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Sint arriveerde per trein
Het was zaterdagmiddag al van ver duidelijk hoorbaar dat er met de trein
om tien over één het station in Vorden zou binnenrollen, wat bijzonders
aan de hand was. En inderdaad toen de trein luid 'toeterend' stopte kwam
Sinterklaas naar buiten.

Er waren heel veel kinderen met hun
ouders aanwezig om de Sint en zijn
vij Pieten (wat een mooie pakjes!)
welkom te heten. Allemaal dik inge-
pakt tegen de kou keken ze vol ver-
wachting naar de grote kindervriend
op.
Bestuursleden van de plaatselijke
V.O.V. (Vordense Ondernemers Vere-
niging) konden konstateren dat het in

de toekomst wel goed zit met het gro-
te aantal 'nieuwe' Vordenaartjes die
de Sint en Piet bijna allemaal wel een
hand wilden geven. Dit vaak in ruil
voor een handvol pepernoten.
Na deze uitbundige begroeting nam
de Sint in een open landauer plaats om
met de muziekvereniging 'Concor-
dia' voorop aan een rondrit door het
dorp te beginnen, waarbij onder meer

bezoeken werden afgelegd bij de
Wehme en Villa Nuova. Bij het
Dorpscentrum werd de Sint onder
meer verwelkomd door Burgemeester
Kamerling, waarna hij zich een poos
met de kinderen in de grote zaal on-
derhield. De kinderen vonden het
prachtig vooral door de malle fratsen
van de Pieten.
Aan het eind van de middag vertrok
de Sint en zijn gevolg naar zaal Eykel-
kamp waar de jeugd uit de buurt-
schappen Wildenborch, Medler en
Kranenburg hem al vol verwachting
stonden op te wachten.

Industriële Kring Vorden
krijgt koekje van eigen deeg
Tijdens de najaarsvergadering,
welke werd gehouden op dinsdaga-
vond 16 november bij Hotel Bak-
ker, kregen de leden van de Indu-
striële Kring Vorden een koekje
van eigen deeg. Hun eigen voorzit-
ter, mr drs B.H.J. de Regt FB,
mocht namelijk samen met mr
W.A. van Hoff, notaris te Lochem,
een uiteenzetting geven onder de ti-
tel: 'De Regt's-vormen van bedrij-
ven'.

Nadat de vele vormen waarin een on-'
derneming kan worden uitgeoefend
waren toegelicht, kwam met name de
bespreking van de besloten vennoot-
schap aan de orde. De wijze van om-
zetting in een besloten vennootschap
en vooral de constructie van holding-
structuren werd uitvoerig toegelicht.
Onder het motto 'één BV is eigenlijk
geen BV' werd duidelijk gemaakt, dat
door een herstructurering van de BV
een flexibele vennootschappelijke
structuur kan worden gecreëerd, die
het mogelijk maakt om zonder veel
fiscale en financiële problemen in te
spelen op toekomstige ontwikkelin-
gen. Daarbij moet gedacht worden
aan bedrijfsopvolging, een eventuele
samenwerking met derden en de af-
stoting van één of meer bedrijfsonder-
delen.
Ook het beperken van risico's en orga-
nisatorische motieven kunnen een
holding-structuur wenselijk maken.
Daarnaast werd aandacht geschonken
aan de wel zeer actuele problematiek
van de pensioen-BV, met het oog op

de vermoedelijk per l januari 1994 in-
werking tredende wetgeving omtrent
de zogenaamde Brede Herwaardering
II.
Ook onderwerpen als aansprakelijk-
heid, certificering van aandelen en as-
pecten m.b.t. huwelijkse voorwaar-
den werden door beide heren uitvoe-
rig toegelicht.
Voorafgaand aan deze lezing werd de
najaars-ledenvergadering gehouden.
Zaken waar de leden van de Industrië-
le Kring bij betrokken zijn, zoals het
lopende bodemonderzoek op het oude
industrieterrein en de projectgroep re-
vitalisering Werkveld, stonden op de
agenda.
Een twee-tal onderwerpen kreeg uit-
voerige aandacht. In de eerste plaats
werd met zorg de ontwikkeling van de
woningbouw in onze gemeente in
ogenschouw genomen. Vooral de
woongelegenheid van (jongere) werk-
nemers baart grote zorgen. Gelet op
de ontwikkeling van de woningbouw
in onze gemeente biedt deze
woongelegenheid voor de toekomst
vooralsnog weinig perspectief.
Bovendien kwam het industriebeleid
van de gemeente voor de komende ja-
ren aan de orde, ten aanzien waarvan
men voornemens is één en ander in
het periodiek overleg met de gemeen-
te te bespreken.

Na een zeer geanimeerde vergade-
ring, die goed werd bezocht en een
levendige discussie n.a.v. de voor-
dracht van de heren Van Hoff en De
Regt, sloot de voorzitter de avond.

In memoriam dhr. J. W. de Klerk:

P.C.O.B.
Deze Protestantse Ouderen Bond
heeft een bewogen jaar achter de rug
met bestuurswisselingen en een be-
hoorlijke uitbreiding van het aantal
leden (momenteel 116). Bewogen,
omdat ons twee bestuursleden zijn
ontvallen: De heren Van Ingen en De
Klerk. Wim de Klerk was aanwezig
op onze gezellige bijeenkomst van 18
november. Er bleken heel wat dames-
leden over ongedachte talenten te be-
schikken. Wij hebben samen dan ook
heel wat afgelachen. Wat schrokken
wij toen enkelen van ons de dag daar-
op hoorden dat Wim plotseling was
overleden, zo maar weggegleden als
in de slaap. Toen in januari 1988 de
P.C.O.B. ̂ Vorden werd opgericht
stond c^pie uitnodiging voor de
oprichtingsvergadering vermeld:
'Voor nadere inlichtingen, of als U lid
wil worden, kunt U zich wenden tot
dhr. J.W. de Klerk.' Hieruit blijkt dat
wij als P.C.O.B.-ers veel dank ver-
schuldig^njn aan deze bijzondere
man. Bijronder om zijn inzet en ijver
en omdat hij geen 'Nee' kon zeggen

als op hem een beroep werd gedaan
om iets te doen voor de ouderen in
Vorden. Medeoprichters en tegen-
woordige bestuursleden zijn eenstem-
mig over zijn trouwe vriendschap, die
wij node zullen missen. Wij wensen
zijn lieve vrouw en kinderen van harte
toe dat zij kracht mogen ontvangen
om in zijn voetsporen te mogen vol-
gen.
Leden en belangstellenden worden
hartelijk uitgenodigd om onze Kerst-
wijding bij te wonen op donderdag-
middag 16 december in de koffiezaal
van de Wehme. De familie Lotter-
man, op thuisverlof uit hun zendings-
post in Papoea-Nieuw-Guinea, zal
deze adventsdienst leiden.

Oud-bestuursleden en tegenwoordige
bestuursleden van de P.C.O.B.

Oecumenische
Adventsdienst
Op de eerste Adventszondag 28 no-
vember is er 's avonds een oecumeni-
sche Adventsdienst, uitgaande van de
Raad van Kerken in de Gereformeer-
de kerk. Voorganger in deze dienst is
ds. H. Westerink en het parochiekoor
Cantemus Domino o.l.v. dhr. A. Wis-
sink zal muzikale medewerking ver-
lenen. Het orgel wordt bespeeld door
dhr. Scholten uit Lochem. Iedereen is
van harte welkom.

HVG-dorp
Op woensdag 16 november kwamen
de dames bijeen in 'DeJ»rde' om
pakjesavond te houden. F d opening
en het afhandelen van het huishoude-
lijk gedeelte begon de pret van het uit-
pakken, gedichtjes lezen e.d. Eén en
ander werd afgewisseld n^t het hou-
den van een kwis. Dat zo^m'ond wel
belangstelling had bij de leden bleek
uit de hele goede opkomst.

KERSTKRANT
1993

In week 50 (13 t/m 18 december) verschijnt het Kerstnum-
mer van Weekblad Contact.
Advertenties en berichten gaarne vóór woensdag l decem-
ber a.s. inleveren.

De Redactie.

AEMEENTE ULLE TIN ORDEN

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

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

^OPHEFFEN
EENRICHTINGS-

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

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

Tot 9 december 1993 krijgt u hiervoor
de tijd.

-.v,ERGUNNINGEN

In de week van 15 tot en met 19 no-
vember hebben burgemeester en wet-
houders vergunning verleend aan:
- de heer A. Brummelman, voor het

uitbreiden van een woning op het
perceel Hamminkweg 6 te Vorden;

— de heer B.J. Wiltink, voor het
bouwen van een garage op het per-
ceel Bleuminkmaatweg 3 te Vor-
den.

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

AATSTE
INZAMELDAG

TUINAFVAL 1993:
29 NOVEMBER 1993

Op 29 november 1993 kunt u voor de
laatste keer dit jaar uw tuinafval aan
de weg leggen.

'.BRUIKT
FRITUURVET:

N AAR HET
KCA-DEPOT

Gebruikt frituurvet kunt u tijdens de
openingstijden van het klein che-
misch afval depot op de gemeente-
werf (Enkweg 11 te Vorden) inleve-
ren. Het frituurvet wordt na verwer-
king geschikt gemaakt voor herge-
bruik.

MAAK ONS DORP

NIET BEKAKT

Discipel,
jongerenkoor met
vaart
Discipel, het nationaal gospelkoor
van Continental Sound, geeft een gos-
pelconcert op zaterdag 27 november
in de hervormde kerk, de toegang is
vrij, voor informatie 05752-3513. De
groep bestaat uit een 35-tal enthou-
siaste vocalisten, musici en technici
van 16-30 jaar. Zoals elk jaar zijn zij
d.m.v. audities geselecteerd. Het pro-
gramma is veelzijdig van 'bekende'
Continental Singers-songs tot praise
repertoire van Dave en Dale Garrett.
Het tweede deel is zeker zo uniek: het
musical-achtige programma 'Levend
Water' dat geschreven is door Peters
Sandwall (Noorwegen). Hierin wordt
door dans, zang en muziek op verfris-
sende wijze vorm gegeven aan het Jo-
hannes evangelie.

In binnen- en buitenland
bekend
Discipel scoort in binnen- en buiten-
land niet slecht, bij concerten wordt
een gemiddelde van 400 bezoekers
gehaald. Ook begeleidde Discipel in
1989 en 1990 Ingemar Olsson op zijn
tournee en was de groep te horen op
de EO-jongerendag. Elk jaar doet
Discipel een toernee in het buiten-
land. Zo heeft ze o.a. Spanje, Honga-
rije en Tjechië bezocht. Discipel is
niet alleen live te beluisteren: 'Prijs
Zijn Grote Naam', 'Shalom', 'Hoop'
en 'Kracht' zijn enkele van de casset-
tes en cd's die men van deze groep
kan verkrijgen.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag 28 november Eerste Advent 10.00 uur
ds. K.H.W. Klaassens m.m.v. Gospelkoor 'Disci-
pel', gezamenlijke Herv./Geref. dienst. Er is zon-
dagsschool; 19.00 uur Adventsdienst van de
Raad van Kerken in de Geref. Kerk. Voorganger
ds. H. Westerink m.m.v. Cantemus Domino.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 28 november 10.00 uur gez. Evang.
Dienst m.m.v. 'Discipel', voorganger ds. K.H.W.
Klaassens in N.H. Kerk; 19.00 uur dienst R.v.K.,
ds. H. Westerink in Geref. Kerk m.m.v. Can-
temus Domino, Adventsdienst.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 28 november 10.00 uur Eucharistievie-
ring; 19.00 uur Adventsdienst R.v.Kerken m.m.v.
Cantemus Domino in Geref. Kerk, ds. Weste-
rink.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 27 november 18.30 uur Eucharistie-
viering, Gemengd Koor.
Zondag 28 november 19.00 uur Adventsdienst
R.v.Kerken m.m.v. Cantemus Domino in Geref.
Kerk, ds. H. Westerink.
Weekend-Wacht-Pastores: 28-29 november
Pastor W. Grondhuis, Joppe, tel. 05759-4221.

Huisarts 27-28 november dr. Dagevos.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 2432. Adres: het Vaar-
werk 1.

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

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

Dierenarts van zaterdag 27 november 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa,
tel. 1277.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 27-20 november J.H.H, de Lange,
Lochem, tel. 05730-54357.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

Woningbouwvereniging Thuis Best' School-
straat 11 A, tel. 05752-1494. Onderhoudsklach-
ten en technische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot
9.00 uur. Spreekuur ma. en wo. 11.00-12.00 uur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

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

Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Gelderland
Afd. Vorden-Wamsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806. Openingstijden uitleen-
spreekuur: maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur. '

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje oktober mevr. Kamerling, tel.
1940; november mevr. v.d. Berg, tel. 6875 b.g.g.
1940. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

VVV Openingstijden maandag t/m donderdag
10.00-12.30 uur; vrijdag 9.30-12.30 uur.

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

Klachten en Informatleburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de
gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woens-
dagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. 05750-44141. Overige
dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel.
nr.: 055-224150.

VIERAKKER - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 28 november 10.00 uur Frater B. Broek-
man. Oecumenische adventsviering.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 27 november 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 28 november 10.00 uur Oecumenische
viering in N.H. Kerk, Dames- en Herenkoor.

Weekend-Wacht-Pastores: 28-29 november
Pastor W. Grondhuis, tel. 05759-4221.

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

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

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

De Aktiviteitencommissie heeft voor
vrijdagavond 26 november voor de
junioren A, B, C en C2 van de voet-
balvereniging 'Vorden' een dropping

georganiseerd. Het vertrek is vanaf
het clubgebouw. Voor de voetballer-
tjes van D, E en F is het zaterdagmid-
dag 4 december feest, want dan komt
Sinterklaas bij hen op bezoek.



Tonny Jurriërfs
AUTOSCHADE

HE8STELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

ZAAIiVOETBAL
KAMPIOENSCHAP

VAN VORDEN
i {Nieuwe opzet; nietalléeh straten!)

Allerlei teams zijn welkom om op

2 en 9 januari 1994
te strijden om het Zaalvoetbal-
kampioenschap van Vorden.

2e zondag winnaars- en verliezerspoule

OPGAVE's VOOR 16 DECEMBER a.s.

Inschrijfgeld: f 100,-per team.

v& Opgave bij:
G. Besselink,

Brinkerhof 77, tel. (05752) 2953.

vóra&n
organiseert

nogmaals wegens succes vorig jaar:

CURSUS
'zelfverdediging '

o l. v. nnovr A,
Oerares lichamelijke oefening)

in het Dorpscentrum

8 Dinsdagmiddagen, te beginnen
op 1 8 januari 1 994 van 1 3. 30- 1 5.00 uur.

Kosten f 40,- voor de gehele cursus.

Inl. en opgave:
mevr. Velhorst, tel. 05752- 1688.

Graag opgave vóór 15 december 1993.

concert
GOSPELGROEP

discipel
op

zaterdag 27 november 1 993

aanvang: 20.00 uur

in de Dorpskerk te Vorden

TOEGANG VRIJ

concert
TE KOOP AANGEBODEN:
Suzuki Swift 1.3 GL, 5-drs.
Fiat Panda 1000 CUE
Ford Escort l .61
Ford Escort l .4
Austiri Metro
Ford Escort l .6
Opel Rekord Diesel station
Opel GT

1988 11.900,-
1990 9.850,-
1987 12.500,-
1987 10.750,-
1985 4.500,-
1983
1983
1970

3.850,-
3.500,-
p.o.a.v.

REESINK
AUTO'S
Industrieweg 5
VORDEN - Tel. 05752-2595
ZUTPHEN-Tel.05750-15570

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

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

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

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

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

IN ONZE VERWARMDE BLOEMENKRAAM:

• Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

FEESTELIJKE
KAARTEN
voor

GEBOORTE

VERLOVING

TROUWEN

UITNODIGINGEN
voor diverse
gebeurtenissen

WARNSVELD:
DA-DROGISTERIJ

PARFUMERIE - ZONNEBANK

RUURLO:
Boekhandel Hoytink

Borculoseweg 17
RUURLO

Telefoon 1263

HENGELO:
Drogisten] - Parfumerie • Schoonheidssalon

Felix Takkenkamp
Ruurloseweg 5 • Hengelo (GW.) - tel. 2062

STEENDEREN:
Mevr. Van Veldhuizen-

Onstenk
Begoniastraat 3

7211 ALSteenderen
Telefoon 2398

GITAARLES

Gedipl. docent geeft les in
Zutphen en Steenderen.

Voor kinderen en
volwassenen.

Bel 05750-16240.
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TIP VOOR SINT:

KAS BENDJEN-
petten en T-shirts
TE KOOP BIJ: — de Herberg

- 't Pantoffeltje
— Barendsen Kadoshop
— Fashion Corner

Het is er nu weer voor:

Balkenbrij Ot
Bakbloedworst

1 kilo 7,80
MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 kno 7,95
Grove verse worst 1 k<b 9,95
Schouderkarbonade 1 k,io 6,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 3 pond 10,00
Rundergehakti kno 12,50

500 gram 6,25

MARKTAANBIEDING

Wegens enorm succes deze week

nog een keer kant-en-klare

HACHEE
500 gram 7,95

SPECIALITEITEN

Schnitzels
(gepaneerd of Hongaars)

4 betalen

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebraden Runderrollade
100 gram 2,25

Schouderham
100 gram 1,59

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,85

MESSCHERP - GELDIG DO-VRIJ-ZAT

Haas/
Ribkarbonade
1 kilo 9,95

Varkens
Filetlapjes
500 gram 7,95

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

NIEUW NIEUW NIEUW

* Normaal
* Gun's 'n Roses
* Rolling Stones
* Unplugged2
*Spöl

en natuurlijk verkopen wij ook de
nationale platen en de CD-bon.
BIJ:

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

J3 J3 J3 •nnUÜMiKffilBIÜBIIJKl J3 J3 J3

SUETERS DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752-3566

Schaatsen
Nu volop voorraad schaatsen:

* nieuwe modellen
$ Noren
$ kunstschaatsen
$ hockeyschaatsen
$ kinderschaatsen

Tevens het juiste adres voor het
slijpen van alle schaatsen.

BARENDSEN
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

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

Uw droom worc/f
werkelijkheid

Anker 550-Electronic
boven- en ondertronsport
gelijkstroom-motor
(grote doorsteekkracht van de naald)
naaldstop boven en onder
extra snelheidsregelaar
LED-steekaanduiding
ingebouwde draadspanning
knoopsgatautomaat
autom. garenwinder met draadafsnijder
blindzomen, stikkende zigzag
drievoudige stretch rechtsteek
drievoudige stretch zigzagsteek
enkele stretch-overlock
dubbele stretch-overlock
lichtgewicht vrije arm met handgreep
zomen, afwerken, ritsen inzetten

Aanbieding
Anker 550-E ƒ1.199,-
Inruil, ongeacht de staat
v/d machine of merk ƒ 200,-

ƒ 999,

Aktie-korting é

U betaalt slechts

f799,-
(gespreide betaling mogelijk)

Anker reeds meer dan
een waarborg voor service

125/aar
en kwaliteit.

BORGOQJEfl Naaimachinespecialist
Kerkstraat 13 - Vorden - Tel. 05752-3700
Nieuwstad 31 - Lochem

Voor naaimachines en kleinvak

Wij repareren alle merken naaimachines in eigen werkplaats. Voor informatie en reparatie: 05730-52748.



Het mooiste van het leven
is nieuw leven geven!

Trots en gelukkig zijn wij met
de geboorte van

Sophie
Dochtervan Helmuth Heider
en Mirjan Hesselink.
Zusje van !wan en Annika.

22 november 1993
van Heeckerenstraat 1
7251XJVorden

Ter voorkoming van files bij
het wiegje is het prettig dat u
even belt.

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de vele felicita-
ties, bloemen en kado's, die
wij hebben ontvangen op onze
huwelijksdag. Het is voor ons
een onvergetelijke dag gewor-
den.

Ronnyen
Yvonne Mullink-

Koerhuis

Vorden, november 1993

Voor alle belangstelling ge-
toond tijdens mijn langdurig
verblijf in het ziekenhuis zeg ik
iedereen hartelijk dank.

G.J. Bloemendaal

Wichmond, november 1993

Periodieken

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

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

• WONINGRUIL aangebo-
den huurwoning in Lochem,
gevraagd huurwoning in Vor-
den. Tel. 05730-56140.

• ZONDER TABOE: i.v.m.
21 -4-'94 organiseer ik de grote
'potten'tentoonstelling. Dit
zal plaatsvinden op het per-
ceel van U. Golstein, B. van
Hackfortweg 40 op maandag
29 november van 16.00 tot
22.30 uur. Tevens goed onder-
houden 'potten' gevraagd.

• RECTIFICATIE: show
closset-reservoir zou ge-
toond worden op onderstaand
adres, omdat hier onze voor-
raad staat. Pispottenkerel Ro-
bert, Elshof 9, Vorden. Tel.
3470.

• TE KOOP: lange leren jas
met muts en handschoenen.
Tel. 05753-1526.

• GEZOCHT: winkelwerk
voor 2 a 3 halve dagen per
week. E. Stokkink-Vlogman.
Tel. 2575.

• TE KOOP: open haard-
hout. Tel. 05752-6851.

• GEVRAAGD: met spoed
niet-rokende oppas voor onze
2-jarige dochter voor 21/2 dag
per week in Warnsveld. Tel. na
18.00 uur: 05750-28572.

• Zangkoor 'de Wehme'
houdt op dinsdag 7 decem-
ber haar uitvoering m.m.v.
Peerke en Leerke. Aanvang
19.30 uur. Zaal open 19.00
uur. Alleen voor donateurs.

• GEVONDEN: mooie poes,
omg. Het Hoge, muiskleur, wit-
te pootjes en snorretje. Inl. tel.
1264. Vorden.

• TE KOOP: Atari ST-com-
puter en Philips monitor CM
8533 Plus. Veel software en
boeken tegen elk aannemelijk
bod. Tel. 05752-2183.

• GEVRAAGD: bouwland
voor de teelt van aardappelen
of suikerbieten. A.J. Vruggink,
Riethuisweg 4, Vorden. Tel.
05752-1568.

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

• TE KOOP: Citroen Visa II
Super 4, bj. '82, APK okt. '94.
Tel. 05755-2314.

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

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

• TE KOOP: brandhout
f 35,- per m3, per 2 m3 gratis
gebracht. Tel. 05739-1282.

• GEVRAAGD: vlotte mei-
den v.a. 18 jr. voor de bedie-
ning weekends na 16.00 uur.
Tel. 05752-6614. Vorden

...om naar het voornemen
van hun hart den Here
trouw te blijven.

Handelingen 11:23

Met veel verdriet geven wij u kennis van het plot-
selinge overlijden van mijn lieve man en onze
lieve vader

JAN WILLEM DE KLERK

* Deventer,
27 april 1927

Vorden
Apeldoorn

Wijchen

t Vorden,
19 november 1993

Hanny de Klerk-Wamsteker
Anke
Nico en Linda

HetWiemelinkS
7251 CZ Vorden

De begrafenis heeft woensdag 24 november op
de Algemene Begraafplaats plaatsgehad.

Wij gedenken met respect en liefde de niet-nala-
tende inzet en ijver van ons bestuurslid

WIM DE KLERK

Hij bleef zichzelf, bleef trouw, tot hij zo maar in-
sliep.

De Besturen van de
Protestants Christelijke Ouderenbond
en de Stichting Vrienden van de Wehme.

Als leven lijden wordt, is sterven een gewin.

Bedroefd, doch dankbaar, dat hem een langere
lijdensweg bespaard is gebleven, delen wij u
mee, dat voor ons toch nog onverwacht is over-
leden mijn lieve man, onze zorgzame vader,
groot- en overgrootvader

JAN KRIJT

op de leeftijd van 83 jaar.

Vorden
Hengelo (Gld.)

Vorden

D. Krijt-Kettelarij
J.A. Maalderink-Krijt
H. Maalderink
J.W. Krijt
H.J. Krijt-Hissink
Klein- en achterkleinkinderen

21 november 1993
't Heegken 7
7251 P W Vorden

Gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen
donderdag 25 november van 19.00-19.30 uur in
het uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4A te
Vorden.
De rouwdienst zal worden gehouden vrijdag 26
november om 11.00 uur in genoemd uitvaart-
centrum.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden om
12.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Wichmond.
Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in het uitvaartcentrum Monuta.

Geheel onverwacht is kalm overleden mijn lieve
man, onze vader en opa

ALBERT BOSMAN

* Velp,
30 oktober 1922

Vorden
Staphorst

Zutphen

t Vorden,
22 november 1993

Dick Bosman-Eimers
Woup en Jan Lindeboom
Marleen
Nienke
Jan Willem en Willy Bosman
Sjoerd f
Joost

Zutphenseweg 45
7251 DH Vorden

Gelegenheid tot condoleren donderdag 25 no-
vember van 20.30-21.00 uur in het uitvaartcen-
trum van Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

Het afscheid voorafgaande aan de crematie zal
plaatsvinden vrijdag 26 november om 12.00 uur
in aula 2 van het crematorium te Dieren.

Nadien is er eveneens gelegenheid tot condole-
ren in de condoléancekamer van het cremato-
rium.

We willen iedereen bedanken, die op hun eigen
wijze en gevoel ons de steun gegeven en geven
met het verlies van

GERRIT JAN-WILLEM

We zullen hem niet vergeten.

Jolanda, Jan-Willem, Lilian en
Iris Elbrink

1991 22 november

Jac.H. de Jong

1993

Er vliegen vogels door de lucht.
Zo op hun laatste vogelvlucht.
Ze vliegen naar de zuiderzon,
't wordt weer winter.
De dagen worden al wat koud.
De bomen kleden zich in 't goud.
Een najaarspracht wordt langzaam oud,
de winter wacht.

Je haar wordt grijs, de winter wit.
't Is wintertijd waarin je zit.
Om onder de winterzon nog
even na te dromen.
Zo 'n winter die je nog mag zien.
Soms wel wat kort denk je misschien.
Zo 'n laatste jaargetij moest toch
een keertje komen.

Jac.H. de Jong

Zo ver weg, maar toch nog zo dichtbij.

Marina de Jong-Nijhof
Vorden

Hier kan ook Sint Nicolaas

Vordense Appelpunten
volgens speciaal recept

heerlijk bij de koffie
DIT WEEKEND:

5 HALEN 4 BETALEN

Roomboter
Amandelstaven

gevuld met 100% amandelspijs
en zuivere roomboter

Dètproeft U!
DIT WEEKEND:

STAAF a 250 gram voor 5,50

RECEPT VAN SINT:

Gehaktbroodjes
lekker gekruid en

ook als borrelhapje te gebruiken

DIT WEEKEND: è 1,65
Zie ook onze dagaanbiedingen!

Alles vers van de Warme Bakker.
Dèt proeft U!

G.H. Sterringa
huisarts

29 n o v. t/m 3 dec.
geen praktijk

De praktijk wordt voor
spoedgevallen waargenomen:

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

tel. 2432.

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

Christinalaan 18, tel. 1678.

Hou de kou en de
dokter van uw lijf !

Draag

THERMOFIT
halfwollen ONDERGOED

Verkrijgbaar bij:

a/d Zutphenseweg in Vorden

KERSTINKOPEN IN
DUITSLAND

Düsseldorf en Munster
Prijs f 32- p.p.

(Düsseldorf excl. kaartjes Bahnhof)

10/12 t/m 22/12

KERSTMARKT
ANTWERPEN

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

(Alles bij voldoende deelname.)

HAVI Reizen

J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14

VOORST

Tel. 05758-1334 '

Elly Teeuwen
Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

Belegen Delicateurkaas

Jonge Komijnekaas
500 gram

11.98

_4.95
Dana Blue Deense blauwschimmel

lOOgram l .09

Wijnendale pittige roodbactehekaas

100 gram . 2.49

Sint Nicolaas Notenmix
250 gram 2.49
Speculaas Amandelstaaf
uit eigen oven 5.

Handwerkpralines
diverse smaken, 100 gram

Elzasser Snijworst
100 gram

3.79

1.98
Voor het heerlijke avondje, 5 december,
KAASPLATEAUS met diverse soorten kaas.
Vroegtijdig bestellen a. u. b.

f PROVIMI

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

ALLES VOOR UW AUTO

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

BIQGEVOEDER-
PROGRAMMA

PROVIKRUIM
SPEENVOEDER

Tegen slingerziekte

Verkrijgbaar bij:

HENK BERKELAAR

Speciaalvoeders

Wichmond

Tel.:05754-1748

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05750 - ' 29 31
dag en nacht bereikbaar

J SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

l IL JL ?

WILINK

& MERS TOPPERS
KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

De winter is aangebroken.
TIJD VOOR DE STAMPOTTEN!

Geldig do. 25 - vrij. 26 - zat. 27 nov.

Alle

4 betalen

ZATERDAGKRAKER:

Deense GOULASH
100gram l y

KEURKOOPJE DONDERDAG 25 NOV..

HAMBURGERS
4 betalen

SPECIAL:

BACON-VINKEN

100 gram l .OO

VLEESWAREN
SPECIAL:

Gebr. Pepercarré

100gram

VLEESWAREN TIP:

GEBRADEN GEHAKT
100 gram 0,9o

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

KEURSLAGER Tel. 05752-1321

KANT-EN-KLARE

ZUURKOOLSTAMPOT

NU 500 GRAM 2.95

GOUDREINETTEN

2 KILO 2.50

KOGELHARDE SPRUITEN

PER KILO 1 .95

ZATERDA GKRAKER:
Elstar klasse l

HANDAPPELS 2 KILO 2.50

MAANDAG
29 NOV.:

PANKLARE
Prei

500 gram 1 \/ 0

DINSDAG
30 NOV.:

PANKLARE
Champig-
nonmix

500 gram fct)U

WOENSDAG
1 DEC.:

PANKLARE
Rode Kool

500 gram 1 fcO

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

ONTBIJTKOEK
MET ECHTE HONING

NU VOOR 2,50

Heerlijke Saucijzen

NU l JOU

SPECULAAS

5,75250 GRAM

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



Waarom
zo'n haast?

Stap eerst eens rustig
bij ons binnen.

Wij tonen u graag de nieuwste
huwelijkskollektie!

Uitgebreider dan ooit. En... wij helpen u graag met de tekst.

DRUKKERIJAGENTSCHAP WARNSVELD: AGENTSCHAP HENGELO (G):

DA-DROGISTERIJ
PARFUMERIE - ZONNcBANK WEEVERS

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

marlanne
Felix Takkenkamp

Ruu-1c»»w«5 5 - H«r>Qe.3 (GIC ) • tel- 2062

AGENTSCHAP RUURLO: AGENTSCHAP STEENDEREN:

BOEKHANDEL

HOYTINK

FILIAAL ZUTPHEN:

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

Mevr. VAN VELDHUIZEN-
ONSTENK

Gratis magazine belicht actuele trends in woningtextiel

Lubbers Woonwinkel heeft een nieuwe
voorkeurwijzer ter beschikking
BU Lubbers Woonwinkel ïfgt vanal van-
daag een nieuwe editie klaar van ÓP
'''•"• kcnrwyztr*. s. jit kleurrijke nvaga-
/.,nc. - dat gratis kan wor:!c.ïs afgehaald -
worden de achtergronden )>ehcht van de
*i?ciiwste tapüt- en stoüfeneollecties,

"jgcn actuele trends de volle aandacht
v u vindt u vele tips dio u bij de nschaf
en onderhoud van ieuitex. J van

<«wncn kcmen..

informatief
Ook blijft de nieuwste 'Voorkeurwij-
zer' van Lubbers Woonwinkel van de
eerste tot en met de laatste pagina in-
formatief. Uit de vele enthousiaste
reacties op de eerste uitgave bleek na-
melijk dat bij de consument niet alleen
een levendige belangstelling bestaat
voor de creatieve kant van het wonen,
maar ook de gegeven achtergrondin-
formatie juist in een behoefte voorziet.
Vooral omdat mensen van woningtex-
tiel meerdere jaren plezier willen heb-
ben, weten zij bij de aanschaf graag
waarvoor ze kiezen!

Natuurlijke materialen
Natuurlijke kleuren en materialen zijn

dé trends van de jaren '90. Aan de hand
van een schitterend gefotografeerde
voorkeurcollectie 1993/94 laat de
'Voorkeurwijzer' zien hoe die kunnen
worden ingepast in verschillende ma-
nieren van wonen. Alle .afgebeelde
produkten kunnen bij Lubbers Woon-
winkel overigens nader worden beke-
'"•••••'!. In de speciale voorkeurshop
wordt de collectie integraal gepresen-
teerd.

Vloerbedekking
Lees in de 'Voorkeurwijzer' hoe be-
kende tapijtfabrikanten tegenwoordig
rekening houden met de verschillende
toepassingsgebieden van tapijt. Ber-
goss, Bonaparte, Desso, Parade, Louis
de Poortere en Tretford presenteren in
de voorkeurcollectie daarom een
grote verscheidenheid aan kwaliteiten
in actuele teleurstellingen en structu-
ren. Veel aandacht krijgen ook mo-
derne gladde vloeren. De bewezen
klasse van vinyl en marmoleum van
Forbo Krommenie wordt door Voor-
keur aangevuld met een exclusieve
kwaliteit laminaat: de Durokett HPL
vloer met Duropal toplaag. Losse kar-

petten van bijvoorbeeld B & C geven
daaraan een kunstzinnig accent.

Raamdecoratie
De 'Voorkeurwijzer'toont de nieuwste
soorten raamdecoratie van Luxaflex
en prachtige gordijnstoffen van o.a.
Boras en Cordima. Ook bij deze laatste
produktgroep ligt de nadruk weer op
het natuurlijke karakter. De 'Voorkeur-
wijzer' inspireert bovendien tot een
originele verwerking van vele meters
stof. Wie dat door een vakman wil la-
ten uitvoeren is bij Lubbers Woonwin-
kel meteen aan het goede adres.

Verdere items
'Voorkeurwijzer' bracht een boeiend
bezoek aan het Nederlands Textielmu-
seum in Tilburg en doet daarvan ver-
slag. Leze^^n 'Voorkeurswijzer' vin-
den achterirmet magazine een bon die
reductie geeft op de toegangsprijzen
van het museum. Beslist de moeite
waard.
De verhuis^zer met planhulp en een
overzichte^Pe vlekkenwijzerzijn o.m.
praktische redenen om de 'Voorkeur-
wijzer' 1993/94 nog lang te bewaren.

KPOVierakker
16 November had men de avond sa-
men met de dames van de HVG. Na
het openingsgedicht van de voorzit-
ster was er een welkomstwoord voor
de HVG dames en voor meneer en
mevrouw Schraven uit Didam die wat
zouden vertellen over hun paranor-
male gaven. Mevrouw Schraven
kreeg hierna het woord. Sinds 1985
werken ze beiden full-time. Een para-
normale genezer brengt op een be-
paalde manier energie over, bv. door
handoplegging. Als een patiënt alter-
natieve geneesmiddelen al heeft ge-
probeerd en het heeft nog niets gehol-
pen, dan komen ze vaak bij hen. In
principe worden alleen patiënten be-
handeld die eerst bij de huisarts zijn
geweest. Paranormaal genezen voelt
fijn bij de patiënt, je kruipt a.h.w. in
andermans huid. Er zijn 5 eigen-
schappen die met 't paranormale te
maken hebben. Deze zijn helderho-
rend, helderziend, helderruikend, hei-
derwetend en heldervoelendheid.
Men is aangesloten als lid bij de
N.F.P.N. één van de 3 grote beroeps-
organisaties. Ben je eenmaal aange-

nomen als lid, als je door de toela-
tingsprocedure heen komt, dan moet
je l O patiënten in de praktijk hebben
met verschillende klachten, die de
laatste tijd geen klachten hebben ge-
had. Hierna moetje een 2-jarige part-
time studie volgen, na l jaar ben je as-
pirant genezer en na 2 jaar full-time.
Een behandeling duurt een half uur.
De handoplegging duurt l O minuten,
maar veel mensen willen vaak nog
praten omdat het ook regelmatig
voorkomt dat ze nog psychische pro-
blemen hebben. Er zijn 7 verschillen-
de energievelden die bestaan uit de
kleuren van de regenboog. We wer-
ken altijd vanaf het hoofd, nek, ar-
men, rug naar beneden en langs de be-
nen weer weg. Ook wordt er gewerkt
met kleine kinderen en dieren. Na de
pauze werd er een behandeling ge-
daan en er werden vele vragen ge-
steld. Aan het eind van de avond be-
dankte de presidente van de HVG de
heer en mevrouw Schraven voor de
geweldige interessante avond en bood
hun een attentie aan. Tevens werd de
KPO bedankt voor hun gastvrijheid.

Tijdens de jaarvergadering van de
voetbalvereniging 'Vorden' kreeg se-
kretaresse mevr. Elsbeth-Stokkink
van voorzitter Jan Rouwenhorst een
boeket bloemen aangeboden. Dit als
dank voor het feit dat zijn de funktie
van sekretaresse 9 jaren heeft ver-
vuld. Een difinitief afscheid werd het
nog niet. Het bestuur is er nl. nog niet
in geslaagd een opvolger(ster) voor
haar te vinden zodat Elsbeth het
vriendelijke verzoek kreeg nog een
poosje 'achter de schermen' de hel-
pende hand te bieden. Uit het jaarver-
slag van Elsbeth Stokkink bleek ove-
rigens dat het ledenbestand van de
vereniging stabiel blijft. De club heeft
momenteel ca. 120 seniorleden en
115 jeugdleden. Penningmeester Bert
Beek vertelde dat de vereniging fi-
nancieel ook gezond is, zodat de kon-
tributies voor het komende jaar onge-
wijzigd kunnen blijven.
Volgende maand zal het bestuur nog
een buitengewone ledenvergadering
uitschrijven. De apparatuur in de kan-
tine moet nl. worden uitgebreid. Aan-
gezien hier volgens voorzitter Jan

Rouwenhorst flinke bedrage mee ge-
moeid zijn is een extra ledenvergade-
ring noodzakelijk. Het aftredende be-
stuurslid Chris Hofman is herkozen.

SPÖRT-/iié u w s

Badminton Flash
Donderdag is voor iedereen de sport-
zaal weer geopend om eens te bad-
mintonnen. Een unieke mogelijkheid
om eens met deze actieve sport kennis
te maken. Flash 2 heeft een belangrijk
punt weggegeven tegen Grol uit
Groenlo. Wegens de blessure moest
Diny Regelink meespelen met het 2e
team. De eerste set werd duidelijk met
\5-6 gewonnen. Daarna ging het iets
minder. Grol kwam wat terug en won
de tweede set met een krappe 17-16.
De 3e set bracht de beslissing of Flash
2 er wederom in slaagde een 5-3 over-
winning te veroveren. Na een flink
aantal zenuwslopende ralleys maakte
Grol toch eerder het 15e punt. Flash 2
verliest met dit 4-4 gelijke spel een
belangrijk punt in de race om het
kampioenschap in de 3e klasse. Flash
4 heeft de moed weer te pakken na de
overwinning op Pluumke. Tegen
UBC wilde het 4e team weer net zo
verrassend uit de hoek komen. UBC
was echter wat slimmer en Flash kon
niet echt het spel maken. Toch bleven
ze dicht bij en kregen ze in de laatste
mix nog volop kansen om een 4-4 ge-
lijk spel te behalen. Dat mocht echter
niet lukken, waardoor deze wedstrijd
met 5-3 verloren ging.

Volleybal
Uitslagen: H3b Olympia 3 — Dash 4
2-1, D4a Wilh. 5 — Dash 6 0-3, MA
Terw. l - Dash l 0-3, DP Wik l —
Dash 2 3-1, H2a S VS 3 — Dash 3 3-0,
JA Gorssel l - Dash l 3-0, MB Voorw.
2 —Dash l 3-0,HPDash l —Voorw.
l 2-3, D2a Dash 3 - Voorw. 3 0-3, S3b
Dash 4 — Bruvoc 3 0-3, D4b Dash 5
- Bruvoc 4 2-1, JC mix Dash l -

DVO l 0-3, D rekr. Dash B — Voorst
D 3-0, H. rekr. Dash B — Heeten 7
3-0. Programma: D 3b Sp. Dev. 3 -
Dash 4, MB sp. Dev. l -•— Dash l, D
3e Div B Etiflex/Ommen^Dash/
Sorbo, D2a S VS 5 — DasrTC, D4b
Harfsen 5 — Dash 5, JC mix DVO l
- Dash l, DP Dash 2 — Wilh. l, D4a

Dash 6 — Heeten 6, D4c Dash 7 -
Vios 5, HP Dash 2 — Dask l, H2a
Dash 3 — Devoko 4, H3b Ah 4 —
DVO 5, MA Dash l - Gorssel l, JA
Dash l — Gorssel l.

Bridgeclub 'B.Z.R.'
Uitslagen van
woensdag 17 november
Groep A: 1. Hr. Groot Bramel/Hr.
Wolters 61.9%, 2. Mv. v. Burk/Mv.
Hendriks 57.1%, 3. Mv. den Hartog/
Hr. Machiels 51.2%. Groep B: 1. Mv.
Gasseling/Mv. Warnaar 56.9%, 2.
Mv. van Manen/Mv. den Elzen
56.5%, 3. Mv. Bergman/Hr. de Bie
55.9%. Elke woensdagmiddag in het
Dorpscentrum 't Stampertje, inl. tel.
2830.

Dammen
Uitslagen: DCZ Zevenaar — Dostal
2 8-8, WDV Winterswijk — DCV 4
11-5, DCV 5 - DZW Warnsveld 3 3-5.

Waterpolo

Geen kontributieverhoging
IJsvereniging' Vorden'

De heren van Vorden hebben is een
wel zeer doelpuntrijke westrijd met
12-17 van Damixa Ravijn verloren.
In de eerste periode keek Vorden al te-
gen een 2-6 achterstand aan. Danny
Pelgrim en Han Berenpas scoorden
tegen. De tweede periode leverde een

Voorafgaande aan de openstelling
van de ijsbaan hield de ijsvereni-
ging 'Vorden' een redelijk bezochte
ledenvergadering. Uit het jaarver-
slag van sekretaris J.F. Geerken
bleek dat de ijsbaan het afgelopen
seizoen met veel 'moeite' vijf dagen
open is geweest. Wat dat betreft
biedt het komende seizoen, gezien
de huidige weersomstandigheden,
betere perspektieven.

De afgelopen zomer is de kantine in
een nieuw 'jasje' gestoken. Penning-
meester H.L.M. Romeijnders sloot de
boeken af met een zeer bescheiden
positief saldo. Reden om de kontribu-
tie en de ijskaarten niet te verhogen.
De prijzen bedragen: 15 gulden met

kinderen tot 16 jaar; tien gulden voor
een ledenkaart. De entree bedraagt
resp. drie gulden voor volwassenen
en twee gulden voor kinderen. Indien
de ijsperiode het toestaat zal 'Vorden'
o.m. marathon wedstrijden organise-
ren. Ook zullen de plaatselijke scho-
len de politie e.d. in de gelegenheid
worden gesteld om wedstrijden te or-
ganiseren. Bij de bestuursverkiezing
werden de heren Beek en Romeijn-
ders herkozen. In de plaats van de
heer A.v.d. Logt werd A. Aalderink
gekozen. De kantine zal weerd wor-
den verzorgd door M. Wolsing. Tot en
met 3 december zijn kaarten in de
voorverkoop verkrijgbaar bij de
plaatselijke ABN/Amro bank. Na die
datum worden de prijzen verdubbeld.

Op uitnodiging van de direktie heb-
ben de bewoners van de Burge-
meester Vunderinkhof (het oude
Gems-terrein) een bezoek gebracht
aan het nieuwe bedrijf van Gems op
het industrieterrein.

Speciaal voor deze buurtvereniging
met de toepasselijke naam 'De Gem-
zen' werd een rondleiding verzorgd.
Na de ontvangst met koffie en gebak
werd er door de direktieleden de gebr.
Emsbroek een inleiding gehouden
over de historie van het bedrijf en
over de diverse produkten en diensten
die het bedrijf in de loop der jaren
heeft uitgevoerd. 150 jaar geleden
vestigden zich de voorvaderen van de

heren Emsbroek in Vorden als zelf-
standige ondernemers. Bestond het
klantenbestand toen voornamelijk uit
particulieren, thans blijken veeleisen-
de multinationals graag een beroep op
de Gems te doen voor het vervaardi-
gen van diverse installaties.
Verdeeld in kleine groepen werden
'De Gemzen' hierna rondgeleid door
de fabriekshal en de kantoren. Het
produktieproces werd van A tot Z uit
de doeken gedaan. Na afloop nog een
poos gezellig bijeen. De buurtvereni-
ging 'De Gemzen' wist het zeker, de
band met de Gems zal blijven bestaan
maar zoals één der Gemzen het uit-
drukte: 'Het huidige plekje krijgen ze
nooit meer terug'!

4-9 voorsprong op voor Nijverdal.
Marck Karmiggelt en Harold Kolk-
man scoorden voor Vorden. In de der-
de en vierde periode vielen de doel-
punten als rijpe appelen. Han Beren-
pas 2x; Arjan Mengerink 2x; Danny
Pelgrim 2x en Marck Karmiggelt 2x
maakten voor Vorden het dozijn vol.
Helaas voor hen scoorde Nijverdal
nog meer goals. Eindstand 12-17.

Programma Socii
27 november: Wilhelmina SSS F -
Socii F, Socii E — Sp. Lochem E,

Ruurlo C - Socii C, Socii A — Baakse
boys A. 28 november: sp. Terwolde
- Socii, Socii 2 — Deo 2, H en K 2
— Socii 3, Socii 4—Dierense boys 3,

Erica 76 7 — Socii 5, Socii 6 — SCS
4.

Opbrengst kollekte
De in Vorden gehouden kollekte t.b.v.
het Diabctesfonds heeft f 7518,30 op-
gebracht.

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

stttiit dotltnffendl

Zutphenseweg - Vorden

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 óns ook berichten, tel. (05752) 1010.

De redactie

Fam. Ligeon, Hoetinkhof41,tel 1996
Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorie weg
Beatrixlaan
Prins Claus l aan
W Alexanderlaan
Dé Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

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

Fam. Koren, ElshoflS, tel. 2466

DeDoeschot
HetStroo
HetEelrnerink
Strodijkl t/tril 5 en 2

Voprnekamp
Addinkhof
HetHeijink
Hoetinkhof

Fam. de Weerd, Brinkerhof94, tel. 2520

S.v.'s-Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
H.K. van Gelrewcg
Schoolstraat
Gr. van Limburg-Stinimstraat

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

Fam.Alofs, MispelkampdijkSO, tel. 3309

B.Galléestraat
Pr. Bernhardweg
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
DeEendracht
Srnidsstraat
Zuivelhof

Molenweg
Insulindelaan
Wilhelminalaan
Emrnaplein
Mulderskamp
Almenseweg
HetHoge

Fam. Bargeman, Horsterkamp 25, tel. 1258

De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
HetWiemelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Hulshof, De Stroetl6, tel. 3397

HetJebbink
DeBoonk
HetElshof
De Haar
De Steege
HetGulik
HetWiemeHnk
Het Vaar werk

HetMolenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
De Hanekamp
DeStroet
HetKerspel
Mispelkampdijk
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Bi'j ons in d'n Achterhoek
T j mot zo ok nog nao 'tdarp en hdaln un paar boodschappen, Toon, 't is
mien völs te kold op de fletse'. Eiken vri'jdagmaarn gaot Riek en Toon
samen de wekkelukse boodschappen haaln. Maor gistren hadd'n ie un
paar dinge vegett'n en daor mos Toon now achteran. Riek hefun betjen
hekkei ekregen an 't boodschappen doen sinds de tied dat ze de straoten
smaller heb emaakt in 't darp. Zee is altied al un hööbel ewes op de fletse
en is now helemaols bange dat ze eur van de sokken jaagt met de fletse.
Met 'n auto was 't ok maor effen en tied had Toon wel. 't War k in 'n hof
was now wel gebeurd, 't blad was an de kante en wieters was 't mooi hard.
'Gaot met, met zien tweeen is 'tgezellugger'.
Dat wo'k wel doen en zo wazze wi'j effen later al in 't voddense darp. 't
Was maor klungelder i'je wat e haaln mos. 'n kilo stoafpeern, wat bi'j de
koffie at t'r's onvewachs vesite kwam en 't liter citroenjenever. Zodoonde
was e gauw klaor.
Ik wazze maor in 'n auto blieven zin'n en kon mien 't gedraaf en gesiep
van de luu 's bekiek'n. Too Toon weer in 'n auto wol stappen heurn ik 'n
plof en gerinkel van glas.
'Wat maak i'j dan?'.
'Deflesse is mien deur de voering van de jekker eschotten, daor lig veur
twee tientjes.
Toon, die neet wol wett'n wat um was oaverkommen, leet mien un ni'je
flesse vol haaln.
'Zeg t'r maor niks van tegen Riek, 'k vuile de huusholdpottemenee wel
weer an, dan hef ze niks in de gaten'.
Weer bi'j Toon in huus waar n de boodschappen vlot operuumd en dronken
wi'j samen nog un köpken koffie. Tjluu hold mekare wel un hotjen gezel-
schap, dan gao ik nog 's kieken bi'j de Brummelkamps, zien hoo 't met 'n
olden baas is. Doet mien 't wisselgeld effen weer Toon want ik mot eur nog
'n tientjen betaaln van 't kedoo wa'w laats op de kindervesite heb mete-
nommen. '
Riek had Toon vieftug gulden metegeven en normaal had e daor wel un
tientjen an oaver e holln. Toon kreeg zien pottemenee en zaog tot zien
schrik dat t'r allene un paar briefkes van honderd inzajt'n plus nog un
betjen klein geld.'
'k hebbe gin tientjen meer', zei Toon. 'Hoe kan dat dan,' t hefhooguut drie
tientjes ekost wa 'j ehaald heb, waor 's de res dan ebleven?.
Too mos Toon 't verhaal oaver de flesse wel vetelln. Riek leazen eers wel
veur drie stuuver op, maor mos ok bekennen dat Toor eur wel ezeg had dat
t'r un gaetjen in de binnentesse van de jekker zat en dat zee nao elaoten
had dat te maak'n.
Zodoende veel 't veur Toon nogal met en too Riek de buur te in was hè'w
d'r samen maor un citroentjen op edronken. En den smek goed met dat
kolde weer, bi'j ons in d'nAchterhook.

H.Leestman.

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

Bibliotheek protesteert tegen
bevriezing budget '94
Het bestuur van de Stichting Open-
bare Bibliotheek in Vorden heeft op
vele manieren geprotesteerd tegen
het voorstel van de gemeente het
budget voor 1994 te bevriezen op
basis van het huidige budget. De
oorzaak van deze maatregel is dat
de gemeenten door het Rijk voor
het jaar 1994 zijn gekort op de Wel-
zijnsuitgaven met 6%. De biblio-
theek - zo heeft de gemeente gesteld
- moet evenals andere welzijnsin-
stellingen blij zijn met het handha-
ven van de nullijn, want eigenlijk
had het budget ook met 6% gekort
moeten worden. Dit nu is een onjui-
ste voorstelling van zaken.

Nieuwe vorm van financiering
Het begint allemaal in 1989. Bij de
bespreking van de begroting voor
1990 stelt de gemeente voor in de toe-
komst te gaan werken met z.g. bud-
getfinanciering. De subsidie van de
gemeente wordt vastgesteld op basis
van de concept-begroting voor 1990
en zal gelden voor vier jaar met uit-
zondering van één salarispost die wel
zal worden verhoogd met de gebrui-
kelijke aanpassingen in de jaren 1990
tot 1993. Alle andere kosten zullen
dus ongewijzigd blijven en moeten uit
het budget worden betaald. Er is een
bescheiden reservepost vastgesteld
om tegenvallers en prijsstijgingen in
die vier jaar op te vangen. Dat wordt
door de gemeente als argument aan-
gevoerd. Deze aanvullende post is
echter op de begroting van 1990 en
ook niet op die van de volgende jaren
terug te vinden. In 1993 zou er, zo was
de afspraak in 1990, door de gemeen-
te opnieuw met het bestuur worden
overlegd over een aanpassing van het
budget voor de periode 1994-1997.

Geen overleg
Dat overleg heeft dit jaar niet plaats-
gevonden, maar wel werd door de ge-
meente bij het opstellen van de begro-
ting voor 1994 uitgegaan van een nul-
lijn. Dat lijkt zo, maar het gaat hier
wel om de nullijn van 1990. Intussen
heeft de gemeente in de vier afgelo-

pen jaren van het rijk vermoedelijk
elk jaar tenminste 2.5% verhoging
ontvangen voor de kosten van het
Welzijnswerk. Dat is geen 4 maal
2.5% of in totaal 10% zoals men op-
pervlakkig zou kunnen denken. Het is
2.5% voor 1990. En voor 1991 in to-
taal 5%. Daarna 7.5% voor 1992 en
10% voor 1993. Dat is op basis van
het 1990-budget in totaal 25% meer
over deze vier jaar. Die 25% zijn maar
voor een zeer klein deel ten goede ge-
komen aan de bibliotheek. Als je voor
1994 het 1990-budget niet verhoogt
dan betekent dit dat de gemeente, af-
gezien van het in de afgelopen jaren
verkregen overschot, zelfs over 1994
nog eens 4% extra 'verdient'. Het is te-
gen deze onbillijke besnoeiing van
het bibliotheekwerk in onze gemeente
dat het bestuur ernstig protesteert.

Minder boeken-
meer contributie
Het bevriezen van het budget op het
peil van 1990 betekent dat de biblio-
theek komend jaar rond f 36.000.-
minder kan besteden. Omdat huren,
salarissen en de meeste exploitatie-
kosten bestaan uit vaste lasten, kan er
eigenlijk maar op één post bezuinigd
worden. Dat is de aanschaf van boe-
ken en andere media als c.d.'s en tijd-
schriften. Dit budget zou meer dan
gehalveerd moeten worden. En het
bestuur zal daarnaast moeten beslui-
ten de jaarlijkse contributie drastisch
te verhogen. Daardoor zullen minder
mensen gebruik kunnen maken van
de diensten van de bibliotheek. En dat
is iets wat indruist tegen de ook door
de gemeenteraad uitgesproken stel-
ling dat de bibliotheek een basisvoor-
ziening is, dus bestemd voor de hele
burgerij.
Wanneer u dit leest, heeft de gemeen-
teraad in de begrotingsvergadering
van dinsdag 23 november een voorlo-
pig oordeel gegeven over dit onder-
werp. Het bestuur van de Vordendse
bibliotheek vertrouwt er op dat er een
weg zal worden gevonden om, in
goed overleg, deze dreigende afbraak
van het waardevolle werk van de bi-
bliotheek in de toekomst te voorko-
men.

Wereldwinkel-
nieuws
CaféDirecto uit Costa Rica

Café Directo, de naam zegt het al,
komt direct van de koffieproducentrn
in Costa Rica bij u in het kopje. De
koffieproducenten zorgen ervoor dat
de koffie ter plaatse wordt gebrand,
gemalen, gemelangeerd en verpakt.
Een uniek produkt. Café Directo is de
eerste in de Derde Wereld gebrande
koffie op de Nederlandse markt. Im-
porteur van de koffie is S.O.S. We-
reldhandel. De koffiepröducerende
landen in de Derde Wereld exporteren
gewoonlijk slechts de groene koffie-
bonen, de ruwe grondstof. De ver-
werking tot het eindprodukt gebeurt
in de koffiebranderijen in het Westen.
Anders is het bij Café Directo, die
komt verpakt en al naar Nederland.
Dat betekent extra werk en dus extra
inkomen voor de producenten in Cos-
ta Rica.
Café Directo komt van Coocafé, een
koepelorganisatie van 6 koffiecoöpe-
raties van kleine koffieboeren in Cos-
ta Rica. De verwerking tot eindpro-
dukt is mede mogelijk gemaakt door
de meerprijs die S.O.S. Wereldhandel
reeds jarenlang aan de koffieprodu-
centen betaalt. Uiteraard ontvangen
de producenten in Costa Rica ook
voor de Café Directo een eerlijke
prijs. Het Max Havelaar Keurmerk
staat daarvoor garant. Deze koffie en
nog veel meer extra artikelen deze
maand elke week in de Wereldwinkel
kraam op de weekmarkt.

KPO-Vorden
Op 16 november was er weer een bij-
eenkomst in zaal Eykelkamp. Deze
avond werd verzorgd door een van de
eigen leden nl. Trudy Tolkamp. Zij
begon met een inleiding over aller-
gieën in verband met het voedsel. Er
werd v(jÉfc gebruik gemaakt van de
gelegenÜB om vragen te stellen.
Ook vertelde ze over haar werk als
diëtiste in het ziekenhuis. Het was een
leerzame avond. De voorzitster dank-
te mevr. Tolkamp voor haar bijdrage
aan dez^^'ond en wenste ieder wel
thuis. Voi|ende bijeenkomst is 14 de-
cember, Kerstavond. Op 18 novem-
ber is men 's middags samen met de
Medler vrouwenclub naar Boermarke
in Enschede geweest. Op dit oor-
spronkelijk boerenbedrijf werden
soepen en toetjes gemaakt, dit alles
met alleen natuurlijke toevoegingen.
De Boermarke ijssoorten, moussen en
bavarois worden allen gemaakt met
als hoofdbestanddeel verse melk van
eigen bedrijf en wordt er geen zout
toegevoegd. Na uitleg en rondleiding
mocht men verschillende soorten
proeven. De smaak was prima, jam-
mer dat het in Vorden nog niet ver-
kocht wordt!

Kandidatenlijst
P.v.d.A.
Tijdens de algemene ledenvergade-
ring van de plaatselijke afdeling van
de Partij van de Arbeid werd door de
leden de kandidatenlijst voor de aan-
taande gemeenteraadsverkiezingen
vastgesteld. Op de eerste drie plaatsen
de huidige raadsleden d.w.z. l . W. M.
Voortman, 2. P. J. M. Hoogland, 3.
mevr. H. A. Horsting-Spee, 4. A. R.
Sikkens, 5. B. van Tilburg, 6. mevr. C.
B. Spiegelenberg-Gijsen, 7, A. H. W.
Docter, 8. D. Wallenburg, 9. D. Krol.

Oudheidkundige
Vereninging
'Vorden4

Donderdagavond jl. was de heer Ha-
gen uit Almelo te gast bij de oudheid-
kundige vereninging 'Vorden'. In een
goed gevulde zall van 'De Herberg'
hield de heer Hagen een lezing over
de watermolens in Twente, Achter-
hoek en de Veluwe. Aan de hand van
serie uitstekende dia's werden alle
nog betaande watermolens in het ver-
me^de gebied behandeld.
De heer Hagens, die al veel publiceer-
de over watermolens en een expert op
dit gebied mag worden genoemd, wist
de aanwezigen goed te boeien. Bij-
zonder jammer vond de heer Hagen
het dat de watermolen van Hackfort
nog steeds niet is hersteld.
De vereniging kan op een bijzonder
geslaagde avond terugzien. De eerst-
volgende bijeenkomst is de 'Ni'joars-
vesite' op maandag l O januari 1994.

Vordense dames naar vijf uur-show

Maandagmiddag jl. vertrok buschauffeur Harren uit Voorst met 50 Vordense dames naar de vijf
uur show bij RTL 4. Volgens de heer Harren bestaat er enorm veel belangstelling voor dit gezelli-
ge uitje, want hij heeft menige bus volgeboekt. Momenteel zijn bezoeken aan de Kerstmarkten in
Duitsland en België ook erg in trek. (Zie ook de advertentie).

Stichting Welzijn Ouderen start weer
activiteit

Woensdag 3 november is een kookcursus voor mannen gestart in de huis-
houdschool, het Hoge 41. Er was veel belangstelling voor deze cursus, want
binnen twee weken na de publikatie in het Vordens weekblad 'Contact',
hadden zich al 22 mannen gemeld bij de S WO V.

De doelstelling is, dat mannen leren
eenvoudige gerechten klaar te maken,
zodat in tijd van nood men zichzelf
kan redden en niet afhankelijk is van
anderen.
Mevr. Keppels verzorgt de lessen en

staat garant voor een gezellige en een
gevarieerde aanpak in het kokkerel-
len. Na deze les kan bekeken worden
of de SWOV een cursus 'fijne keu-
ken' gaat opzetten, omdat hiervoor
ook belangstelling schijnt te zijn.

Voor informatie voor het volgen van
een fijne keuken en voor andere infor-
matie, activiteiten en projekten kan
men terecht bij de SWOV, Raadhuis-
straat 6, tel. 05752-3405.

Wil men ook een gewone kookcursus
volgen, neem dan contact op met de
SWOV.
Bij voldoende belangstelling kan nog
een cursus worden gestart.

GROEP VORDEN

Op dinsdag 16 november tussen
10.30 en 11.35 uur vond er in een
pand aan de Zutphenseweg een inslui-
ping plaats waarbij een tas ontvreemd
werd. Uit de tas, die even later op de
Zutphenseweg werd teruggevonden,
werden een bankpasje, een giropasje,
4 eurocheques, 4 girocheques en en
portemonnee met F 50,— ontvreemd.
In de nacht van dinsdag 16 op woens-
dag 17 november werd er een perso-
nenauto ontvreemd. De auto" stond
voor de diefstal geparkeerd op de
Hoetinkhof, nabij de woning van de
eigenaar. Op het moment dat de poli-
tie de aangifte aan het opnemen was
kreeg men het bericht door dat de auto
aangetroffen was op de Zutphense-
weg te Vorden. Een portierslot en het
stuurslot waren verbroken.
Woensdag 17 november werd er aan-
gifte gedaan van diefstal van een pis-
toolholster uit een winkel.
Getuigen van bovenstaande feiten
worden verzocht contact op te nemen
met de politie.
Donderdag 18 november omstreeks
08.50 uur vond er bij een aanrijding
materiele schade plaats op de kruising
Baakseweg/Eldersmaat. Een bestuur-

der van vrachtauto reed achteruit om-
dat hij te ver was gereden en zag aar-
bij een achter hem staande personen-
auto over het hoofd.
Donderdag 18 november werd een
13-jarige jongeman op heterdaad be-
trapt bij het plegen van een winkel-
diefstal. Na verhoor werd de jonge-
man bij zijn ouders afgeleverd.
Vrijdag 19 november tussen 02.30 en
03.00 uur vond er een doorrijding na
aanrijding plaats op het Hoge. Een
langs de weg staand reclamebord
raakte beschadigd nadat dit was aan-
gereden. De bestuurder reed direct na
de aanrijding door. Het voertuig van
de dader is vermoedelijk een blauwe
Ford, type Tansit en heeft behoorlijke
schade aan de linkerzijde opgelopen.
Getuigen van het feit worden ver-
zocht zich bij de politie te melden.
Maandag 22 november werd er aan-
gifte gedaan van het lek steken van
een autoband. Het voertuig stond in
de periode van maandag 15 november
14.00 uur en donderdag 18 november
14.00 uur geparkeerd aan de Mispel-
kampdijk, nabij de woning van de ei-
genaar van het voertuig. De totale
schade is f580.- Ook van dit feit wor-

den getuigen verzocht zich te melden
bij de politie.

Openingstijden Politiebureau Vor-
den: Maandag: van 09.00 tot 12.00 en
van 13.00 tot 17.00 uur. Woensdag:
van 13.00 tot 17.00 uur. Vrijdag: van
09.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 17.00
uur. De politie (Vorden) is altijd tele-
fonisch bereikbaar onder nummer
(05752) 1230. Tijdens openingstijden
van het politiebureau in Vorden krijgt
U de politie Vorden rechtstreeks aan
de lijn.
Wanneeer het bureau afgesloten is
wordt U automatisch doorgeschakeld
naar de regionale meldkamer van de
politie. Voor niet dringende zaken
kunt U ook contact opnemen met: Po-
litie Lochem (postadres: Postbus 46,
7240 AA Lochem).Pr. Bernardweg
25, Lochem. Tel. 05730-54931.



Simply Fat in 't Pantoffeltje te Vorden HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

De nagenoeg identiek klinkende naam
van een Engelse popgroep berust op lou-
ter toeval. Het geluid van dit puur Ach-
terhoekse vijftal wordt voornamelijk be-
paald door het 'vette' stemgeluid van
zangeres Resie Geurdink.

Voor velen geen onbekende. Als front-

vrouw van de groep Crazy stond ze op
de Paaspopbühne. Naast Resie bestaat
de band uit de KG B-leden Rob Ten-
ten/drums, Jan Doppen/bas en Leon
Venderbosch/gitaar. Van de populaire
Groenlose formatie De Gracht werd
onlangs zanger/slaggitarist Tim Eb-
bers weggekocht.

Het repertoire van Simply Fat omvat
nummers van o.a. Bonnie Raitt, Rob-
ben Ford, Crowded House e.a. Ook ei-
gen werk wordt niet geschuwd. Simply
Fat... as simple as that!
Zondagmiddag 28 november te zien
bij 't Pantoffeltje (zie ook de adverten-
tie).

Open huis Scholen-
gemeenschap
Borculo
Maandagavond 29 november houdt
Scholengemeenschap Borculo open
huis voor leerlingen van de hoogste
groepen van basisscholen met hun ou-
ders/verzorgers en voor andere be-
langstellenden.
In het gebouw aan de Herenlaan geeft
de school een beeld van de opleiding
in het Voorbereidend Beroepsonder-
wijs. Naast het bekijken van praktijk-
lessen in de afdelingen Mechanische
Techniek, Bouwtechniek met schilde-
ren, timmeren en metselen, Verzor-
ging en Consumptieve Technieken
met brood/banket en horeca, zal de
bezoeker zich ook op de hoogte kun-
nen stellen van de basisvorming en
van de vervolgmogelijkheden.
Verschillende leerlingenstelsels en
scholen voor Middelbaar Beroepson-
derwijs zijn uitgenodigd om op deze
avond de gewenste informatie te ge-
ven. Verder zal er uitleg worden gege-
ven over het systeem van leerlingenbe-
geleiding en over de niveau-indeling.
Leerlingen die momenteel al in het
VBO of op de MAVO zitten en denken
aan een overstap na de 2e klas of aan
een extra 5e leerjaar binnen het VBO
zijn ook van harte welkom.

Huis 't Suideras
In het voorjaar van 1994 zal het boekwerk 't Suideras en zijn
bewoners verschijnen. Hierin worden de bezitters van het in
1326 voor het eerst als Gelders leen vermelde 'Goet te Sude-
roes' te Vierakker besproken vanaf de 14e tot en met de 20ste
eeuw.

Na de eerst bekende bezitter Henrick
van Suderoes komt het goed achter-
eenvolgens in handen van de geslach-
ten Van Goltstein, Boshoff, Swaef-
ken, Van Eek, Van Heeckeren, Van
der Heyden van Doornenburg en
Ruijs de Becrenbrouck. Een van de
bezitters is de bekende Gelderse 'Or-
ganist' August Robbert van Heecke-
ren geweest, in 1799 leider van de
mislukte contra-revolutie in Gelder-
land, toen onderdeel van de Bataafse
republiek.

Het leven van een aantal bezitters en/
of bewoners onder wie jhr. mr. Ch.
J.M. Ruijs de Beerenbrouck (1873-
1936), minister-president 1918-
1925 en 1929-1933, en generaal
J.J.G. Baron van Voorst tot Voorst
(1880-1963), commandant Veldleger
en Vesting Holland in 1937-1940,
wordt in afzonderlijke bijdragen be-
licht.

Op een niet te achterhalen tijdstip is
het eerste, later met het recht van ha-
vczathc begiftigde, huis opgetrokken.
Hoe deze oudste voorganger van Huis
Suideras er uit heeft gezien valt niet
meer na te gaan. Het 'jongste' Suide-
ras heeft zijn uiterlijk verkregen in

1891, toen het is gebouwd als opvol-
ger van een in de onmiddellijke om-
geving gelegen bouwwerk. Deze, we-
gens bouwvalligheid gesloopte voor-
ganger heeft misschien nog middel-
eeuwse bouwdelen bevat. De bouw-
geschiedenis van het tegenwoordige
huis — thans een der negen 'kastelen'
van Vorden — wordt aan de hand van
oude fotografieën en diverse archiva-
lia uitvoerig behandeld. Bij de bouw
blijken ook inwoners van de tegen-
woordige gemeente Vorden betrok-
ken te zijn geweest, onder wie lood-
gieter/koperslager H. Emsbroek te
Vorden, timmerman B. Helmink en
smid B. Versteegen, beiden te Wich-
mond en metselaar H. Peters uit Vier-
akker.

Het boekwerk dat op initiatief van jhr.
mr. C.C.C.M. van Nispen tot Seve-
naer is samengesteld, zal circa 256
bladzijden omvatten met vele afbeel-
dingen, deels in kleur. Tot 31 januari
1994 bestaat de mogelijkheid tegen
een intekenprijs exemplaren te reser-
veren. Daartoe kan men gebruik ma-
ken van voorgedrukte kaarten die o.a.
verkrijgbaar zijn bij de VVV Vorden,
Kerkstraat 6, Postbus 99, 7250 AB
Vorden, telefoon 05752-3222.

Weekendrecept
Vlogman

Varkenskoteletten met abrikozensaus
Bereidingstijd: 30 minuten Benodigheden voor 4 personen: 4 haas-of rib-
koteletten van 150 grams per stuk, peper, zout, l eetlepel bloem, 80 gram
boter, braadboter of margarine, l middelgrote zeer fijn gesnipperde ui, l
blik (400 of 425 gram) abrikozen op eigen sap of op lichte siroop, 1-2
eetlepels aardappelmeel of maizena, 2 eetlepels tomatenketchup ketjap
manisoftamari.
Benodigde keukengerei: kom, vleespan of grote koekepan, zeef, snij-
mixer of mixerbeker.
Bereidingswijze: l. Bestrooi het vlees aan beide zijden met zout en peper.
Wrijf het vlees ermee in. 2. Stuif of strooi de bloem over de koteletten.
Klop overtollig bloem eraf. 3. Zet de zeef op de kom en giet het sap of de
siroop van de abrikozen in de zeef af. 4. Houd enkele halve abrikozen
apart voor de garnering. Maak van de rest van de abrikozen moes met be-
hulp van de snijmixer. 5. Laat de margarine in de vleespan heet worden.
Laat de koteletten in de hete margarine aan beide zijden mooi van kleur
worden. Bak ze daarna in vrij korte tijd aan beide zijden bruin en juist gaar.
6. Voeg als het vlees goed van kleur is de snippers uit toe. Fruit die onder af
en toe omscheppen glazig tot goudgeel. 7. Neem het vlees uit de pan. Giet
er de siroop van de abrikozen in. Doe er de abrikozenmoes bij en laat alles
warm worden. 8. Roer van het aardappelmeel met de tomatenketchup en l
deciliter koud water een papje. Bind daarmee de abrikozenmoes tot saus-
dikte. 9. Warm desgewenst de koteletten nog even op in de saus en maak
die pikant van smaak met peper, zout en ketjap. 10. Garnccr het vlees met
de apart gelegde abrikozen. Schenk de saus in de schaal met vlees of dien
de saus apart bij het vlees op.
Wijntip: Een licht rode wijn uit de Lanquedoc of een rose uit de Provence
zullen bij dit gerecht vakantieherinneringen oproepen. Tip van de kok:
Gebruik in plaats van fijn gemaakte abrikozen een rabarbermoes of de in-
houd van l blik (400 gram) gezeefde of gepelde en ontpitte tomaten.

Rowwen Hèze in de Woage
Nog niet zo lang geleden was de band het
best bewaarde geheim van Limburg.Ter-
w\jl in het zuiden al menige uitverkochte
zaal op z'n kop werd gezet, had in de rest
van het land slechts een enkeling van de
groep gehoord. De hit 'Bestel Mar'
bracht daar verandering in.

En sinds Rowwen Hèze overtuigend
op Pinkpop 1992 optrad voor 55.000
bezoekers, is de uitzonderlijk krach-
tige en feestelijke muziek ook in de
rest van Nederland een begrip. Een an-
der hoogtei^t was ongetwijfeld het
60 minutenwurende slotconcert van
de Uitmarkt op de Dam in Amsterdam
voor naar schatting 50.000 mensen dat
rechtstreeks door NOS-televisie werd
uitgezonden met gastrollen van Karin
Bloemen e^fccordeonmeester en in-
spirator FlaHlimenez.
Tex Mex, polka's, Ierse Folk, gezongen
met een Limburgs accent, gespeeld
door accordeon, elektrische gitaar, bas,
drums en (soms) trompet. Zo onder-
scheidt zich de muziek van Rowwen
Hèze direkt van alle andere groepen.
Rowwen Hèze komt uit het dorp Ame-
rica en vond zijn oorsprong in de tradi-
tie om tijdens carnaval de eigen lokale
hits te maken, op te nemen en live te
spelen. Het werd al snel een succes in
eigen omgeving en dit bracht de en-
thousiast geworden KRO-dj Hubert
van Hoof ertoe ze de bijnaam Los Lim-
bos te geven. Uiteraard een verwijzing
naar zowel Limburg als Los Lobos.
De groeiende respons en de sterke
songs van de hand van Jack Poels vie-
len op en leiden tot de eerste (mini)
CD 'Blieve Loepe' (release februari
1990). De titel 'Limburg' (citaat:"... 't is
een kwestie van geduld, rustig wach-
ten op de dag dat heel Holland Lim-

burgs 'lult') geeft naast vindingrijkheid
ook het gevoel voor humor van de
groep aan. Tesamen met de Tex Mex,
polka's en Ierse Folk (a la The Pogues),
bovenal toch feestmuziek, geeft dit de
succesformule van Rowwen Hèze al
aan.
Live staat de groep als een huis. Met
veel enthousiasme en spelplezier en
een stevige sound komt Rowwen
Hèze op de nietsvermoedende luiste-
raar als een stoomtrein over. Liefheb-
bers zijn er, jong en oud, van folklief-
hebber tot punker. Vooraan^at dan
ook vaak een heftig pogoenlWnassa,
terwijl verder, voor zover mogelijk, uit
volle borst wordt meegezongen. Weke-
lijks speelt Rowwen Hèze inmiddels in
zalen, tenten en sporthallen door het
hele land en in Vlaanderen e^klgisch
Limburg. Het is feestmuzieCTnet een
warm kloppend hart en met uitstraling
die al snel ver buiten Limburg deuren
doet opengaan en mensen enthou-
siast maakt.
Telkens weer bewijst de groep dat gren-
zen verlegd kunnen worden en dat
popmuziek met een dialect geen be-
perking hoeft te zijn als de zeggings-
kracht er is, eerlijk en overtuigend. Dat
is natuurlijk al gebleken tijdens de vele
festivals zoals bijvoorbeeld Gronin-
gen (Sneeuwpop IJsstadion), Leuven
(Marktrock), Lokeren (Lokerse Fees-
ten), Haarlem (Bevrijdingspop), Ter-
schelling (Oerol), Amsterdam (de
Dam/Uitmarkt) maar de absolute
klapper was natuurlijk het spetterende
optreden op het Pinkpop festival.
Rowwen Hèze zal een avondvullend
programma gaan leveren. Voor meer
informatie kan men bellen met Ron de
Jong onder het nummer van De
Woage 08343-1232.

Dialectmarkt
Vrijdag 26 november a.s. is er in zalen-
centrum Bousema te Lochem een dia-
lectmarkt met het thema 'In en um de
Boerderieje'.
Stands o.a. van Boekhandel Lovink
met streektaalboeken, Gelders Oud-
heidkundig Contact inzake Historisch
Boerderijonderzoek, C. Boesveld uit
Gorssel met kruiden en mosterd,
mevr. Truus Driezes van de kleder-
drachtgroep, Historische Vereniging
Lochem, R. Bolt uit Laren de wel be-
kende verzamelaar van historische
spullen, Kringloopwinkel 'de Cirkel'
met tweedehands koopjes, Tuincen-
trum Vreeman met boerenbloemen.
Verder zijn stands aanwezig met pro-
dukten van de boerderij o.a. kaas,
vlees, honing en eieren. Een groepje
dames zorgt weer voor de 'Niejoors-
keukskes'. Ook de nieuwjaarskaarten
met dialect opschrift zijn weer te koop.
CD's en bandjes met dialectmuziek
zijn ook aanwezig. Muzikale omlijs-
ting 'de Veteranen'. Entree gratis.

Adventsconcerten
'Sanclust'
Zaterdagavond 27 november en zon-
dagmiddag 28 november a.s. organi-
seert 'Sanclust' adventsconcerten res-
pectievelijk in de Ned. Hervormde

kerk te Steenderen en in de Ned. Her-
vormde kerk te Drempt.
Op het programma staan o.a. twee
dubbelkorige werken van Heinrich
Schütz en Michael Praetorius, de mis
'Messe de Minuit' van Marc-Antoine
Charpentier en het Credo van Antonio
Vivaldi.
Medewerkenden zijn Machteld van
der Meij en Germain Creyghton,
blokfluit; een strijkersensemble onder
leiding van Florian van Gilst; het kist-
orgel wordt bespeeld door Johan Luij-
mes. De algehele leiding is in handen
van Pauli Yap. Het programmaboekje
verschaft meer informatie over de uit
te voeren werken en de medewerken-
den aan het concert.

Verkoop
Unicef-artikelen
Op vrijdagmorgen 26 november zal
de Rabobank weer een stand herber-
gen van Unicef. Unicef, het kinder^
fonds van de Verenigde Naties, heeft
de steun hard nodig om kinderen,
waar ook ter wereld, te helpen. Op dit
moment gaat speciale aandacht uit
naar de kinderen in Bosnië. Als men
het werk van Unicef wil steunen en de
kinderen wil helpen loop dan op 26
november even binnen bij de Rabo-
bank. Mogelijk vindt men bij de aan-
geboden artikelen iets van de gading,
ook een leuk idee om met Sinterklaas
iets cadeau te doen.

Allerhand
in 't Saksenland

Zo ongemerkt veranderen er in het Saksenland diverse dingen,
veranderingen, heel vaak ten goede. Maar ook wel eens ten koste
van zaken waarvan je zegt: jammer dat dat weg is. Zo is het bij-
voorbeeld ook met de gemeentebleek, gelegen tussen de brand-
weergarage en de Vordense beek. Weinig is er nog maar van over
van wat vroeger de bleek was waar de huisvrouwen hun was te
bleken legden. Naast die functie had ze nog een andere n.l. als
plaats van samenkomst waar men elkaar de laatste nieuwtjes kon
vertellen.

Gelukkig zijn er nog plaatsen waar ze alert zijn geweest om be-
paalde oude waarden te behouden. In het naburige Hengelo (G)
bijvoorbeeld, waar de bleek en het bleekhuisje nog in goede staat
verkeren. Tot twee keer toe is het bleekhuisje de laatste decennia
al vernieuwd. De eerste keer omdat het dreigde te vervallen, de
tweede maal nadat het afgebrand was. Dit bleekhuisje, aan de
weg naar Varssel, diende niet zozeer als schuilplaats voor de be-
waarders van het wasgoed (dat werd 's avonds wel binnen ge-
haald) maar meer voor de oppassers bij het bleken van vlas. Dit
liet men daar 's nachts vaak liggen. Vlas heeft nogal wat bewer-
kingen nodig zoals roten, repelen, roosteren, braken, spinnen en
bleken voor het wit linnen is.

Het is goed dat dit bleekhuisje bewaard is gebleven als herinne-
ring aan een oude huisnijverheid. Het hele terrein om de bleek
heeft onlangs een flinke opknapbeurt gehad, 't is nu meer dan de
moeite waar er eens een ommetje te maken.

H. G. Wullink

Bestuursmutaties Jong Gelre
Na zes jaar voorzitterschap te heb-
ben uitgeoefend heeft Jong Gelre
afscheid genomen van Andre
Knoef. Als dank voor de bewezen
diensten ontving hij uit handen van
Erna ten Pas een bord met inscrip-
tie.
Hetzelfde cadeau viel Jan Schieven
ten deel, die ook zes jaar zitting in het
bestuur heeft gehad. De staturen bij
Jong Gelre schrijven nu eenmaal voor
dat een bestuurslid hooguit zes jaar
zijn funktie mag uitoefenen.

Erna Ten Pas, aftredend werd bij ak-
klamatie herkozen. Wendy Zieverink
en Bert Eggink worden de nieuwe be-
stuursleden. In januari 1994 zal het
bestuur van Jong Gelre bekend maken
wie de voorzittershamer zal hanteren.
Uit het jaarverslag van sekretaresse
Erna Ten Pas bleek, dat het leden-
bestand gelijk is gebleven d.w.z. 125
leden. De begroting die door penning-
meester Gerard Harmsen werd inge-
diend werd door de leden goedge-
keurd.

Bezoek- en oppasservice
dementerende ouderen
De Stichting Welzün Ouderen in de ge-
meenten Gorssel, Lochem, Vorden,
Warnsveld en Zutphen, hebben het ini-
tiatief genomen een regionaal bezoek-
en oppasservice (BOS) te starten. De
projectgroep BOS had onlangs haar eer-
ste bijeenkomst.

Het aantal ouderen in Nederland
neemt een steeds groter percentage
van de totale bevolking. Volgens prog-
noses van het Centraal Bureau voor de
Statistiek zet deze vergrijzingstendens
de komende 40 jaar door. Tegen het
jaar 2035 stabiliseert die groei.
Het percentage dementerende men-
sen stijgt naarmate het om oudere leef-
tijdsgroepen gaat. Nu al wordt gesteld
dat 6% van de ouderen tussen 60 en 80
jaar de verschijnselen van dementie
vertoont en dat 24% van de mensen bo-
ven de 80 dement wordt. Het aantal zal
dus met de vergrijzing toenemen.
Tegelijkertijd neemt het aantal thuis-
wonende dementerenden toe, onder
andere door onvoldoende zorgaan-
bod in de instituten. De zorg komt
daarbij steeds meer neer op partners,
kinderen, familie of andere 'vrijwilli-
gers'. De verzorging van een demente
man/vrouw vergt echter een boven-
menselijke inspanning van deze zoge-
naamde centrale verzorger. De hulpbe-
hoevendheid bij mensen met een de-
mentieel syndroom neemt steeds
meer toe. De verzorging vergt boven-
dien niet slechts een kortstondige peri-
ode maar duurt vaak jaren. Partners of
verzorgers van dementerenden zijn
vaak 24 uur per dag aan huis gebonden
omdat ze de dementerende niet alleen
thuis kunnen laten. Zij raken hierdoor
geïsoleerd en nemen geen tijd om
(voor zichzelf) ontspannende aktivitei-
ten te ondernemen. Met name oudere
verzorgers kunnen op een gegeven
moment deze last zowel geestelijk als

lichamelijk niet meer aan. Voor deze
verzorgers kan het een weldaad zijn als
zij regelmatig tijd voorzichzelf zouden
kunnen hebben. Om de centrale ver-
zorgers de mogelijkheid te bieden
even uit te blazen en tijd voorzichzelf
te reserveren, wordt er een oppas-
dienst in het leven geroepen.
Het doel is verlichting van de taak van
de centrale verzorgers van al dan niet
alleenwonende dementerenden, zo-
dat zij lichamelijk en geestelijk sterker
blijven. Tevens het voorkomen dat
centrale verzorgers in een isolement
geraken en zodoende de verzorging
beter en/of langer aankunnen. Het be-
vorderen dat de dementerende oude-
ren zo lang en plezierig mogelijk thuis
kunnen blijven wonen en eventuele
opname uitgesteld of voorkomen kan
worden.
De doelgroep van de BOS zijn de cen-
trale verzorgers van de dementeren-
den. Daarmee worden diegenen be-
doeld die het grootste deel van de zorg
voor een thuiswonende demente-
rende voor hun rekening nemen. De
aktiviteiten van de vrijwilligers in een
oppasdienst zijn gericht op demente-
renden.

De Stichtingen Welzijn Ouderen heb-
ben gemeend gezamenlijk een BOS te
starten. Door bundeling van krachten
is het mogelijk de BOS goed te organis-
eren. In een projectgroep zitten verte-
genwoordigers (vrijwilligers) uit ie-
dere plaats en twee professionele
krachten uit de regio. Zij maken op dit
moment een regionaal projectplan en
maken de vertaalslag naar de plaatse-
lijke situaties. De projectgroep zal on-
dersteuning krijgen van een Raad van
Advies. Hierin zitten het Verpleeghuis
Zutphen, de RIAGG, de Alzheimerve-
reniging Oost Veluwe en de Stichtin-
gen Welzijn Ouderen.



NAJAARSYERKOOP
SHOWROOMMODELLEN

BANKSTELLEN
FAUTEUILS

SALONTAFELS
KASTEN

KARPETTEN
SLAAPKAMERS
WATERBEDDEN

MATRASSEN
Opruimingsaktie duurt t/m 4 dec. '93

Inruil mogelijk!

LUBBERS WOONWINKEL
SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN
Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Tel. (05753) 1286

IJSBAAN VORDEN
LEDENKAARTEN

. KUNNEN WORDEN AFGEHAALD
VANAF 25 NOVEMBER T/M 3 DECEMBER 1993 BIJ DE

ABN-AMRO, RAADHUISSTRAAT.

Hierna worden de prijzen van de
ledenkaarten verdubbeld.

GEZINSKAART (met kinderen tot 16 jaar) l Oj"

LEDENKAART 10,—

ENTREEKAART volwassenen 3,—

ENTREEKAART kinderen 2,—

De ijsbaan staat onder water. Zie ginds komt de 'winter'.

HAAL UW KAARTEN NU IN DE VOORVERKOOP !

Het Bestuur.

MAGAZIJNVERKOOP
VAN COLLECTIES 1992

DONDER-

DAG

NOVEMBER

VRIJ-

DAG

NOVEMBER

ZATER-

DAG

NOVEMBER

MET KORTINGEN TOT Wtc
KOM EN PROFITEER

OP = OP mode
Burg. Galleestraat 9
7251 EA Vorden

nry-MDp
KERKSTRAAT6 TELEFOON 05440-61308

ZATERDAG 27 NOVEMBER

KALIBER
ZONDAG 28 NOVEMBER

MONTE
VIDEO

18 DECEMBER
WILLY BATENBURG

BUSJNFO TEL: 05440-64145
TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

Kom bij ons onder begeleiding
Uw kerststukjes maken.
Volop allerlei soorten groen en andere
materialen aanwezig.

Opgave bijjacqueline Wolsing-Lucassen:
tel. 05752-6722.

Fa. Lucasseii
Boomkwekerij
Ganzensteeg 6-7251 LC Vorden

****

ROMEN HEZE
MANIAC & FLAMINGO'S

VRIJDAG v.a 20.30 uur

DANC PARI Y
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER

VOOR MEER INFO: TEL. 08343-1232

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

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

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

ZONDAGMIDDAG 28 NOVEMBER

LIVE-MUZIEK

Simply Fat
AANVANG 17.30 UUR ENTREE F 5-

bode<

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

Fa. LOGA
Raadhuisstraat 22

VORDEN

NIEUWE
BOEK

VAN
RIEN

POORTVLIET

AANLOOP

DE
NIEUWE

RIEN
POORTVLIET

KALENDER
1994

t Jansen & gal .jjj
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
«05750-22816

Gezond
de winter door

met WALDKORNÜ

Wie dit eenmaal heeft gekend
eet niet anders; is verwend!

Burg.Galléestraat22
Vorden-Tel. 1877

TEN CATE
ONDERGOED

VOOR DAMES EN HEREN

bij:

a/d Zutphenseweg
verkrijgbaar

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL

HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Bel ons voor

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

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schiidersbeciri f
*55Ë \f fi N Aft A ifi ft jj MBMMMMMBI 7250 AA VORDEN-Postbus 37-Het Hoge 3
Wimm J UT m* l • ••••••••• B.g.g. Telefoon 05752-2039
§••• |)l»f% WW! WW VVV •••ÜHHHH Filiaal ZutPhen: Telefoon 05750-19789

Leo Westerhof: Telefoon 0575



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

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

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

nu 2 voor 69,=

Eendeveren kussen, stevig en
veerkrachtig van 59,=

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

van 119,= HU

Kussen 30% dons van 149,=

nu 99,
Kussen 65% dons van 209,=

nu 129,
Kussen 90% dons van 249,=

nu 169,=
Tevens grote kollektie

donskussens
en neksteun-kussens!

KEUKENGOED

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

Theedoeken 6 stuks van 39,95 ttU 19,95

Vaatdoeken HU 4 VOOr 10,=

Restanten keuken kado-artikelen 1/2

Kollektie keukengoed 20%

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

HOESLAKENS

CINDERELLA HOESLAKENS
gekleurd in alle maten

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

2 pers. van 34,95 nU 29,95

litsjum. van 44,95 HU 39,95

DUIZENDEN
IWkltKD

OM KIK! KM \
O.a. de merken; CINDERELLA,

ARIADNE, DORMA, DAMAI,

BORAS en BEDDING HOUSE.

Groot aantal
voor de

halve prijs

1 persoons

vanaf 29,=
1 persoons kinderdessins

vanaf 29,=
1 persoons extra lang

vanaf 39,=
2 persoons

vanaf 49,=
lits-jumeaux

vanaf 59,=

HOESLAKENS
100% katoen yersey

1 pers. van 35,- nil 19,95

2 pers. van 49,50 nil 29,=

160/200 van 52,50 nU 35,=

180/200 van 65,- nU 45,=

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

van 69,= nu 19,95

STRETCH MOLTON HOESLAKENS

1 pers. van 32,50 nu 24,95

2 pers. van 42,50 nu 34,95

litsjum. van 49,50 nu 39,95

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

DEKBEDDEN
pit betreft allemaal dekbedden
in onze aanvangs-prijsklasse

SYNTHETISCHE DEKBEDDEN:
met katoenen tijk

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

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

r\

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

1 persoons 140/200 van 79,=
2 persoons 200/200 van 1 49,=
lits jumeaux 240/200 van 179,=
Ook leverbaar in extra lang
( zowel 1 -persoons als lits jumeaux

59,
nu 99,=
nu 119,=

Synthetisch 4 seizoenen dekbed met katoenen_tij_k

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

nu 119,
nu 179,=
nu 219,=

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

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

vanaf 119,
vanaf 199,=
vanaf 239,=

DONZEN DEKBEDDEN
Vulling 70% eendedons en 30% eende-veertjes, carré
gestikt. Alleen 1 persoons.
1 persoons van 239,= HU 149,"

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

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

BADGOED Badgoed "Ranger" in een super kwaliteit.

Katoenen badmatten

5 5 x 9 0 cm. Van 42,95

6 0 x 1 1 0 cm. Van 52,95

70 x 140 cm. Van 79.95

toiletmat. Van 29,95

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

baddoek 55/100 van 19,95

baddoek 70/130 van 29,95

washand van 5,95

gastendoek van 12,95

badlaken 90/180 van 59,95

nu 13,!
nu 19,95
nu 3,95
nu 8,95
nu 39,95

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

baddoek 60/110 van 29.95 MU 15,95

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

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

van 19,95 nU 2 VOOF 25,=

washand van 4,95 t1U 2,95

gastendoek van 7,95 nu 4,95

badlaken 100/160 van 49,95 nU 29,=

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

baddoek van 19,95

washand van 4,95

gastendoek van 9,95

badlaken van 59,95

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

Badjassen van mooie kwaliteit badstof met
applicatiem meerdere kleuren van 139,=

nu 69,=
• 400 Kinderbadjassen van mooie badstof-

kwal i te i t van 2 tot '2 jaar m vele kleuren.

. • nu

•MMPÜOWOfir

TAFEL-
GOED

Effen tafelgoed voor rechthoekige en
ovale tafe's

Gedessmeerd tafelgoed

Halve prijs 1°-50% korti"9

Nieuwstad 44-48

Zutphen

05750-12816
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VVD fraktie: * Begroting lijkt
wel een grabbelton'!
VVD fraktievoorzitter E. Branden-
burg stelde tijdens zijn algemene
beschouwing dat het college de
moed ontbreekt om keuzes te ma-
ken. 'Het wil de geit en de kool spa-
ren. Bij ongewijzigd beleid zal de
burger de komende jaren nog ver-
der in de buidel moeten tasten. De
Vordense burger betaald nu al ge-
middeld f354,-.

De begroting heeft veel weg van een
grabbelton. Zo hier en daar worden
bedragen bij elkaar geschraapt om
een bepaalde doelstelling te berei-
ken', zo sprak Brandenbarg. Het was
hem een doorn in het oog dat er nog
steeds geen volledig welzijns-akko-
modatiebeleid op tafel ligt. 'Plannen
worden ons versnipperd aangereikt.
Voor wat betreft de sporthal komt het
college met een half plan. De nood-
zaak vooreen nieuwe gymnastiekzaal
en berging is de VVD fraktie nog niet
aangetoond. En het is zeer zeker geen
prioriteit. Wij willen eerst weten hoe-
veel de overige verbouwingen van de
sportzaal nog kosten', aldus Branden-
barg. 'Van het bedrag dat vrij komt
door het niet uitvoeren van de verbe-
tering van de sporthal zou 100.000
gulden gereserveerd kunnen worden
ten behoeve van de afbouw van de
subsidies voor verenigingen en stich-
tingen', aldus stelde hij voor. Gelet op
de financiële steeds moeilijker wor-
dende positie van de gemeente stelde
Brandenbarg voor om de subsidies
aan instellingen op het gebied van
Welzijn en sport de komene 4 jaren
met 35.000 gulden af te bouwen, doch
deze bezuiniging reeds nu in de be-
groting op de nemen. 'Dit doen we
niet met plezier, maar louter gelet op
de positie van de gemeente', aldus
Brandenbarg. Op het punt van 'voor-
lichting' kan er volgens Brandenbarg
best 5000 gulden bezuinigd worden.

De woon-forensenbelasting die het
college wil heffen noemde hij vol-
strekt onaanvaardbaar.
'Toerisme', zo stelde de VVD fraktie
zal in de toekomst één van de speer-
punten van Vorden zijn. 'Wij moeten
bereid zijn hiervoor te investeren. De
subsidie richting VVV moeten wij op
een aanvaardbaar peil houden. Wel
als voorwaarde dat het bestuur van de
VVV voor l juli 1994 met een goed
onderbouwd beleidsplan komt', aldus
Brandenbarg die het onbegrijpelijk
vond dat het college geen subsidie
meer wil verlenen aan het Staring Ins-
tituut.

Luxe paard van de wethouder
Over de kinderopvang zei Branden-
barg: 'De VVD fraktie waarschuwde
het college reeds dat dit projekt finan-
cieel wel eens volledig uit de hand
zou kunnen lopen. De raad deed ech-
ter toezeggingen aan de Stichting
Kinderopvang voor de eerste drie ja-
ren. De VVD fraktie vreest dat het
kinderdagverblijf, een luxe paard van
de wethouder van Welzijn, nadat de
gemeente haar garantie intrekt een
stille dood zou kunnen sterven. Zeker
is wel dat tot in het oneindige door
blijven gaan met subsidieren van te-
korten niet acceptabel is. Na 1994
geen garantie meer', aldus Branden-
barg. De VVD fraktie had de indruk
dat nu het milieu midden in de belang-
stelling staat er ook gemakkelijk grote
bedragen voor gevraagd kunnen wor-
den. 'Het gevolgs is ook een steeds
maar uitbreidend ambtenaren appa-
raat. De plannen die bedacht worden
staan soms in geen enkele verhouding
tot verbetering van het milieu. Gelden
kunnen dan beter voor andere zaken
worden aangewend', aldus Branden-
barg.

UITSLAG
JSTE TREKKING

VLEESPAKKETTEN
B. Broekman, Brinkerhof 25, Vorden, Karin ten Have, Onsteinseweg l,
Vorden, Arends, Hackforterweg 25a, Wichmond, fam. van Solderen,
Mulderskamp 9, Vorden, H. Besselink, Addinkhof 25, Vorden, H. te Lin-
de, Dorpsstraat 13, Vorden, D. Harmsen, Stationsweg 27, Vorden, Kamp-
horst, Smidsstraat 7, Vorden, A.H. Eggink-Riefel, de Boonk 19, Vorden,
H. Loman, Wagcnvoortsdijk 2a, Almen, A. v.d. Vlekkert, de Haar 17, Vor-
den, L. Hummelink, Beeklaan 14, Wichmond, W. Kolkman, de Hane-
kamp 17, Vorden D. kl. Baltink, Kelhoutsweg 4, Lochem, A. G. Koren-
blik-Hulshof, Zutphenseweg 123, Vorden.

30 VERRASSINGS-
PAKKETTEN
Smeekn, de Steege 37, Vorden, H. Gosselink, 't Kerspel 6, Vorden, R. Len-
selink, Pr. Bcrnhardweg 15, Vorden, B. Jurriëns, 't Hoge 31, Vorden, Fam.
Bijen, 't Wiemelink 24, Vorden, Sandra Dekkers, de Eendracht 29, Vor-
den, R. Hazewinkel, Deventerdijk 10, Harfsen, D. Nijenhuis, Lindeseweg
10, Vorden, W. Bisseling, Julianalaan 27, Vorden, Lieverdink, Brinkerhof
40, Vorden, J. H. Jansen, Mispelkampdijk 24, Vorden, M. Bouwmeister,
H. v. Bramerenstraat 16, Vorden, J. Wechgelaer, Venhorstinkweg 2, Vor-
den, Frederik Kramer, het Hoge 56, Vorden, W. Koers, Ruurloseweg 56,
Vorden, Wichgers, Lindeselaak 2, Wichmond, B. Lichtenberg, Het
Heyink 4, Vorden, Fam. R. Eggink, Hoetinkhof 79, Vorden, Sander Par-
dijs, het Elshof 16, Vorden, M.J. Wuestenenk, Strodijk 19, Vorden, F. Hes-
sclink, Molenweg 15, Vorden, Knoef, Ruurloseweg 102, Vorden, F. Len-
selink, Zutphenseweg 68a, Vorden, A. Luichies, 't Hoge 46, Vorden, J.
Luttikhuis, Wilmerinkweg 2, Vorden, Fam. Lakerveld, de Bongerd 28,
Vorden, Jacqueline Golstein, Kervelseweg 14, Hengelo, Arjan Wilgen-
hof, de Haar 22, Vorden, A.A. Feith-de Jonge, Wildenborchseweg 15,
Vorden, G.W. Hazekamp, 't Jebbink 69, Vorden.

dagboekl
Over wat er in

de Vordense bibliotheek te beleven is

Stapels boeken
cadeau
Uw brievenbus wordt weer over-
stroomd met folders en kranten vol

ideeën voor Sint Nicolaas en de Kerst.
Leuk allemaal, maar in deze tijd wel
een beetje veel van het goede. En wie
mooie cadeaus wil geven, ontdekt dat
er een welgevulde portemonnaie voor
nodig is.
Er is één idee waarbij dit niet het ge-
val is. Eén cadeau dat een jaar lang
ontspanning geeft, informatie ver-
schaft en honderden uren leesplezier.
Dat cadeau is — u raadt het al — een
abonnement op de bibliotheek. De
kosten voor een heel jaar zijn welbe-
schouwd erg laag.
Voor jongeren tot en met 17 jaar is dit
geschenk zelfs voor de gever gratis,

want voor een jeugdabonnement
hoeft helemaal geen contributie be-
taald te worden. U geeft kinderen of
kleinkinderen dus een prachtge-
schenk dat uzelf niets kost. Mooier
kan het niet!
Wie als volwassene of jongere een
abonnement ontvangt op de biblio-
theek kan elke week over stapels boe-
ken beschikken. Boeken die je kunt
kiezen uit een grote collectie. Een
nieuwe roman van Maarten 't Hart of
Harry Mulisch, spannende detectives,
gedichtenbundels, streekromans of
informatieve boeken over 1001 on-
derwerpen... dit december-cadeau is
een jaar lang onuitputtelijk. Voor kin-
deren zijn er op leeftijd gerangschikte
leesboeken en prentenboeken, strip-
boeken en allerlei interessante weet-
boeken voor verschillende leeftijden.
Elke week levert dit geschenk dus
voor elke leeftijd veel ontspanning en
kun je er erg veel van opsteken.
Onlangs heeft een onderzoek aange-
toond dat de Nederlander weer méér
televisie is gaan kijken. Nu al 158 mi-
nuten per dag oftewel gemiddeld bij-
na drie uur. Niks op tegen, zegt u mis-
schien, want ook de TV brengt ont-
spanning en ook via de beeldbuis kun
je veel kennis verwerven. Maar waar
is ook dat een mens maar één ding te-
gelijk kan doen. En dat de kans groot
is dat door de televisie het lezen van
boeken in de knel komt. Volwassenen
moeten dat uiteraard zelf weten, maar
de kans is groot dat steeds meer kin-
deren zo gewend raken aan kijken, dat
ze niet meer aan lezen toekomen. Zo-
dat er straks een generatie volwasse-
nen is die niet heeft ontdekt hoe fijn
het is weg te duiken in een boek en te
genieten van spannende of ontroeren-
de verhalen over het leven van ande-
ren. Mensen die niet de kans hebben
gehad te ontdekken wat leesplezier is.
Daarom is het goed dat in onze ge-
meente zoveel inwoners lid zijn van
de bibliotheek, dat wekelijks honder-
den kinderen boeken komen ruilen en
ze thuis^^en. En als er in uw omge-
ving nd^pmand is die geen lid is van
de bibliotheek of als er kinderen zijn
die nog geen eigen lenerspas hebben:
geef ze het mooiste cadeau dat moge-
lijk is. Een jaar en misschien wel een
leven k^ leesplezier. Als u even
langs k^P in onze bibliotheek in de
Dorpsstraat of in de uitleenpost in
Wichmond krijgt u alle informatie.

Boekamer

GENDA
NOVEMBER:
S WO V Open Tafel in de Wehme
iedere dag.
24 Toneelmiddag voor bejaarden in

deBoggelaar
24 Welfare handwerken in de Wehme
25 ANBO Ledenbijeenkomst

't Stampertje/Dorpscentrum
27 Uitvoering WIK in de Lankhorst
29 ANBO Klootschieten op de

Goldberg
29 Vrouwenclub Medler
30 Soos Kranenburg

DECEMBER:
SWOV Open Tafel in de Wehme
iedere dag.

1 HVGWichmond, eigen avond,
kerstkaarten maken

2 Bejaardenkring, Dorpscentrum
6 Vrouwenclub Medler
8 Welfare Handwerken,'de Wehme'

12 VAMC de Graafschaprijders,
Pannekoeken-driëntatierit

12 VRTC, veldtoertocht
12 Kapelcommissie:

Midwinterwandeling,
Wildenborch

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

Plattelandsvrouwen, Kerstfeest
15 HVGWichmond,Adventsviering
16 Bcjaardenkring Dorpscentrum,

Kerstmiddag
16 PCOB, de Wehme
16 HVG Wildenborch,Kerstviering
17/19 PK V, Tentoonstelling in de

Herberg
20 Vrouwenclub Medler
20 HVG dorp, Kerstfeest
21 NCVB, Kerstavond
22 Kerstkontaktmiddag, de Wehme
28 Soos Kranenburg,

Oudjaarsspektakel
30 Dorpscentrum,

Kindervoorstelling

JANUARI:
SWOV Open Tafel in de Wehme
iedere dag.

Fraktie P.v.d.A.:
'Nieuw college zit
straks niet met
financieel debacle'
'De 10 procent verhoging van de
Onroerend Zaak Belasing kan mijn
instemming hebben. Ik wil er nog wel
bij opmerken dat het college ondanks
de recente investeringen in welzijn-
sakkomodaties het keurig binnen de
tien procent heeft gehouden. Dit
dankzij het ombuigingsbeleid. Als
deze bestuursperiode in maart wordt
afgesloten, zit het nieuwe college niet
met een gatenkaas of een financieel
debacle', zo konkludeerde P.v.d.A.
fraktievoorzitter P.J.M. Hoogland. De
extra uren gecoördineerd ouderwerk
zou Hoogland niet graag beëindigd
willen zien. 'Enkele jaren geleden
hebben wij besloten deze extra uren
toe te voegen om de werkzaamheden
te verrichten die noodzakelijk zijn.
Wij zien dit werk dan ook in deze
leefgemeenscha[ met veel ouderen als
een prioriteit. De motivering om deze
subsidie te beëindigen ontbreekt,
maar de zorg blijft', aldus Hoogland.
Dat de bijdrage aan de VVV verlaagd
wordt vindt de P.v.d.A. fraktie een
goede zaak. Datzelfde geldt ten aan-
zien van de streek VVV. Hoogland:
'Onze voorwaarde om de subsidie
voor de streek VVV te verhogen was,
dat alle aangesloten gemeenten dit
zouden doen. Nu deze achterwege
blijven lijkt het mij goed het bedrag
niet naar 90 cent per inwoner te ver-
hogen. Als enige verhoging zou ik
een indexering vande subsidies willen
zien. Niet alleen voor de streek VVV
maar voor alle overige instellingen
die subsidie ontvangen. De gemeente
rekent nl. wel indexering door bv.
huursverhoging. Dus zou het op zijn
plaats zijn om dit ook bij alle andere
welzijnssubsidies te doen. Anders
vindt er langzaam maar ^fecr een uit-
holling plaats', aldus Ho^Rnd.

Kinderopvang

De fraktie van de P.v.d.A. neemt aan
dat ten aanzien van het l^fcerdagver-
blijf, de inspanningsverprcnting van-
uit de gemeente blijft bestaan. 'Het
zou goed zijn dat vanuit het bedrijfs-
leven deze inspanningsverplichting
eveneens wordt gevoerd', aldus Hoo-
gland die gaarne onderzocht wilde
zien in hoeverre de mogelijkheid be-
staat dat, indien met als één of tweev-
erdiener boven de WVC tabel uit-
komt, een eigen bijdrage kan worden
gevraagd die kostendekkend is.

5 HVGWichmond,
Nieuwjaarsavond

6 Bejaardenkring, Dorpscentrum
6 Nieuwjaarswensmiddag, NCVB

10 Vrouwenclub Medler
11 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,

Nieuwjaarskoffiemiddag
11 Soos Kranenburg, Gymnastiek en

Nieuwjaar
12 Welfare, Handwerken in

'de Wehme'
15 Pronkzitting 'de Deurdreajers'
18 NCVB, Mevr. Tolkamp
19 HVGWichmond,Jaarvergadering

RTV
Zaterdag vond het kampioenschap
veldrijden van Gelderland en Midden
Nederland plaats in Driebergen. Bij
de amateurs A was het een Gelderse
aangelegenheid met Ben Minkhorst,
Hummelo en Jan Weevers, Vorden, in
de hoofdrol goed samenwerkend
bouwden ze aan een voorsprong zodat
het tot een sprint kwam die in het
voordeel van Ben Minkhorst, Ie, uit-
viel. Jan Weevers 2e, Dick Ariessen
3e. Bij de cycle sportieven stonden
veel te veel deelnemers aan de start op
dit mooie maar te smalle parcours.
Deze groep had dan ook beslist ge-
scheiden gestart moeten worden.
Toch wist Rudie Peters zich van ach-
teren nog naar een keurige 8e plaats te
rijden. Harrie Eggink werd knap 16e,
Edwin Maaldering werd 7e bij de ju-
nioren. Zondag waren alweer diverse
renners aktief in Nijverdal voor de
zesde GOW cross. Peter Makkink
werd 10e bij de amateurs A. Rudie
Peters won bij de amateurs B en dit
deed ook Edwin Maalderink bij de ju-
nioren. Rudie Peters blijkt op de weg
ondanks een iets mindere periode
toch nog de tweede amateur B te zijn
geworden over geheel Nederland. Hij
was met z'n totaal van 325 punten 4
punten verwijderd van de Ie plaats.

Tijdens algemene beschouwingen:

CDA fraktie wil onroerend
zaakbelasting met niet meer
dan vijf procent verhogen
Tijdens de algemene beschouwin-
gen, welke dinsdagavond in de raad
van Vorden werden gehouden, stel-
de het CDA bij monde van de frak-
tievoorzitter A. H. Boers voor om
de Onroerend Zaak Belasting met
niet meer dan 5 procent te verho-
gen. (Het college stelt 10 procent
verhoging voor).

Boers: 'Nu het jaar 1994 voor de
meeste burgers van ons dorp de in-
komsten niet zullen toenemen, is het
zaak dat de lasten voor de burger niet
meer dan noodzakelijk te laten stij-
gen'.
In het dekkingsvoorstel dat dhr. Boers
tegelijkertijd op tafel legde vond hij
de verhoging van de toeristenbela-
sting tot één gulden niet onredelijk.
Besparing 2000 gulden. Het CDA wil
de jaarlijkse donatie voor de voorzie-
ning gladheidsbestrijding terugbren-
gen van 8000 gulden naar 3000 gul-
den. De donatie voor de verlichting
achterwege te laten (besparing 2500
gulden). Voorts de donatie HEK aan
te passen. Besparing 7321 gulden.
Verder wenst de CDA fraktie af te
zien van de stopzetting van de subsi-
die levensbeschouwelijk onderwijs
op de basisscholen. Voor 1994 niet
korten op de subsidie maatschappe-
lijk werk van de Stichting Thuiszorg.
Voor de eerste helft van 1994 instand-
houding extra uren gecoördineert ou-
derenwerk. Het instellen van een sub-
sidieëring Stichting Slachtofferhulp.
Met dit alles kan daardoor volgens het
CDA volstaan worden met een OZB
verhoging van 5 procent voor 1994.

Moed
Volgens de CDA fraktievoorzitter is
het moedig van het college (nu de ver-
kiezingen voor de deur staan) om met
een begroting te komen die in het te-
ken staat van de ombuigingen en de
bezuinigingen. 'Geen leuke bood-
schap, wel realistisch', aldus Boers.
Om de kostenstijgingen in de hand te
houden deed hij voorts enkele sugges-
ties zoals het zeer behoedzaam om-
gaan met het inschakelen van advies-
bureau. 'Denk eens aan een gezamen-
lijke adviesaanvrage van meerdere
gemeenten', zo hield hij het college
voor. Ook toonde hij zich voorstander
om meer in eigen beheer uit te voeren.
B.v. de jaarlijkse 'schouw' van we-
gen. Volgens Boers is er de laatste ja-
ren veel geïnvesteerd in de automati-
sering. 'Wordt dat ook zichtbaar in de
personeelsformatie'? zo informeerde
hij. Ook is het CDA van mening dat
een jaarlijkse inspektie van de meer-
jarenplanning een doelmatiger inzet
van middelen en mankracht op kan le-
veren. 'Nieuw beleid met inzet van
extra middelen dan pas voorleggen
aan de raad als is uitgezocht en is aan-

gegeven dat oud beleid niet kan wor-
den afgevoerd. Bovendien op het mo-
ment aanbieding van dat nieuwe be-
leid aangeven wat de konsekwcntics
voor de meerjarenbegroting zijn', al-
dus Boers.

Overpeinzing
De CDA fraktievoorzitter had tijdens
zijn algemene beschouwing ook
ruimte ingecalculeerd voor een zeke-
re overpeinzing. 'Je vraagt je soms
wel eens af waarom moet alles toch zo
lang duren zoals bijvoorbeeld de aan-
leg van een fietsveilige route langs de
Ruurloseweg. Het kan ook anders,
kijk naar de herinrichting van ons
dorp. Dat is nu een voorbeeld zoals
wij dag als CDA graag willen. In-
spraak en participatie vanaf het be-
ginstadium tot aan de oplevering van
de werkzaamheden', aldus Boers. In
het kader van de regionale samenwer-
king merkte hij op dat samenwerking
met andere gemeenten moet, willen
we doelmatig besturen en beheren.
'Maar willen we een vinger in de pap
huiden dan zal vanaf het begin alert
gereageerd moeten worden en wor-
den voorkomen dat de belangen van
de kleine plattelandsgemeenten niet
ondersneeuwen'. In het kader van het
milieubeleid met als uitgangspunt 'de
vervuiler betaalt' merkte Boers op dat
milieubewust gedrag van de burger
moet worden beloond ofwel de meest
vervuilende bewoners van Vorden
zouden een hoger tarief moeten beta-
len dan de milieubewuste inwoners.
Mevr. Tolkamp (CDA) vroeg zich af
of het collegevoorstel om de bijdrage
voor het schoolzwemmen te schrap-
pen geen vestzak/broekzak is. 'Moet
die bedrag niet achteraf aan het
zwembadbestuur worden betaald'? zo
informeerde zij. Om goed te kunnen
oordelen over de hoogte van de subsi-
dies aan de muziekschool is het CDA
van mening dat meer informatie
noodzakelijk is. 'Wij stellen het colle-
ge voor om over dit onderwerp nog
geen uitspraak te doen (voor de be-
groting 1994 heeft dat toch geen ge-
volgen)', aldus mevrouw Tolkamp.
Zij kon zich wel vinden in de stopzet-
ting van de uitbreiding voor Sursum
Corda voor het kursus-jaar '94-'95.
Ten aanzien van de kinderdagopvang
achtte zij het hoogst noodzakelijk dat
er blijvend aquisitie gevoerd wordt.
'Dat is een zeer belangrijke taak voor
het bestuur van de Stichting. De ge-
meente kan hierbij ondersteuning ge-
ven door af en toe een stukje over de
kinderopvang op te nemen in het ge-
meentenieuws in Contact', aldus me-
vrouw Tolkamp die het college tot
slot adviseerde om de huur voor de
sporthal voor verenigingen voor 1994
te stellen op drie procent en niet op
vijf procent.

Weekblad Contact:
ook voor de Sint-koopjes!

Bijdrage
Juliana Welzijn Fonds
voor Vrienden van de Wehme
Het Juliana Welzijn Fonds heeft
aan de Stichting Vrienden van de
Wehme te Vorden een bijdrage ge-
geven van f 4000,- voor de aanleg
van een Jeu de Boules-baan voor
ouderen.

"t Zijn de kleine dingen die wc doen'
is het motto waaronder het Juliana
Welzijn Fonds per jaar ruim 1000 pro-
jecten in Nederland ondersteunt. Het
gaat hierbij om zowel kleine als grote
projecten op het gebied van het maat-
schappelijk welzijn. Hoofdterreinen
zijn daarbij 'hulp en zorg' en 'sociaal-
cultureel werk'. Jaarlijks gaat het to-
taal om ruim f 20 miljoen. Bij toewij-
zingen van het Fonds, spelen twee

sleutelwoorden mee: 'dichtbij' en
'aanvullend'. 'Dichtbij' staat voor de
opvatting dat het Fonds dichtbij de
mensen actief wil zijn. 'Aanvullend'
geeft het principe aan, dat het Fonds
zelden of nooit het totaal benodigde
bedrag toekent. Pas als is vastgesteld
dat een project gebaseerd is op een
goed financieel beleid en een goed be-
heer, kan een aanvraag voor steun in
aanmerking komen.
Op het Gemeentehuis ligt de gratis
folder 'Welk Welzijn'. Met deze ken-
nismakingsfolder wil het Juliana Wel-
zijn Fonds verduidelijken wat het
doet en welke soorten aanvragen voor
financiële steun in aanmerking ko-
men.
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ROMANTISCHE KLEINMEUBELEN
LEVERBAAR IN BLANK GELAKT EN RUSTIEK EIKEN

• Ha/meubelen
9 Lektuurbakken
• Bloemtafels
9 Haardbankjes
• Stereomei(belen enz.
• Katalogus beschikbaar

Een uitgebreide kollektie vindt u bij uw specialist:

VORDEN / TEL. 05752-1514
ZUTPHENSEWEG 24
EIBERGEN /TEL 05454-74190
J.W. HAGEMANSTRAAT 3

HELMINK MAAKT HET MOOIER BIJ U THUIS
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* Tuinhout
* Zonweringen
* Rolluiken
* Installatie-

materiaal

* Verf
* Houf
* Isolatie
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Bouw-en Houtbedrijf

Fa.HEUINK
Leestenseweg tÓ-iütpbeh ̂ f èl.;0575p?217Ö6.

Een stroomstoring kan altijd voorkomen. Meestal op de
meest onverwachte momenten. Dan is het belangrijk om
de problemen snel en vakkundig op te lossen. Eén tele-
foontje en wij brengen weer licht in de duisternis. Maar
ook voor komplete elektrische installaties en zelfs uitge-
breide computer gestuurde installaties hebben we vol-
doende kennis en vakmensen in huis.
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INSTALLATIEBEDRIJF

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

• Haaksbergseweg 21 EIBERGEN 05454 76026

UNI ROKKEN
diverse modellen

en kleuren

NORMALE PRIJS:
129.--l 99.-

DEZE WEEK

98.-
modecent rum

SPORTIEVE DAMES

PANTALONS
winterkatoen

NORMALE PRIJS:
119.--169.-

DEZE WEEK

98.-

PULLOVERS
diverse modellen

en kleuren

NORMALE PRIJS:
119.--149.-

DEZE WEEK

98.-

l dl nissen
ruurlo

Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo
Telefoon : 05735 - 1438

mode voor
het héle gezin
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M fochionfashion

Ook de Sint wil wel eens
voordelig uitpakken!

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

Dames Blouses fe\
Wij hebben een prachtige collectie gedessi-
neerde blouses voor U uitgezocht.
Onze normale prijs is vanaf 49,95.
Speciaal voor
Sint Nicolaas
nu reeds vanaf

js is vanaf 49,95.

2995
Kinder Sweaters
Speciaal voor Sint Nikolaas kochten wij een
grote partij kinder sweaters in de maten 80
t/m 164. Onze normale prijs: ƒ 29,95
Speciaal voor
Sint Nicolaas
per stuk slechts

Kinder
Bodywarmers
Voor een heerlijk warme bodywarmer is er
voor Sint Nikolaas maar één adres. Wij heb-
ben ze in de maten 116 t/m 176 en in 4
prachtige kleuren. Onze normale prijs is
vanaf ƒ 27,50.
Speciaal voor
Sint Nicolaas

reeds vanaf
2250

5 Paar sportsokken
Voor groot en klein hebben we zware witte
sportsokken met badstofzooi.

Speciaal voor m
Sint Nicolaas
5 paar slechts l

[OOP BESLIST EVEN BINNEN WANT HET LOONT DE MOEITE
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