3
5000 m3
5500 m3
8000 m3

hoort een
streefverbru/kvoor
de afgelopen week

en een
totaal
streefverbruik sinds
30-10-'94

van:

van:

13 m3
16 m3
19 m3
22 m3
25 m3
28 m3
32 m3
35 m3
38 m3
41 m3
44 m3
47 m3
52 m3
57 m3
62 m3
66 m3
71 m3
79 m3
87 m3
95 m3

Eendeveren kussens
van 59,- nu 29,Halfdons kussens
van 79,- nu 39,-

40 m3
49 m3
59 m3
69 m3
78 m3
88 m3
98 m3
109 m3
119 m3
128 m3
138 m3
148 m3
162 m3
178 m3
192 m3
207 m3
222 m3
246 m3
271 m3
295 m3

Synthetische kussens
gevuld met luxuorel
van 79,- UU 39,Showroom Slaapkamers

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

Showroom Kasten

nu Halve Prijs

Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen met één
van onze kantoren:
DOETINCHEM
: 0 8 3 4 0 - 2 65 51
WINTERSWIJK : 05430 - 1 22 12
ZEVENAAR
: 08360 - 2 39 47
ZUTPHEN
: 05750 - 4 24 24

Kinderbadjassen van 49,-

HU 14,95

Restanten Spreien

Halve Prijs

Showroom Matrassen
veelal 90 x 200 cm

Restanten
Dekbedden

overige 30% korting Halve Prijs

n

Sénvorefi

Satijnen lakens, 160x260 van 79,- nu 39,00 Lakensets
Boxspring5
240x260 van119,- HU 39,00 Halve Prijs
Zijden Kussentjes van 24,95
nu 12,95
Tafelkleden .& Dekservetten
Halve Prijs Synthetische & katoenen
Halve Prijs
Overtrekken
Halve Prijs Badmatten restanten
Synthetische Dekens
Halve Prijs
Hoeslakens, dessin 90x200,
20% Korting
140x200 en 180x200 van 69,nu 14,95 Wollen Dekens
Halve Prijs
Restanten Hoeslakens
Halve Prijs Restanten Badjassen
overige 30% Korting
Halve Prijs
Handdoeken Egeria
^30% Korting
Overige Handdoeken
20-40% Korting Keukengoed

Er zijn miljoenen redenen om
UNICEF kaarten te kopen...

Bel voor de
Najaarscatalogus:
070 - 333 93 00
.. en dat zijn allemaal kinderen

nu Halve Prijs

Showroom Bedbodems

nu Halve Prijs

NIEUWSTAD 44-48
ZUTPHEN TEL 05750-12816
VRIJDAGAVOND = KOOPAVOND

unicef <ée)

LLINGTON

VERHUISD

VOOR GEZELLIGE
WINTERAVONDEN

Blue Note Zitmeubelen.
Een kwaliteitsprogramma
voor een scherpe prijs.
leder model kan geheel
naar uw persoonlijke
smaak worden uitgevoerd.
Want we bieden een
ruime keus in bekleding
en sierlijke houten details.

Prima passende ribmuil van
bekend Nederlands merk.
Oersterke kwaliteit.

Inge Neijenhuis

34-95

Oefentherapeute Cesar
Nieuw adres:

'/i zitsmodel Eliington

1330.-

Hoetinkhof 115
7251 WJ Vorden
05752-4178

Combinatie
2- + 27-zitsbank

Op vrijdag 6 januari 1995 is er een OPEN DAG.
U bent van harte welkom tussen 16.00 en 20.00 uur.

LUBBERS WOONWINKEL
49,
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Een CV-ketel?
Die huur je gewoon:
bij Emsbroek!
Wie toe is aan 'n nieuwe (en zuinige!) CV-ketel en
opziet tegen de kosten, kan er nu ook een huren: bij
EMSBROEK in Vorden. Voor een bescheiden bedrag
per maand bent u dan zeker van onbezorgd CVkomfort en GAMOG/GGF-service. Wilt u meer weten?
Vraag dan onze gratis folder aan. Bel nu met

05752 -1546

een warm gevoel van zekerheid

J

K

Traditioneel gemaakte mocassin-pantoffel van
suède met verrukkelijk warme voering.
Rubber zool.

Bus bestellen?
Harren bellen!
Wij bezoeken de
KERSTMARKTEN
in Munster en Düsseldorf.

69,'»5

Klarenbeekseweg 14 - Voorst Tel. 05758-1334

Dorpsstraat 4-7251 BB Vorden
Tel. 05752-3006

Neem dan contact op met NTN Thuiszorg.
Wij bieden u: Kraamzorg op maat
Garant ie van zorg

Keuze uit diverse aantrekkelijke
urenpakketten
r.rvun'u kraamzorgverleners
Nainoe samenwerking met

inlichtingen:

HAVl Reizen J.L. HARREN

Gun uw voeten de zachtheid en behaaglijkheid
van deze warm gevoerde mocassin-pantoffel.
Duurzame kwaliteit!

Bent u in
verwachting?

ADVERTEREN
KOST GELD...
NIET
ADVERTEREN
KOST MEER!

zorgverzekeraars
• 24 uur per dag bereikbaarheid,
7 dagen per week
Wanneer u zich in 1994 aanmeldt voor
kraamzorg ontvangt u:
• semafoon in bruikleen voorde
kraamlieer
m een leiuc-verzorgingtpakket voor
de kraamvrouw
BEL VRIJBLIJVEND VOOR INFORMATIE:

05750 -16463
NTN Thuiszorg
Regiobureau Midden-IJssel
Rustoord laan 45F, 7211 AW Eefde

DERDE BLAD
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ZorgGroep start met ^^^^^^^^^~~

gespreksgroep over Ab en Haimeke Winkels 50 jaar getrouwd
rouwverwerking

De ZorgGroep Oost-Gelderland start
op donderdag 26 januari een gespreksgroep voor weduwen en weduwnaars. Deze vorm van groepsmaatschappelijk werk wordt aangeboden
aan de inwoners van de gemeenten
Hengelo, Ruurlo, Stcenderen, Vorden, Warnsveld, Zclhem en Zutphen.
De gespreksgroep is bedoeld voor
hen, die rouwen om het verlies van
hun partner en daar met lotgenoten
over willen praten, van elkaar leren en
samen ervaringen willen delen. Centraal thema is de vraag 'Wat betekent
het om zonder partner verder te moeten?'. De groep komt tien achtereenvolgende donderdagochtenden bijeen
in het wijkgebouw van de ZorgGroep
Oost-Gelderland aan de J.F. Oltmansstraat 14 in Steenderen onder leiding
van twee maatschappelijk werkers.
Belangstellenden voor deze groep
kunnen tot uiterlijk l januari contact
opnemen met Ellen Harmsma (Tel.
05755-1659) of Thca Rovers (Tel.
08342-2151. Zij zijn op werkdagen
tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar. De gespreksgroep is een initiatief van de afdeling maatschappelijk werk van de - onlangs door fusie
ontstane - bedrijfseenheid Zutphen/
De Graafschap van de ZorgGroep
Oost-Gelderland.

SWOVzoekt
vrijwilligers
Het is een algemeen gegeven dat verschillende projektcn in Vorden niet
kunnen funktioneren zonder vrijwilligers. Gelukkig zijn er in Vorden veel
mensen bereid zich in te zetten voor
de oudere mens en graag verschillende werkzaamheden doen. Voor de
dagvcrzorging op de woensdag en de
vrijdag zoekt de stichting Welzijn Ouderen Vorden vrijwilligers die een
dagdeel van de woensdag of de vrijdag de aktiviteitenbegeleidster willen
helpen met de aktivitcitcn en andere
werkzaamheden.
Van deze vrijwilligers wordt een hoge
mate van inzet en betrokkenheid verwacht. Verder moeten ze goed kunnen
luisteren en het belang van ouderen
altijd voorop stellen. De vrijwilligers
worden zo goed mogelijk begeleid en
zijn W.A. verzekerd. De dagopvang
(dinsdag/donderdag) en de dagvcrzorging (woensdag/vrijdag) aan de
Delle 5, achter ' de Wchmc', is bedoeld voor thuiswonende ouderen die
eenzaam zijn en/of veel zorg nodig
hebben. Eenzame ouderen komen
hierdoor in contact met leeftijdgenoten en het thuisfront, dat belast is met
de dagelijkse zorg van langdurig zieken of gehandicapten, kan even op
adem komen.
Voor aanmelding en informatie kunt u
zich melden tot de Stichting Welzijn
Ouderen in Vorden, Raadhuisstr. 6,
tel. 05752-3405. De werkwijze dagopvang/dagvcrzorging wordt ook nog
eens in december onder de Senioren
Rubriek van de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (S.W.O.V.) uiteengezet.

Volgende week dinsdag is het feest
voor Ab en Hanneke Winkels, die
woonachtig zijn aan de Almenseweg.
Op die dag is het namelijk 50 jaar geleden dat zij elkaar op het stadhuis het
ja-woord gaven. Het gouden jubileum
wordt samen met familie en vrienden
gevierd in zaal 'De Herberg'.
Hanneke Winkels-Peters komt van
oorsprong uit Zclhem. 'Op een gegeven moment ben ik als dienstbode in

Vorden komen te werken. Op de boerderij van Sloetjes van de Menkhorst
aan de Schuttersstraat', vertelt mevrouw Winkels (74). Ab Winkels
kwam daar destijds als melkboer. 'Ik
haalde in het buitengebied de melk
op. Dat waren mooie tijden. Je legde
dan het geld voor de melk nog gewoon aan de weg neer en dat werd later dan door de boer meegenomen.
Dat zou tegenwoordig niet meer kun-

nen', aldus de 69-jarige rasechte Vordcnaar.
Het boerenleven is Ab Winkels met
de paplepel ingegoten. 'En ik mag het
nog steeds graag doen. Ik noem mezelf dan ook een hobby-boer. Voor de
hobby houd ik namelijk nog enkele
dikbillen', zo zegt hij.
Het echtpaar Winkels heeft in totaal
twee kinderen en vier achterkleinkinderen.

Oudheidkundige
vereniging 'Vorden4

Heel blinder, vooral ook gezien de
omstandigheden, om na vijfjaar oorlog nog een film te kunnen maken die
nu, vijftig jaar later, nog goed vertoonbaar is. Door de snelheid van de
vertonijfcou je de film een paar keer
moeter^pln om alles en iedereen wat
beter te kunnen herkennen. Maar ook
zonder dat was het voor de aanwezigen meer dan de moeite waard.
Al met al een avond waar de vereniging met tevredenheid op terug kan
zien.

Unicef

Veel informatie over het verzet tijdens
de jaren 40-45 kregen de leden van de
oudheidkundige vereniging 'Vorden'
vorige week dinsdag in zaal Bakker.
Die avond was de heer H. Groot Enzerink uitgenodigd om over zijn belevenissen tijdens genoemde jaren te
komen vertellen.
De heer Groot Enzerink was zelf zeer
akticf bij het verzet betrokken, eerst
in Vorden waar de hulp aan onderduikers het belangrijkste werk was, later
in Overijssel waar hij nauw betrokken
was bij de verspreiding van illegale
bladen zoals 'Trouw'.
Op uitstekende wijze wist Groot Enzerink (schuilnaam Karel Overijssel)
over het door hem meegemaakte te
vertellen en er zodoende een boeiend
verhaal van te maken waarnaar met
veel aandacht geluisterd werd. Voor
wie er op een rustige manier nog eens
van wil kennis nemen: Het boek 'Karel Overijssel, geschreven door
H.W.Poortcrman, geeft een goed
beeld van het verzet in die tijd.
Als sluitstuk van de avond en goed
passend bij het vertelde vertoonde de
heer T. Albers een korte 8m/m film
van de bevrijding en de feesten erna in
1945.

Oecumenische
Adventsdienst
Zondag 27 november begint de Adventstijd. Op deze eerste Adventszondag is er 's avonds in de Gereformeerde kerk een Oecumenische
dienst, uitgaande van de Raad van
Kerken.
Voorganger in deze dienst zal zijn
Pastoor J. vanZeclst. Muzikale medewerking verleent het parochiekoor
Cantcmus Domino.
Verder zullen ook leden van de liturgische commissie van de Raad van
Kerken aan de dienst meewerken.
De Raad van Kerken nodigt een ieder
van harte uit deze Adventsdienst bij te
wonen.

Op vrijdagmorgen 25 november en 9
december zal de Rabobank weer een
stand herbergen van Unicef. Unicef,
het kinderfonds van d^fcfcr. Naties
heeft uw steun hard nocf^Pom kinderen, waar ook ter wereld te helpen.
Als men bv. de kinderen wil helpen in
het voormalige Joegoslavië die hun
kerst in een vluchtelingenkamp doorbrengen, loop dan 25 november of 9
december even binnen bij de Rabobank.
Tal van mooie origineel ontworpen
kerstkaarten zijn te koop, tevens
agenda's en cadeau-artikelen voor
'Sint en kerst'.

H.V.G. Dorp
Op 16 november vierde de H.V.G.
Dorp haar jaarlijkse Sinterklaasfeest.
Nog maar ternauwernood in Holland
gearivcerd bezocht de Goedheiligman Vorden al. Afgewisseld door koffie met gevulde spcculaas door één
van de leden gebakken werden de
pakjes uitgepakt en de gedichten
voorgelezen. Het was een heel gezellige avond die besloten werd met het
zingen van gezang 429.

Bi'j ons
in d'n Achterhook
'De hond wol venaovund ok niks vretn'.
'Dat mot e toch zelf wetn', grommen Jan Hietkamp trugge.
'Wol 't wark vandage neet vlotn, 't liekt mien da'j un betjen sikkeneurug
bunt'.
'Och jao, den jonge van de baas met zien niejermoodse ideeën, den kcarl
daor krie'j wat van. En allemaole theorie, komp net van de hogescholc
en dan zal e hier de boal 's liekzetn. Van sjagerein bunt t'r al un stuk of
drie nao 'naander bedrief estapt en at ut zo deurgcet gaot t'r nog wel
meer. 't Zol heel goed wèan at den jonge cers 's un ticd bi'j un anderen
baas had meteloopn en daor van onder af an begonnen was'.
'Maak t'r ow maor neet tedruk oaver, hee volt nog wel 's un keer op de
snocte en daor leert zuk soort ut beste van'.
Ria prebeern Jan alticd maor zovölle meugeluk op te beurn en spaorn um
ok maor un betjen met ut huuswark dat 's aovends nog gebeuren mos.
En dat was toch alticd nogal wat now ze allebeide nog hen warken gingen.
Half achte gingen ze 's maans beide de dcure uut en goed vicf uur
kwammen ze ok zo ongeveer weer gelieke in huus. Maor dan mos t'r van
alles nog gebeuren, i'j wet wel wat t'r in un huusholling zoal kump
kiekn.
'Vin i'j ok neet dat den hond un ampatten boek hef, ut liekt wel of c
koliek hef'
Jan bekek de hond 's de veur de verwarming lei te braon. 'Kom 's op de
bene, luien stinkerd'.
Jan kreeg um bi'j 'n halsbans en trok um oaverendc.
' A'j ut micn vroagt is c neet arg vlot, zo mo'j d'r nog met nao 'n dokter',
zei Ria die met bezorgde ogen nao 'n hond kek. 'Allo', zei Jan en gaf de
hond un dauw.
Bello leep un paar trad en begon toen te kokhalzen, 't Was maor effen of
t'r leien al beste posjes op de mooie vloerbedekking.
'D'r uut met den hond', reern Ria, 'hee bedarft mien hele huus'. Jan grep
'n hond', en sleppen um deur de kokken en bi'jkökken, die eur posjen ok
nog merkregen, nao buuten.
'Zo', zei Jan, 'spi'j daor maor wictcr', ondcrweil e zien buurman, die net
bi 'j um wol kommen, bi 'jnao van de sokken leep.
'He'j de hond van streek?', vroog den.
'Jao, hee hef alles onder-espojcn, den smeerkees'.
'Da's neet zo mooi maor ik hcbbe gelukkug un goeie boodschap vcur
ow. I'j hebt un vleispakket elot in de aktie van de winkeliers-verenugging. Umda'j gin van tweeen in huus waarn hebt ze ut maor in de fietseschurc ezet, ut stcct onder de warkbanke. Dat wo'k ow effen zeggen'.
Jan vuuln metene nattughcid. Hee vloag nao de schure, dei de lampe an
maor zaog neet volle meer as un kepotte papieren deuze en un paar afgekewde enden wors. Daorumme was Bello straks drck nao de schure
cloopn too te um um vicf uur los had claotn. Had e de dcurc toch moar
dichte edaon too hee zien fietse d 'r in had ezet.
Wat Ria allemaole uutkraomcn too Jan cur ut geval veteln zö'w hier
maor neet opschrieven, daor wod de luu niks wiezer van, bi'j ons in d'n
Achterhook.
H.Leeslman.

Sint Nicolaasaktie
TREKKING 22 NOVEMBER 1994

Vleespakket
Anke Krajenbrink
H. Koning
Harthe Brinkman
J. Rouwenhorst
Roeleveld
J. Waarlc
A. Jansen
H. J. Pardijs sr.
H. Bargcman
Broyl
A.Ubbink
A. Wolsheimer
B. Bordeaux
A. Bargeman
Gerda Bos

HetJcbbink45
Wildenborgseweg 3
Molcnweg 14
Het Stroo 13
Het Vaarwerk 4
Insielindelaan35
Dr. L. Lulofsweg 4
Mossel seweg 4
Strodijk 3
Het Kerspel 8
Hoetinkhof 16
Larcnscwcg
DeGaikhorstl9
De Boonk 27
Het Stroo 14

Vorden
Barchem
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Warnsveld
Vorden
Vorden

DeHorsterkamp23
Enzerinkweg 4
Wilhclminalaanö
Hoetinkhof205
DcDcllc21
Burg.Galleestraat28
Hoetinkhof 3
Hoetinkhof269
Hackforzenweg 15
Insulindelaan 10
Prins Clauslaan 3
Gr. v. limb. strimstraat 7
HetSroo21
Ruurloseweg 97A
Hoetinkhof253
Het Stroo 19
Almenseweg 33
Zutphensewcg 89
Het Vaarwerk 1 3
Kapelweg8A
De Vooornekamp 69
HetMenkveld 1
Memelinkdijk4
Hoetinkhof 31
Hamminkweg2
Margrictlaan 23
Hoetinkhof 183
Brinkerhof 89
Lindescweg21
Kerkhoflaan 3

Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Wichmond
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Kranenburg
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Warnsveld
Hengelo Gld.
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden

Verassingspakket

PCOB
Op 17 november hield de afdeling
Vorden van de PCOB haar maandelijkse ledenbijeenkomst. De voorzitter opende met lezen uit Jacobus l
waar we worden gevraagd niet alleen
te luisteren naar 'Het Woord' maar er
ook naar te leven. Spreker deze middag was mevrouw Hijenk uit Almen.
Zij vertelde over 'het schreiende
kind'. Het is de geschiedenis van een
Joodse student die op zoek gaat naar
'de Rabbi uit Kossor'. Deze Rabbi
bidt niet volgens de vastgestelde teksten, maar onder alle omstandigheden
en voeral. Zo recht uit het hart, het
bidden van het avondgebed hoeft niet
beslist gebonden te zijn aan het verschijen van de derde ster aan de
avondhemel. Een boeiend ontroerend
verhaal, prachtige taal met groot vakmanschap gebracht en met stille aandacht beluisterd. Na de pauze waren
er korte geestige verhalen in dialect.
Met een hartelijk dankwoord tot mevrouw Hijenk werd de middag besloten met het zingen van enkele verzen
uit psalm 89. Al met al een zeer geslaagde middag. Er waren zo'n 60 leden aanwezig.

NTN Kraamzorg start feestelijke actie
De komst van een nieuw gezinslid is een
heerlijk vooruitzicht. De periode voor de
bevalling vergt echter veel voorbereiding
en organisatie. De meeste vrouwen kiezen ervoor om de kraamtijd thuis door te
brengen. Zeker bü zo'n feestelijke gebeurtenis als een geboorte voelt men zich
het prettigst in de eigen, vertrouwde omgeving met de andere gezinsleden.

Bij NTN kan de aanstaande moeder terecht voor kraamzorg, het bureau is
vierentwintig uur per dag, ook in het
weekend bereikbaar. Als er een beroep
gedaan wordt op NTN, is men verzekerd van professionele medewerkers.
Zij beschikken over een brede kennis
op het gebied van verzorging, verpleging en kraamzorg. Door de persoonlijke betrokkenheid van de zorgverleners voelen moederen kind zich daadwerkelijk thuis. ledere situatie is anders en daarom wordt in overleg de
werkelijke behoefte aan zorg bepaald.
Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met persoonlijke wensen.

NTN is met een feestelijke actie gestart. Wanneer men zich nog in 1994
aanmeldt voor kraamzorg, ontvangt
de kraamvrouw een Tevic-kraamverzorgingspakket en de kraamheer een
semafoon in bruikleen.
Wanneer men zich voor kraamzorg wil
aanmelden, kan dit het beste in de
derde maand van de zwangerschap, bij
het regiobureau. Belangrijk is dat men
goed op de hoogte is van het kraamzorgreglement van de zorgverzekeraar.
Sinds 1990 onderhoudt NTN met een
groot aantal van hen dagelijks contact
en kan in individuele zorgsituatie
eventueel als contactpersoon fungeren. Hiernaast heeft de kraamvrouw altijd de mogelijkheid om via NTN extra
uren aan te vragen.
Circa 8 weken voor de vermoedelijke
bevallingsdatum maakt de kraamzorgcoördinator van NTN een afspraak
voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek legt de kraamzorgcoördinator precies uit hoe de kraam-

zorg in z'n werk gaat. Tevens kan men
samen met haar bekijken of alles klaar
is voor de bevalling en voor de kraamtijd thuis. Indien de kraamvrouw dit
wenst kan de kraamzorgverlener assistentie verlenen bij de bevalling.
Na de bevalling draait alles om moeder en kind. De kraamzorgverlener
houdt nauwlettend de gezondheid
van moeder en kind in de gaten. Met
name de begeleiding bij het verzorgen
van de baby speelt tijdens de kraamperiode een belangrijke rol. Ook de zorg
voor de overige gezinsleden berust bij
de zorgverlener. Tijdens en na de
kraamperiode wordt de kraamzorg
met het gezin doorgesproken en waarnodig bijgesteld, zodat alles naar wens
zal verlopen.
Voor meer informatie kan men vrijblijvend contact opnemen met de kraamzorgcoördinator van NTN regioteam
Midden-IJssel in Eefde.

Mw. De Gast
Gal
W. Bielderman
E.G.Kool
A.Ph. Hogendoorn
H. Knoef
G. Gr. Bramd
G. Dissclcn
HeidiDerkscn
B. Schepers
K.L. Kost
M.G.Rothmans
J.Sprukkelhorst
Mijnen
W. Oldenkotte
Daphne Hendriks
W.L. Winkel
A. Schouten
G. E. de Bruyn-Scholten
M.E. Dijkman
H.J. Beerning
C.H.Besseling
Jolanda Kos
RuudHuntink
H.J.Sarink
K.A.Muis
R. Kroes
R. de Jonge
G.J. Groot Jcbbink
R.vanMierlo

Vorden l —
Alexandria l
Het agressieve spel van vorige week
tegen Reunie was bij Vorden het Ie
halfuur ver te zoeken. Met handig en
snel spel trachte Alexandria het Vorden moeilijk te maken. Dit lukte Alexandria goed.
Vanuit een ingooi werd de bal voor
het Vorden's doel gekopt en in de 28e
minuut knalde Marcel Coullier van
dichtbij raak: 0-1. Vijf minuten later
ging Benny Wentink in de fout. Hier
profiteerde de handige Marcel Collier
van en scoorde: 0-2.
Vorden werd nu wakker en tapte uit
een ander vaatje. Een schot van Peter
Hoevcrs werd door doelman Schinkel
gestopt.
In de 43e minuut was het toch Peter
Hoevers die met een laag hard schot
de stand op l -2 bracht.
Even later kreeg Erwin Hengeveld
een dot van een kans om de gelijkmaker aan te tekenen. Erwin schrok
blijkbaar zo dat hij vergat te scoren.
Na de theepauze zette Vorden het aanvallende spel voort. Door stug verdedigen en goed keeperswerk van doelman Schinkel wist Alexandria Vorden
het scoren te beletten.
Vijf minuten voor tijd bracht Erwin
Hengeveld de Alexandria speler
Coullier binnen de beruchte lijn ten
val.
De toegekende pcnalty werd op formidabele wijze door Marinho Besse1 i nk gestopt.
Vorden perste er nu alles uit. Goed
doorzetten van Wilbcrt Grotenhuys
werd uit eindelijk beloond. Zijn voorzet werd ver in blessuretijd door Ronald de Beus via de binnenkant van de
paal ingekopt: 2-2.
Al met al een dik verdiend punt voor
Vorden. Zondag speelt Vorden uit tegen Epsc.

Uitslagen:
Brummen F4 — Vorden F2 5-2, De
Hove El - - Vorden El 2-4, Klein
Dochteren Cl -Vorden Cl 3-0, Vorden l — Alexandria l 2-2, Witkampers 9 — Vorden 7 O-1
Programma
Dierenscboys Dl — Vorden Dl, Vorden E-l — Zutphonia E l, Erica F l Vorden F l, Vorden A l — SKVW A l ,
Longa B2 — Vorden B I , Vorden Cl
- Ratum C l, Epse l - - Vorden l,
RKZVC 2 — Vorden 2, Vorden 3 Peeske 3, Vorden 4 — Neede 4, Zutphania 4 — Vorden 5, Eibergen 7 Vorden 6, Vorden 7 — Ncede 8

Uitslagen Soci
19-11-94: Jeugd afgelast
20-11-94: Sociï — Gorsel 7-3, Be

Quick 3 — Sociï 2 1-5, Sociï 5 Drempt V.5 l -5, Sociï 6 -Erix 61-1.
Programma Sociï
26-11 -94: Sociï F — Garno F, Sociï E
— De Hove E, Sociï D — Warn. boys
D, Sociï B — AlmenB.
27-11-94: Nw. Heeten — Sociï, Sociï
2 — Eerb. boys 3, Pax 9 — Sociï 3,
Sociï 4 — Warns. boys 4, Eerb. boys 8
- Soci 5, SVBV 5 — Sociï 6.

Rattil—ZutphenS
In een wedstrijd die begon met goed
kombinatiespel van beide ploegen,
waarin Ratti een licht veldoverwicht
begon te creëren, omzeilde Zutphén
de buitenspelval en scoorde O-1.
Ratti nam vervolgens meer iniatief en
Jos Schroër kopte de gelijkmaker in
via een goed genomen hoekschop
door Erwin Wecnk. Dinant Hartman
liet nog een mooie kans liggen vlak
voor rust.
In de Ie minuut na rust maakte Antoon Peters een kapitale blunder, wat
goed afgestraft werd: l -2. Kort daarop volgde nog een strafschop door het
verkeerd afstoppen van een tegenspeler. De strafschop werd goed benut
(1-3). In het tumult wat daarna even
onstond maakte Jan Kiefskamp een
trappende beweging en mocht zich
gaan douchen, in de overigens zeer
sportieve wedstrijd. S.v Ratti begon
met 10 man rnet meer agressie en inzet te voetballen wat resutterde in een
strafschop die goed benut werd door
Oscar Bleumink: 2-3. Door het te ver
uitlopen van de doelvcrdediger Réne
Kamperman die een redelijk goede
wedstrijd keepte moest Antoon Peters
de bal nog een keer van de doellijn halen. In de 89e minuut maakte Dinant
Hartman de verdiende gelijkmaker
door goed kombinatiespel met Robby
Heuvelink. Het mag vermeld worden
dat de jongere spelers zich goed ingepast hebben in het team en iedere
wedstrijd het kombinatiespel beter
word waardoor Ratti dit seizoen zeker
in de midden moet kunnen eindigen.

viel men weer in het oude patroon.
Luctor profiteerde optimaal van het
chaotische spel van Ratti en wist in
het resterende half uur van de eerste
helft zeven maal te scoren.
Na de rust probeerden de Dames de
draad nog wel op te pakken, maar het
was meer dat Luctor niet meer zo aandrong dat in de tweede helft de score
beperkt bleef tot drie doelpunten.
Volgende weck moeten de Dames
thuis tegen Puck 3.

Squash
De dames van het Squash Centrum
Vorden speelden zaterdag twee partijen in de derde divisie tegen twee clubs
uit Groningen. Van Haren wonnen ze
met 4-0. Van Squadraat, het universiteits-team van Groningen verloren ze
met 3-1. Alleen Annelies Graham
won haar partij van de technisch goed
en zeer fanatieke Groningse studenten.
Heren l heeft vrijdagavond gewonnen van Ede 3 en heeft daarna drie van
de vier wedstrijden gewonnen. Heren
l staat nu op een gedeelde tweede
plaats.
Heren 2 heeft met 3-1 gemakkelijk
gewonnen van Enschede. Hans Nordc
speelde voor het eerst een officiële
wedstrijd en presteerde uitstekend.
Hij verloor na een zeer spannende
partij net op de valreep met 3-2.

Dames Ratti l
Na de nederlaag vorige week tegen
mededegrant Tubantia was bij de Dames het vertrouwen (onterecht) in eigen kunnen nog verder gedaald en na
een redelijk goed eerst kwartier ver-

Weekendrecept
Vlogman

Bridgeclub
'B.Z.R. Vorden'
Uitslagen van woensdag 16 november 1994:
Groep A: l. mv den Enting/hr Bergman 66.7%
2. dms v Burk/Hendriks 59.8%
3. dms v d Berg/Meijer 55.9%
Groep B: 1. dms de Jong/Klaascn
65.4%
2. dms v Alphen/Warnaar 57. l %
3. dms Bouman/Horstink 54.2%

L.R. en
P.C. de graafschap
Tijdens de indoor-springwedstrijden
die op z^fcdag 19 en zondag 20 november ^^iarchcm werden gehouden, behaalden de ruiters en amazones de volgende resultaten:
Ponies: B ij het B-springen categorie D
behaalde Jienie Heuvelink metGorby
de 2e [^B. Jessica Peppelenbosch
met Keilde 3e prijs en Maina Gotink
met Utah de 4e prijs.
Rodie Heuvelink behaalde met Rayka
de 3e prijs in het B-springen, categorie C.
Paarden: B ij het B-springen/klassiek
parcours behaalde Reinoud MAalderink met Briënta de 7e prijs en Benold
Halfman met Exposure de 10e prijs;
Bcrnold behaalde bovendien de 4e
prijs bij het progressief springen.
Bij het L-springen/klassiek parcours
behaalde Martine Rutting met Erasmus de 2e prijs

Tjaptjoy

Dash Heren l

Bereidingstijd: 30 minuten

De streekderby tegen DVO uit Hengelo is de laatste jaren altijd een beladen wedstrijd geweest. Dit keer was
het Dash, gesponsord door Karel's
sportcentrum, die te veel met zichzelf
bezig was. DVO had in de eerste twee
sets het betere van het spel. Het Vordense blok was niet opgewassen tegen de buitenaanvallers van DVO, de
setstanden waren 8-15 en 10-15.
In de derde set was er meer zelfvertrouwen bij Dash en kwam men op
een voorsprong van 13-11. Helaas
was het geluk niet aan de vordense
kant en werd de set en de wedstrijd
uiteindelijk toch met 13-15 verloren.

Benodigheden voor 4 personen:
300 gram in smalle repen gesneden magere varkenslapjes; 5 eetlepels
slaolie; l middelgrote gesnipperde ui; 2 geperste teentjes knoflook; l
stukje gemberwortel of 1/2 eetlcpcl gemberpoeder; 200 gram in plakjes
gesneden wortels; 150 gram in reepjes gesneden Chinese of witte kool; l
Ongeschilde gewassen grof gesneden komkommer; 2 dunne in plakjes
gesneden stangen prei; 2 deciliter bouillon; 150 gram taugé; l eetlepel
droge sherry; l/2eetlepelsojasaus; l eetlepel maizena; peper; zout.
Benodigde keukengerei:
mes, wok of wadjan (eventueel grote vlees of koekepan), knoflookpers,
vergiet.
Bereidingswijze:
1. Controleer het vlees en snijd lange reepjes over dwars door.
2. Laat de olie in de pan goed warm worde. Bak daarin het vlees in korte
tijd mooi van kleur en fruit op het laatst de ui met de knoflook nog even
mee.
3. Knijp de gember boven de pan uit in de knoflookpers of voeg het gemberpoeder toe.
4. Schep de wortel, kool, komkommer en prei door het vlees. Schenk na
even aanbakken de hete bouilion langs de wand langzaam in de pan.
Voeg de champignons toe.
5. Was de taugé met veel water. Verwijder de drijvende groene dopjes en
schud de taugé in het vergiet goed droog.
6. Maak een glad papje van de sherry, de sojasaus en de maizena.
7. Doe de taugé in de pan bij de andere groente en het vlees. Roer alles
goed door elkaar. Neem de pan van de warmtebron en roer het maizenapapje door de inhoud.
8. Laat de tjap tjoy even zacht koken. Maak het gerecht naar smaak af
met zout en peper. Dien het direct op.

Tip van de kok:
Variccr de groente naar gelang van de tijd van het jaar en de verkrijgbaarheid, maar kies altijd uit de soorten, die kort verhit, heerlijk knapperig
van smaak zijn.
Geef het gerecht een nog wat 'echter' tintje met de in reepjes gesneden
inhoud van l blikje (l40 gram) bamboe en verhoog de smaak van vlees
met groente met een flinke mespunt ve-tsin.
Vervang het varkensvlees door reepjes kippefilet of door dun gesneden
runderbaklap. Gebruik bij kippevlees bij voorkeur 1/2 kippebouiliontablet.

Afgelopen zaterdag organiseerde
wielerclub De Stofwolk uit Eibergen
de district kampioenschappen. Nieuweling Jaldert Steenblik reed zich
naat een 15c plaats.
Andre Bargeman werd 8e junior.
Rudie Peters l Ie bij de cyclo sportieven.
Harrie Eggink fietsste zich bij de veteranen naar een 13e plaats Ben Peters
werd 14e en Jan Pieters 15e.
Peter Makkink, Martin Weijers en Edwin Maalderink eindigen in de middenmoot bij de amateurs.
In de zesde G.P.W. cross te Nijverdal
werd Andre Bargeman 2e bij de junioren en Jan Pieterse 4e in de veteranen klasse.
De gebroeders Peters reden in het
plaatsje Zeeland (Brabant) allebei in
hun eigen catogorie naar een 16e
plaats.

Uitvoering W.I.K.
De gymnastiek vereniging W.I.K. in
Wichmond houdt Zaterdag 26 november haar jaarlijkse uitvoering in
de sporthal 'de Lankhorst'. De avond
is voor de scholieren van de basisscholen vrij toegang.

Wi

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

Fam. Klein Brinke, Brinkerhof33, tel. 2663
Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorie weg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W Alexanderlaan
DeHorsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenscwcg
Rond weg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
DeDellc
Dr. Staringstraat
P. van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordcnscboswcg

Fam. Koren, ElshoflS, tel. 2466
DcDocschot
HetStroo
HetEelmcrink
Strodijkl t/m 15en2
DcLacgte

Voornckamp
Addinkhof
HetHeijink
Hoetinkhof

Fam. de Weerd,Enkwegl5A, tel. 1030

Uitslagen jeugd
Vios B B l — Ratti B l: 16-0; Ratti C l
-H en K Cl: 1-3; Ratti El — Rietmolen El: 6-3; Neede Fm — Ratti Fl:
afgelast; te spelen wedstrijden
26-11'96; Ratti Al - - Gendringen
A2; Rstti B l — Erix B l; Lochem C3
- Ratti Dl; Neede D2 — Ratti Dl;
Rati El — Eibergen E2; SSSE F l Ratti Fl

R.T.V.

Waterpolo
De Heren II van Vorden hebben de
waterpolowcdstrijd tegen de IJssclmecuwcn II met 12-6 gewonnen. De
doelpunten werden gescoord door
Herwin Wilgcnhof (2x), Arjan Mengerink (5x), Frans Karmiggelt (3x) en
Rudi Sloot en Kier Knol.

Graafschaprijders
vol goede moed
naarkampioensrit
Motorclub De Graafschaprijdcrs zal
het komend weekend met twee teams
deelnemen aan de kampioensrit (Enduro) van de KNM V wcljffci Havelte
wordt gehouden. Het ccrSPteam van
De Graafschaprijders bestaat uit de
coureurs Peter en Lubcrt Lcnselink,
Rien Strappcl en Simon Schram. Het
tweede team bestaat uit Marcel Bulten, Stafan Braakhckke, J^kStuyvenberg en Frank Arcndsen. ^^
Individueel hebben Peter Lenselink in
de 250 CC Senioren en Stefan Braakhekke in de klasse 125 CC Senioren
nog steeds goede kansen om bij de
eerste drie in hun klasse te eindigen.
De Vordense deelnemers worden vrijdag 25 en zaterdag 26 november vergezeld door een enthousiaste supportersschare.

S. v. VGravenzande straat
H. van Bramerenstraat
H.K. van Ge jreweg
Schoolstraat
Gr. vanLirnburg-Stirumstraat

Fam. Alofs, MispelkampdijkSO, tel. 3309
B.Gallécstraat
Pr. Bernhardweg
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
De Eendracht
Srriidsstraat
Zuivelhof

Programma:
Vr 25-11: H nekr. DASH 3 — WSV 2
Za 26-11 :HP Vios 3- DASH 2,D3A
Vios l- DASH 2, D3A Vios 3-DASH
4, MA Vios l- DASH l, D 3e Div B
DASH/SORBO- Holyoke, H l DASH
2- Bruvoe 2, H3A DASH 3- Gorssel
2, D4A DASH 5- Gorssel l, D4B
DASH 6- Sociï 2, MC2 dash l- Heeten l , JB DASH l -Boem l, JC DASH
l - Gorssel l. Wo 30-11: Hrekr. Devoko3-DASHl.

Molcnwcg
Insulindelaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Mulderskamp
Almenscwcg
Het Hoge
Overweg

Fam. Bargeman, Horsterkamp25, tel. 1258
De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
HetWiemelink
Ruurloscweg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphensewej
Groeneweg

Fam. Hulshof, De Stroetl6, tel. 3397
HetJebbink
De Boonk
HetElshof
De Haar
DcSteege
HetGulik
HetWiemelink
HetVaarwerk

HetMoIenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
De Hanekamp
DeStroct
HetKerspel
Mispelkampdijk

Jong Gelre
Er zijn miljoenen redenen om
UNICEF kaarten te kopen...

De afdeling Vorden van Jong Gclrc
houdt vrijdagavond 25 november in
het Dorpscentrum haar najaarsvergadering. Tijdens deze vergadering zal
onder andere aan bod komen de
'overdracht' aan het provinciaal bestuur. Over de hoogte van het bedrag
zal die avond beslist worden. Tevens
komt de begroting 1995 aan de orde.
Bij de bestuursvcrkiezing zijn de aftredende leden Gcrard Harmscn en
Herbcrt Hulstijn herkiesbaar.

KPO Vierakker

Uitslagen:
Wo 16-11: H rekr. Deventer 3- DASH
3 ... vr 18-11: H rckr. Hcctcn 2DASH l -. Za 19-11: Hl DVO
2-DASH 2 3-0, H3A Epse l - DASH 3
2-1, D2A DVO 3- DASH 3 0-3.D4B
Epse 2-DASH 6 0-3, MC2 Voorw. 1Dash l 1-2, JB 2 Gorssel l-DASH l
1-2,JC WSV l- DASH l 3-0, HP
DASH l- DVO l 0-3, DP DASH 2Devcnternl 1-3, D3A DASH 4-DVO
52-1, D4C DASH 7- Wilp 2 0-3, MA
DASH l-Heeten l 3-1.

B. vanHackfortweg
Van Heeckcrenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

Kerstkaarten, kalenders,
puzzels, knuffels, boeken
en andere geschenken.

... en dat zijn allemaal kinderen
Bel voor de nieuwe Najaarscatalogus:
070 - 333 93 00

Op 15 november had de KPO Vierakker weer haar maandelijkse bijeenkomst in 't St. Ludgcrusgebouw. Na
het openingsgedicht van de voorzitster was er een woord van welkom
voor mevrouw Klomps van het Leger
des Hcils, evenals voor Brigitte
Driesscn, consulcntc van de KPO
Arnhem. Zij kwam om de leden er toe
te bewegen om zitting te nemen in het
KPO bestuur. Dit had weinig resultaat, dat al was te zien aan de cnquctcfurmulicrcn die van de leden teruggekomen waren.
Hierna kwam mevrouw Klomps aan
het woord. Zij is officier van Het Leger des Heils en tevens pastoraal begeleider van verstandelijk gehandicapten. Zij is inmiddels 14 jaar bij het
Leger, samen met haar man, wat verplicht is. Op een zeer luchtige manier
vertelde ze over haar werk, waarna er
ruim gelegenheid was om vragen te
stellen. De voorzitster bedankte haar
aan het einde van de bijeenkomst en
bood mevrouw Klomps ccn envelop
met inhoud aan.

C/l

Waarom
zo'n haast?

C€/l

Stap eerst eens rustig
bij ons binnen.

U heeft volkomen gelijk:
„Wij zijn TE VROEG!", maar...
als u straks niet "TE LAAT"
wilt zijn is dit het moment
even tijd te maken om een
Kerstkaart voor uw relaties
uit te kiezen.

Uitgebreider dan ooit.

AGENTSCHAP WARNSVELD:

DA-DROGISTERIJ
PARFUMERIE - ZONNEBANK

HH HELE Ji»fl OOOB VERKOOP STAOSPOSrZEGELS
OffilMJE 45

-

WMNSVELO

-

TtlEfOON 2)36}

Wij tonen u graag de nieuwste
huwelijkskollektie!
En... wij helpen u graag met de tekst

DRUKKERIJ

WEEVERS

NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

AGENTSCHAP HENGELO (G):

marlanne
Folix Takkenkamp
Ruurlosewcg 5 • Hengelo (GIO ) - lel. J062

AGENTSCHAP STEENDEREN:

AGENTSCHAP HUURLO:

FILIAAL ZUTPHEN:

BOEKHANDEL

Drukkerij Weevers heeft diverse
Kerstkaarten in haar kollektie
opgenomen waarmee u niet alleen
uw relaties uw Kerst-Nieuwjaarsgroet
brengt, maar tevens o.a.
Het Wereld Natuur Fonds of
Amnesty International kunt steunen.
Het is ook mogelijk Unicef kaarten bij
ons te bestellen.

HOYTINK

WEVO-DRLK

Mevr. VAN VELDHUIZENONSTENK

NIEUWSTAD 29-7201 WK ZUTPHEN -TEL. 05750 - 1230G

DRUKKERIJ

WEEVERS

NIEUWSTAD 30 POSTBUS 22 725O AA VORDEN
TELEFOON O5752-101O
TELEFAX O3752-1O8O

WEVODRLK

NIEUWSTAD 2» - 72O I NK ZUTPMEN - TEL/FAX OB7BO • 123OO

leder jaar wordt ergens in
ex-Joegoslavië een 'Zomerschool' georganiseerd voor
studenten van verschillende
nationale en religieuze achtergronden. Ze komen uit alle delen van het land. En studenten uit Turkije,
uit Engeland en uit Nederland praten en studeren mee. Het gaat over nationalisme
en religie, over mensenrechten en tolerantie, over racisme en democratie.
Europeace steunt deze unieke Zomerschool. Help de Zomerschool!
^^

6990647

Telefoon (070) 350 71 00. C e l s t r a a t 60, 2585 TN Den Haag

DOOR DEZE BRIL
ZIE JE PAS GOED
HOE BELANGRIJK
HET WERK VAN DE
HARTSTICHTING IS.

GROTGnHUIJS

B..pRinseLuiie"flflnBieDinGen

Hart- en vaatziekten vormen nog steeds
de grootste bedreiging voor de volksgezondheid in ons land.
De Nederlandse Hartstichting bestrijdt,
vooral met uw hulp, deze verraderlijke
volksziekte nr.1. Met resultaat, want niet
alleen daalde het aantal sterfgevallen,
maar ook de behandeling van
hartpatiënten en de operatietechnieken
konden in de afgelopen jaren aanzienlijk
worden verbeterd.

Helaas is de Hartstichting nog
lang niet overbodig geworden,
Zolang 41% van alle sterfgevallen het
gevolg is van hart- en vaatziekten,
verdient wetenschappelijk onderzoek de
allergrootste steun.
Alleen uw hulp maakt dit levensreddend
onderzoek mogelijk. Er is geen sterk
vergrotende operatiebril voor nodig om de
noodzaak daarvan in te zien. Mogen wij
daarom op u rekenen?
lp) nederiandse hartstichting
\]X vrienden van de hartstichting
Postbus 300 - 2501 CH Den Haag

GIRO 300 - BANK 70.70.70.600... HET LEVEN
VAN U EN VAN ANDEREN IS HET WAARD!

Wist U
dat wij veel
aandacht besteden
aan 'n perfekte verzorging
Van Uw Kerstpakket of
fruitschaal?
DEZE AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN WOENSDAG 23 t/hn ZATERDAG 26 NOVEMBER

Extra hoge
actietarieven
voor deposito's

r
2 december

JAN OTTINK BAND
Opname live CD. Aanvang 20.00 uur. Voorverkoop hfl. 10,- pp. (beperkt aantal)

3 december

bij de SNS bank in Vorden.

DANSAVOND m.m.v HAMMOND FOUR
aanvang 20.30 uur
Entree hfl. 8,50 pp. (incl. kopje koffie en bittergarnituur)

26 december TWEEDE KERSTDAG

Ter gelegenheid van de heropening van het vernieuwde
kantoor in Vorden én de
viering van het 175-jarig
jubileum, biedt de SNS bank
in Vorden een speciaal tarief
voor depositorekeningen.
Alleen in de week van 28
november t/m 2 december
1994 gelden voor nieuw te
openen SNS keuzedeposito's
met jaarrente de volgende
extra hoge rentetarieven:

Bedragen van f 1.000,- tot
f 10.000,-*:
5 t/m 9 jaar vast

GRANDIOOS
KERSTBUFFET DANSANT
m m v het RETURN COMBO

/ /4 /O

Ontvangst 16.00 uur aanvang buffet 17.00 uur.
Prijs per couvert hfl. 82,50 inclusief welkomstdrankje. Reserveer op tijd.

Bedragen vanaf f 10.000,-*:

VERGEET U NIET VOOR DE FEESTDAGEN
ZO'N OVERHEERLIJKE SALADE TE BESTELLEN.

5 t/m 9 jaar vast T */2 /G

* in veelvouden van f 1.000,-

bodet
poaega

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

L

RUNDVLEESPAKKET: v.a. i5k g

SNS bank Gelderland

Mager braadvlees, riblap, sucadelapjes, schenkel,
runderworst/-gchakt, socpvlees, rolladc, poulct
VOOR f 11,95/küo

Decanijeweg 3, 7251BP Vorden, telefoon 05752-1988

Winterschilder
GEEN F 50,- MAAR F 75,-.
STRIJK OP DIE EXTRA HOGE PREMIE.
Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden
Gevestigd in het pond van
v/h schildersbedrijf Uitenvcerd
Tel. 05752-3999
Fax 05752-3429

VLEESVEEBEDRIJF

Heren
pantalons
merk: Sporman

„DE HUIKERT"

NlliUWE KOLLEKT1I^»ERDEDEKKING
EN RAAMDEKORATIE^ UW
WOONSERVICEWlNKEL.

^—

Bel voor folder of informatie Angela Sasse of Angcla
Taken
Tel. 05739 -1202
/KiuliM toojirilinKk' hoi

' mini van iiiu 1 .

^
r^ fT"^ ff^ T^V l
M l \
^ | .- «• «f-\ T^L
l
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katoen div. kleuren
alle maten

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Ruime sortering glas - Spintinrichting - Behangwcrk
Winkel in verf, behang etc.
In onze spuitinrichting kunnen wij al
UW SPUITWERK VERZORGEN
van alle meubels, zoals stoelen/salontafels/wandmeubels.
zowel blank als kletirwcrk en alle andere voorkomende
spuitwerkzaamheden, bijv. stellingen, radiatoren,
aanrechtdeurtjesetc.

winkelwaarde: 198.-

129.-

NU

•'•Als wij klaar zijn met het Schilderwerk,

WoonServiceWinkel brengt 3 soorten kwaliteitstapijt in de populaire prijsklasse
van rond de honderd piek. Profiteer ervan zolang het kan! In de WoonServiceWinkel
snijdt het mes aan twee kanten: U koopt de beste kwaliteit. U profiteert van verrassend voordeel. Zie voor meer messcherpe aanbiedingen onze folder.

dan is 't ook af!

HET NIEUWSTE BOEK VAN
RIEN POORTVLIET:

KINDERVERSJES ! ƒ 39,95
(ook op CD)

Rien Poortvliet
NATUURKALENDER 1995
ƒ 35,00

rnodécervtrum

Tennissen
ruurlo
Dorpsstraat 22, 7261 AX Ruurlo
Telefoon: 05735-1438

HOOGPOOLTAPIJT: ElDORADO. Een dikke

(verder van Rien nog
postpapier, memobloks

ttt

etc.)

A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRIJF

• Z A N D - EN G R I N D H A N D E L

A. HEITKONIG

Bel ons voor

DE WINTERSCHILDER
CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schidersbednjf
D
Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
b.g.g. 05752-2039

kwaliteit lussentapijt van 100% synthetische
garens. Action-back rug. In div. kleuren.
500 cm br. p.str.m. 149.14 Q
400 cm br. p.str.m.
Tijdelijk l l«/i™

Vervaardigd uit Scotchgardbehandelde (dus vuilwerende)
polyamide garens. Actionback rug. Div. kleuren. 500 cm
br. p.str.m. 169.-. 400 cm br.
p.str.m.
Tijdelijk

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

periode 7 november 1994 t/m 24 maart 1995
Voor particulieren f 75,- premie per man per dag. Voor
andere opdrachtgevers f 35,- premie per man per dag.

ttt

BOUCLÉ-TAPIJT
MANGUALDA.

Voor al uw leveringen van zand, grind, grond en
korrelmix (gebroken puin).
Raadhuisstraat 22 - 7251 AB Vorden - Tel. (05752) 3100

VOOR INTENSIEF GEBRUIK: FARDELA. Zware

kwaliteit, exclusief voor WoonServiceWinkel.
100% Polyamide garens op action-back
rug. Veel keuzekleuren.
400 cm br. p.str.m.
Nu
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LAMMERS

WOON
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Burg. Galléestraat 26, 7251 EB Vorden
Telefoon 05752 - 1421

CONTACT

VIERDE BLAD
Donderdag 24 november 1994
56e jaargang no. 35

NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

••V:ERGUNNINGEN
In de weck van 14 tot en met 18 november jongstleden hebben burgemeester en wethouders vergunning
verleend aan:
- de heer J.A.J. Hcssclink, voor het
bouwen van een sportcentrum op
het perceel Overweg 16 te Vorden;
- de heer R. Kater, voor het vellen
van l meidoorn op het perceel Molenweg 13 te Vorden;
- de heer J. Wcssselink, voor het vellen van 2 fijnsparrcn en l prunus
op het perceel Zutphenseweg 34 te
Vorden;
- de heer B.T. Korenblik, voor het
vellen van l ceder op het perceel
Hoctinkhof 70 te Vorden;
- de heer A. Hoogstra, voor het vellen van 20 larixcn en 15 berken op
het perceel Enzerinckweg 12 te
Vorden.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
binnen 6 weken na bekendmaking
van de vergunningen aan vergunningverkrijgers, tegen deze vergunningen
een bezwaarschrift indienen.

NGEKOMEN
BOUWAANVRAAG
Op 18 november 1994 hebben T.
Goossens en H. Schut een vergunning
gevraagd voor het bouwen van een
serre op het perceel Zutphenseweg 78
te Vorden.

P'» -::ir

-r

j • VOORLICHTINGSAVOND OVER HET
WELZIJNSPLAN
Op 28 november 1994 hebt u de gelegenheid om in te spreken over het
welzijnsplan. Deze avond begint om
20.00 uur in het Dorpscentrum.
Het welzijnsplan kunt u inzien in het
gemeentehuis.

• Telefoon gemeente: 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752'7444.
M H ét gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
B 00 tot 12.30 uur-op woensdag
OOk van 1330 tot 17.00 uur.
Burgemeester E J.C. Kamerling:
Op af spraak.
Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9*10 uur en
volgens afspraak.
Wethouder D. Mulderije-Meulenbroek: donderdagmorgen 10.0011 00 uur en volgens af spraak.
Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt hij de receptie van
het gemeentehuis.

T MILIEUBEHEER OPENBARE
MELDING

KENNISGEVING

In het gemeentehuis van Vorden, sektor Grondgebied, buro milieu, ligt vanaf 25
november 1994 ot en met 23 december 1994, gedurende de openingstijden van
het gemeentehuis ter inzage een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid l) van
de heer J. Brinkman, Deldenseweg 5 te Vorden voor het van toepassing worden
van het Besluit opslag propaan Wet Milieubeheer op het perceel Deldenseweg 5
te Vorden.
Deze melding ligt eveneens gedurende de openingstijden van het Dorpscentrum daar ter inzage.

.• BEGROTING 1995 ENMEERJARENBELEIDSPLAN
1995-1998
Op dinsdag 13 december aanstaande behandelt de gemeenteraad de begroting
1995 en het meerjarenbeleidslan 1995-1998. De procedure voor de behandel ing
van de begroting is anders dan andere jaren.
Voor het eerst publiceren burgemeester en wethouders de algemene beschouwingen van de politieke fracties in de gemeenterad (CDA, D 66 PvdA en de
VVD) in zijn geheel in deze gemeentelijke voorlichtingsrubriek. De antwoorden van de vragen die de poltiieke fracties stellen in die algemene beschouwingen, plaatsen burgemeester en wethouders eveneens weer in deze rubriek.
Tijdens de vergadering op 13 december, die om 19.30 uur in het gemeentehuis
begint, vindt dan de uiteindelijke besluitvorming plaats over de begroting.

CDA

OLITIEK PROGRAM

Algemene beschouwingen CDA-FRACTIE Vorden, november 1994
'Wat een gezellig dorp, alles is er te koop en het ziet er zo reuze gezellig uit. Wij
komen uit Warnsveld om hier te winkelen, in de zomer fietsen we vaak even
naar jullie dorp. En dan binnenkort met kerst. Dan komen we ook!'
Als dat wordt gehoord in een winkel op de zaterdagochtend waarop deze algemene beschouwing moet worden opgesteld, is het niet moeilijk om met een
zekere tevredenheid even terug te bl ikken naar het afgelopen jaar.
Grote investeringen zijn uitgevoerd in de infrastructuur van het dorpscentrum,
het zwembad is gerenoveerd en dat alles zonder te gaan potverteren. Op een
zorgvuldige wijze zijn gereserveerde fondsen aangewend om dit te realiseren.
Als dan uiteindelijk kan worden geconcludeerd dat de FINANCIËLE POSITIE
van de gemeente een gedegen indruk achterlaat, niet alleen uw vaststelling maar
ook de opmerking van de accountant, dan kunnen we met vertrouwen de meerjaren begroting 95-98 gaan behandelen.
Vooraf enkele opmerkingen over de positie van de gemeente in het algemeen,
ten nieuw kabinet, een nieuw geluid?
Staatssecretaris Van de Vondervoort liet in haar maiden-speech op het IPO-congres duidelijk horen dat de vorming van nieuwe regio's met grote bestuurlijke
bevoegdheden, wat haar betreft, niet voor de hand ligt. Terug naar drie
BESTUURSLAGEN: Rijk, provincie en gemeenten. En als die gemeenten niet
groot genoeg zijn om de taken aan te kunnen, dan zal, aldus de staatssecretaris,
vanzelf of anders op initiatief van de provincie gemeentelijke herindeling tot
stand komen.
Hoe groot die nieuwe gemeente moet zijn liet ze in het midden: 10.000, 18.000
of 40.000 inwoners? Hoe dan ook, in al die opties is Vorden als zelfstandige
gemeente te klein. En toch heeft ons dorp alles wat een gemeente wil bieden:

een goed voorzieningenniveau, een actieve ondernemersvereniging, een actief
verenigingsleven, een zich uitbreidend bedrijventerrein en een gezonde financiële positie van de gemeentelijke huishouding.
Als KLEINE GEMEENTE hebben we autonoom beslist hoe ons dorpscentrum
er uit gaat zien, dat we ook in het buitengebied riolering gaan aanleggen zonder
grote eigen bijdrage van de betrokkenen, hebben we besloten geen zandwegen
meer te gaan asfalteren, afgesproken dat we ons zwembad willen handhaven,
voeren we een minimabeleid met een Vordens gezicht, geven we ruimere bouwpercelen af tegen een lagere prijs dan grotere gemeenten, hebben we voortvarender dan grotere gemeenten de gescheiden huisvuilinzameling ingevoerd,
staan we 's morgens al vroeg klaar om rijbewijzen af te geven enz. enz.
Gelijk moeten we ook constateren dat nogal wat NIEUWE TAKEN die op het
bord van de gemeente komen steeds complexer worden en beter in groter verband kunnen worden aangepakt en uitgevoerd. Vandaar ook ons actief deelnemen aan het Gewest Midden IJssel op het terrein van de milieutaken, volkshuisvestingstaken, de volksgezondheid en de brandweersamenwerking.
Over die samenwerking zijn we best tevreden, zij het dat de democratische
besluitvorming wel ver van de burger komt te staan, ook al is het verlengd
lokaal bestuur.
Bovendien weten we dat veel taken slechts kunnen worden opgepakt door
externe deskundigen in te huren. Het is zeker niet gemakkelijk voor het
gemeentelijk apparaat van een dorp van dik 8000 inwoners al die taken te
behappen.
Deze zaken afwegend moeten we bereid zijn, zij het met heel véél schroom, met
de staatssecretaris mee te denken en niet als een struisvogel opereren.
Voor de CDA-fractie betekent dit dat we de komende jaren alle zeilen zullen
moeten bijzetten om de VORDENSE BELANGEN steeds in het oog te houden
en gelijktijdig open, ook naar onze dorpsgenoten, mee gaan denken en praten
over TOEKOMSTIGE BESTUURLIJKE ONTWIKKELINGEN.
Op dit moment werken we als gemeente in intergemeentelijke samenwerking
en in het kader van de WGR op positieve manier samen met anderen aan het
oplossen van allerlei problemen. De ontwikkelingen rondom de fusie van het
Gewest met het Samenwerkingsverband Oost-Veluwe roepen nogal wat vragen
op die voor het eind van het jaar beantwoord moeten worden. Vragen van
bestuurlijke en financiële aard. Van belang is dat deze fusie, nu veel minder
taken dan in eerste instantie werd verwacht worden neergelegd bij de nieuwe
regio Stedendriehoek , een duidelijke meerwaarde blijft hebben en zeker niet
een extra financieel beslag op gemeentelijke middelen gaat leggen.
Deze schaalvergroting moet uiteindelijk een behoorlijk rendement opleveren.
Dat was immers de bedoeling.
Dat zal uiteindelijk toch ook de bedoeling van de staatssecretaris geweest zijn
toen zetoar uitspraken deed: schaalvergroting levert een duidelijke MEERWAAR^Bop voor bestuur en bewoners, anders moet je er nd^fcaan gaan
beginnen
T*
Want in een kleine gemeente staat, hopen we, het bestuur nog altijd het dichtst
bij de burger?!'
Nu wil U|amens de CDA-fractie ingaan op de meerjarenbegrot^Ben de aan:Wret noemen
gekond^l beleidsvoornemens. Vooraf wil ik op merken dat heUlret
van zaken geenszins betekent dat deze niet van belang zijn maar dat deze op dit
moment bij ons geen vragen of opmerkingen oproepen.
Ook het komend jaar komen beslissingen op ons af die een groot beslag op
gemeentelijke middelen zullen leggen, te denken valt aan de voortzetting van
het rioleringsplan, de aanpak en de ontsluiting van het industrieterrein, het
wegcnbeheer, de onderhoudsdplanning gemeentelijke gebouwen, de aanleg
van een fietspad langs de Lankhorsterstraat, de traceestudie, het verkeersveiligheidsbeleid.
Desondanks kondigt u aan de OZB-VERHOGING op 2,3% te kunnen houden.
Voorwaar een goede prestatie! Immers de bouw- en andere kosten stijgen toch
nog behoorlijk.
U stelt voor de komende jaren dit percentage verhoging vast te leggen. Dit willen we u best na zeggen, maar dan met een slag om de arm, gezien nogal wat
onzekere scenario's (huisvesting gemeentelijk apparaat, hogere lasten wegenbeheer, minder ontvangsten gemeentefonds). Of zijn wij zwartkijkers?
Ik hoop dat u gelijk hebt, het mag zelfs nog wel ietsje minder.
INZET van WVG-GELDEN in de lopende begroting betekent niet dat we (of
degenen waarvoor de regeling is bestemd) risico's lopen?
Dat u de VOORZIENING GLADHEIDSBESTRIJDING op den duur tot O
reduceert en jaarlijks een bedrag opneemt in de begroting voor gladheidheidsbestrijding is geheel conform onze wens van vorig jaar en jaren daarvoor. (Koekoek zou hier zeggen: 'dat heb ik altijd al gezegd')
Als de gladheidsbestrijding maar blijft op het huidige niveau!!
Voor het eerst is de GEMEENTEREKENING van het vorig jaar opgenomen in
de begroting. Onze complimenten voor de wethouder van financiën! Zo hoort
het!!
Wij steunen uw voorstel om de kostenplaatsen voor personeel GEFASEERD
DOOR TE BEREKENEN in de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de
begrafenisrechten.
Wij maken ons wel zorgen over de nog steeds stijgende kosten voor deze posten. De burger krijgt dan wel nauwelijks een belastingverhoging van de
.gemeente in de bus, maar de afvalstoffenheffing en de rioolhcffing lopen wel
jaarlijks op.
Gelukkig beschikken we over een GOED MINIMABELEID, maar de groepen
net boven de grens moeten naast de jaarlijkse huurprijs- en energieprijsverhoging ook deze verhoging nog opbrengen.
Uw voorstel tot gefaseerde verhoging verzacht de pijn, vandaar onze steun.
Het maakt niet uit hoeveel (tuin)afval men in de container stopt, het kost toch
hetzelfde. Elke stimulans om milieubewust met verpakkingsmiddelen om te
gaan ontbreekt tot gekozen wordt voor een GEDIFFERENTIEERD TARIEF
voor afvalstoffenheffing: wie minder (tuin)afval levert betaalt minder. Hoever
zijn de ontwikkelingen, wordt u niet ongeduldig?
Wanneer wordt de HERINRICHTING GEËVALUEERD, praten we over het
parkeren in het dorp? Het bedrag dat nog over is van de herinrichting heeft dat al
een bestemming? Niet elke straatsteen ligt lekker, maar dat hoeven wij toch niet
te betalen?
Voor we groen licht geven tot RENOVATIE VAN DE BRUG (leuning) van het
kasteel willen we graag mogelijke alternatieven zien.
Het kasteel zonder brug behoort in onze visie ook tot de opties. Eeuwen geleden
lag er ook geen brug en nu deze er in 1994 ligt heeft de brug geen echte functie.
In mijn fantasie zie ik hoe in de vorige eeuw de rijtuigen af en aan reden en
gasten het prachtige kasteel betraden. Toen had deze brug een functie.
Naast sloop is restauratie in het kader van een werkgelegenheids- en scholingsproject voor werklozen ook mogelijk?
We wachten uw voorstel (met ALTERNATIEVEN) af? Als het niet nodig was

(veiligheid) wisten we op voorhand al dat we de aanpak van de brug naar volgende begrotingsjaren zouden schuiven.
Zelf hebben we gevraagd om ruimere OPENSTELLING van de GEMEENTEWERF in het kader van meer serviceverlening voor de bevolking.
Dat u op die voorstellen uit het beleidsprogram zo snel reageert toont uw inzet
dit beleidsprogram stevig op te pakken.
Nu wij echter de financiële consequenties, die in april niet voorhanden waren,
overzien, moeten we zeggen dat dit ons eigenlijk te ver gaat. Structureel deze
post opnemen in de begroting ligt ons zwaar op de maag. Zo vaak gaat een
inwoner van Vorden nu ook weer niet met het chemisch afval naar de gemeentewerf. Velen kunnen wel overdag en zitten niet te wachten op openstelling op de
zaterdagmorgen. Voor hen die niet op normale werktijden in de gelegenheid
zijn hun afval af te leveren is een verlengde openstelling tot 18.00 uur (l dag in
de week/maand) een redelijk alternatief voor de zaterdag. Wilt u met zo'n voorstel komen en daar het kostenplaatje bij maken?
Over de TRACE-STUDIE het volgende. Voor ons betekent deze studie een
onderzoek naarde verkeersstromen door en om Vorden.
Deze studie zal kunnen leiden tot een ander tracé om het dorp, maar eveneens
tot een verlegging van verkeerstromen.
Op voorhand al het tracé aanwijzen gaat ons te ver.
Om te voorkomen dat de route Lochcm-Vorden via de Almensewcg en daarna
de OUDE ZUTPHENSEWEG naar het industrieterrein een aantrekkelijke
wordt voor vrachtwagens die op het industrieterrein Werkveld moeten zijn, en
dit geldt ook voor het vrachtverkeer dat van Zutphen komt, verzoeken wij u op
korte termijn de Oude Zutphenseweg geheel VOOR ZWAAR VERKEER AF
TE SLUITEN (uitgezonderd bestemmingsverkeer voor aanwonenden).
Op welke termijn wordt gestart met de VERKOP VAN OPENBAAR GROEN?
Houdt u er rekening mee bij nieuwe uitbreidingsplannen niet meer openbaar
groen aan te leggen dan functioneel is in de wijk.
De bewoners willen graag ruime perceeltjes en de gemeente moet het groenbeheer beperken (qua oppervlakte!).
Het is goed t.z.t. bij het nieuwe uitbreidingsplan voor woningbouw een deskundige van de politie in de arm te nemen die u adviseert bij de planning van wegen,
aanleg van parkeerplaatsen, aanleg van verlichting etc. etc. zodat de veiligheid
in de nieuwe wijk zoveel mogelijk gewaarborgd is. KLEINE CRIMINALITEIT EN HET GEVOEL VAN ONVEILIGHEID is bij nieuwe plannen te
beperken.
Zeer gelukkig zijn wij met uw voorstel voor de aanleg van een FIETSPAD van
het dorp Wichmond NAAR DE SPORTHAL aan de Lankhorsterstraat. Wachten op een provinciale bijdrage betekent dit projectje leggen in de volgende
eeuw.
Wij zijn benieuwd hoe het nieuwe college van GS t.z.t aankijkt tegen een algemene regeling voor VRIJKOMENDE AGRARISCHE GEBOUWEN in het
buitengebied. De komende jaren zullen opnieuw veel agrariërs zonder bedrijfsopvolger hun agrarische activiteiten beëindigen. Om verpaupering van het buitengebied te voorkomen moet een helder beleid in dezen gevoerd kunnen worden. Op dit moment handelen we bij elk verzoek binnen de mogelijkheden die
geboden worden. Algemene beleidslijnen zijn nodig om de burger duidelijk te
maken wat wel en niet kan.
Dit beleidsterrein heeft uw aandacht en onze steun.
De voortvarende aanpak en inzet van meerdere kanten van het PROEFPROJECT LOKAAL AMMONIAKBELEID lijkt in de kiem te worden gesmoord
door... ? De provincie Overijssel gaat een project opstarten voor de gehele provincie, het Landbouwschap neemt afstand, de provincie Gelderland ....? U kunt
ongetwijfeld helderheid verschaffen?
Een duidelijk knelpunt is de huisvesting van de brandweer. Te weinig ruimte
voor mens en materieel en de Arbo-eisen zullen moeten worden nageleefd, hetgeen een forse investering zal betekenen. Wat in de toekomst ook zal gebeuren
als het hele brandweergebeuren zal worden gereorganiseerd (net zoiets als bij
de politie?), een lokale basiseenheid zal altijd noodzaak zijn en dat betekent
goede voorzieningen. Zijn hier ook alternatieven voor handen?
De directeur van de woningbouwcorporatie heeft als beleid van de corporatie
aangekondigd actief de markt op te gaan als projectontwikkelaar: woningen te
bouwen met als doel een saldo te verkrijgen dat voor de huurders met een smalle
beurs (laaggeprijsde huurwoningen) ter beschikking komt. Ook deelde hij mee
te overwegen HUURWONINGEN te VERKOPEN met uiteindelijk hetzelfde
doel voor ogen. Met dat doel kunnen we instemmen, met het verkopen van
huurwoningen hebben we zonder nadere uitleg nogal wat problemen: het kan
toch niet de bedoeling zijn woningen met een lage huur te verkopen? Zeker nu
steeds meer duidelijk wordt dat in Vorden nauwelijks meer sociale woningbouw zal worden gerealiseerd. En als dat nog eens mogelijk wordt dan constateren we met z'n allen dat sociale woningbouw van tegenwoordig ook bepaald
niet een lage huur betekent.
We zijn benieuwd hoe het convenant dat u sluit met de corporatie er uit gaat
zien. Kunt u al wat melden?
Tijdens de commissievergadering heeft onze vertegenwoordiger al aangekondigd moeite te hebben met het buitenspel zetten van commissie en raad bij de
aankoop van MATERIEEL VOOR GEMEENTEWERKEN. Niet altijd wordt
de (vervangings)planning gevolgd, maar wordt besloten prioriteit aan andere
zaken te geven. Deze post is ook onderhavig aan prioriteitselling en behoort
volgens de CDA-fractie vooraf in de raad te worden behandeld.
Het zal niet lang meer duren voordat het revitaliseringsplan voor het Werkveld
in de raad komt. Een face-lift van het bedrijventerrein is nodig, ook een beheersplan voor de toekomst, evenals voorbereidende activiteiten voor een uitbreiding
van het Werkveld t.z.t. De ontsluiting van het Werkveld op de Ruurloseweg zal
met een toekomstige uitbreiding rekening dienen te houden. Gelijktijdig met de
aanleg van het fietspad in 1995? 1995?1995? 1995? We wachten al zo lang!!!!
1995!!!!
Tot slot wil ik namens de CDA-fractie afsluiten met enkele hartekreten over het
politiebeleid.
De reorganisatie van de politie heeft m.i. opgeleverd een minder aanwezige en
minder HERKENBARE POLITIE in het dorp.
Gelukkig is de (kleine) criminalitiet in ons dorp niet zo toegenomen als in het
verstedelijkt gebied, maar geluiden van een zich verplaatsende georganiseerde
misdaad naar het platteland wekt toch onrust en versterkt het gevoel van onveiligheid.

Ook de voorzitter van de ACP constateert dat het platteland er matig van afkomt
bij de verdeling van het 'BLAUW' over het land. U zult samen met andere plattelandsgemeenten onze verontrusting eindeloos (denk aan Cato) moeten herhalen. Een erg ondankbare taak lijkt het nu steeds meer blijkt dat het huidige
paarse kabinet in de eerste plaats een randstadkabinet is/wordt. De Vordense
bevolking zal uw roepen, al lijkt het in de woestijn, met dank aanvaarden.
Met dank aan de GEWELDIGE INZET van college en ambtenaren bij de voorbereiding van deze begroting wil ik afsluiten.
Namens de CDA-fractie,'
A.H.Boers

Om te voorkomen dat de lasten van onnodige investeringen bij de burger worden gelegd, moet duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen absoluut noodzakelijk/wenselijk, waarbij voor ons zaken die wenselijk zijn best op de lange
baan geschoven mogen worden.Een voorbeeld hiervan is: het verbeteren van de
ontsluiting van de Ruurloseweg naar het industrieterrein. Toekomstplannen, in
oostelijke richting, maken duidelijk dat er dan weer een aanpassing gemaakt zal
moeten worden.
D66 is voorstander van doelbelastingen. Veelal zijn deze belastingen nu al
gebruikt als extra inkomsten ter dekking van de begroting. Een tweetal voorbeelden zijn:
Toeristenbelasting en Hondenbelasting.
D66 vind dat de VVV niet afhankelijk mag zijn/worden van de industrie en van
de middenstand.
De VVV vertegenwoordigt Vorden ook als gemeente in z'n totaliteit. Wij stellen
u voor om een gedeelte van de opbrengst naar rato aan de VVV toe te kennen.
Met andere woorden de VVV krijgt per overnachting een vast bedrag als
inkomsten/subsidie. Een minimalisering/verlaging van de subsidie vinden wij
onaanvaardbaar.

De zorgplicht die wij kennen middels de WVG regeling geeft de gemeente Vorden forse meevallers, er wordt veel minder gebruik gemaakt van de gelden die
daarvoor vanuit Den Haag beschikbaar zijn gesteld. D66 vraagt zich af of je
ongestraft forse bedragen mag overhevelen naar algemene reserves.
Aan de Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vorden
Het rijk zal over gaan tot evaluatie van de WVG.
Het lijkt wel of we nu in een ruim jasje zitten, maar dit is echter eenmalig. We
Geacht College,
zullen in dat geval afgerekend worden op het minimale bedrag dat we nu hebben
besteed.
Onderstaand de algemene beschouwingen over het meerjaren beleidsplan en
het begrotingsjaar 1995, van de Politieke Partij Democraten 66, de samenstel- Gelijk aan de inspraak door het Werkverband Vordense Minima kunnen wij ons
voorstellen dat u een Welzijnsraad zult instellen met belanghebbenden uit de
lers zijn de Fractie en schaduwfractieleden van D66.
groep WVG, bijzondere bijstand en...
Helaas is ooit door de Raad besloten samenwerking aan te gaan in de richting Het lijkt ons voor de hand liggend, dat juist deze werkgroep adviserend kan zijn
van de Stedendriehoek. Gezien de Vordense belangen, zou D66 veel eerder naar aanvragers (zeer lage drempel) en naar u als toewijzende instantie. Niemand kan/mag bezwaren hebben om eventuele kosten die dit met zich meerichting Achterhoek gekozen hebben.
Buiten de nog formeel aantcgane samenwerking met de Stedendriehoek, speelt brengt te betalen uit de post bestuurlijke vernieuwing of juist uit de overgehevelde gelden vanuit de WVG.
de voorgenomen schaalvergroting van gemeentes op basis van het inwonertal.
D66 is van mening dat nu reeds samenwerking met buurgemeenten gezocht Met betrekking tot de woningbouw geeft u aan, dat er nieuw beleid in de maak
moet worden voor niet-gemeentelijke kerntaken, met het uiteindelijke doel is. Ook hier zijn wij benieuwd hoe u dit verder vorm zult gaan geven.
fusie.
D66 wil daartoe naar gemeenten zoeken die gezamenlijke belangen hebben. Wij maken ons echter zorgen over alle zaken die in voorbereiding zijn, uitgeEssentieel bij deze discussie is de mening van de bevolking: wat weet de burger werkt klaarliggen, ter hand genomen zullen worden, besluiten die gelden hebnu eigenlijk van de aantegane samenwerkingen en de consequenties die er aan ben vrijgemaakt voor onderzoek en studies.
Het is veel, heel veel wat de raad de komende tijd te wachten staat. Zou er niet
verbonden zijn.
Het is tijd, dat er echt vaart wordt gezet achter de ontwikkeling van een besluit een voorlopige stop moeten komen op de voorbereiding van nieuwe ingrijpende
zaken?
dat zal leiden tot een enquête met als doel:
'DETOEKOMST VAN VORDEN'.
D66 is voorstander van een goed en evenwichtig werkgelegenheidsbeleid gerete enquêteren zaken zijn b.v.:
lateerd aan het dorp en de woon/leefomgeving. Wij stemden er dan ook mee in,
Welke taken ziet de burger als kerntaken van een gemeente
hoewel
wij nog niet in de raad zaten, dat zoveel mogelijk de grotere en zwaar- Welke keuze geeft de burger aan groei of geen groei van industrie binnen de
dere industrie naar het industrieterrein werd overgebracht.
gemeente
Wij zijn ook voorstander van een goed uitgerust industrieterrein, dat goed te
- Uitbreiding van recreatieve mogelijkheden of juist niet
bereiken is.
- Etc.
Hierover schreven wij al eerder. Om aan alle twijfel een einde te maken vragen
wij
u een uitspraak te doen over uw stelling een nieuw regionaal industrie terUiteraard moet de voorlichting van dien aard zijn, dat de burger kan weten
waartegen hij/zij ja of nee zegt. Alle consequenties van een keuze moeten goed rein, binnen de gemeente Vorden, te ontwikkelen.
D66 zou een fel tegenstander van deze wens zijn;
belicht worden.
wij kiezen namelijk voor een maximale vergroting van het huidige terrein.
U zult dan ook niet verbaasd zijn, dat wij vinden dat u onterecht wilt bezuinigen
op de post voorlichting en daarnaast ook nog eens nog meer activiteiten in dit Een aantal korte punten:
Waarom spreekt u zich niet uit over de Hondenbelasting? Zeg nu maar eerlijk
kader wilt onderbrengen.
dat het een vorm van niet-te-missen inkomsten is. In de toekomst wilt u niets
meer
do^Bdat gaf de evaluatie al aan.
.
Het ontbreken van een representatief aantal inwoners van de gemeente Vorden
op inspraakavonden kan niet afgedaan worden met uitspraken als: de burger Het prevlmieve karakter van deze maatregel wordt dan wel erg d
kan niet in een breder kader denken. Het is natuurlijk ook vanzelfsprekend dat D66 is DAN overigens voor afschaffing van de hondenbelasting belasting.
belangengroepen hun interesses hebben te behartigen.
Zou het niet veel meer moeten zijn: Is het college instaat de burger zodanig voor De brugjun het Kasteel: Veiligheid moet voorop staan en dat betekent dat er
nu echt i^^edaan moet worden.
^^
te lichten en te informeren, dat die burger wel bij het beleid te betrekken is.
Als er iell^ebeurt, dan moet dat goed en degelijk zijn, in harmJ^I met het
totale kasteel.
Wat denkt het college h ieraan te doen ?
De
gemeente zelf heeft trouwens een voorbeeldfunctie m.b.t. dit RijksmonuWij denken dat inschakeling van de VLO een suggestie is. Ook zou men de
telefoonnummers van de raadsleden kunnen vermelden, zodat men direct con- ment.
tact kan opnemen.
Actief en sneller reageren op signalen die een burger afgeeft door b.v. in korte Het PC privé project l ijkt ons op zich een goede zaak. Wat aan de late kant.
Het lijkt ons niet goed om een vast bedrag voor deelnemers ter beschikking te
tijd te reageren op vragen, brieven e.d.
stellen. Volgens ons geeft dit een rechtsongelijkheid naar andere ambtenaren.
Zoals u zelf aan geeft is het Welzijnsplan nu niet aan de orde, dit geldt ook voor
het plan Recreatie en Toerisme. Wel merken wij op dat het ons zeer optimistisch Bij het doornemen van het cijferwerk kwamen wij de situatie tegen dat we in
voorkomt om de kosten van de uitvoering, voor veel posten, op Nihil of PM te 1992 meer glas naar de containers hebben gebracht (47 ton) dan in 1993.
ramen. Ook uw post bestuurlijke vernieuwing is verdeeld in PM en Nihil pos- In 1994 zamelden we ook geen glas meer in op de campings. Dit grote verschil
(ruim 20 % komt dat door genomen maatregelen of omdat de voorlichting zijn
ten.
).
Dus constateren wij dat dit sluitposten gaan worden. Dat betekent wel dat na 13 piek voorbij was
december er voor elke wijziging een apart begrotingsvoorstel zal moeten Vele, voor sommige burgers grote, zaken zullen wij steeds opnieuw beoordelen
als zij aan de orde zijn in commissie en raadsvergaderingen.
komen.
Door op deze manier te begroten is het niet moeilijk om een sluitende begroting
te krijgen, omdat de gevolgen van de niet ingevulde posten een (fors) gat te zien Geacht College, D66 heeft haar beschouwingen in hoofdlijnen willen weergeven, we hebben geprobeerd details te vermijden. Tijdens de voorbereiding hebzullen geven.
ben we kunnen profiteren van de voorlichting die uw ambtenaren op een, naar
Wij signaleren een algemeen gevoel van verkeersonveiligheid op de buitenwe- ons inziens, objectieve en deskundige wijze hebben gegeven. Hiervoor onze
hartelijke dank.
gen en b.v. de Dorpsstraat in Vorden.
Wij wachten met spanning op de evaluatie van de herinrichting Dorpscentrum.
Verheugd zijn wij met uw voornemen een fietspad aan te leggen naar de Sport- Deze, andere, wijze van behandeling van de algemene beschouwingen spreekt
hal in Wichmond. Dit moet echter niet betekenen dat andere noodzakelijke, vei- ons zeer aan. Wij hopen en verwachten dat de burger hiermee zijn/haar voordeel
lige, fietsvoorzieningen voorlopig achterwege zullen moeten blijven. Onder- kan doen.
zoek en prioriteitsstelling is geboden.
M. Bakker tel. 05750-26991
De verkeersonveiligheid moet verder worden aangepakt door b.v. snclheids- R.M. Nobel tel. 05752-2536
beperkende maatregelen te nemen in de kernen en vrachtverkeer daar te weren,
waar het niet thuis hoort. Gebruikmaking van minirotondes op een aantal punten zou snelheidbeperkend kunnen werken.
De kosten die de komende jaren gemoeid zijn met het onderhoud van de wegen
zullen enorm hoog zijn.
Er zal afgewogen moeten worden wat absoluut noodzakelijk is, wat wenselijk is
of wat maar tijdel ijk noodzakelijk/wenselijk is.
De financiële positie van Vorden is niet slecht te noemen, toch bemerken wij de
laatste jaren een tendens van (noodzakelijk?) potverteren.
De reserve eenmalige bestedingen neemt schrikbarend af en we staan op het
punt om voor investeringen geld te lenen in plaats van voorheen geld uit te zetten.
Met algemene reserves/voorzieningen moet worden geschoven. Een sober
beleid gericht op kerntaken is volgens ons dan ook een vereiste.
De lasten voor de Vordense burger ten opzichte van omliggende gemeenten zijn
niet extreem hoog te noemen.
We willen dit graag zo houden, maar constateren met zorg dat de lasten voor de
Vordense burger in de komende drie jaar met circa fl. 100,00 per inwoner(dus
niet per huishouden, dan is het nog meer) zullen stijgen. Dan praten we nog niet
eens over de extra lasten die eraan komen, zoals uitbreiding van de riolering, het
wegonderhoud en de huis vesting van de gemeente! ijkeorginistf ie.
De grootste oorzaken van de verhoging zijn de noodzakelijke verhogingen van
de rioolheffing en de afvalstoffen heffing.
De rioolkosten lijken ons onvermijdelijk, maar de afvalberg is te beïnvloeden.
Wij constateren dat we in Vorden 3 miljoen kg afval inleveren. Dat is ongeveer
380 kg. (op basis van 1993) per persoon (kosten circa 50 cent per kg.).
Buiten differentiatie van tarieven zijn wij voorstander van een actief beleid om
de afvalberg te beperken.
Wij denken hierbij o.a. aan de l ,2 miljoen kg groen afval.
Omdat initiatieven vanuit het gewest achterwege blijven zullen plaatselijke
ideeën uitgewerkt moeten worden, ook hier wil D66 in meedenken.

OLOEK
PvdA-fractie Vorden
Vorden, 20 november 1994
Aan het college van burgemeester en wethouders,
Eind oktober is in de gemeenteraad gesproken over het beleidsprogramma
1994-1998. Wij hebben tot n gewezen op het risico van overdoen van dezelfde
onderwerpen tijdens de behandeling van de begroting een maand later. Wij zullen dan ook geen algemene beschouwingen houden, maar ons beperken tot financiële beschouwingen:
fKve mi^i jnmnhiiprnting geniét op een aantal punten tekort v uur WM( huiioft
soliditcit; wc zien een terugkeer van een veelheid - zo'n 30% - aan pro memorie
ramingen. Dit betekent dat hiervoor nog geen dekking is gevonden, c.q. vertaling heeft plaats gevonden in uitgaven, lasten en inkomsten- en belastingverhoging.
Voorts zien we dat een aantal maatregelen zijn toegepast om de begroting sluitend te maken, die in feite geen echte solide ombuigingen van uitgaven zijn,
maar simpelweg het verlagen van reserves en het minder toevoegen van bedragen aan (onderhouds)voorzieningen. Dit geldt in zijn algemeenheid voor alle
reserves en voorzieningen - de omvang van de reserves en voorzieningen neemt
hierdoor structureel af- en bij een aantal reserves en voorzieningen worden
naast het niet meer toevoegen van de rente ook de dotaties verlaagd.

— zoals de reserve gladheidsbestrijding: vorig jaar verlaagd van ƒ 150.000,- tot
ƒ 125.000,-, thans wordt voorgesteld dit 'onder-bedrag' terug te brengen tot
ƒ 50.000,-. De jaarlijkse dotatie van ƒ 8.000,- wordt ook nog eens gestopt,
zodat over een paar jaar - en dan moeten de winters ook meewerken - weer
een jaarlijkse en dan hogere dotatie, nodig zal blijken. Dit belast dan weer de
gewone dienst, zodat het slechts gaat om een tijdelijke besparing en geen
structurele.
— een ander voorbeeld: de voorzieningen voor gehandicapten: een toevoeging
van ƒ 240.000,- aan de algemene uitkering voor de uitvoering van de w.v.g.
betrekt u voor het grootste deel bij het sluitend maken van de begroting. U
verwacht evenwel aan de uitgaven voor woon- en vervoers- voorzieningen
geld over te houden. Daar schuilt een risico in: de regeling kent n.l. een zogenaamd open eind: alle aanvragen voor woon- en vervoersvoorzieningen
moeten dus wel gedaan worden, ook als het potje al leeg is.
Ook staan de financiële meerjarenramingen onder druk van verdere ombuigingen op de rijksbegroting. U houdt daarmee in deze m.j.b. geen rekening, hetgeen de rode cijfers, zoals die zich aandienen alleen nog maar roder zullen maken.
En dan zijn er nog de wegen: de komende jaren loopt de gemeente een fors
financieel risico t.a.v. de kosten van wcgenonderhoud. Een tekort op de begroting dat zich waarschijnlijk zal aftekenen van een half tot een miljoen gulden.
En niette vergeten de huisvesting van de gemeentelijke organisatie.
De vertaling van het reilen en zeilen van de gemeente, uitgedrukt in geld, lijkt
dus mooier dan de werkelijkheid is.
Waakzaamheid en terughoudendheid is dan ook geboden bij het aangaan van
nieuwe verplichtingen. Doen wij dit niet, dan zal de centrale doelstelling uit het
beleidsprogramma - een gematigde lastenstijging voor de komende jaren - niet
gehaald worden.
De weliswaar voorgestelde gematigde ozb-verhoging verhuld dan ook de werkelijke financiële positie van de gemeente.
Om vast te blijven houden aan die centrale doelstelling stellen wij voor de volgende investeringen achterwege te laten:
1. de grootste budgettaire last in de begroting 1995 zijn de kosten voor de ambtelijke organisatie: een verhoging met ƒ 50.000,- t.b.v. het voeren van personeelsbeleid. Wij zijn van oordcel dat de reorganisatie van de ambtelijke organisatie in de afgelopen jaren voldoende voorwaarden heeft geschapen om de huidige taken met de bestaande formatie uit te kunnen voeren. In deze begroting
wordt overigens al ƒ 60.000,- voor personele uitgaven extra opgenomen. U
geeft deze uitgave in de ranglijst van prioriteiten de hoogste plaats. Dat geeft
nogal te denken. Voor de PvdA- fractie heeft dit geen prioriteit. Formatieonderzoek, c.q. afstoting van werkzaamheden dient naar ons oordeel budgettair neutraal te geschieden.
2. Openstelling van de gemeentewerf op zaterdag voor chemisch afval, een bedrag van ƒ 30.000,- een uitgave dus van l O gulden per belastingplichtige. Deze
investering staat niet in verhouding tot de besparing op de milieukosten, die
voor de burger overigens dit jaar toch al weer met een percentage van 12,5%
voor de inzameling en verwerking van afvalstoffen zal stijgen en 32% voor de
kosten van riolering.
Een ontwikkeling die ons met zorgen vervult: de gemeentelijke heffingen zijn
niet op draagkracht maar op het profijtbeginsel gebaseerd. Dat betekent in de
praktijk dat minima in veel gevallen net zo veel belasting moeten betalen als
hogere inkomensgroepen, en dus relatief zwaarder worden getroffen. De schuld
- voor zover het woord 'schuld' hier althans op zijn plaats is - ligt overigens
voor een belangrijk deel bij de centrale overheid. Waar wij dus deze kosten zelfstandig kunnen beïnvloeden dient in onze zienswijze grote terughoudendheid
betracht te worden.
Daarom geen openstelling van de gemeentewerf op zaterdag.
Over de kosten van milieu nog het volgende:
de hoge frequenties van ophalen van grof huisvuil, l x per week in de kom en l x
per maand in het buitengebied... wie wordt daar nu wijzer van? De burger toch
niet, die krijgt alleen de rekening gepresenteerd. Een regeling voor snoei- en
tuinafval en koelkasten is in de maak, zo kunnen we lezen. U spreekt zich daarbij wel uit over een frequentie van l x per maand voor de gehele gemeente, maar
wij achten dit, gelet op het milieubelang versus een toename van de belastingdruk, ongewenst.
De kosten van het gemeentelijk rioleringsplan, dat nog behandeld gaat worden,
heeft u al in beeld gebracht: wij vragen u te onderzoeken of voor het aanbrengen
van een gescheiden rioolstelsel op het industrieterrein Werkveld en aansluiting
op de ringleiding, kosten bijna l miljoen gulden en ƒ 80.000,-jaarlijkse exploitatielasten, alternatieve dekkingsmiddelen benut kunnen worden, waarbij wij
denken - naast bijdragen voor de aanpak van oude industrieterreinen en wat
reeds in commissieverband is genoemd, t.w. een extra opslag voor bovcnwijkse
voorzieningen door middel van het doorrekenen in de kavelprijs bij uitgifte van
bouwkavels - aan het invoeren van een baatbelasting. Dit vanwege de nog aldoor generieke stijging van het tarief van de rioolrechten.
3. wat ook maar beter achterwege gelaten kan worden zijn de uitgaven tot een
bedrag van ƒ 3.000,- voor criminaliteitspreventie, prioriteit 24 en 45. In de begroting is overigens voor een bedrag van ƒ 5.000,- geschrapt aan voorlichtingsactiviteiten. Wij nodigen u uit met concrete voorstellen te komen die daadwerkelijk een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de veiligheid, i.p.v.
dit te beperken tot voorlichting, misschien ook wel met cartoons. Wij verwijzen
hier overigens naar hetgeen door de PvdA-fractie tijdens de behandeling van
het beleidsprogramma 1994-1998 is gezegd.
Weliswaar geen criminaliteit, maar de vergelijking is al gemaakt: de maatregelen bestrijding hondepoep. De 'geoormerkte' gelden van ƒ 10.000,- uit de opbrengst van de hondenbelasting heeft u in de begroting geschrapt. Hoe stelt u
zich voor bij klachten repressief op te treden? Dat wil zeggen, de politie verzoeken verbaliserend op te treden. Op hulp van de politie hoeft de gemeente niet te
rekenen, aldus de commandant van de basiseenheid, waaronder Vorden ressorteert in het Gelders Dagblad van 21 oktober j.l. Zegt u dus maar wat?
Op grond van de hiervoor aangegeven voorstellen tot besparing zou een ozbverhoging achterwege kunnen blijven. Een handelwijze waarvan de CDA-fractie zich de afgelopen jaren bij voorkeur bediende en meestal op basis van boekhoudkundige ingrepen, die dus geen echte besparingen opleverden.
Gelet echter op onze kritiek aangaande het solide karakter van deze begroting
zullen wij een dergelijk voorstel niet doen,
Het beleidsplan 1994-1998 is een opsomming van beleidsterreinen die om aandacht vragen, echter in een willekeurige volgorde achterelkaar gezet, zonder
rangorde. Hoe die vertaling naar prioriteiten in deze m.j.b. nu geïnterpreteerd
moet worden is niet helder: is personeelsbeleid, prioriteit l. belangrijker, noodzakelijker dan prioriteit 28: wegbeheer? En waarom krijgt de vervanging van de
brandweergarage - nr. 25 - een lagere prioriteit dan overdracht molen het Hoge,
prioriteit nr. 9. Wat zegt deze prioriteitsvolgordc? Revitalisering industrieterrein heeft de laagste prioriteit en komt misschien dan niet tot uitvoering? Een
vertaling van het beleidsprogramma in prioriteiten, zonder daarbij de criteria te
leveren, verschaft de raad geen sturingsmogelijkheden. Voor ons is het uitgangspunt: niet alles moet en zal kunnen, gegeven de financiële randvoorwaarden. Beter is het om een heldere keus te maken voor wat echt moet. Een bezinning en discussie over onze taken als gemeente en het zoeken naar voordelen
(besparingen) van samenwerking met regiogemeenten, anders dan via verlengd
lokaal bestuur, staat ons daarbij voor ogen. Acht u dit met ons wenselijk?
Vast staat dat burgers veel belang hechten aan verkecrsveil igheid.
In de Vordense situatie is het meer aandacht geven aan dit beleid ook nog eens
extra gewenst: Vorden behoort tot de top 10 van Gelderland als het gaat om het
gemiddeld aantal verkeersslachtoffers in de periode 1989-1993. In 1993 valt het
aantal verkeersslachtoffers fors terug met 30%: de resultaatpremie van l % voor
ik- Mmunwm kiHhle gemeenten aan de 25% actie lijkt dan ook voor een belangrijk deel aan Vorden toe te schrijven. Ligt hier een verband mei de genomen
maatregelen in het centrum van het dorp, de verkeersomlciding en de reconstructie van kruispunten?
Om de gemeente aanzienlijk verkeersveiliger te maken stellen wij voor om aan
het opstellen van een verkeersveiligheidsplan hoge prioriteit te geven. Hogere
prioriteit - althans volgens de gehanteerde 'systematiek'!- dan het college daaraan geeft. Om dit beleid kans van slagen te geven dienen er namelijk structureel
voldoende middelen op de begroting gereserveerd te worden.
Aan aanleg van een fietspad Wichmond - sporthal geeft u weliswaar hoge prioriteit, maar welke effecten ter verbetering van de verkeersveiligheid zijn daarmee te bereiken, waardoor die keuze prioriteit verdiend?

Wij vragen u en de raad een uitspraak te doen om voor wegen en verkeer (onderhoud dek- en slijtlagen, reconstructies kruispunten enz. en fiets- voorzieningen)
een budget te oormerken en te fourneren uit:
- de integraticuitkering wegen;
(De gemeente ontvangt gedurende 20 jaar een zogenaamde integratieuitkering
wegen. Elk jaar neemt de bijdrage met 1/20 deel af. Deze afname wordt toegevoegd aan de algemene uitkering in de begroting geraamd als stelpost wegen.
De integratiebijdrage voor 1995 bedraagt ƒ 93.000,-);
- de stelpost wegen voor 1995 ƒ 24.000,-;
- toevoeging van de rente over de reserves en voorzieningen, in 1995
ƒ 365.000,-(deze toevoeging m.i.v. 1996 op te nemen!);
(De rente berekend over het totaal van de reserves en voorzieningen is toegevoegd aan de reserve eenmalige bestedingen in plaats van aan de gewone dienst.
Dit laatste hadden wij juister gevonden, vanwege het algemeen dekkingskader
van de primaire begroting. Door een toevoeging aan de reserve eenmalige bestedingen wordt een beperkter functie bereikt, t.w. eenmalige dekking voor
veelal nieuwe investeringen);
- de nog te bestemmen reserves van de reserve eenmalige bestedingen, in 1995
ƒ 272.000,-.
Namens de PvdA-fractie:
Willem Voortman, fractievoorzitter

Algemene beschouwingen VVD-fraktie.
Het uitgangspunt dat verleende diensten kostendekkend dienen te zijn, wordt
door de VVD-fraktie onderschreven.
Wanneer echter een stijging van de tarieven voor verleende diensten wordt
veroorzaakt door een administratieve truk, dan zal die stijging, overige omstandigheden gelijkblijvend, gecompenseerd moeten worden door een even grote
daling van de onroerend zaak belasting.
Deze benadering is voor de VVD-fraktie het uitgangspunt bij de beoordeling
van de begroting voor 1995 en het meerjarenbeleidsplan.
Dit betekent dat gezocht moet worden naar verdere mogelijkheden om te bezuinigen, al plaatst ook de VVD-fraktie hier zelf vraagtekens bij. Een zuinig beleid
wordt niet steeds beloond, gelet op de voorgenomen kortingen op rijksbijdragen.
Gemeentelijk personeelsbeleid
De VVD-fraktie is van oordeel dat bij een organisatie waar nog geen 60 medewerkers werkzaam zijn, een full-time personeelsfunktionaris onnodig is. Het
bedrag van f 50.000,— dient hiervoor dan ook niet op de begroting te worden
opgenomen. Evenzo geldt dit voor het beschikbaar stellen van f 60.000,— voor
het inschakelen van hulp in verband met het relatief hoge ziekteverzuim. Als dit
verzuim te hoog ligt, zal aan de oorzaken extra aandacht moeten worden
besteed!
De VVD-fraktie is dan ook benieuwd wat het college gaat doen aan het hoge
ziekteverzuim.
Huisvesting gemeentelijke organisatie
De huisvesting van het gemeentepersoneel dient uiteraard op een aanvaardbaar
nivo te liggen. Grote investeringen zijn echter naar het oordeel van de VVD-

fraktie niet verantwoord, gelet op de op lange termijn bestaande plannen nu tot
een nieuwe gemeentelijke herindeling te komen. Hiermee rekening houdend is
de VVD-fraktie bereid positief tegenover een nieuwe huisvesting of uitbreiding
van de bestaande huisvesting te staan. Wel vraagt de fraktie zich af waarvoor het
voorbereidingskrediet van f 30.000,— bedoeld is.
Automatisering
Begroot wordt f 10.000,— voor het p.c. privé projekt. Daarbij is echter nog geen
rekening gehouden met rentekosten. De VVD-fraktie vindt dat het college
onvoldoende heeft onderbouwd waarom voor dit projekt gelden beschikbaar
worden gesteld.
Gebiedsgericht beleid waardevol cultuurlandschap 'De Graafschap'
Voor de constatering dat de Graafschap een prachtig cultuurlandschap is,
behoeft men bepaald geen landschapsdeskundige te zijn. Het heeft er echter,
naar het oordeel van de VVD-fraktie alle schijn van dat het uiteindelijk de landschapsdeskundigen zullen zijn die er verantwoordelijk voor zullen zijn dat er
van het fraaie landschap weinig of niets meer over blijft. De constatering dat er
sprake is van een spanning tussen cultuur en landschap wordt door de VVDfraktie dan ook niet onderschreven. Het zijn immers de agrariërs en de landschapseigenaren geweest die van het fraaie landschap hebben gezorgd.
De VVD-fraktie heeft voorts gegronde redenen aan te nemen dat het ministerie
van landbouw van VROM het komend jaar met nieuwe gezichtspunten ten aanzien van het ammoniakbeleid zal komen. De huidige plannen kennen geen regeling voor verplaatsing van mestrechten, derhalve ook geen 30% kortingsregeling.
Ook bestaat er geen mogelijkheid gebruik te maken van de saldo methode. Ook
uit dien hoofde derhalve geen positief effekt voor boer en milieu.
De VVD-fraktie is dan ook van oordeel dat het voorstel van het college om
f 30.000,— te bestemmen geschrapt dient te worden.
Ontsluiting industrieterrein 'het Werkveld'
Uiteraard moet het industrieterrein goed bereikbaar zijn. De VVD-fraktie is
echter van oordeel dat, gelet op een mogelijke uitbreiding van het industrieterrein op niet echt lange termijn, voor dit doel op dit moment geen uitgaven moeten worden gedaan. De fraktie wil dan ook van het college vernemen welke
maatregelen het denkt te nemen.
Openstelling gemeentewerf
De kosten verbonden aan de openstelling op zaterdagochtenden van de
gemeentewerf voor het afgeven van chemisch afval zijn te hoog en derhalve
niet verantwoord. Wel vraagt de VVD-fraktie zich af of door invoering van een
alternatief de kosten niet kunnen worden gedrukt. Bijv. in plaats van op maandagmiddag op zaterdagochtend.
Wegbeheer
Uit voorlopige berekeningen blijkt dat de komende jaren extra geïnvesteerd
dient te worden in onderhoud van wegen. Hoewel de uitkomsten van het
beheerssysteem nog niet zijn uitgekristalliseerd dient er voor te worden gezorgd
dat tezijnertijd voldoende middelen beschikbaar zijn. De VVD-fraktie vraagt
dan ook aan het college nu reeds met een nieuwe prognose te komen.
Bovenbrug noordzijde Kasteel
Onder het mom beter naakt dan namaak wijst de VVD-fraktie het voorstel om
f60.000,— te bestemmen voor een ijzeren leuning van de kasteelbrug af.
Volkshuisvesting
De VVD-fraktie wil nog eens benadrukken dat op een versnelde uitvoering van
woningbouw programma's beoordeeld dienen te worden en vraagt dan ook aan
het college welke stappen ondernomen worden om extra contingenten aan Vorden to^kvczen te krijgen. Tevens wil de VVD-fraktie nog ee^fceen inzicht
hebben^ff het aantal woningzoekenden en dan in het bijzonderder leeftijdscategorieën.

Recreatie en toerisme
De VVD-fraktie wil geinformeerd worden over de stand van zaken met betrekking tot de plannen rond de Wientjesvoort. Voorts is de fraktie, mede gelet op de
aanzienlijke bijdrage die de toerist aan Vorden betaalt, van oordeel dat op het
budget van de VVV niet mag worden beknibbeld. Toerisme is immers ook een
van de speerpunten van beleid.
Kinderdagopvang
Zonder extra gemeentelijke subsidieverlening dreigt het faillissement van de
kinderdagopvang in Vorden. De VVD-fraktie is van oordeel dat subsidiëring
van kinderdagopvang na een aanloopperiode onacceptabel is. Het is in feite
niets anders, dan het subsidiëren van de welvaart van de gebruikers. Nu de subsidie volledig intrekken zou betekenen dat de gemeente aan nog zwaardere lasten komt te staan. De VVD-fraktie kan er echter niet mee akkoord gaan dat op
voorhand aan de komende 4 jaren toezeggingen worden gedaan. Van jaar tot
jaar zal moeten worden bezien of er zicht op verbetering is. Zo niet, dan zal
moeten worden bezien of er mogelijkheden zijn tot afstoting van het gebouw.
Subsidieverlening
Op een totaalbedrag aan subsidieverlening aan Vordense instellingen van ruim
f 400.000,— moet het mogelijk zijn een bedrag van f 35.000,— te bezuinigen.
De VVD-fraktie vraagt het college dan ook met een voorstel terzake te komen.
Gemeentelijke heffingen en belastingen
- Afvalstoffenheffingen.
Zoals reeds door de VVD-fraktie bij herhaling is bepleit, vraagt de fraktie
opnieuw te bezien of het niet ophalen van het GFT-afval in het buitengebied
mogelijk is. Het is toch van de gekke dat waar enerzijds gestreefd wordt naar
een beperking van de afvalstroom, anderzijds de overheid de mogelijkheid,
waar dit werkelijk kan, onbenut laat.
De VVD-fraktie vraagt het college welk financieel voordeel dit voor de
gemeente op zou leveren. Voorts wil de VVD-fraktie geinformeerd worden
over de stand van zaken met betrekking tot het ophalen van huisvuil. Hebben
deze mogelijk een gunstig effekt op de tarieven.
- Begrafenisrechten.
In tegenstelling tot het geleidelijk kostendekkend maken van de overige diensten, kan dit tarief naar het oordeel van de VVD-fraktie direkt kostendekkend
worden gemaakt. Dit levert in 1995 f20.000,— extra op.
- Hondenbelasting.
In de vorige zittingsperiode heeft de raad besloten om de hondenbelasting extra
te verhogen, teneinde maatregelen ter beperking van de hondepoepoverlast te
kunnen nemen. Zoals mocht worden verwacht zijn effectieve maatregelen uitgesloten. De VVD-fraktie is dan ook van oordeel dat de post hondenbelasting
met f 10.000,— dient te worden verlaagd. De hondenbelasting kan als gevolg
daarvan met f 10,— per hond worden verminderd. Voorts zal de VVD-fraktie
blijven zoeken naar mogelijkheden om de hondenbelasting volledig af te schaffen.
Samenvattend
De VVD stelt voor:
f 50.000 — voor uitbreiding personeel.
Geen
Geen
f 60.000 — voor opvang langdurig ziekteverzuim.
f 10.000 — voor p.c. privé projekt.
Geen
Geen
f 23.000,— voor extra openstell ing gemeentewerf.
f 35.000,— minder voor subsidiëring.
f 20.000 — voor begrafenisrechten.
Extra
f 178.000 —
Totaal
. 5.000,—
— -subsidie VVV
f 173.000,—
Indien dit bedrag wordt gerealiseerd, kunnen daarmee de lasten van de burgers
aanzienlijk worden beperkt.

VOETBAtvEREN IG l N<? VORDEN
BEDANKT ZIJN SPONSORS
REGIO ELFTAL VORDEN - FÊ/JENOORD
Barendsen Knapt op-Doe het zelf Vorden - Makelaarskantoor onroerende zaken Pelgrum BV Vorden
Barendsen Étos - Horecagroothandel Onstenk BV Zutphen - Barendsen Geschenken, Vorden
Brood en Banketbakker Oplaat Vorden - Bodega/zaal 't Pantoffeltje Vorden
De Slootsmid landbouwmechanisatiebedrijf, Laren (G) - Zeijlemaker foto-film-video Zutphen
Installatiebedrijf Wiltink Vorden - Opticien Siemerink Vorden - Drukkerij Weevers BV Vorden
Assurantiekantoor Van Tongeren BV Zutphen - Visser mode Vorden - Landbouwmechanisatiebedrijf Arends Wichmond
Bouwbedrijf Rondeel Vorden - Makelaars en assurantiekantoor Van Zeeburg Vorden
Bloembinderij en kwekerij Kettelarij Vorden - Supermarkt Grotenhuys Vorden
Speelgoed/huish. artikelen Sueters Vorden - Café-bar-feestzaal De Herberg Vorden
Autobedrijf Groot Jebbink Vorden.
HOOFDSPONSORS WIM KUIJPER TOERNOOI:

Makelaardij/assurantiekantoor Van Zeeburg Vorden - Schurink 't Winkeltje in brood en banket, Vorden
Vers-toppers Vlogman, Van Asselt, Huitink Vorden - Café-bar-feestzaal De Herberg Vorden
Makelaarskantoor onroerende zaken Pelgrum BV Vorden -Autobedrijf Groot Jebbink Vorden
Hotel-café-restaurant-feestzaal Bakker Vorden - Bloemsierkunst Elbrink Vorden
Zeijlemaker foto-film-video Zutphen - Hotel-café-restaurant In de Groene Jager Barchem - Aviko Steenderen.
TER AFSLUITING VAN HET 65-JARIG JUBILEUM:
ZATERDAG
26 NOVEMBER

!!! FEESTAVOND!!!
voor leden - donateurs - sponsors - supporters - medewerkers
Met medewerking van: WLIMI^VX,

een humorist
en de Vordense zanger l W H INI • • Si EEa Lt

Lokatie: 1 PtttttoffêBje

- GRATIS TOEGANG!

AAN VANG 20.30 UUR

VERBOUWINGS

Café-restaurant, Zalen
Cateringservice

De Cuif et
Dorpsstraat 11, 7261 AT Ruurio
Tel.: 05735-1312, Fax: 05735-3525

KERSTDINER 1ste KERSTDAG
Diverse kerstdiners en a /a carte

Wij gaan verbouwen en daarom starten we op dinsdag
22 november a.s. met een grote verbouwings- en reorganisatieopruiming. Profiteer nu van de vele aanbiedingen met geweldige kortingen tot 70%!

ALLE
WERKKLEDING
MOET WEG!

Mlddagdiner van 14.00-18.00 uur.
Avonddiner van 19.00-23.00 uur.
Met muzikale omlijsting
door Lex v.d. Graaf

OVERALLS

Alleen op reservering:
05735-1312

Van 64,50 nu 3V ,V !>

TEXTIEL OVERALLS
Van 79,95 nu

SPIJKERBROEKEN

WERKJASSEN
Nu slechts Z,!>>"

Alle nummers en kleuren nu

WERKBROEKEN

MAVERICK SPIJKERBROEKEN

Perstuk

Khaki, blauw, wit en groen

u! 79,95

OLD AXE SPIJKERBROEKEN
f\Wm

Stone en light

f\f\

Per 2 stuks nu

89,95

RESTANTEN SPIJKERBROEKEN
Diverse merken o.a Levi's

Geef geen geld,
geef een thuis.

Van 54,50 nu

WERKHEMDEN
Vanaf l U,™

25,-

vwriMnm

J Vót

ALLE BEKENDE
TOPMERKEN:

Help een kind, WOrd

Voor meer informatie belt u gratis: 06-022 34 32

U%

X TRIPPER
öl

X EDWIN
X RIFLE
X MCCLOUD
X

STREET ONE
WICDE FASHION

X CECIL
X MARTOMOD

ALLE
TRUIEN,
BLOUSES
EN
SHIRTS

2 BOS BLOEMEN naar keuze
2WINTERCYCLAMEN

Spalstraat 32 Hengelo Gld. Telefoon 05753-1884

Verschijnt 24 november:

Oud-Achterhoeks
Dorpsleven in Beeld
door Henk Harmsen en Hans van Dot
m.m.v. A.H.G. Sch;i:irs

Wilt u een tijdschrift of
boek laten inbinden?

WAARDEBON

HMPBOBKBINDERIJ

Kiest u voor zo'n prachtige Andrélon
V inbinden van tijdschriften
V scripties e.d.
90 foto>• ivn unieke kijk £<•<•ƒ! o/> ht't

V reparaties van boekbanden

Gebonden, pnjs ƒ 24,50 - GHERRE -

V kartonnage

Boekhandel
Raadhuisstraat 22 - Vorden-Tel. 05752-3100

Aubadestraat 6
7323 LB Apeldoorn
Tel. 055-665429
U kunt uw opdrachten eventueel afleveren
bij Drukkerij Weevers te Vorden.

Tonny Jurtiërfs
AUTOSCHADE
\STELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3

RUURLO

05735-1161

kleur en besteedt u minimaal f10,aan Andrélon produkten, dan ontvangt
u 'n 200 ml flacon heerlijke
Andrélon Crèmespoeling GRATIS
te ƒ4,99.
drogisterij-parfumerie

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

Ten KATE
Zutphenseweg 2 - VORDEN
Telefoon 05752-2219

