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Kwarkmakerij van
DeVijfsprongop
2 januari gereed
Biologisch-dynamisch bedrijf De
Vijfsprong aan de Reeoordwcg gaat
vanaf 2 januari haar activiteiten uit-
breiden. Op die dag opent het bedrijf
een nieuwe kwarkmakerij, waar melk
verwerkt wordt tot kwark, kaas en bo-
ter. Enkele weken geleden werd ook
al een nieuwe stal opgeleverd. Week-
blad Contact had deze week een ge-
sprek met coördinator Derk Klein
Bramel van De Vijfsprong, die tien
jaar geleden met dit bedrijf startte, dat
tevens dienst doet als therapeutische
leef- en werkgemeenschap. 'Naast ei-
gen personeel werken er hier namelijk
zo'n 18 psychiatrische patiënten en
verstandelijk gehandicapten. Je kunt
gerust zeggen dat de landbouw en de
natuurlijke omgeving voor ons een
middel zijn om de patiënten een stuk
therapie aan te bieden. Wat wij hier
doen is dus veel meer dan biologische
landbouw', aldus Dcrk Klein Bramel.
Zie ook interview Tweede Blad.

Firma Woltering
verhuisd naar
industrieterrein
Transportbedrijf Woltering is vanaf 5
december verhuisd naar industrieter-
rein Werkveld. Het nieuwe adres is
Ambachtswcg 18. Zowel het tele-
foon- als het faxnummer blijft onge-
wijzigd.

Unicef
Op vrijdagmorgen 9 december zal de
Rabobank voor de tweede keer een
Unicef-stand herbergen en kunnen er
weer orginelc en mooie herfstkaarten
gekocht worden. Mocht u verhinderd
zijn dan kunt u ook telefonisch Uni-
cefartikelen bestellen via tclnr. 1744
of 1732.

Opbrengst collecte
De diabetis-collecte in Vorden heeft
f 7.675,40 opgebracht. De organisatie
bedankt alle gulle gevers en de collec-
tantcn.

Vrom tegen verdere
uitbreiding Sorbo
aan De Nieuwstad
Ambtenaren van het Ministerie voor
Ruimtelijke Ordening en Milieube-
heer zijn van mening dat het beter is
om Nedac-Sorbo te verplaatsen in
plaats van verder uit te breiden aan De
Nicuwstad. Dit bleek dinsdag tijdens
een zitting van de Raad van State in
Den Haag.
De vraag is nu wat de Raad van State
met dit advies doet. Volgens burge-
meester E.J.C. Kamerling, die dins-
dag ook op de zitting aanwezig was, is
het moeilijk in te schatten hoc zwaar
dit advies weegt. Kamerling: 'Alle
partijen zijn tijdens de zitting aan het
woord gekomen. Het is nu aan de
Raad van State om te komen tot een
definitieve uitspraak'. De Vordense
burgemeester hield dinsdag een be-
toog waarin hij zich sterk maakte voor
het behoud van Sorbo voor Vorden.
'Bij bedrijfsverplaatsing zullen er
veel banen verloren gaan in Vorden.
Dat kan niet de bedoeling zijnswaren
zijn woorden.
Namens Ncdac-Sorbo zei avocaat
Koeman dat het om pure kapitaalver-
nietiging gaat als Nedac-Sorbo niet
mag uitbreiden aan De Nieuwstad.
Koeman sprak over een verlies van 10
miljoen gulden aan investeringen die
in Vorden gedaan zijn. Buurtbewoner
Ubink daarentegen pleitte voor ver-
plaatsing van Sorbo. Volgens hem
hoort industrie niet thuis in een woon-
gebied en is het beter om het bedrijf te
verplaatsen naar het industrieterrein.
De uitspraak door de Raad van State
valt binnen enkele maanden te ver-
wachten.

Geen stoute kinderen op de Kranenburg

Vorige week vrijdag bezocht Sinterklaas de openbare basisschool De Kraanvogel. Evenals andere jaren werd hij door de
Kranenburgse kinderen warm onthaald. Toch kende het bezoek van Sinterklaas dit jaar een bijzonder tintje. Het was
afgelopen vrijdag namelijk op de kop af 25 jaar geleden dat de Sint de laatste stoute leerlingen op de Kranenburg wist op
te sporen. En dat moest natuurlijk gevierd worden. De ouders van de kinderen hadden daarom voor Sinterklaas een
speciale zetel gemaakt, terwijl de kinderen ditmaal extra hun best hadden gedaan op het instuderen van sinterklaasliede-
ren. Op deze foto probeert de Sint de luxe zelfgemaakte zetel uit.

De Vordense werkgroep van Am-
nesty International houdt vrijdag 9
december een fakkeloptocht. Tegen
kwart voor vijf 's middags verza-
melt men zich bij de N.H. Kerk, van
waaruit men naar het station loopt.
Daar blijft het gezelschap tot na het
vertrek van de trein van kwart voor
zes. Aan de mensen die met de trein
meegaan of eruit komen worden
pamfletten uitgedeeld.

Amnesty wil hiermee in verband met
de jaarlijkse herdenking van de Dag
van de Rechten van de Mens, nog
eens extra aandacht vragen voor alle
politieke en gewetensgevangenen in
de wereld. De organisatie hoopt uite-
raard op veel deelname tijdens deze
fakkeloptocht. Verder houdt de plaat-
selijke werkgroep op zaterdag 10 de-
cember in het Dorpscentrum een gro-
te schrijfmarathoh. Vanaf 10 uur 's
morgens tot 17.00 uur is er gelegen-
heid om voor acht slachtoffers brie-
ven te schrijven.

in Vorden alle vereni-
gingen aangeschreven met het ver-
zoek deze dag te komen schrijven.
Voorzitter Paul Zwart heeft er alle
vertrouwen in dat vele Vordenaren de
weg naar het Dorpscentrum zullen
weten te vinden. In Vorden zijn ook
altijd een flink aantal 'thuisschrij-
vers'. Amnesty hoopt dat deze cate-
gorie voor één keer ook naar het
Dorpscentrum zal komen. De thuis-
schrijvers in Wichmond hebben wel
gewoon hun brieven thuis bezorgd
gekregen. Ook deze mensen worden
uitgenodigd om naar het Dorpscen-
trum te komen.

Dit weekend staan de straatkinderen
in Brazilië centraal evenals een jonge-
man uit Pakistan die vanwege god-
slastering met de dood wordt be-
dreigd. Verder wordt er door middel
van brieven geprotesteerd tegen de
moorden op grote aantallen kinderen
tijdens de slachting in Burundi en
Rwanda in 1993 en 1994.

Zonnebloemloterij
De Zonnebloem-afdeling Vorden en
Wichmond hebben succesvol de na-
tionale loterij kunnen ajj^uten. De
trekking heeft 23. NoveHRr plaats
gevonden en degenen die in de prijzen
zijn gevallen krijgen hier automaat-
isch bericht thuis.Op enkele plaatsen
in Vorden zijn trekkingslijsten opge-
hangen en U kunt ook bellen voor
Vorden nr. 1347 en Wichmond 1269.

Fe Zonnebloem wil hierbij graag ie-
dereen bedanken, die loten gekocht
heeft ook degene, die ons steunen met
hun lidmaatschap of andere bijdra-
gen. De opbrengst maakt het ons mo-
gelijk om in Vorden en Wichmond
ons werk voort te kunnen zetten, zoals
de grote ontspannings-middag met
nationale artiesten, de dagboottoch-
ten, de verschillende vakantiemogc-
lijkhcden, Nationale Zicken/bloc-
mendag, actie Zon in de Schoorsteen
en vooral ook ons hoofddoel, het re-
gelmatig bezoeken van gehandicap-
ten en hulpbehoevende ouderen. Wij
danken de inwooners van Vorden voor
hun steun bij ons werk.

Bestuur toeristenbureau blij met koerswijziging van college:

Basissubsidie VVV blijft gehandhaafd
Twee minuten te laat maar met op-
gewekte gezichten kwamen de he-
ren J. Honig en R. Haanstra dins-
dagavond het gemeentehuis binnen
gestapt. De voorzittter en secretaris
van de plaatselijke VVV hadden
hier wat dit laatste betreft alle re-
den toe. In de definitieve beleidsno-
ta 'Toerisme en Recreatie' was het
college van B. en W. namelijk te-
ruggekomen op het eerdere plan
om te gaan snijden in de basissubsi-
die voor de VVV.

De commissievergadering van dins-
dagavond was een vervolg op de in-
spraakbijeenkomst van 31 oktober
waar destijds de conceptnotitie 'Toe-
risme en Recreatie' centraal stond. In
deze notitie stelde B. en W. aanvanke-
lijk voor om de subsidiëring van de
plaatselijke VVV te koppelen aan het
toeristische bedrijfsleven, zodat de
gemeente niet langer alleen voor de
kosten van het toeristenbureau hoefde
op te draaien. Tijdens de inspraak-

avond hekelde VVV-voorzitter J. Ho-
nig de voornemens van het college.
'Zo worden we een speelbal van het
bedrijfsleven en komt onze objectivi-
teit op het spel te staan'.
Dinsdagavond was Honig - gezien de
koerswijziging van het college - heel
anders gestemd. 'Ik ben verheugd dat
het college tot inkeer is gekomen en
ons als een basisvoorziening ziet', be-
gon Honig zijn betoog om vervolgens
de huisvestingsproblemen van de
VVV aan te kaarten. 'De kiosk op de
markt is te klein voor onze medewer-
kers. Ook daar zal iets aan gedaan
moeten worden', aldus Honig. Wet-
houder D. Mulderije beloofde vervol-
gens dat het bestuur van de VVV bin-
nenkort wordt uitgenodigd voor een
gesprek. 'Denkt u alvast eens na over
mogelijke alternatieven', waren haar
woorden.
Vervolgens kwamen de vier politieke
fracties aan het woord, die allemaal
zeer verheugd waren over de koers-
wijziging van het college met betrek-

king tot de subsidiëring van de VVV.
'Op deze manier blijkt dat een in-
spraakavond ook zin heeft. Er is na-
melijk goed rekening gehouden met
wat daar gezegd is', aldus de heer
R.M. Nobel (D66). 'Verder vraag ik
mij af of het mogelijk is om naast deze
basissubsidie ook een variabele bij-
drage te verstrekken, die afhangt van
het aantal overnachtingen van toeris-
ten binnen de gemeente Vorden. Op
die manier bepaalt de VVV indirect
haar eigen budget. Je moet dat zien als
een extra stimulans richting de VVV',
zei Nobel. Wethouder Mulderije was
hier geen voorstander van. 'De toeris-
tenbelasting is een algemeen dek-
kingsmiddel en niet bedoelt voor spe-
cifieke organisaties of doeleinden.
Het daarom ook veel beter om een
vast bedrag van f 1,25 per inwoner
aan de VVV toe te kennen. Wij vin-
den dat een juist bedrag om zo de ge-.
meentelijke verantwoordelijkheid tot
uitdrukking te brengen', aldus Mul-
derije.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 11 december - 3e Advent 10.00 uur
Gelijktijdige viering met partnergemeente te
Garlipp e.o. ds. K.H.W. Klaassens m.m.v.
gemeenteleden uit Vorden en Garlipp. Er is zon-
dagsschool en jeugdkerk; 19.00 uur in het Ach-
terhuus achter de Geref. Kerk. Jongerendienst.
Voorganger ds. K.H.W. Klaassens m.m.v. SOW-
jeugddienstcommissie.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 11 december 10.00 uur ds. M. Berg,
Viering H.A. 19.00 uur gez. Jongerendienst in
'het Achterhuus', voorg. ds. K.H.W. Klaassens.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 11 december 10.00 uur Eucharistievie-
ring, gemengdkoor.

R K Kerk Vorden
Zaterdag 10 december 18.30 uur Eucharistie-
viering, volkszang.
Weekend-Wacht-Pastores: 11-12 december
Pastoor W. Zandbelt, Keyenborg, tel.
05753-1314.

Huisarts 10-11 decembertir. 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 of 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 M 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 Tel. 1277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.).

Tandarts 10-11 december W.F. Haccou, Vor-
den, tel. 05752-1908. Spreekuur alleen voor
spoedgevallen zaterdag en zondag 11.30-
12.00 uur.

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

Politie telefoon 05752-1230 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijden van het
kantoor zijn (onder voorbehoud): maandag van
09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur;
dinsdag de gehele dag gesloten; woensdag van
13.00 tot 17.00 uur; donderdag de gehele dag
gesloten; vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 17.00 uur.

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 Lo-
chem, fax 05730-57829.

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

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

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
06-8806 (20 ct/min).

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

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg 1c, Vorden, tel. 05752-2129,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje december: mevr. van den Berg,
tel. 6875 b.g.g. 1940. Graag bellen voor 8.30
uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

Oost Nederland spreekuur iedere donderdag
van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH kerk.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

VVV-kantoor Tel. 3222 Openingstijden: maan-
dag t/m donderdag 10.00-12.30 uur; vrijdag
9.30-15.30 uur en zaterdag 10.30-13.30 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur. Tel. 05750-20934.
Infodierenbescherming
Tel. 05752-6668.

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. Buiten bereik
bellen 2248 of 1701.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

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

VIERAKKER - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 11 december 10.00 uur ds. A. Walpot-
Hagoort.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 10 december 17.00 uur Gebedsvie-
ring.
Zondag 11 december 10.00 uur Gebedsviering,
Herenkoor.
Weekend-Wacht-Pastores: 11-12 december
Pastoor W. Zandbelt, Keyenborg, tel.
05753-1314.

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 Volvo-dealer voor Vorden
Schotpoort Personenauto B.V.

De Stoven 21, Zutphen, Tel.: 05750-27222

Bij onderhoud/ haal- en brengservice/ door monteurs uit Vorden.
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Stichting Welzijn Ouderen Vorden
Raadhuisstraat 6,7250 AB Vorden, telefoon 05752-3405 (postadres: Postbus 79)

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

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

Opvangen
verzorging
Op de Open Dag van de Dagopvang
werden veel vragen over dit projckt
gesteld. Reden om doel en de werk-
wijze nog eens uiteen te zetten.
Voorafgaand aan deze toelichting de
vermelding dat de Dagverzorging ook
een onderdeel is van deze voorzie-
ning. Hiervoor is de woensdag en de
vrijdag beschikbaar. Voor de Dagop-
vang is dat de dinsdag en de donder-
dag.
De Dagopvang heeft als doel:
— Sociale kontakten. De Dagopvang

biedt ouderen die alleen of bij de
familie wonen en weinig kontak-
ten hebben een mogelijkheid een
of meer dagen per weck met ande-
re alleenstaanden door te brengen
(dinsdag en donderdag).

— Aanvull ing op de thuiszorg. De da-
gelijkse zorg voor mensen doe
door ziekte of handicap aan huis
gebonden zijn kan door de familie
te zwaar worden. Wanneer deze
ouderen de Dagverzorging bezoe-
ken (woensdag en vrijdag) kan het
thuisfront even op adem komen,
waardoor men het langer vol kan
houden. Voor de ouderen is het be-
langrijk eens van omgeving te ver-
anderen en nieuwe indrukken op te
doen.

— Ovcrbruggingspcriode ingeval
van wachtlijst. Wanneer een grens
van de thuisverzorging is bereikt
en de oudere naar een verzorging-

huis moet, betekent dit vaak plaat-
sing op een wachtlijst. In die perio-
de kan het bezoeken van de dagop-
vang gezien worden als een ovcr-
bruggingspcriodc (bezockdagen in
overleg).

Ieder dagdeel zijn er een aktiviteiten-
begcleidster en twee vrijwilligers
aanwezig. De deelnemers worden
tussen 9.00 uur en 9.30 uur 's mor-
gens gehaald door vrijwilligers of
door de familie. Bij aankomst gezel-
lig koffie drinken. Daarna, in overleg,
deelname aan verschillende aktivitei-
ten op het gebied van handvaardig-
heid. Vervolgens een glas fris en een
warme maaltijd. Dan kan men rusten
of weer deelnemen aan een spel of een
andere aktivitcit. Om 16.00 uur wordt
de dag afgesloten met koffie of thee.

Wie van deze voorziening gebruik wil
maken kan zich melden bij de Stich-
ting Welzijn Ouderen in Vorden, tel.
(05752) 3405. Mevr. Louisc van
Uden, zal ook graag na afspraak bij U
thuis komen om nadere informatie te
geven.

maaltijdbon voor dit kerstdiner van
f 15,- kunt kopen. De Open Tafel, die
vijf jaar geleden door de Stichting
Welzijn Ouderen in Vorden is opge-
zet, heeft in Vorden bekendheid ge-
kregen. Veel mensen vinden het ge-
zellig samen met ande
ren te eten of komen om een andere
reden naar de Open Tafel. Iedereen
die deel neemt aan de Open Tafel be-
taalt op dit moment de kostprijs van
f 7,25 per maaltijd.
Wilt u gebruik maken van de Open
Tafel dan kunt u zich een dag van te
voren' 's morgens voor 9.00 uur, op-
geven bij het verzorgingstehuis 'de
Wehmc'. U kunt iedere dag, voor
12.30, aan de balie maaltijdbonnen
kopen behalve de weekends.
Voor vragen of informatie over de
dienstverlening/ projckten van de
SWOV kunt u terecht bij de funktio-
naris van de Stichting Welzijn Oude-
ren in Vorden, Raadhuisstr. 6, tel.
(05752) 3405. Het kantoor is van
maandag t/m/ vrijdag van 9.00 uur tot
12.00 geopend.

Open tafel Gesloten
Voor de Kerst, op donderdag 22 de-
cember in de namiddag, kunnen de
bezoekers van de Open Tafel deelne-
men aan een gezamenlijk Kerstdiner
in het Verzorgingshuis 'de Wchmc'.
Wilt u hier ook aan deelnemen dan
kunt u zich opgeven bij balie van het
Verzorgingshuis, waar u tevens een

In verband met de feestdagen is het
kantoor van de Stichting Welzijn Ou-
deren Vorden (S.W.O.V.) gesloten
van 23 t/m/ 30 december en op 2 en 3
januari 1995. Voor dringende zaken
kunt u de volgende nummers bellen:
(05752) 6887 of (05752) 1945. De
SWOV wenst u prettige feestdagen en
een gelukkig 1995 toe.

Peuterspeelzaal blijft
zitten met zwarte piet

Na zijn bezoek aan de Peuterspeel-
zaal 'Ot en Sien' waarbij alle 96
peuters uit de zes groepen een ver-
rekijker kregen en voor de speel-
zaal zelf vier verkeerskleden met
autootjes en een knikkerbaan, is de
Sint weer naar Spanje vertrokken
en blijft de peuterspeelzaal zitten
met de 'Zwarte Piet'.

Volgens voorzitter mevrouw Cato
Dagevos is er voor het bestuur weinig
reden tot vrolijk zijn, aangezien de
gemeentelijke subsidie voor de ko-
mende vier jaar lager dreigt uit te val-
len.
Mevrouw Dagevos: ' In de afgelopen
jaren is het aantal groepen op de
speelzaal uitgebreid van vier naar zes.
Als dat niet was gebeurd zouden nu
bij 60 plaatsen maar liefst 40 peuters
op een plekje wachten. De kinderen
zouden pas na hun derde verjaardag
geplaatst kunnen worden.

De ouders hebben de uitbreiding gefi-
nancierd door een forse verhoging
van de ouderbijdrage. Van de ge-
meente is voor de uitbreiding geen ex-
tra subsidie ontvangen', aldus Cato
Dagevos.

Volgens haar stelt de gemeente in het
nieuwe Wclzijnsplan dat de speelzaal
een uiterrmate belangrijke voorzie-
ning is.
'Toch wordt het bij subsidiëring vol-
gens het nu voorliggende voorstel van
B&W voor het bestuur van de speel-
zaal de komende jaren praktisch on-
mogelijk om de alsmaar stijgende
huur op te brengen en om de leidsters
volgens de CAO te betalen. Het gaat
niet aan de ouders opnieuw om een
extra bijdrage te vragen. De gemeente
zal nu over de brug moeten komen,
anders blijven wij wel met de 'Zwarte
Piet' zitten', aldus mevrouw Dage-
vos.

Bezuwigingen op
subsroiesvoor
volkshuisvesting
De helft van de bezuinigingen op het
terrein vj^Je volkshuisvesting wordt
gevond^^n de afschaffing van een
groot aantal subsidies voor woning-
bouw. Komend jaar geeft het Rijk nog
een bescheiden bedrag uit om de
bouw van goedkope koopwoningen te
bevorderen. Het jaar daarna is voor
geen enkele koopwoning meer over-
heidsgeld beschikbaar. Voor goedko-
pe huurwoningen blijft er wel geld be-
schikbaar, ook al zal dat vanaf 1995
veel minder zijn dan tevoren. Deze
subsidies komen echter niet beschik-
baar voor Hengelo, Vorden en Zelhem
maar zijn specifiek bestemd voor de
vinex-lokatics, waar grote aantallen
woningen zullen worden gebouwd,
(in Gelderland het knooppunt Arn-
hem - Nijmegen).
Jarenlang hebben vele organisaties,
waaronder Thuis Best erop aange-
drongen dat er juist meer goedkope
huurwoningen gebouwd moeten wor-
den. Ook al worden de subsidies min-
der of verdwijnen ze, toch zal er meer
gebouwd moeten worden, vindt ook
de regering. Tot 2005 moeten er op
zijn minst 50.000 woningen (en maxi-
maal 140.000) meer worden gebouwd
dan het vorige kabinet wilde. Dat lijkt
goed nieuws, maar ook daar gaat het
overgrote deel naar de vinex-lokatics.
Bovendien is het maar de vraag of al
die woningen er inderdaad zullen ko-
men. Wanneer de rente stijgt, wordt
bouwen duurder. En de overheid
vangt rentestijgingcn niet langer op
met extra geld. En opdrachtgevers,
zoals Thuis Best zullen weinig trek
hebben om woningen te bouwen die
met een huurprijs van f 1075,- per
maand onbetaalbaar zijn. Woning-
stichting Thuis Best wil zich de ko-
mende jaren opwerpen als een pro-
jectontwikkelaar. Zij is ervan over-
tuigd, dat alleen op die wijze de
volkshuisvest ing voor de primaire
doelgroep optimaal kan worden be-
hartigd. Daarbij wordt overwogen de
mogelijkheid open te stellen bepaalde
bestaande woningen te verkopen en
de boekwinst te gebruiken om nieuw-
bouwprojecten te realiseren met een
aanvaardbare huurprijs voor de
doelgroep (f 600,- tot f 675,-) Als uit-
gangspunt zal hierbij gelden dat ten-
minste hetzelfde aantal woningen
dient te worden teruggcbouwd. Af-
hankelijk van de nieuwbouwmoge-
lijkheden zal er nader onderzocht
gaan worden welke woningen voor
verkoop in aanmerking komen. Daar-
bij moet bedacht worden dat het
slechts om geringe aantallen gaat.

"Slager, heb je ook varkenspootjes?"
Wie kent dit mopje niet... maar we hebben ze wel!

Heerlijk in een goede pot snert, dit weekend extra voordelig

1 titer Erwtensoep ƒ 4,95

DONDERDAG
VOORDEELDAG

Krabbetjes
ƒ 4,95

WEEKEND
Hamlappen

1 küo ƒ 9,95
Schnitzels

per stuk ƒ 1 ,50

ZATERDAG
BIEFSTUKDAG

Gewone biefstuk
ongewoon lekker
100 gr. ƒ 2,85

MAAN-/DINSDAG
Grove of fijne verse worst

1 kilo ƒ 7,95
Slavinken

per stuk ƒ l ,••

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Casselerrib
100 gram ƒ l ,79

Gebraden Varkensrollade

100 gram ƒ 1 ,59

WOENSDAG
GEHAKTDAG

3 pond

h.o.h. gehakt
voor ƒ 1 O,"

SMULLERS OPGELET

Bami of nasi +500 gram Babi Pangang
samen ƒ l dj"

Let onze dagaanbiedingen

Profiteer mee
met...

Dorpsstraat 32, Vorden
Telefoon 05752-1470

dagboekl
Over wat er in

de Vordensc bibliotheek te beleven is

Geschenk SNS-bank
Het afgelopen jaar is voor de Openba-
re Bibliotheek een moeilijk jaar ge-
weest. Ook bij ons hebben de bezuini-
gingen van het Rijk op het terrein van
de cultuur toegeslagen. Nu het Wcl-
zijnsplan van de gemeente in concept
gereed is en binnenkort - hopen we -
door de gemeenteraad jjositicf zal
worden beoordeeld, beg^Kr licht te
gloren. De bibliotheek worot, zo staat
in dit tplan, beschouwd als een basis-
voorziening, de kosten voor de burger
van een abonnement moeten binnen
de perken blijven en ook een oud ver-
schil van inzicht tussen É^cmcentc
en het bibliotheekbestuu^Kl worden
opgelost. Dat alles neemt niet weg dat
de afgelopen jaren het aanschafbeleid
sterk moest worden aangepast en dat
veel van de nieuwe boeken die we ei-
genlijk hadden moeten aanschaffen
niet zijn aangekocht door het beperkte
aankoopbudget.

En ziedaar: als een verrassing was
daar aan het eind van deze moeilijke
periode het bericht dat de jubilerende
SNS-bank in Vorden ons een ge-
schenk wilde aanbieden. Dat bleek bij
de heropening van het fraai verbouw-
de kantoor aan de Dekanijeweg een
gift van maar liefst f 5.000.- te zijn.
De overweging was dat de biblio-
theek belangrijk werk verricht in onze
gemeente, werk dat ten goede komt
aan nagenoeg alle inwoners. Uite-
raard hebben we dit geschenk graag
aanvaard en het zal vooral gebruikt
worden voor de aanschaf van boeken
om zo de collectie weer meer op peil
te brengen.

Een goed bericht dus aan het eind van
een moeilijke periode. Graag willen
we dan ook de directie van de SNS-
bank danken voor dit vorstelijke ge-
schenk waardoor onze zorgen in be-
langrijke mate zijn verlicht, 't Is ple-
zierig te weten dat ook door het be-
drijfleven het werk van de bibliotheek
wordt gewaardeerd. Wat niet ieder
weet is dat de bibliotheek zich heel in
de verte nog familie mag noemen van
de SNS-bank. Wc zijn beide namelijk
de voorzetting van een initiatief uit
het begin van de vorige eeuw van de
Maatschappij tot Nut van het Alge-
meen (afdeling Vorden). Die instel-
ling is al in 1819 gestart met een
Nutsspaarbank waarvan de SNS-bank
zich de rechtmatige voortzetting mag
noemen. Kort daarna werd in Vorden
ook een Nutsbibliotheek gestart. Dat
bibliotheekwerk werd nu ongeveer
een kwarteeuw geleden overgenomen
door de Openbare Bibliotheek die ook
nog steeds in het voormalige Nutsgc-
bouw is gevestigd.

Bedankt dus, verre achterneef! Het ga
u goed in uw mooie nieuwe kantoor in
Vorden.

Bockanicr

Brutering
De huurder zal het misschien niet
meteen merken, maar voor woning-
stichting Thuis Best is de zogenaam-
de brutering het opvallendste deel van
de begroting Volkshuisvesting voor
1995. Eind volgend jaar zullen de
sterke financiële banden tussen het
Rijk en de corporaties worden verbro-
ken. De bouwsubsidies waarop de
woningcorporaties nog recht hebben,
worden verrekend met de leningen
die ze nog aan het Rijk moeten terug-
betalen.
Daarna staat Thuis Best financieel ge-
heel op eigen benen. Ingewijden ver-
wachten dat dat voor de meeste huur-
ders niet ongunstig uitpakt. Toch zal
e.c.a. afhankelijk zijn van het rente-
percentage in de loop van 1995. Thuis
Best zal namelijk alsdan het nodige
op de kapitaalmarkt moeten lenen.
Misschien dat een huurverhoging van
'slechts' 3 procent al eerder in het ver-
schiet ligt dan de termijn van eenjaar
of vijftien waar het Rijk nu op mikt.

• Telefoon gemeente: 05752- 7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
UHet gemeentehuis is open van
maandag toten met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van] 3.30 tot 17.00 uur.

Kurgeme f ster K.J.C. Kamerling:
op af spraak.

Wethouder M, Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van9-10 uuren
volgens af spraak.

Wethouder D. Mulderije-Meulen-
broek: donderdagmorgen 10.00-
11.00 uur en volgens afspraak.

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

^SPREEKUUR
WETHOUDER

MEVROUW
DJ. MULDERIJE

Op donderdag 8 december houdt wet-
houder mevrouw D.J. Mulderijc van
8.45 tot 9.45 uur spreekuur, in plaats
van van 10.00 tot 11.00 uur.

ERGUNNINGEN

In de week van 28 november tot en
met 2 december 1994 hebben burge-
meester en wethouders vergunning
verleend aan:

- de heer H. Janssen, voor het bou-
wen van een woning met berging
en carport op het perceel Christi-
nalaan3a te Vorden;

- de heer W. Frankemölle, voor het
bouwen van een dubbele woning/
garage op het perceel Ludger 18 en
20 te Wichmond;

- de heer W.M.M, de Leeuw, voor
het plaatsen van een met folie af-
gedekte overkapping op het per-
ceel Ruurloscweg 65 te Vorden;

- aan de heer W.M. Kraak, voor het
slopen van twee schuren op het
perceel Almcnscweg 54 te Vorden;

- de heer M. Snijders, voor het vel-
len van 10 fijnsparren op het per-
ceel Dorpsstraat 15 te Wichmond;

- de heer J. Groen, voor het vellen
van l esdoorn op het perceel W.
Alexandcrlaan 7 te Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
u de bevoegdheid om binnen zes we-
ken na bekendmaking van de beschik-
king daartegen bij burgemeester en
wethouders een bezwaarschrift in te
dienen.

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

- de Rabobank Vorden ba, voor het
verbouwen van een bankgebouw
op het perceel Zutphcnsewcg 26
Vorden; ingekomen op 29 novem-
ber 1994;

- de heer A. Bosch, voor het verbou-
wen van een woning op het perceel
Het Hoge 23 te Vorden, ingeko-
men op l december 1994;

- de heer G. Eskcs, voor het vergro-
ten van een woning op het perceel
Deldcnsewcg 7 te Vorden, ingeko-
men op l december 1994;

- de heer DJ. Brouwer, voor het ver-
bouwen van een woning op het
perceel Nieuwstad 23 te Vorden,
ingekomen op l december 1994.

BUDGET-DAYS^ bij
JIM HEERSINK HAARMODE

VORDEN - Al een aantal jaren is JIM HEERSINK HAARMODE aan de
Zutphenseweg 21 in Vorden en aan de Hogestraat 26 in Dieren gevestigd.
De kapsalons staan altijd borg voor kwaliteit en redelijke prijzen.

Tóch is er wat prijzen betreft enige verandering ontstaan bij HAARMODE
JIM HEERSINK. Jim Heersink introduceert namelijk de BUDGET-DAYS®.
Tijdens deze dagen wordt uw haar tegen een BUDGETtarief gekleurd, ge-
knipt of gepermanent. Deze dagen staan in het teken van dfe specifieke be-
handelingen en het personeelsbeleid is daar op afgestemd.

Met onder andere deze verandering wil Jim Heersink zich aansluiten bij een
Internationale Kappersorganisatie die met deze formule al enige jaren suc-
ces heeft. Als test voor de provincie Gelderland wil Jim Heersink kijken of
deze formule ook in Vorden en Dieren succesvol kan zijn.

In ieder geval tot eind februari 1995 is elke Dinsdag BUDGET-DAYS®
KLEURdag, elke Woensdag BUDGET-DAYS® KNIPdaq en elke
Donderdag BUDGET-DAYS® PERMANENTdaq.

Zie ook de advertentie.



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

Emiel

Ineke en Harry Besseling
Florisen Ellen

4 december 1994
Molenweg 2
7251 EE Vorden

Wij willen iedereen bedanken
voor de vele kaarten, bloe-
men, kado's en gelukwensen
die wij mochten ontvangen
voor ons huwelijk.
Het was geweldig!

Henk en
Henriet Klein Geltink-

ten Arve

Ruurlo, december 1994

Diny en
Bernard Schepers

bedanken U allen hartelijk
voor de vele kaarten, bloemen
en kadoos, die wij mochten
ontvangen. Het is te veel om
persoonlijk te bedanken.
Ons 50-jarig huwelijk was voor
ons een onvergetelijke dag.

Vorden, december 1994

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8,50 voor 3 gezette
regels; elke regel meer 11,-.
Vermelding brieven onder nr. of in-
lichtingen f 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten In reke-
ning gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• Nieuw hoedenatelier: hoe-
den op maat, ook voor bruilof-
ten. Openingstijd: 9.00-12.00
uur. Veldsebosweg 20, Warns-
veld. Tel. 05750-22275/05750-
42844.

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

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

• TE KOOP: mooie kerstbo-
men. Peppelman, Kerkhoflaan
1 A, Vorden. Tel. 05752-2728.

• TE KOOP: metaal cirkel af-
kort-zaagmachine, opknap-
per geschikt voor licht werk.
Tel. 05752-2347.

• GEZOCHT: woonruimte
voor alleenst. vrouw. In het
centrum van Vorden/Hengelo.
Brieven onder nr. 6-1 H. Bu-
reau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• TE KOOP: kerstbomen,
f 10,- per stuk. H. Bouwmees-
ter, Schuttestraat 26, Vorden.
Tel. 05752-6793.

• De Fakkeltocht van Am-
nesty International vrijdag 9
december a.s. start om 16.30
uur bij de N.H. Kerk in Vorden.

• De schrijfmarathon van
Amnesty International wordt
gehouden op 10 december
a.s. van 10.00-17.00 uur in het
Dorpscentrum, Raadhuisstr. 6
in Vorden.

• VERMIST: sinds 29-11-'94
gekastreerde witte kater met
rode vlekken. Telefoon 05754-
2063.

• TE HUUR: kamers. Tel.
05754-1285.

• TE KOOP: ledikant 120 x
190 cm met matras. H.J.
Ruiterkamp, Lindeseweg 22,
Vorden, tel. 05752-6403.

• TE KOOP: tv-
schotelantenne. J. Pardijs,
Mosselseweg 4a, tel.
05752-6418.

• TE KOOP: rode-, witte-,
savoye-, spits- en boeren-
kool; winterwortelen, voe-
derwortelen en prei. A. Snel-
link, Bekmansdijk 4, Vorden,
tel. 05752-6876.

• Waar is Juffie? VERMIST:
vanaf zaterdag 26-11: vrij klei-
ne, slanke poes; veel wit met
wat oranje vlekken. C. te Win-
kel, Schoolstraat 15, tel. 1344.

• TE KOOP: alle soorten
huish. artikelen e.a. Verkoop:
zaterdag 17 december
14.00-17.00 uur. Norde,
Kostedeweg 2, Vorden.

Op maandag 12 december a.s.
hopen wij

Gerrit en Minie Hiddink

met onze kinderen ons 25-jarig
huwelijksfeest te vieren.

Wij houden receptie van 15.00 tot
16.30 uur in Bodega "t Pantoffeltje'
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Het Jebbink 34, 7251 BM Vorden

In plaats van kaarten

Op 14 december 1994 zijn onze
ouders, groot- en overgrootouders

G. Nijenhuis
B.G. Nijenhuis-Koopman

60 jaar getrouwd.

Wij willen dit samen met hun vieren,
's avonds bij 't Pantoffeltje te Vorden.
Er is gelegenheid tot feliciteren,
's avonds vanaf 8 uur tot 11 uur.

7251 JD Vorden, december 1994
Galgengoorweg 12

TENTOONSTELLING
9-10-11 december

Café-Restaurant DE HERBERG te Vorden

vrijdag 8.00-22.00 uur
zaterdag 10.00-22.00 uur
zondag 10.30-17.00 uur

SAVE A BACK Europe
vraagt een

allround administratief
medewerkster

beginnend met een beperkt aantal uren per week in
onderling overleg.
Wij denken aan een herintredende vrouw tot 40 jaar.

De kandidate moet:
zelfstandig en alleen kunnen werken
bij voorkeur vertrouwd zijn met Word onder
Windows
telefonisch acquisitie kunnen voeren waarbij
inhoudelijke informatieverstrekking op de
voorgrond staat.

Een (para)medische achtergrond is een pré.
Bel voor meer informatie en een uitgebreide
profielschets telefoonnummer 3815 of 2389.

AANBIEDING
JACKS

50,- KORTING

Zutphenseweg 8, VORDEN, tel. 2426
Markt 21, ZELHEM, tel. 3706

the

SPECIALE WEEKEND AANBIEDINGEN;

Neem alvast een voorproefje

met de overheerlijke

BOTERSTOLLETJES

DIT WEEKEND voor maar 4,95
ROOMBOTER

APPELFLAPPEN
goedgevuld met verse appels en kaneel

NU 5 HALEN 4 betalen

GEVULDE KOEKEN
van echte boter en amandelspijs

ODIT WEEKEND voor

zie ook onze dagaanbiedingen

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

VERHUISD
(per12-12-'94):

M.E. Norde-Norde
JA. A/orde

van:
Kostedeweg 2

naar:
Blauwedijk 13
7218BJAImen

Tel. O5751-1656

/J CAFÉ - REST. - DIV. ZALEN

„Se Herberg
DORPSSTRAAT 10 - VORDEN

"X '̂-N^-\x^v_X-

VRIJDAG 9 DECEMBER

AANVANG 21.30 UUR

LITTLE
BONES

P REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

KERSTKAARTEN
speciaal gedrukt voor u,

door ons met de
exclusieve tekst:

VANUIT VORDEN

Prettige Kerstdagen
en Gelukkig
Nieuwjaar!!!

Boekhandel

Raadhuisstraat 22

Voor uw heerlijke pizza's,
shoarma-broodjes en -schotels

moet u bij Asya zijn!

AANBIEDING:

15.00
SHOARMAVLEES, AARDAPPELSCHIJFJES

EN GROENTE.

U kunt bij ons eten
en qfhalen. Pizza

Shoarma

ZUTPHENSEWEG l -VORDEN-TEL. (05752)4222
Wil zijn iedere dag vanaf 11.00 uur geopend,
behalve maandag want dan zijn we gesloten.

Hou de kou en de
dokter va n u w lij f!

Draag

THERMOFIT
halfwollen ONDERGOED

Verkrijgbaar bij:

Zutphenseweg - Vorden

Gemey Paris nodigt u uit
voor een persoonlijk make-up-advies.

Vindt u het leuk om eens van een specialiste te meeste voor u doen. Zij kan u precies vertellen
horen welke make-up-kleuren en produkten het welke make-up het beste combineert met uw teint en

beste bij u passen? Kom dan even langs bij uw DA- haarkleur en welke tinten uw schoonheid het meest
drogist. Want daar vindt u de Gemey Paris-advi- naar voren halen,

seuse, die u graag laat zien welke produkten het

Vriendinnenaktie:
Nu bij aankoop van een produkt van Gemey Paris,

een tweede zelfde produkt cadeau.*

*Bezoek voor het gedetailleerde aanbod onderstaande drogist

CONCORDIA
9 en 10 DECEMBER

OLIEBOLLEN-
AKTIE

De Gemey Paris specialiste adviseert u op vrijdag 9 en zaterdag 10 december bij

DROGISTERIJ l EI l M IV f\ l C

Zutphenseweg 2, Vorden, tel. (05752) 2219

P A R I S

O N T D E K E E N N I E U W E K I J K O P S C H O O N H E I D

KEUR-
SLAGER
VLOGMAN

DE
ECHTE

BAKKER
VAN ASSELT

DE ECHTE GROENTEMAN
HUITINK

LET OP
UW BRIEVENBUS

GROTE WAARDEBONNENAKTIE
van 1/12 t/m 10/12

NIET ONTVANGEN, VRAAG ER NA IN DE WINKELS



*" BADKAMER VERBOUWEN? "'

Niet alleen staan wij
garant voor een vak-
kundige aanleg, maar
wij denken ook met u
mee over het design.
Met een super modern
computerprogramma
ontwerpen wij samen
met u een prachtige
badkamer, waarin wij
tot het laatste moment
met alle elementen
kunnen schuiven tot
het geheel helemaal
aan uw wensen vol-
doet.
Voor modern design...
F. Jansen Installatie-
bedrijf

f. Jansen installatiebedrijf
——————

burg. galleestraat 60 7251 EC vorden

Vanaf donderdag
af te halen:

VUURWERK-
LIJSTEN

voorverkoop met extra korting

natuurlijk bij:

SPEELGOED-. HUISHOUD- en KADOSHOP

SUETERS DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752-3566

NIEUW!
BUDGET-DAYS'

Dinsdag Budget-K/eurtag vanaf 20,-

Woensdag Budget-K/i/pdag vanaf 25,-

Donderdag Budget-Pernianen/dag vanaf 79,-
[incl. Knippen & Blowen]

l(pm gerust (angs of 6e(voor informatie,

wij sturen u graag onsty infoBfad!

JIM HEERSINK haarmode
zutphenseweg 21, vorden, tel. 05752-1215

Autobedrijf
POLMAN

2x VW Golf 1.8i wit/zwart '86
2xVW Golf 1.6-1.61
beige met./blauw met '87
2x VWGolf 1.3 rood
VW Polo 1.3 rood
VW Jetta 1.6 LPG wit sedan
Opel Corsa 1.2i wit
Opel Corsa 1.2S GL beige met
Opel Corsa 1.2 blauw
Opel Kadett 1.3N groen met. sedan
Opel Kadett 1.3 grijs met
Opel Kadett 1.6 wit
Opel Kadett 1.38 5 drs. 5 versn
Fiat Uno 45 blauw met
Suzuki Alto rood
Renault 1.9TR LPG wit
Ford Sierra 1.8 LPG wit sedan
Mercedes 190D rooksilver

Vordenseweg 21-23 - WARNSVELD
Telefoon 05752-3568

OP ZOEK NAAR EEN MOOI
PRESENTJE VOOR KERST ??

Speciale prijs alléén geldig met deze
advertentie t/m 24 december.

50% korting o
Deze kaart is geldig t/m maart '95.

ZONNESTUDIO COLETA
Molenweg 43

7251 ED VORDEN
Tel.: 05752 -1044

Bel even voor afspraak.
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'88
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'89
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'92
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2e Kerstdag
Kerstbuffet-dansant

\ 6.00 uur: ontvangst met Kir Royal

17.00 uur aanvang buffet (4 gangen)

if Uitgebreid voorgerechtenbuffet
met o.a. ossehaas, zalm, paling, meloen met
ardennerham

# Ossestaartbouillon

* Warm buffet
met o.a. wild (herterug) entrecóte, wildragoüt,
varkenshaas en diverse groentes, aardappelen en
sauzen.

Grandioos dessert-buffet
diverse soorten bavaroises, ijs, omelet
sibérienne, exotisch fruit ,
verschillende sauzen.

prijs percouvcrt «

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het

Return Combo
RESERVEER TIJDIG! Tel. (05752) 1770

bodeqo

L
1flmrtoffe

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

Kerststukjes maken
met

Donderdag 15 december a.s.
in het Dorpscentrum

's middags van 13.30-15.30 uur
's avonds van 20.00-22.00 uur

Deelname gratis.

Materialen zijn te koop in de zaal,
maar kunnen ook zelf meegebracht

worden.

Meenemen: in elk geval mes en tangetje.

Uw vloerbedekking snel weer schoon?

• Weinig water, waardoor
bijna elk tapijt binnen
een uur weer droog is

• Volkomen veilig en on-
schadelijk

• Geen zeepresten, die
weer vuil aantrekken, zo-
dat uw tapijt zacht, fris en
net zo lang schoon blijft
als nieuw tapijt

• Wij reinigen ook meu-
belstoffering bij u thuis

Bel vrijblijvend voor meer
informatie!

CHEM-DRY*Tel.0575043377

KERSTBOMEN
altijd vers uit eigen kwekerij 5.50

Ruim assortiment groen en kaarsen e.d.

voor de doe-het-zelverl

SPECIAAL:
Prachtige takken

HULST
ca. l m lang volop in de bes

Ruime keuze in
bakjes, wandstukken
enz. enz.

HO IERSBEDRIJF
KWEKERIJ

Strodijk 4 - Vorden
Tel. 05752-3283 b.g.g. 1356

Bij Edah vindt u
alles behalve hoge prijzen

VARKENSBRAADSTUK 1 kilo van 14,90 voor 9,90

BAMI/NASIVLEES 1 kilo van 13,90 voor ... 8,90

VOOR UW ONTBIJT:

TARWEKNIP
gesneden 800 gram van 1,77 voor,

VERGEER KAAS
vers v/h mes:
belegen kaas 1 kilo
van 12,98 voor

1,49

10,98

SLAGERSKOOKWORST ftft
vers gesneden 100 gram van 1,49 voor 0,99

BAUERNHONIGSCHINKEN
vers gesneden 100 gram van 2,89 voor 2,29

UIT ONZE GROENTE- en FRUITAFDELING:

WINTERPEEN zak a 1 kilo van 1,49 voor 0,79

UIEN baal a 5 kilo van 5,98 voor 2,98

LOSSE ELSTAR APPELEN 1 kilo van 1,98 voor 1,25

HANDPEREN „DOYENNE DU COMICE"
1 kilo van 2,98 voor 1,98

VAN MAANDAG 5/u T/M ZATERDAG 24/i2/'94
EEN SPETTERENDE WAARDEBONFOLDER

MET EEN TOTALE KORTING VAN MAAR LIEFST FL. 47,-

Heeft U geen waardebonfolder ontvangen,
vraag er één bij onze vleeswarenafdeling.

OP ZATERDAG 'W94 STAAT OOK DE EDAH

OP DE OER-GEZELLIGE KERSTMARKT VAN 17.00-22.00 UUR

KOMTALLEN.

OOK DIT JAAR KUNT U BIJ ONS
KERSTPAKKETTEN BESTELLEN.

GELDIG ]^m/IAANDAG 5/12 t/m ZATERDAG 10/12.

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

"•"OPENINGSTIJDEN*""
*MA. 10.00-18.00 uur*

*DI. t/m DO. 8.30-18.00 uur*
*VR. 8.30-21.00 uur*
*ZA. 8.30-16.00 uur*

BOTTERMAN B.V,
kerstboomdecoratie,
kandelaars,
kaarsen,
tafellinnen,
servetten,
muziekdoosjes,
deurkransen, etc.

Gezellige
Kerst

Raadhuisstraat 22, Vorden. Tel. 3100

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

Muziekvereniging

Concordia

houdt op

9 en 10 december

haar jaarlijkse

OLIEBOLLENAKTIE

Warm aanbevolen!

3 goede redenen om naar

KERSTBOOMKWEKERIJ
ZWEERINK

te komen

1. LAGE PRIJZEN: groen f 7,50 blauw f l O,
2. Keuze uit vele duizenden, alle maten
3. Eerste kwaliteit, vers gezaagd/kluit

Bakermarksedijk 15-BAAK
Tel.nr. 05754-1809

Bel ons voor

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

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schldersbednjf
ft%É^$Ê Ü " 7250 AA VORDEN-Postbus 37-het Hoge 3

Dlbft WfSl»V «MM

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208
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Industriële Kring
'Hoe houd je de organisatie gezond'.
Onder deze titel hield de heer Ir. L.W.
v.d. Burg een voordracht voor de In-
dustriële Kring Vorden. Aan de aan-
wezige leden werd een tiental stellin-
gen uitgereikt die zij zelf konden
beantwoorden. De uitkomst van deze
test kan iets vertellen over de staat van
welbevinden van de organisatie waar-
mee men werkt. Ieder kon aldus voor
zichzelf waarnemen hoe de organisa-
tie van de eigen onderneming in el-
kaar steekt.
Vervolgens werd de achtergrond van
de stellingen toegelicht en uitgelegd
hoe één en ander toepasbaar is met be-
trekking tot de kijk die men op zijn ei-
gen bedrijfsorganisatie heeft. De heer
v.d. Burg is verbonden aan Oreon Or-
ganisatie Adviseurs te Amersfoort.
Zelf is hij woonachtig te Eefde en als
universitair docent verbonden aan de
universiteiten van Groningen en Rot-
terdam. Hij werkt - evenals de voor-
zitter van de Industriële Kring mr drs
B.H.J. de Regt FB - tevens mee aan
een bock dat Kluwer begin 1995 zal
doen verschijnen als praktische gids
voor ondernemend Nederland.
Door het enthousiaste deelnemen van
de leden en de discussie die omtrent
dit levendigdc onderwerp ontstond,
werd de najaarsvergadering van de
Kring weer gekenmerkt door dyna-
misch ondernemerschap. Ook lopen-
de zaken zoals regionaal overleg, de
Sorbo-vcstiging in Vorden, revitalise-
ring van 't Werkveld, uitbreiding en
een verbeterde ontsluiting van het in-
dustrieterrein en de woongelegenheid
voor de medewerkers werden bespro-
ken. Het ligt in de bedoeling één en
ander in het periodiek overleg met de
Gemeente wederom aan de orde te
stellen. Mevrouw J.C. Kranenburg-
Knibbelier van het bedrijf Polycomp
B.V, dat zich enige tijd geleden te
Vorden heeft gevestigd werd als
nieuw lid van harte welkom geheten.
Verder bedankte de voorzitter me-
vrouw Astrid Westerhof, die als se-
cretarieel steunpunt van de Kring in-
middels reeds van grote waarde is ge-
bleken. Al met al een geslaagde na-
jaarsvergadering.

Pannekoekenrit
De auto- en motorclub 'De Graaf-
schaprijders' organiseert zondagmid-
dag 11 december de jaarlijkse panne-
koekenrit (oriëntcringsrit). De start is
bij de Vordense Pan aan de Hengelo-
scweg. Hier is ook de finish. De rit
met diverse puzzels is uitgezet door
de fam. H. Horsting. Na afloop is het
smullen geblazen, want dan staat de
pannekocken klaar.

Jong Gelre
Jong Gelre organiseert maandaga-
vond 12 december een excursie naar
de familie Wullink aan de Bannink-
straat 54a in Hengelo (Gld.). De fami-
lie Wullink is gespecialiseerd in aard-
appelen. De heer Wullink zal uitleg-
gen en laten zien hoe de verwerking
(mechanidatie opslag) in elkaar
steekt.

Winterwandeling
Op zondag 11 december wordt er
evenals voorgaande jaren iri de Wil-
denborch een midwinterwandeling
gehouden. Er is weer een nieuwe rou-
te uitgezet door het zo aan natuur-
schoon rijke gebied rondom de Wil-
denborch. De routes waaruit gekozen
kan worden zijn 6 en 9 km. Er zijn
weer veel vrijwilligers ingezet om al-
les zo vlekkeloos mogelijk te laten
verlopen. Onderweg worden de deel-
nemers getrakteerd op erwtensoep en
glühwein of chocolademelk. Midwin-
terhoornblazers zullen het geheel mu-
zikaal opluisteren, met klanken welke
zo typisch passen in dit jaargetijde.
Gestart kan worden bij de Kapel aan
de Kapelweg l te Wildenborch-Vor-
den. Iedereen wordt verzocht de aan-
wijzingen m.b.t. het parkeren op te
volgen, er geldt op deze dag aan beide
zijden van de Kapelweg een parkeer-
verbod. Huisdieren dienen aangelijnd
te zijn.

Jeugddienst

Derk Klein Bramel (41) van biologisch-dynamisch bedrijf De Vijfsprong:

' Steeds meer mensen ontdekken de biologische
landbouw'
Na tien jaar gewerkt te hebben in
de psychiatrie en zwakzinnigen-
zorg, besloot Derk Klein Bramel in
1984 in de voetsporen van zijn va-
der te treden, die op dat moment
een boerderij runde aan de
Reeoordweg in Vorden. Alleen
werd Derk Klein Bramel geen 'ge-
wone' boer maar een biologisch-dy-
namische landbouwer. Daar komt
nog bij dat biologisch-dynamisch
centrum De Vijfsprong tevens
werk, onderdak en behandeling
biedt aan psychiatrische patiënten
en verstandelijk gehandicapten.
'Wij noemen onszelf dan ook een
therapeutische leef- en werkge-
meenschap. Er werken en leven
hier zo'n 18 mensen met een psych-
iatrisch probleem of een verstande-
lijke handicap. Je kunt gerust zeg-
gen dat de landbouw en de natuur-
lijke omgeving voor ons een middel
zijn om de patiënten een stuk thera-
pie aan te bieden', aldus coördina-
tor en hulpverlener Derk Klein
Bramel. Een gesprek over tien jaar
De Vijfsprong.

- Tien jaar geleden bent u met De
Vijfsprong begonnen. Hoe werd er
destijds tegen de biologische land-
bouw aangekeken?
'Nogal sceptisch. Maar dat is ook lo-
gisch. Mensen kijken bij iets nieuws
toch altijd eerst de kat uit de boom.
Ook voor mijn ouders, die vroeger
deze boerderij runden, was het een
hele omschakeling. Zou je dat wel
doen? Is dat economisch wel renda-
bel? Zo vroegen zij zich af. We heb-
ben dus keihard moeten werken om
het tegendeel te bewijzen. Toch is er
in de afgelopen tien jaar veel veran-
derd. Steeds meer mensen ontdekken
de biologische landbouw en kiezen
voor onbespoten en gezonde produk-
ten waar geen bestrijdingsmiddelen
aan te pas zijn gekomen. En doordat
de hele trend ook die kant op is ge-
gaan, is het voor ons een stuk makke-
lijker geworden.'

- Maar daar staat we! tegenover dat
jullie duurder zijn dan de 'gewone'
boer.
'Dat kan ook niet anders. Door subsi-
dies worden de prijzen van de gang-
bare landbouw namelijk kunstmatig
laag gehouden om zodoende het
mestoverschot en de boterberg weg te
werken. Daar kun je als biologische
boer nooit tegen concurreren. En dat
willen wij ook niet. Ik bestrijd echter
dat wij te duur zijn. De produkten van
de gangbare landbouw zijn gewoon te
goedkoop. Zo goedkoop dat sommige
boeren er niet eens fatsoenlijk van
kunnen leven en onder de kostprijs
produkten op de markt brengen.'

- Dan gaat de lol er wel vanaf.
'Precies. Terwijl landbouw een vak is
waar je ontzettend veel plezier aan
kunt beleven. Bij de gangbare land-
bouw ebt dat weg. Daar gaan de zor-
gen overheersen. Het eigenlijke lol
beleven met de aarde en de dieren lijkt

Derk Klein Bramel: 'Misschien openen wij ooit nog eens een winkel in Vorden.'

dan weg te vallen. En ik denk dat de
biologische landbouw daar een ant-
woord op biedt.'

- Was dat ook de reden waarom u met
De Vijfsprong begon ?
'Eén van de redenen. Want De Vijf-
sprong is namelijk meer dan alleen
een biologisch bedrijf. Wij noemen
onszelf een therapeutische leef- en
werkgemeenschap. Naast ons eigen
personeel werken en leven hier zo'n
18 mensen met een psychiatrisch pro-
bleem of een verstandelijke handicap,
je kunt gerust zeggen dat de landbouw
en de natuurlijke omgeving voor ons
een middel zijn om de patiënten een
stuk therapie aan te bieden.'

- Hoe kwam u op het idee om een the-
rapeutische leef- en werkgemeen-
schap op te zetten?

'Voordat ik hier ben gaan werken, heb
ik tien jaar in de psychiatrie en de
zwakzinnigenzorg gewerkt. Met
name in de eerste vijfjaar ben ik be-
hoorlijk geschrokken van de manier
waarop in een psychiatrisch centrum
met patiënten werd omgegaan. De na-
druk bij de behandeling ligt vaak te-
veel op medicatie en bezigheidsthera-
pie. Zeg maar de zieke kant van de pa-
tiënt. In psychiatrische inrichtingen
worden patiënten voortdurend gecon-
fronteerd met het feit dat ze ziek zijn.
Bij ons worden ze daarentegen juist
op het gezonde aspect van henzelf
aangesproken. Want ze kunnen vaak
nog heel veel. Mensen met psychiatri-
sche en psychische problemen kun-
nen prima koeien en groentegewassen
verzorgen. En doordatje het gezonde
aspect van de patiënten versterkt, ver-
minder je het zieke gedeelte. Dit wil

overigens niet zeggen dat we niet aan
het zieke aspect werken. Want even-
als in gewone psychiatrische inrich-
tingen houden wij hier groeps- en in-
dividuele gesprekken. Maar het be-
langrijkste accent ligt op het verster-
ken van het gezonde gedeelte.'

- En is deze benadering succesvol?
'In de afgelopen tien jaar hebben we
aangetoond dat onze werkwijze z'n
vruchten afwerpt. De resultaten zijn
heel positief. Mensen die hier met een
psychiatrische hulpaanvraag komen,
kunnen maximaal twee jaar hier zijn.
De inteek is erop gericht om mensen
te kiezen, die na die twee jaar het le-
ven weer zelfstandig aankunnen en
ook weer kunnen starten met een
baan. En relatief veel mensen keren
ook nadat ze hier zijn geweest terug in
dat arbeidsproces. Dus wat dat betreft

mag je wel stellen dat onze benade-
ring succesvol is.'

- Toch hinkt De Vijfsprong op twee
gedachten. Enerzijds moeten jullie
een omzet draaien en van de andere
kant is de therapie erop gericht om
mensen weer normaal te laten func-
tioneren in deze maatschappij. Zit
daar geen enorm spanningsveld?
'Nee, wij vinden dat juist een heel ge-
zond element. Want doordat het com-
merciële aspect ook een rol speelt,
wordt er daadwerkelijk iets van de
mensen gevraagd. Het is niet alleen
maar hier komen en wachten tot je be-
ter bent. Er wordt een zekere inzet van
de mensen verwacht. Want als er niets
gebeurt, dan kan de tent hier niet
draaien. Op deze manier blijven de
mensen hier ook met beide benen in
de maatschappij staan. Dat is ook het
sterke aan onze formule. In de samen-
leving is er namelijk een te sterke
scheiding tussen mensen die werken
en mensen die niet werken. Die kloof
wordt steeds groter. En als je er een-
maal uitligt, wordt het ook steeds
moeilijker om weer terug te komen in
dat arbeidsproces. Dat is ook het na-
deel van gewone psychiatrische in-
stellingen. Mensen die daar twee jaar
hebben gezeten, hebben ook twee jaar
niet gewerkt. Hier wordt gewoon nor-
maal gewerkt. Het is dan wel geen 40-
urige weck, maar de mensen blijven
wel bezig.'

- En dat is belangrijk.
'Ja, want tegenwoordig wordt alles
steeds meer in hokjes ingedeeld. De
bejaarden in het bejaardenhuis, de
zwakzinnigen in inrichtingen en de
mensen die werken op het industrie.
Van de ene kant is dat heel efficiënt,
maar van de andere kant is het ook een
verarming van de maatschappij. En ik
denk dat De Vijfsprong een antwoord
is op die verarming. Je voegt twee ele-
menten die normaal gesproken uit el-
kaar worden gehaald, landbouw en
hulpverlening, weer bij elkaar.'

- Over enkele weken wordt jullie
nieuwe kwarkmakerij geopend. Waar
zijn voor de consument de produkten
van De Vijfsprong terug te vinden?
'Via een groothandel in biologische-
dynamische produkten komen onze
spullen in zo'n veertig natuurvoe-
dingswinkels in Nederland en België
terecht. Daarnaast worden ze ook in
een aantal winkels in deze regio ver-
kocht, zoals Zutphen en Lochem. En
in onze eigen winkel aan de Reeoord-
weg. Maar het nadeel daarvan is dat
het voor veel mensen zo afgelegen
ligt.'

- Hebben jullie er wel eens over na-
gedacht om een winkel in het centrum
van Vorden te openen?
'Jaker, maar of wc dat ook ooit doen
dat weet ik niet. De tijd zal het leren.
Feit is echter wel dat de vraag naar
biologisch-dynamisch produkten nog
steeds toeneemt. Dus wie weet.'

AGENDA

Zondagavond 11 december is er weer
een Jeugddienst in het Achterhuus.
Thema zal zijn 'het gehavend li-
chaam'. Voorganger van deze dienst
is ds. Klaassens. Er zal ook muzikale
begeleiding aanwezig zijn.

DECEMBER:

ledere dag SWOV Open Tafel in de
Wehme.
7 Welfare handwerken Wchme
7 HVGWichmond,doe-avond
8 Bejaardenkring, Dorpscentrum

9-11 PKV Tentoonstelling Herberg
10 Paasvuur Kranenburg ontvangst

snoeihout
12 ANBO Klootschieten bij de

Goldberg
13 KPOWichmond,Kerstviering
14 HVGWichmond, Adventsviering
15 HVG Wildenborch, Kerstfeest
15 PCOB, Adventsviering
15 Floralia, Kerststukjes maken in

Dorpsccntrum
17 VOV Kerstmarkt
17 Paasvuur Kranenburg ontvangst

snoeihout

19 VrouwenclubMedler,
Kerstfecstviering

19 HVG Dorp, Kerstfeest
19 ANBO Klootschieten bij de

Goldberg
20 KBO Kerstmiddag "t Wapen van

'tMedler '
20 NCVB Kerstavond fam. Schutte
20 KPO Vorden
21 Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen, Kerstfeest in
de Herberg

21 Welfare, Kerstcontactmiddag
Wehme

21 Dorpscentrum,
Kindervoorstelling

22 S WO V, Kerstdiner Open Tafel
opg. 14/12

22 Bejaardenkring Dorpscentrum
24 Paasvuur Kranenburg ontvangst

snoeihout
31 Paasvuur Kranenburg ontvangst

snoeihout

Concordia
Ook in het jubileumjaar 1994 organi-

seert de muziekvereniging 'Concor-
dia' haar jaarlijkse oliebollenaktie.
Dit zal zijn op 9 en 10 december. In
het afgelopen jaar heeft de muziek-
vereniging in het kader van het 125-
jarig bestaan, diverse aktiviteiten
georganiseerd, welke allemaal een
groot succes zijn geworden. Naast de
muzikale en organisatorische succes-
sen heeft men daarmee ook de kas
kunnen spekken. Alhoewel de vereni-
ging financieel gezond is wil men
toch de bekende oliebollenaktie niet
voorbij laten gaan. Het bakteam dat
ook in het verleden verantwoordelijk
was voor de produktic staat ook nu
weer garant voor overheerlijke olie-
bollen.

De oliebollen worden door de
leden van 'Concordia' huis-aan-huis
aangeboden. Van de opbrengst van de
aktie zal het bestuur instrumenten
aanschaffen. Dit is noodzakelijk van-
wege het grote aantal leerlingen dat
via 'Concordia' haar eerste muzikale
schreden zet. (zie advertentie)

Zonder drukwerk
geen ochtendkrant.

Rare wereld, zonder drukwerk
D e D R U K W E R K I N D U S T R I E

Kerstbakjes versieren voor
de jeugd op de Kerstmarkt
Aanmelding: zaterdag 17 december 1994 vanaf 13.30 uur op de Kerst-

markt.
Leeftijd: 6-11 jaar.
Tijdsduur: tussen 13.30 en 15.30 uur. Iedere declnemer(ster) mag

daarna zijn/haar kerststukje meenemen naar huis.

Het is de bedoeling zo origineel en leuk mogelijk te versieren, creatief
bezig zijn is het motto.



Tevens winkelopenstelling tijdens de Kerstmarkt.

Een CV-ketel?
Die huur je gewoon:

bijEmsbroek!
Wie toe is aan 'n nieuwe (en zuinige!) CV-ketel en

opziet tegen de kosten, kan er nu ook een huren: bij
EMSBROEK in Vorden. Voor een bescheiden bedrag

per maand bent u dan zeker van onbezorgd CV-
komfort en GAMOG/GGF-service. Wilt u meer weten?

Vraag dan onze gratis folder aan. Bel nu met

05752 - 1546

een warm gevoel van zekerheid

AAL - NIJENHUIS ZUTPHEN

JE VOELT J E
LEKKERDER...
MET EEN TOPMERK,

EEN MODERN
BEDRIJFEN

ENTHOUSIASTE
MEDEWERKERS.

^r^f ' i— -̂

Wi' KNALLEN het oude

jaar uit!

Bij besteding van iedere f 500,- ontvangt u
GRATIS één heel staatslot.
(aktie geldig voor aankopen van 8 t/m 3 1 december '94)

Dus wees erbij
en kom naar De Wonerij !

3E WONER
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9 - 7261 AM Ruurlo-Tel.: 05735-1239-Fax: 05735-3694

OPEN HUIS
VOL AKTIE!
• Bij aankoop van een gebruikte

auto vanaf ƒ.12.500,-
2 dagen Euro Disney voor
2 volwassenen en 2 kinderen.

Presentatie van de Crystal modellen; Peugeots
met een groot aantal extra's!

Uitgestelde betaling, of financiering met
een zeer laag rentepercentage.

Zie ook de coupQaanbiedingen
in het huis-aan-huis verspreide
Aal - Nijenhuis Bulletin.

AAL - NIJENHUIS
INDUSTRIETERREIN 'DE STOVEN' ZUTPHEN
TELEFOON: 05750 - 26668

PEUGEOT

Jaarverslagen

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

GROENSPECIALIST

10.000 KERSTBOMEN
dus zeer veel keus
zowel groen als blauw
klein tot zeer groot
gezaagd- wortel- kluit- pot

ALLES van EIGEN KWEKERIJ

Verkoop kerstbomen dagelijks,
tuinplanten alleen op zaterdag.

Hoven iersbedrij f
en Kweken'j

Kervelseweg 23 7255 BE HENGELO (GLD)
. Tel. 05753-2619 Fax 05753-2693 y

KERSTMENU
Diverse soorten ham met meloen
geserveerd

Bouillon met verse tuinkruiden
*******

Rib-eye met bospacldestoelen
*******

Fazant met Calvadossaus
*******

Kerstdessert

*******

Fl. 60,-Koffie met bonbons

Eventuele uitbreiding met:
Tongrolletjes in Saffraansaus en Spoom
Ook verzorgen wij bij u thuis diners,
o.a. fondue's, salades, wildgerechten en
kerstmenu's.

Voor Oud en Nieuw ook alles leverbaar.
Bestelling op aanvraag.

Hotel Restaurant MEILINK
Borculoseweg 4 - 7244 AS Barchem
Telefoon 05734-1202 - Fax 1796

mode voor
het héle gezin

^ ^^

fashion

WINTERSWIJK - WIERÜEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE

ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

voö*

Alleen deze week geven wij
OR ALLE KINDER-

WEEK
korting

Profiteer hiervan, want er^zijn nu
reeds broeken vanaf 15^

LOOP EVEN BINNEN WANT HET LOONT WEER DE MOEI
AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN WOENSDAG T/M ZATERDAG



ALS HET BUITEN BEGINT
TE GIETEN, MOET HET«
BINNEN NIET GAAI
DRUPPELEN
Zink- en dakbedekkingswerk is één van onze vele
specialiteiten. De werkzaamheden variëren van het
solderen van dakgoten tot aan het aanbrengen van
een kompleet nieuw dak, eventueel kompleet met
isolatie. Door gebruik te maken van 1e kwaliteit
dakrollen kunnen wij 10 jaar garantie verlenen op
alle materialen. Bel gerust voor een vrijblijvend
advies of offerte.
Voor storingen dag en nacht bereikbaar,
tel. 05750-18383.

BAAKSEWEG 11 WICHMOND. TEL 05754^755
EIBERGEN1ZUTPHENIULFT

Kerstdag 1994
a la carte
3-gangen

keuzemenu
met onbeperkt dessertbuffet van 14.00 - 22.00 uur

f 39,50 pp
2e kerstdag 1994

Koud/warm kerstbuffet met de showband reflex
van 17.30 tot 22.00 uur soep vooraf / uitgebreid buffet

dansen, dessert en veel gezelligheid
vrij drinken-arrangement f 20,00 p.p.

Reserveringen
05750 - 39733

f 75,00 p.p.

1e en 2e kerstdag 1994
Bowlingbarbecue-arrangement

om 14.00, 17.00 en 20.00 uur
1 uur bowlen en daarna het buffet

soep vooraf uitgebreid barbecue-buffet en dessert toe

Bowlmghapjes-arrangement
Op elk heel uur 1 uur bowlen met een drankje en

koud bittergarnituur (va. 5 personen per baan)

f 14,50 p p
Reserveringen 05750 - 39722

CAR1BBEAN BOWUNG-
& PARTYCENTRUM

Oud & Nieuw Party
In de IJsselzalen vanaf 22.00 uur een grandioos feest met

live-muziek van Ruud van Eldik incl. champagne vanaf 24.00 uur
en een uitgebreid hapjes- & oliebollenbuffet

* -7C nn en onbeperkt drinken
T f D,UU p.p.

* Voor kinderen tot 12 jaar grote kortingen
* 1 overnachting incl. ontbijt f 50,-- p.p.

' Bowlen in combinatie met diner of buffet f 29,50 per baan per uur

Hotel Inntel, De Stoven 37, 7206 AZ Zutphen

THEO TERWEL l
II AUTOSCHADESPECIALIST 111

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

BANDEN - ACCU - UITLAATCENTRUM

GARAGE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland In alle merken en maten

APK keuren klaar, terwijl U wacht

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Tonny Jurtiërfs
AUTOSCHADE
\STELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

PAK T ONDERHOUD VANAF
NU PLANMATIG /ttN MET EEN

VHG-GROENVOORZIENER.

Als VHG-groenvoorziener / i jn we gespecialiseerd
in het onderhoud van sport- en recreatieterreinen,
parken en ander openbaar 'groen'. We werken
planmat ig en denken seizoenen vooruit. Bovendien
besteden we veel aandach t aan mi l ieu- en kwali-
teits/org evenals aan een veil ig en ple/ierig werk-
k l imaa t . On/e medewerkers / i jn dan ook extra
gemotiveerd. F.n dat /iet u aan het resultaat.

flOSMAN
• G R O E N S P E C I A L I S T

HOVENIERSBEDRIJFEN
KWEKERIJ

fvhg

Heel het tuincentrum

is m een feeënehe kerstsfeer
omgetoverd.

Tuincentrum Vorden heeft werkelijk alles wat de komende
Kerstdagen tot een onvergetelijk, ouderwets gezellig, feest maakt.
Door o.a. adventskransen (van stro of ijzer), beren van pluche, denneappels, engeltjes, kandelaars,
koord, keramiek, kerstgroen, kerstdecoraties, larix, ling, mandwerk, oasis, paddestoeltjes, sier- en
steekkaarsen, strikjes, verlichting, veen- en rendiermos en natuurlijk onnoemelijk veel bakken, vazen en
schalen, etc.
ELKE DAG EEN FEESTDAG THUIS DOOR HET VOORDELIGSTE TUINCENTRUM IN DE REGIO!

TIENTALLEN KANT-EN-KLARE

KERSTSTUKJES
Geen zin, tijd of gelegenheid om zelf bezig

te zijn? Koop dan onze kant-en-klare
kerststukjes. Niet duur en wel zo handig.

Ook op zelf meegebrachte schalen
kunnen we de mooiste kreaties maken.

Klaar terwijl u even winkelt...

Natuurlijk hebben we ook alles voor de
kreatieve doe-het-zelvers.

Te veel om hier op te noemen,
alles oogverblindend mooi...

KERST-
VERSIERINGEN
U kunt het zo gek niet bedenken of
wij hebben het in huis: alle
mogelijke kerstversieringen,
kaarsenstandaards, enz., enz.

Alles in grote kollektie en
naturlijk laag geprijsd!

ORDEN

Ma. t/m vr.
9.00-18.00 uur

Zaterdag
9.00-17.00 uur

iRuurloseweg 65A Vorden - Tel. 05752-36711

HONDERDEN
KERSTBOMEN
Onze kerstbomenkollektie is
onvoorstelbaar groot!

Alles 1e kwaliteit.
Verkrijgbaar met en zonder
kruis, in pot of met kluit.

UNIEK: Uw kerstboom
wordt gratis ingepakt!

Tevens een grote col/ektie
KUNST-KERSTBOMEN

KERST-BIJSTEKERS
in natuurlijke materialen

heel decoratief

Bus bestellen?
Harren bellen!

Wij bezoeken de
KERSTMARKTEN

in Munster en
Düsseldorf.

Inlichtingen:

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - Voorst -

Tel. 05758-1334

Rekeningblocks

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

Help een kind, word pleegouder.
Voor meer informatie belt u gratis: , V .,,

06-022 34 32

Burgemeester Galléestraat 12 7251 EB Vorden Tel. 05752-1391

Alles voor Uw Kerstdiner!
vier gangen Kerstmenu van Uw Traiteur:
(alleen vanaj vier personen)

Heldere ossestaartsoep

Zalmtartelette met groentes

Herte rollade met portsaus
aardappcltaart, rauwkostsaladc

hnricots vcrts, stoofpccrtjc

Chipolatabavarois met marasquinsaus

prijs per persoon

Tevens hebben n>ij voor U weer een menukaart samengesteld met daarop heerlijke gerechten
waarmee U zclj IJ w Kerstmenii kunt samenstellen, o.a.: Terrine van verse zalm te
Wildbouillon -f? Kastelensoep te Wildragoüt te Kalfsoesters in rode wijnsaus te
Varkenshaas in paddestoelensaus te Bramenbavarois en natuurlijk onze inmiddels
beroemde saladeschotels!

Kom geheel vrijblijvend even informeren; de menukaart ligt voor U klaar!
Uiterste besteldatum: dinsdag 20 december.

Een kerstdiner is niet compleet zonder een goed glas wijn!
In het Wijnhuis hebben wij voor U betaalbare wijnen van alleen de beste kwaliteit!

Onze winkel staat vol van gezellige eindejaars geschenken en kerstkado's! Mogen wij U binnenkort
verwelkomen in onze gezellig ingerichte winkel?

K E R S T B O M E N
Te koop

D. KROOSHOF
Hukkersdijk5-RUURLO

SWilt u een tij chrift of
boek laten inbinden?

V inbinden van tijdschriften

V scripties e.d.

V reparaties van boekbanden

V kartonnage

Aubadestraat 6
7323 LB Apeldoorn
Tel. 055-665429

U kunt uw opdrachten eventueel afleveren
bij Drukkerij Weevers te Vorden.

Sprookjesachtig mooi, met een bijpassend streepje
en een leuke rand.
Behang per rol vanaf 24.

HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
7255 PS HencjHo
Tel.: 05753 - 4000

'DECO HOME ZORGT ERVOOR DAT IK MOOIER WOON'

KERSTBUFFET
DANSANT aanvang 17.00 uur

Diverse soorten salade

*******
Verse vissoorten

*******
Diverse vleessoorten

Beenham
*******

*******
Apart warm buffet

*******

Nagerechten T?|

Ook ver/.orgcn wij bij u thuis diners'
o.a. fondue's, salades, wildgerechten en
kerstmenu's.
Voor Oud en Nieuw ook alles leverbaar.

Bestelling op aanvraag.

Hotel Restaurant MEILINK

Borculoseweg 4 - 7244 AS Barchem
Telefoon 05734-1202 - Fax 1796

p.p.

KEN IE DIE ZAAL

H RAMPS
tmfom Jp*^k •: l • 9 m*Jr. d %*•*» «

P.P.M. & ASSORTI
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER

VOOR MEER INFO: TEL. 08343-1232



oeze WEEK BIJ sopp? UIIIBERT en vuonne
GRülnHUIJS
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Ook dit jaar
verzorgen onze
slagers diverse
soorten
VLEESSCHOTELS,
ROLLADE's en
SPECIALITEITEN om
Uw Kerstdiner weer
compleet te maken.

Wist

dat wij

aandacht besteden

aan 'n perfekte verzorging

van Uw Kerstpakket of

fruitsehaal?

DEZE XVMMBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN WOENSDAG 7 tyhn ZATERDAG 10 DECEMBER

noWaarom
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:

DA-DROGISTERIJ
PARFUMERIE - ZONNEDANK

AGENTSCHAP HENGELO (G):

WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086
Fclix Takkenkamp

Ruoiloseweg 5 • Hengelo (GW ) • lel 2062

AGENTSCHAP RUURLO: AGENTSCHAP STEENDEREN:

BOEKHANDEL

HOYTINK

FILIAAL ZUTPHEN:

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

Mevr. VAN VELDHUIZEN-
ONSTENK

OPEN HUIS - OPEN HUIS - OPEN HUIS - OPEN HUIS

17 DECEMBER a.s. opent
Schoonheidssalon „ORIS"

Openingskorting!

10%.
- visagie
-manicure
-zonnebank
-aroma-therapie
- huidverzorging

geldig t/m31-l-'95

Kerstkadotip:

Een bon van de
schoonheidsspecialiste!

7251
tot. OS7S2-4t<tt

OPEN HUIS - OPEN HUIS - OPEN HUIS - OPEN HUIS

Wilt u een tijdschrift of
boek laten inbinden?

V inbinden van tijdschriften

V scripties e.d.

V reparaties van boekbanden

V kartonnage

Aubadestraat 6
7323 LB Apeld^n
Tel. 055-66542^

U kunt uw opdrachten eventueel afleveren

bij Drukkerij Weevers te Vorden.

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

CONCORDIA

9 en 10 DECEMBER

OLIEBOLLEN-
AKTIE

2 BOS BLOEMEN naar keuze:

Het beste der natuur,
verzameld in één brood:

WALDKORN
gebakken uit: tarwe,

haver, rogge, gerst, mout,
soja, lijnzaad en

zonnepitten

Burg. Galléestraat 22
Vorden -Tel. 1877

't Olde Lettink
pctit restaurant
afhaalcentrum
terras

Almcnscwcg 35A

Vorden, tel. (05752)4001

Wij zijn beide kerstdagen geopend

lE Kerstdag: Kerstbuffet f 52,50 p.p.
Kinderen tot 12 jaar f 26,25

2E Kerstdag: Keuze uit diverse Kerstmenu's

Alleen reserveren van 16.00-20.00 of 20.00-24.00 uur.

Voor het afljalen van uw Kerstsalades zijn wij Kerstavond tot
18.00 uur geopend.
Dinsdag 27 december zijn wij GESLOTEN.
l januari 1995 GEOPEND vanaf'16.00 uur.
Aanbieding: Schnitzel met patat en appelmoes voor f 12,50

Prettige feestdagen toegewenst. Graag tot ziens!
Henk, Marga, Hans, Inez

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/
ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving ontwerp-besluit
(art. 13.4 Wmb en art. 3.4a.3.1 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sektor grondge-

bied, buro milieu, op werkdagen van 09.00 tot
12.00 uur en op woensdagen van 14.00 tot 16.00
uuren:

b. het Dorpscentrum te Vorden, op maandagen van
18.00 tot 21.00 uur

ligt vanaf 9 december 1994 gedurende 4 weken ter
inzage het ontwerp-besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager: mevrouw B.W. Velhorst-Voskamp
straat en huisnummer: Galgengoorweg 3
postkode/gemeente: 7251 JC Vorden
adres van de inrichting: Galgengoorweg 3 te Vorden.

Het betreft een aanvraag om een vergunning voor het
oprichten en in werking hebben van een dierenpen-
sion.

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de in-
richting zelf en ontwikkelingen in de direkte omgeving,
is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften
in het belang van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
kunnen schriftelijk alswel mondeling door een ieder
worden gemaakt gedurende de termijn van ter inzage-
legging.
Bezwaarschriften moeten bij het gemeentebestuur
worden ingediend voor: 6 januari 1995

Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens
als indiener van een bezwaarschrift niet bekend ge-
maakt. U moet dat dan wel schriftelijk, tegelijkertijd
met het bezwaarschrift, aan ons college verzoeken.

Mondelinge bedenkingen kunnen worden ingebracht:
- op de openbare zitting, waar ambtshalve door het

gemeentebestuur gelegenheid wordt gegeven tot
een gedachtenwisseling over bovenvermelde stuk-
ken;

- op verzoek tot het einde van de termijn van 4 we-
ken van de ter inzagelegging.

Datum openbare zitting: donderdag 22 december
1994 om 10.00 uur
Plaats: Gemeentehuis Vorden.

Datum: 6 december 1994
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Vorden,
de secretaris,
mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

Voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bu-
reau milieu, tel. 05752-7485 (doorkiesnummer), fax
05752-7444.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Uw meubels
versleten ? <?
Wij stofferen snel en voordelig.

Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U
aan huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

interieuradviseur
<s>

Rijksstraatweg 39 Warnsveld tel. 05750-26132
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TWOORDEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
OP DE ALGEMENE BESCHOUWINGEN

In Gemeentebulletin van 24 november jongstleden hebt u de algemene
beschouwingen van de politieke fracties kunnen lezen over de begroting 1995
en het mecrjarenbeleidsplan 1995-1998.

Nu kunt u de antwoorden van burgemeester en wethouders lezen op de vragen
die de politieke frakties in hun algemene beschouwingen hebben gestald.

Portefeuille burgemeester Kamerling.

Inleiding
Nadat de ontwerp begroting 1995, de meerjarenbcgroting en het meerjarenbe-
leidsplan door het college van burgemeester en wethouders aan de gemeente-
raad is verzonden, hebben de frakties van de gemeenteraad hun algemene
beschouwingen bij het college ingediend. De publikatie van die algemene
beschouwingen heeft inmiddels plaatsgevonden in het weekblad Contact. Nu is
het de beurt van het college om te antwoorden op de algemene vragen die
gesteld zijn in de beschouwingen van de frakties. Per portefeuillehouder zal op
de inhoud van die vragen worden ingegaan.

Bestuur en Ruimtelijke Ordening
Bestuurlijke ontwikkelingen. De frakties van het CDA en D'66 hebben het over
bestuurlijke vernieuwing. Ingevolge de opstelling van het Rijk en de provincie
Gelderland over de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) is het
Gewest Midden IJssel (waar Vorden deel van uitmaakt) samen met het Samen-
werkingsorgaan Veluwc afgelopen periode begonnen met fusiegesprekken. Een
ontwerp-rcgcling voor het nieuwe samenwerkingsverband regio Stedendrie-
hoek is tot stand gekomen en is geagendeerd voor de raadsvergadering van 20
december a.s. Een voorstel over een liquidatieplan kunt u naar alle waarschijn-
lijkheid nog tegemoet zien, met een uitvoerige onderbouwing van het voorstel
en met een globale indicatieve paragraaf.

Er zijn nog meer bestuurlijke ontwikkelingen. Zowel de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten (VNG) als het Inter Provinciale Overleg (IPO) hebben de
discussie geopend over de samenwerking tussen gemeenten, als over het
opschalcn van kleine gemeenten, en het verkleinen door middel van wijken van
grote gemeenten.
De provincie Gelderland heeft over die onderwerpen een nota uitgegeven 'Ver-
anderen op Nivo'. In die nota geeft de provincie aan dat kleine gemeenten meer
onderling moeten samenwerken, of wanneer de schaal te klein is, zouden moe-
ten fuseren. Graag zullen wij de discussie met de provincie daarover aangaan.
Daarvoor willen wij ons, met u, beraden over de ontwikkelingen over de
bestuurlijke indeling mogelijk zelf met initiatieven komen om de discussie op
gang te brengen in bestaande overlegstructuren met andere gemeenten.
Ik heb al aangegeven de mogelijkheid om met buurgemeenten te zoeken naar
voordelen van samenwerking met gemeenten gelegen binnen het Gewest Mid-
den IJssel. Een goed voorbeeld hiervan is de overeenkomst van Vorden met de
gemeente Zutphen over inschakeling van de brandweercommandant. In het
regelmatig overleg met de Graafschapsgcmeenten zal dit onderwerp over de
bestuurlijke ontwikkelingen ter discussie komen.
Op dit ogenblik vinden wij het houden van een enquête over de toekomst van
Vorden (zoals de D'66 vroeg) nog niet aan de orde. Eerst willen wij een nota
samenstellen over het instellen van een referendum; vervolgens dient er een
verordening over het houden daarvan te worden opgesteld.

Ten aanzien van de openstelling buro burgerzaken het volgende: indien men
absoluut verhinderd is om tijdens normale openingstijden het gemeentehuis te
bezoeken, dan kan er een telefonische afspraak worden gemaakt.

Brandweer
De CDA-fraktie stelde een vraag over alternatieven t.a.v. de brandweergaragc.
Uit berekeningen is gebleken, dat integrale nieuwbouw op dezelfde plaats van
de huidige brandweerkazerne, fors duurder is. Bovendien is er dan sprake van
kapitaalsvernietiging van een nog goed gebouw. Nieuwbouw op een andere
lokatie is niet aan de orde, omdat volgens het aan de raad voorgelegde rapport
over de brandweer de huidige lokatie voldoet aan de eis van uitvalswegen en de
centrale ligging voor de gehele gemeente. Bovendien zullen bij nieuwbouw
elders grondverwervingskosten een rol gaan spelen.

Politie
De CDA-fraktie signaleert terecht enkele problemen over de politie. Het platte-
land (dat zijn de kleine gemeenten) komen er met de verdeling van de sterkte
van de politie niet goed af. In elk overleg met de politie in het driehoeksoverleg
district IJsselstreek en in het Regiocollege Noord- en Oost Gelderland, zullen
wij blijven herhalen om meer politie op straat te krijgen en zullen wij meeden-
ken over alternatieven. Wij denken daarbij aan het meer inzetten van de vrijwil-
lige politie, het instellen van politiesurveillanten en het inschakelen van admini-
stratieve krachten, waardoor de kwalitatief goed geschoolde agent meer op
straat aanspreekbaar en zichtbaar is. Een open loket met onze plaatselijke agent
is daarbij een eerste vereiste. Voor de goede orde: de taken van de politie wor-
den 24 uur verzorgd door de politie van de Basiseenheid IJsselstreek Oost, waar
54 mensen werken.

Voorlichting
De PvdA en D'66 hebben over dit onderwerp punten naar voren gebracht. Ons
voornemen is om extra voorlichting te geven over criminaliteits- en buurtpre-
ventie. Daarnaast willen wij de redaktie in Contact comprimeren, zodat er meer
ruimte beschikbaar is en een klein financieel voordeel wordt behaald.
Alvorens wij zelf van de diensten van de Vordense Lokale Omroep (VLO) veel-
vuldig gebruik maken, dienen cijfers bekend te zijn over de luisterdichtheid in
Vorden. Op verzoek geven wij uitgebreid voorlichting via de VLO. Discussies
via de wijken in met onze burgers lijkt ons de aangewezen weg. Dialogen hou-
den met de burgers via de radio lijkt ons onjuist. Het is een goede gedachte om
in de begin 1995 verschijnende gcmccntegids van Vorden, de telefoonnummers
van de leden van het college van burgemeester en wethouders en van de raadsle-
den te publiceren.

Ruimtelijke Ordening
De VVD-fraktic vraagt naar de voortgang van het plan Wientjesvoort. Inmid-
dels heeft er overleg plaatsgevonden met de provincie Gelderland en is er een
stuurgroep ingesteld. Op dit ogenblik vindt met alle betrokkenen overleg plaats
over de juiste formulering van het haalbaarheidsonderzoek, dat wij in fasen wil-
len laten uitvoeren. Via de commissies zullen wij u van de ontwikkelingen op de
hoogte houden.
In antwoord op het gestelde door de D'66-fraktie kunnen wij meedelen, dat er
binnen de regio Stedendriehoek (in oprichting) sprake is om te streven naar een
regionaal industrieterrein bij Apeldoorn en een aan de oostzijde van stadsgc-

west, nabij de A- 1 . Op de concrete vraag of wij een regionaal bedrijventerrein
op Vordens grondgebied voorstaan kunnen wij dan ook een duidelijk 'neen'
laten horen.

Veiligheid in nieuwe woonwijken
Veiligheid is één van de aspekten, waaraan wij aandacht dienen te schenken bij
het opstellen en de inrichting van plannen voor woongebieden. Het is een
onderdeel van de advisering die de stedebouwkundige levert. Bij de invull ing
van het bestemmingsplan maken wij gebruik van de op dat ogenblik bekende
gegevens en informatie. Een voorbeeld daarvan is de door VROM uitgebrachte
'Kwaliteitswijzer woonomgeving'. In het kader van het overleg in art. 10
Besluit op de Ruimtelijke Ordening wordt het ontwerp-bcstemmingsplan voor-
gelegd voor commentaar aan o. a. de werkgroep verkeer. In voorkomende geval-
len zullen zonodig nog aanvullend advies vragen, zoals bedoeld door de CDA-
fraktie.

Herinvulling vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen
Een eerste discussiebijeenkomst hebben wij bijgewoond over het Ruimtelijk
Ontwikkelings Perspectief (ROP) voor Gelderland. Dit ROP zal de basis vor-
men voor de in 1996 door provinciale staten vast te stellen streekplan voor
geheel Gelderland. Tijdens de discussie is gevraagd of de provincie komt met
richtlijnen voor de herinvulling van vrijkomende bedrijfsgebouwen, waar wij al
jaren naar informeren. In hoeverre invulling kan en mag plaatsvinden is afhan-
kelijk van de landschappelijke- en natuurwetenschappelijke waarde van het
gebied. Het gebicdsperspectief voor Waardevol Cultuur Landschap (WCL) de
Graafschap, zal daarin een belangrijke rol spelen. Met de CDA-fraktie zijn wij
van mening dat er snel duidelijkheid dient te komen over het te voeren beleid.
Wij zullen de commissies op de hoogte houden.

Renovatie bovenbouw brug noordzijde kasteel Vorden
Het verzoek van de CDA-fraktie om bij de renovatie meerdere alternatieven,
waaronder de door de VVD genoemde sloop van de bovenbouw, in beeld te
brengen is ook ons streven. Wij zijn evenwel afhankelijk van de goedkeuring
van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Tevens willen wij nagaan in hoe-
verre er een werkgelegenhcids- en schol ingsprojekt van te maken is. Met ande-
ren zijn wij van mening dat de veiligheid voor de gebruikers en de voorbeeld-
funktie van de gemeente voor dit Rijksmonument een esthetisch verantwoorde
aanpak op korte termijn vereisen. Wij zien op voorhand nog geen besparing.

Portefeuille wethouder Aartsen

Personce^ui Organisatie - Onderwijs
'Een niet^pe heeft twee kan ten ' .
'Dat is de andere kant van de medaille'.

Deze twee zinnen flitsten mij door de geest bij het lezen van de passages gewijd
aan personeelszaken in de algemene beschouwingen van de vier fraj^s.
Enerzijd.^fc ene kant van de medaille, dank voor de inzet en desl^Migc hulp
van het a^Pelijk apparaat (D'66 en CDA), anderzijds een hard ne^n tegen de
voorstellen van het college op het gebied van personeel en organisatie (PvdA,
VVD).
Ik hoop dat de negatieve uitspraken na toelichting omgebogen worden naar ja.
Het gaat om:
a. Het bedrag van f 60.000, — dat is uitgetrokken voor vervanging bij langdurig

ziektegevallen. Binnen onze organisatie hebben wij op dit moment relatief
gezien een groot aantal langdurig zieken, die het ziekteverzuimpercentage
omhoog schroeven. Kort ziekteverzuim ligt beneden het landelijk gemid-
delde. Wij voeren intensief overleg met de bedrijfsgeneeskundige dienst om
het ziekteverzuim zoveel mogelijk te beperken. De oorzaken liggen ook
elders. Langdurig verzuim kan niet binnen de organisatie opgevangen wor-
den. Vandaar de noodzaak van deze reserve die overigens niet struktureel op
de begroting drukt.

b. Het bedrag van f 50.000, — voor formatie-uitbreiding staf afdeling Perso-
neel, organisatie en onderwijs.

l januari 1993 is de nieuwe organisatie-struktuur ingevoerd. Een evaluatie in
het najaar 1994 was op zijn plaats geweest, ook hier speelde ziekte ons parten.
Eén van de knelpunten bij deze evaluatie was zeker de formatie PenO geweest.
Niet alleen de toename van wettelijke voorschriften o. a. Arbo beleid, ook
invoering van een eigen personeelsbeleid vragen menskracht. Vergelijkbare
gemeenten hebben een full-time funktionaris. Daarnaast horen onderwijszaken
nog bij deze funktie. Onze voorkeur gaat uit naar het afstoten van een deel van
deze veelal administratieve taken, bijv. VNG ondersteuningskantoren. De tot-
standkoming laat op zich wachten.
Aan de andere kant legt de Rijksoverheid binnenkort de huisvesting van zowel
basis- als voorgezet onderwijs op het bordje van de gemeente. Gevolg: taak-
uitbreiding. Het lopende ODRP onderzoek zal ons op korte termijn zicht geven
op deze problematiek bij PenO. Aan de hand daarvan zullen wij met een voor-
stel komen.

Huisvesting van de organisatie roept vragen op.
Er bestaat een spanningsveld. Er zijn een aantal problemen die op korte termijn
om een oplossing vragen, de werkgroep huisvesting buigt zich daarover.
Aan huisvesting op lange termijn moeten wij mijns inziens, alle ontwikkelingen
op bestuurlijk gebied ten spijt, blijven werken. Pas op de plaats maken betekent
achter de feiten aan lopen. Het voorbereidingskrediet is een globale schatting
van kosten van eventuele inschakeling van derden/deskundigen.
Het p.c. privé project wordt gesteund. D'66 vindt het aan de late kant, maar de
omschakeling naar p. c. maakt het project nu pas zinvol. De gemeente heeft er
profijt van als medewerkers goed met computers en pakketten kunnen omgaan.

Milieu
Is milieu nog in? In het paarse regeerakkoord is milieu wat ondergeschikt
geworden. En de prioriteit lijkt bij gemeenten her en der ook wat weg te zakken.
Ten onrechte, want de op de rol gezette aktiviteiten blijven doorlopen en de
nodige aandacht vragen. Bovendien zijn de doelstellingen van NMP, NMP l en
NMP2 nog lang niet gehaald.

Willen wij de aarde leefbaar houden voor volgende generaties dan moeten we
blijven doorgaan met de milieu-activiteiten.
Kritisch volgen van ontwikkelingen en afwegingen maken tussen investeringen
en het te behalen resultaat zijn op zich een goede zaak. Stilstand is hier zeker
achteruitgang.

De vraag van D'66 over de glascontainers (in mijn ogen meer detail dan hoofd-
lijn!) tendeert in deze richting. Het verschil in ingezameld glas tussen '92 en '93
heeft meer te maken met de momenten van ledigen van de glasbakken dan met
minder voorlichting. De opbrengst '94 zal helderheid moeten verschaffen.

i
Extra openstelling van de gemeentewerf is een goed voorbeeld van een afwe-
ging maken tussen kosten en resultaten. De meeste fracties vinden de kosten te
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hoog, afgezet tegen het eventuele resultaat. Het college onderschrijft dit en wel
het C.D.A.-alternatief, langere openstelling op maandag, in de praktijk uitpro-
beren.
De kosten bedragen: l x per maand l uur extra f 636,—

l x per week l uur extra f 2756,—

Voor de frequentie inzameling grof huisvuil geldt eveneens een kritische hou-
ding,
l x per maand zou voldoende zijn, is door ons ingebracht in het gewest.

De ontwikkelingen ten aanzien van minder vaak huisvuil inzamelen (met name
GFT) in het buitengebied volgen wij op de voet. Doet de mogelijkheid zich
voor, dan zullen wij na afweging van alle voors en tegens niet na laten dit te
doen.
Op tariefdiffercntiatie kom ik nog terug.
De gewestelijk aanbesteding van de inzameling huisvuil is binnen de begroting
gebleven (cijfers ter inzage bij de sektor GG). De verschillen geven nu geen
aanleiding tot bijstelling van de tarieven.

Milieu in de zin van leef/woon/werkomgeving en met name het gebiedsgericht
beleid.

Gebiedsperspectief 'de Graafschap'
Met ons is het CDA nogal sceptisch over de vorderingen op provinciaal niveau
voor de opzet van een overleg-structuur/project-organisatie voor het gebieds-
perspectie voor 'de
Graafschap'. Ook wij hadden graag gezien dat dit in aansluiting op het proef-
project lokaal ammoniakbeleid Hackfort al 'op de rails had gestaan', ja zelfs dat
we ons al 'ineen snel doordenderende trein zouden bevinden'. De jongste infor-
matie leert ons evenwel dat het overleg met de georganiseerde landbouw enige
vertraging heeft opgeleverd. Wij achten het maximaal betrekken van alle doelg-
roepen, met name van de agrarische sektor, van eminent belang voor het welsla-
gen van het project en hebben om die reden dan ook geen moeite met de opge-
treden vertraging. Zoals het er nu naar uitziet, zou begin 1995 de stuurgroep
kunnen worden samengesteld en het project kunnen starten. Wellicht is het
verstandig het geheel geleidelijk aan op te bouwen (liefst op de schaal van het
grondgebied van de gemeente en via die route langzamerhand toewerken naar
een regionale aanpak).
Een heel ander geluid laat de VVD-fractie horen.
Ten onrechte stelt die fractie dat wij een spanning tussen cultuur en landschap
veronder-stellen.
Wij hebben gesproken overeen spanning tussen landbouw en natuur en mil ieu,
die te maken heeft met tic ruimte (grond), de kwaliteit van het milieu en het
beheer van het landschap.
Het ontkennen van deze problemen is volgens ons niet reëel.
Het gebiedsperspectief voor 'de Graafschap'is meer dan alleen het toewerken
naar een regionaal ammoniakreductieplan. Het is geenszins een nieuwe plan-
structuur, maar een integratie van gebiedsvisies voor natuur en landschap, land-
bouw en recreatie, rekening houdend met de milieu-effecten. Het gaat erom
voor al deze sectoren een zo optimaal mogelijke duurzame ontwikkeling te
bewerkstelligen.
Dit kan in zijn meest extreme vorm betekenen dat op dit moment 'heilige
huisjes' als een waardevol gebied, geheel of gedeeltelijk prijs moeten worden
gegeven voor de landbouw en/of de recreatie en omgekeerd specifieke land-
bouwgronden moeten worden opgeofferd voor de realisering van de EHS (eco-
logische hoofdstructuur).
In tegenstelling tot hetgeen de fractie van de VVD suggereert, hebben wij juist
met een ammoniakreductieplan de mogelijkheid - op basis van de Interimwet
Ammoniak en Veehouderij die per 26 augustus jongstleden in werking is getre-
den - af te wijken van de wettelijke normen voor de ammoniakdepositie bij de
afgifte van milieu-vergunningen.
In relatie tot de Wet verplaatsing mcstproducticrechten die per l januari dit jaar
in werking is getreden, biedt het ammoniakreductieplan bovendien wel de
mogelijkheid tot het toepassen van de saldo-methode. In onderstaande tabel
geven wij de wettelijke normen volgens de Interimwet weer.

Wettelijke normen:
Opgericht voor
1-1-1987

Opgericht na l-l-1987

Bedrijf met toereikende
vergunning

Bedrijf met ontoerei-
kende vergunning

Bedrijf zonder vergun-
ning

* depositienivcau vol-
gens vergunning
* groei mogelijk naar
15 mol

* depositicniveau op
grond van de veebezet-
ting in 1986, doch ten-
minste als toegestaan in
de vergunning, echter
niet meer dan op grond
van de veebezetting
1-3-1993
* indien depositicni-
veau hoger ligt dan 15
mol, binnen 5 jaar in
vergunning vastge-
legde reductiemaatre -
gelcn treffen

* depositienivcau op
grond van de veebezet-
ting in 1986, doch niet
meer dan op grond van
de veebezetting
1-3-1993
* indien depositicni-
veau hoger dan 15 mol,
binnen 5 jaar in vergun-
ning vastgelegde reduc-
tiemaatregelen treffen

* depositienivcau ten
hoogste 15 mol

* dcpositieniveau ten
hoogste 15 mol

Bij een ammoniakreductieplan bestaat nu de mogelijkheid om een lagere depo-
sitiewaarde toe te passen, maar ook is het mogelijk voor bestaande bedrijven te
gaan tot een maximum van 30 mol.
Bovendien is het toegestaan een saldomethodc op te nemen. Deze biedt bedrij-
ven de mogelijkheid uit te breiden, terwijl toch voor het milieu vooruitgang
wordt geboekt.



Voorwaarde is dat de toegestane vermeerdering van de depositie bij de ene vee-
houderij gepaard gaat met een onmiddellijke afname van de depositie bij een
ander bedrijf in hetzelfde of een ander voor verzuring gevoelig gebied.

Het niet inspelen op de mogelijkheden die er juist nu zijn om gezamenlijk een
voor alle partijen zo optimaal mogelijke duurzame ontwikkeling mogelijk te
maken, is volgens ons een gemiste kans, mede nu gedurende een aantal jaren het
Rijk gelden beschikbaar stelt (voor 1994 was in principe al 5 miljoen beschik-
baar voor 'de Graafschap'om tot een gebiedsgerichte aanpak te komen). Een
gemiste kans, niet in de laatste plaats voor de landbouwers in Vorden. De hui-
dige Rijks- en provinciale plannen geven al geen gunstig toekomstperspectief
Met het gebiedsperspectief zien wij eerder dan zonder het gebiedsperspectief
concrete mogelijkheden voor een projectmatige aanpak, waarbij vooral de Vor-
dense landbouw meer gebaat is dan bij 'stilzitten'. Wij blijven dus van mening
dat een bijdrage van f 30.000, dat wij overigens aangeven als een startbe-
drag - alleszins verantwoord is.

Welzijn en sociale zaken
Financiën, wegen, riolering zijn de onderwerpen die in de algemene beschou-
wingen nadrukkelijk onder de loupe genomen worden. Heel sterk grijpbare
materiële zaken allemaal. De mens komt veel minder naar voren, terwijl heel
veel gemeentelijke activiteiten toch op de Vordense burger gericht zijn b.v.
goede wegen, goede riolering.
Het welzijnsterrein, waaronder ik ook sociale zaken vat, is veel minder in beeld.
Deels waarschijnlijk omdat op 20 december a.s. het welzijnsplan wordt bespro-
ken.
Toch vind ik dat het gemeentebestuur oog moet blijven houden voor de immate-
riële zaken die onze burgers raken.
Dit betekent niet dat de overheid alles moet regelen, maar wel dat wij voorwaar-
den moeten scheppen voor bepaalde aktiviteiten, in de vorm van accommoda-
ties, subsidies, overleg-structuren.

Het voorstel van de VVD-fractie om de subsidies met f 35.000,— te verminde-
ren wijzen wij van de hand om de volgende redenen:

- jul i j.l. hebben wij voorstellen gedaan voor de budgetten 95-98, daar nu op
terugkomen is onbehoorlijk bestuur.

- bij de vaststelling van het totale budget voor de subsidies hebben wij uitvoe-
ring gegevenaan de uitspraak van de raad bij de begroting '94 (uitgangspunt
budget afgelopen periode).

- met name de burger die minder draagkrachtig is moet toch op één of andere
manier aan sociaal/culturele of sportieve aktiviteiten kunnen deelnemen.

Overigens zou ik graag van de VVD-fractie horen waar zij dan vindt dat die
bezuinigingen moeten plaatsvinden.

Kinderopvang is een voorziening die vooral ten goede komt van de jongeren,
waarbij man en vrouw gelijke kansen op de arbeidsmarkt moeten krijgen. Vor-
den moet meer doen voor jongeren, was de roep.
Het bedrijfsleven speelt op de ontwikkelingen niet optimaal in, waardoor nog
bedrijfsplaatsen onbezet blijven en een extra gemeentelijke bijdrage nodig is
om kapitaalsvernietiging te voor-komen. Streven blijft het gebouw in 1997 over
te dragen aan te stichting.

Over de vorming van een weizijns- of cliëntenraad willen wij ons nader bera-
den, om alle voors en tegens af te kunnen wegen. Wij komen erop terug.

In het kader welzijn/sociale zaken wil ik ook iets opmerken over de zorg die in
een aantal fracties leeft over de lastenverzwaring bij de burger.
Wij delen die zorg want verhoging van de belastingdruk raakt met name de min-
der draagkrachtigden.
Helaas verbiedt de Rijksoverheid ons tariefstelling naar draagkracht. Toch wil-
len wij juist voor deze groep inwoners enige ruimte bieden.
Wij doen dit via ons minimabeleid, dat wjj overeind willen houden.
De mogelijkheden die de herinrichting ABW ons misschien biedt (als het Rijk
niet teveel regels meegeeft) zullen wij in dit kader zeker benutten.
Aan voorlichting hierover evenals over de bijzondere bijstand zullen wij de
nodige aandacht besteden.

Financien
Het financieel beleid zoals neergelegd in de begroting en het meerjarenbeleids-'
plan (mjb) roept nogal uiteenlopende reakties op.
'Tekortschieten inde soliditeitvanhetmjb' (PvdA)
'De financiële positie is niet slecht te noemen' (D'66)
'Bof dat de rekening 1993 is opgenomen in de begroting 1995' (CDA)
'Onderschrijven het principe van kostendekkendheid van heffingen' (VVD).

In deze nieuwe raadsperiode heeft u het beleidsprogramma ingevoerd. Een stuk
waarin wordt aangegeven hoe de hoofdlijnen van beleid in de komende 4 jaar
liggen.
Een stap verder in het proces van bestuurlijke vernieuwing, dat uiteindelijk in
een doorlopende financiële cyclus moet uitmonden.

Het beleidsprogramma kent een prioriteitsstelling t.a.v. nieuw beleid.
Lopende zaken en onderdelen die niet in het beleidsprogramma waren opgeno-
men, zijn toegevoegd en verdeeld over dezelfde prioriteitscategorieën: hoogste
prioriteit, prioriteit noodzakelijk.
De nummering binnen de categorieën heeft niet te maken met onderlinge priori-
teit als wel met de funktionele indeling van de begroting. Bij behandeling van
begroting en mjb kan de raad dus sturend optreden.

Bezuiniging over de taken van de gemeente en zoeken naar besparingen hebben
onze voortdurende aandacht. Helaas zijn er vele niet te beinvloeden posten op
de begroting.
De Rijksoverheid verplicht ons soms bijna alle zaken door te berekenen aan de
burger (bijv. de heffing op het afval).
Bij overheveling van taken in het kader van de decentralisatie vindt vaak een
korting op de bijbehorende gelden plaats (bijv. herinrichting ABW).
Voor zover mogelijk proberen wij bij het opstellen van de begroting hier reke-
ning mee te houden.
Met de korting op de algemene uitkering (herziening) is dit bijv. het geval. De
laatste cijfers gaan uit van f 17,— per inwoner wat overeenkomt met het gege-
ven op blz. 3 van het mjb plm. f 142.800,— in 1999.

De PvdA-fraktic maakt zich zorgen over de soliditeit van het mjb. Er zijn teveel
p.m. posten opgenomen. D'66 verwacht hierdoor een gat in de begroting.
Er zijn p.m. ramingen opgenomen omdat lang niet alle zaken uitgekristalliseerd
zijn. Dit kan ook niet bij een mcerjarenbeleidsplan. In de volgende jaarschijven
en via raadsvoorstellen komt de verdere uitwerking. Het gedeelte van de reserve
eenmalige bestedingen dat nog geen bestemming heeft, kan worden ingezet.
De stelling van de PvdA-fraktie dat enkele reserves verlaagd zijn om de begro-
ting sluitend te maken is niet juist.
Gebleken is dat door de nieuwe comptabilitcitsvoorschriften anders met voor-
zieningen en reserves moet worden omgegaan.
De PvdA noemt als voorbeeld de gladheidsbcstrijding. De voorziening
bedraagt f 160.000,—. Deze voorziening kan gebruikt worden om tot het jaar
2000 de jaarlijkse kosten van f 20.000,— uit te putten, zodat strukturele ruimte
op de begroting ontstaat.
Uiteindelijk blijft een voorziening van f 50.000,— in stand. Het nivo van
bestrijding wordt niet aangetast.
In zijn algemeenheid merk ik hier nog bij op dat de financiële positie met name
gekenmerkt wordt door een goede reserve-positie.
De budgettaire ruimte behoeft verbetering. Logisch is het dan om bepaalde
reserves in te zetten (dat is geen potverteren) om de strukturele begrotings-
ruimte te versterken en belastingverhoging te beperken.

De financiering van de WVG werpt vragen op.
De gelden hiervoor komen zonder oormerk rechtstreeks via het gemeentefonds
naar de gemeente.
De cijfers op een rij (zie ook blz. 202 sektorbegroting SL).
1994 een reserve WVG vormen van f77.000,—•. De kosten waren in 1994 lager

dan begroot. De reserve wordt nu f 250.000,—. Totaal bedrag WVG was
f403.000,—op begroting 1994.
1995 totaalbedrag op begroting f 685.000,—
- f 82.000,— bestemd als reserve, kan vervallen gezien hoogte reserve

- begroting kan met f 100.000,— bijgesteld worden gezien de uitgaven 1994
- bedrag voor 1995 wordt dan f 685.000, f 82.000, f 100.000— =

f503.000,— apparaatskosten f 50.000,—
- blijft voor aanvragen f 453.000,— plus de reserve.

Het budget voor 1995 ligt dus nog hoger dan voor 1994.

De PvdA vraagt naar alternatieve dekkingsmogelijkheden voor de bekostiging
van het gescheiden rioolstelsel op het industrieterrein.

Zij noemt daarbij: de kosten doorberekenen in een hogere kavelprijs of het
invoeren van een baatbelasting.
Dit standpunt wijkt nog al af van het huidige beleid, waarbij de kosten van uit-
breiding van de riolering worden omgeslagen via de rioolrechten. Wij hebben in
het meerjarenbeleidsplan geen standpunt ingenomen over de kostendekking.
Dekking via de rioolrechten ligt voor de hand. Op welke wijze hebben wij nog
niet onderzocht. Het voorstel van de PvdA betekent in feite dat de bedrijven die
zich nog willen vestigen op het industrieterrein geconfronteerd worden met een
hogere kavelprijs (wat niet goed is om de werkgelegenheid te versterken) of een
extra belasting.
De mening van de PvdA levert nogal wat rechtsongelijkheid op ten opzichte
van andere bedrijven in de gemeente. Wij hebben hier dan ook grote moeite
mee.

Een geoormerkt budget voor wegen en verkeer
De PvdA stelt yoor de volgende gelden te bestemmen voor wegen en verkeer:
de integratie-uitkering wegen 93.000
de stelpost wegen 24.000
de rente over reserves 365.000
het restant van de reserves 272.000
eenmalige bestedingen
totaal 754.000

De integratie-uitkering wegen ontvangt de gemeente in de plaats van de verval-
len uitkering WUW (Wet uitkering wegen). De uitkering is al geraamd in de
begroting. Het opnieuw bestemmen van deze uitkering levert een budgettair
probleem op van f 93.000,—. Dit achten wij onaanvaardbaar.
De stelpost wegen bestemmen wij eveneens voor het wegenonderhoud.
De rente over de reserves en voorzieningen voegen wij toe aan de reserve een-
malige bestedingen om zodoende de raad de mogelijkheid te bieden deze in te
zetten voor de uitvoering van het meerjarenbeleidsplan. Wij hebben hiervoor
een voorstel gedaan. Wij stellen voor om o.a. f 133.000,— te bestemmen voor
wegenonderhoud om het programma voor 1995 te kunnen uitvoeren. Na de
behandeling van het voorstel over wegbeheer zullen wij bezien in hoeverre
extra gelden bestemd moeten worden voor het wegenonderhoud. Daarom wij-
zen wij ook de suggestie af om ook het restant van de reserve eenmalige beste-
dingen nu reeds hiervoor te bestemmen.
Overigens delen wij de mening van de PvdA niet om de rente van reserves en
voorzieningen toe te voegen aan de begroting. Daarmee zou de bestemming van
de reserve geblokkeerd worden. Bij elke beschikking over een reserve valt dan
een gat in de begroting.

Belastingen en heffingen

Tariefdifferentiatie afvalstoffenheffing
De CDA- en D'66-frakties vragen naar de ontwikkelingen van gedifferen-
tieerde tarieven in de afvalstoffenheffing. Tariefstelling naar de mate van aan-
geboden^^al is onder de huidige wetgeving mogelijk. Boven het l^|isbedrag
voor vas^B)sten, kan een toeslag per aangeboden container of kild^pm afval-
stoffen worden berekend. Het toepassen van het beginsel 'de vervuilertbetaalt'
is in de praktijk niet eenvoudig. Tariefdifferentiatie naar gewicht is alleen
mogelijk als het gewest beschikt over de nodige faciliteiten. Dit systeem vergt
hoge invoeringen. Het gewest is inmiddels gestart met een onderzoek naar
mogelijk^Ben van tariefdifferentiatie.

Doelbelastingen
De D'66-fraktie vindt dat de opbrengst van de doelbelastingen ook voor dat
doel aangewend moeten worden.
Wij merken op dat de opbrengst toeristcnbclasting bestemd is voor de instand-
houding en verbetering van het toerisme in Vorden. De lasten zijn veel hoger
dan de baten.

Kostendekkende tarieven
Kostendekkendheid van de heffingen is uitgangspunt bij de vaststelling van de
heffingen (raadsbesluit). Bij de nieuwe comptabiliteitsvoorschriften worden we
hier ook nadrukkelijk mee geconfronteerd. In de loop van het jaar zullen we hier
nog op terugkomen.

Hondenbelasting
De D'66-fraktie stellen de hondenbelasting ter discussie en de VVD-fraktie
bepleit een verlaging van de hondenbelasting met f l O,—.
In het beleidsprogramma hebben wij aangegeven dat bij te weinig maatregelen
om de hondenoverlast te beperken deze belasting op een andere manier geheven
zou moeten worden. De onlangs gehouden evaluatie bestrijding hondenoverlast
(commissie BRO november) wees uit dat de beoogde maatregelen niet volledig
zijn uitgevoerd, een controleur was niet te vinden. Mocht zich alsnog een hon-
dencontroleur aandienen, dan beraden wij ons daar nader over.
Opgemerkt moet worden dat met name bij gemeentewerken, door de honden-
poep, extra kosten gemaakt worden.

Het volledig afschaffen van de hondenbelasting zal neerkomen op een verho-
ging van de ozb-tarieven met ongeveer 7%. Dit zal veel weerstand geven bij niet
hondebezitters. De hondenbelasting heeft een preventieve werking op het aan-
tal honden.

Onroerende zaakbelasting
De VVD stelt voor om de ozb te verlagen omdat de overheadkosten gefaseerd
doorberekend worden in de tarieven. Men kan ook stellen dat in het verleden
verzuimd is deze kosten door te berekenen. In 1994 is al begonnen om de per-
ceptiekosten gedeeltelijk door te berekenen.

Overigens zijn wij geen voorstander van verlaging van de ozb. Wij kiezen voor
een trendmatige stijging om de prijsstijging te compenseren. Wij willen voor-
komen dat de belasting ineens zeer sterk moet worden verhoogd, zoals dit in de
jaren 1989-1991 het geval was. Bovendien zullen zaken als wegenonderhoud,
huisvesting etc. de nodige middelen vergen. Het voorstel van de VVD om de
ozb met f 193.000,— te verlagen wijzen wij daarom af.

Binnenkort ontvangt u opnieuw een overzicht van de belastingtarieven in Vor-
den en omliggende gemeenten. Hieruit blijkt tot nog toe dat de belastingdruk in
Vorden weliswaar stijgt, doch laag is t.o.v. de omliggende gemeenten, in 1994
zelfs de laagste.

Portefeuille wethouder Mulderije

Verkoop openbaar groen
Verkoop van openbaar groen is meegenomen in de taakstelling van de werk-
groep gemeentewerken.
Wij verwachten dat de rapportage van de werkgroep in het tweede kwartaal van
1995 gereed is. Na vaststelling zullen wij ingekomen verzoeken tot aankoop
direkt afhandelen en aanwonenden van aktief te verkopen groen benaderen.
Bij ontwikkeling van nieuwe uitbreidingsplannen nemen wij niet meer groen op
dan (funktioneel) nodig is en zullen dit zoveel mogelijk aanleggen in de vorm
van onderhoudsarm openbaar groen.

Volkshuisvesting
Het volkshuisvestingsplan bevindt zich in een vergevorderd stadium. Wij kun-

nen het ontwerp naar verwachting nog deze maand aan de leden van de raads-
commissie volkshuisvesting, economische zaken en gemeentewerken toezen-
den. Gelijktijdig zullen wij het plan voor inspraak toezenden aan belangenorga-
nisaties en ter inzage leggen. In de januari-vergadering of in ieder geval de
februari-
vergadering zullen wij het plan met die commissie bespreken. Inspraakreakties
kunnen dan worden gegeven. Vervolgens komen wij het plan dan in maart (of
april) ter vaststelling aan uw raad voorleggen.

In het plan gaan wij in op alle volkshuisvestingsaspekten, waaronder bouw-
volume, versnelde woningbouw(programma's), woningzoekenden en zaken
die daarop van invloed kunnen zijn. Sommige onderdelen moeten wij na vast-
stelling van het plan verder uitwerken. Daartoe behoort ook het maken van
afspraken (prestatie-eisen) met de woningstichting. Wij zullen dit in de vorm
van een convenant vastleggen.
Eén van de onderwerpen die wij zeker aan de orde stellen is de mogelijke ver-
koop van huurwoningen. Het college is met u van mening dat woningen met een
lage huur niet voor verkoop in aanmerking komen. Volgens onze gegevens is dit
ook niet de intentie van Thuis Best. Juist deze woningen moeten voor verhuur
aan de primaire doelgroep beschikbaar blijven.

Vervangingsplanning materieel gemeentewerken
Het CDA spreekt over het buiten spel zetten van commissie en raad bij de aan-
koop van materieel voor gemeentewerken. Volgens deze fraktie wordt niet
altijd de (vervangings)planning gevolgd en is deze post ook onderhavig aan
prioriteitsstelling en behoort dus vooraf in de raad behandeld te worden.
Ons voorstel heeft alleen betrekking op vervangingen overeenkomstig de aan u
bij deze begroting voorgelegde en dus door u vast te stellen vervangingsplan-
ning. Investeringen die afwijken van deze planning zullen wij uiteraard afzon-
derlijk aan u voorleggen.

Evaluatie herinrichting centrum
Het CDA en D'66 vragen naar de stand van zaken. Zoals toegezegd komen wij
nog dit jaar met de resultaten van deze evaluatie.

Wegbeheer
In januari 1995 zullen wij de notitie 'onderhoud wegen 1995-2034' aan u voor-
leggen. In deze notitie zullen wij aangeven hoe het wegenonderhoud de
komende jaren zou moeten worden uitgevoerd. Onderhoudsnivo's, financiële
gevolgen en dekking zullen wij daarbij meenemen. Zoals in de meerjarenbegro-
ting aangegeven, houden wij ten zeerste rekening met een forse verhoging van
de dotatie op korte termijn om de wegen op een aanvaardbaar onderhoudsnivo
te houden. Daarmee willen wij voorkomen dat op langere termijn nog veel
hogere kosten gemaakt moeten worden. Voorlopige berekeningen geven aan
dat de komende jaren voor het onderhoud aan de wegen binnen de kom circa
f 800.000,— en voor de wegen buiten de kom f l .200.000,— nodig zal zijn.

Tracé-studie
De CDA-fraktie merkt op dat een studie naar de verkeersstromen door en om
Vorden eveneens zou kunnen leiden tot een verlegging van verkeersstromen,
zonder dat op voorhand al een tracé wordt aangewezen. Voorts pleit de fraktie
voor een afsluiting op korte termijn van de Oude Zutphensewcg voor zwaar
verkeer.
Wij willen in samenspel met uw raad - bijvoorbeeld door met elkaar van
gedachten te wisselen in de commissie VEGW over een 'startnotitic' - de rand-
voorwaarden formuleren voor een studie met als doel de hoeveelheid verkeer
door het centrum in de toekomst te beperken. Het is trouwens niet het college
dat nu al een bepaald tracé claimt. In het - mede door het CDA-fraktic opge-
stelde - beleidsprogramma spreekt u over een 'tracé voor de noordelijke ver-
keersomleiding'. Omdat er op dit moment geen sprake is van een onaanvaard-
bare hoeveelheid sluipvcrkcer via de Oude Zutphensewcg naar het industrieter-
rein Werkveld, lijkt ons een ad-hoc afsluiting van deze weg voor zwaar verkeer
niet meer dan een symbolische daad.

Ontsluiting Werkveld
De frakties van het CDA, D'66 en de VVD maken opmerkingen bij de ontslui-
ting van industrieterrein 't Werkveld op de Ruurloseweg in relatie tot de aanleg
van het fietspad langs deze weg door de provincie en een eventuele uitbreiding
van het industrieterrein. Wij willen in het eerste kwartaal van 1995 met voor-
stellen komen over enkele dcclprojekten in het kader van de revitalisering van 't
Werkveld. Ook de ontsluiting zal hierin meegenomen worden. De vrees dat
deze bij een uitbreiding van het terrein opnieuw aangepast zal moeten worden,
is ongegrond. Vanzelfsprekend zal de ontsluiting zo ontworpen worden, dat
deze letterlijk en figuurlijk een eventuele uitbreiding van het terrein niet in de
weg ligt. Wij willen de werkzaamheden nabij de Ruurloseweg wel maximaal
afstemmen op de aanleg van het fietspad door de provincie, om te voorkomen
dat tweemaal hetzelfde weggcdeelte moet worden opgebroken met de daaruit
voortvloeiende kosten en overlast. Wij blijven bij de provincie aandringen op
spoedige uitvoering.

VVV-Vorden
De plaatselijke VVV is in onze ogen een basisvoorziening voor het toerisme in
Vorden. De gemeente is mede verantwoordelijk voor de instandhouding van
deze basisvoorziening. Deze verantwoordelijkheid blijkt uit de subsidie van
f 1,25 per inwoner dat nu aan de VVV-Vorden wordt gegeven. Wij vinden dit
bedrag ook voor de toekomst het juiste bedrag om onze verantwoordelijkheid te
laten blijken. Daarnaast zal de VVV een beroep kunnen doen op projektsubsi-
dies, voorzover deze projekten bijdrage aan de uitvoering van het beleidsplan
toerisme en recreatie.
De suggestie van de D'66 fraktie om de VVV een vast bedrag per overnachting,
overeenkomstig de systematiek van de toeristenbelasting, toe te kennen wijzen
wij af.

Verkeersveiligheid
De PvdA-fraktie vraagt of er een verband is tussen de daling van het aantal ver-
keersslachtoffers in 1993 ten opzichte van 1992 en de maatregelen in het cen-
trum en de verkeersomleiding. De geconstateerde daling is weliswaar gunstig,
maar er kan ons inziens (nog) niet gesproken worden van een structurele verbe-
tering van de verkeersveiligheid. Om diezelfde reden willen wij nu nog geen
relatie leggen met de maatregelen in het centrum en de verkeersomleiding. Ui-
teraard hebben wij wel vertrouwen in de positieve invloed op de verkeersveilig-
heid van bijvoorbeeld de rotonde Baakseweg/Het Hogc/Rondweg.

Fietspad Lankhorsterstraat
De PvdA-fraktie vraagt welk effekt een fietspad tussen Wichmond en sporthal
'de Lankhorst' zal hebben op de verkeersveiligheid.

Weliswaar is er op dit weggedeelte in de afgelopen 7 jaren slechts één ongeval
geregistreerd waarbij een fietser was betrokken, maar niettemin verwachten wij
dat een fietspad de gevoelens van onveiligheid bij deze kwetsbare verkeersdccl-
nemers kan verminderen en mede daardoor het gebruik van de fiets kan stimule-
ren.

Kerstbakjes versieren voor
de jeugd op de Kerstmarkt
Aanmelding: zaterdag 17 december 1994 vanaf 13.30 uur op de Kerst-

markt.
Leeftijd: 6-11 jaar.
Tijdsduur: tussen 13.30 en 15.30 uur. ledere deelnemer(ster) mag

daarna zijn/haar kerststukje meenemen naar huis.

Het is de bedoeling zo origineel en leuk mogelijk te versieren, creatief
bezig zijn is het motto.
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ï Kerstkollekte en kerstattentie-aktie van de Raad van Kerken
Vorden/Kranenburg:

| Een goede Vordense
medelevendheid
Alweer loopt het jaar 1994 naar het einde. Voor velen is de maand december gezellig, maar anderen
behoeven wat extra aandacht. Het is al jaren zo dat in de week van 12-17 december een 100-tal kollek-
tanten/trices door buurtschappen en de straten van Vorden gaan om huis-aan-huis een beroep op u te
doen voor de kerstattenties. Deze attenties worden bezorgd aan onze ouderen, zieken en medemensen
die niet vergeten mogen worden. In aanmerking voor de kerstgroet komen:
— alle mensen boven de 80 jaar;
— alle langdurig zieken;
— alle mensen die rond Kerstmis in de ziekenhuizen liggen;
— de partners, ouders of huisgenoten van allen, die in het afgelopen jaar een dode te betreuren hadden

en op hetzelfde adres wonen;
— de mensen in de tehuizen.

Echtpaar Nijenhuis 60 jaar getrouwd

l
!

Een van de prettigste dingen die men kan doen is andere mensen blij maken. Dat werkt van twee kan-
ten; je doet een ander een plezier en je krijgt er zelf een gelukkig gevoel bij. Daar gaat het uiteindelijk
om!
Laat dit jaar niet tevergeefs bij u aanbellen. Als u de kollekte gemist heeft, kunt u ook een storting doen
op rekening van de Raad van Kerken: Rabobank Vorden, rek.nr. 36.64.06.485 (postrekening bank:
862923).
Een eventueel batig saldo wordt besteed aan de aktiviteiten van de Raad van Kerken.
Behalve in de tehuizen worden nog eens een 600 fruitbakjcs bij particulieren gebracht. Zonder uw
financiële hulp zou dat niet mogelijk zijn!
De Raad van Kerken wenst u gezegende kerstdagen en een voorspoedig 1995 toe.

N.B.: De kerstsamenzang in de Dorpskerk te Vorden vindt op zondag 18 december om 19.00 uur
plaats. Zingt u ook mee?

l*VM*̂ t**̂ M»tfe *̂*«fe^^

Sint Nicolaasaktie

De laatste trekking van de Sint Nicolaasaktie 1994.
De geblinddoekte opper Gabriel trekt de zegelkaarten welke vervolgens worden
gekontrolcerd.

TREKKING 6 DECEMBER 1994

Vleespakket
V. Laakc, Ruurloseweg 79, Vorden; Mevr. Recsink, Enkweg 4, Vorden; Lich-
tenberg, Lindeseweg 5, Vorden; A.J. Wullink, Brinkerhof 47, Vorden; M. Ban-
nink, P. Clauslaan 9, Vorden; G. Scheper, De Stroet 15, Vorden; L. Lammers,
Zutphenseweg 27, Vorden; J.W. Temmink, Ruurloseweg 117, Vorden; Bens-
dorp, Zutphenseweg 46, Vorden; J. Kornegoor, Kostedeweg 10, Vorden; Mevr.
Groen, W. Alexanderlaan 7, Vorden; G.J. Nijenhuis, Galgengoorweg 12, Vor-
den; R.J. v. Overbeeke, Het lebbink 21, Vorden; Vredenberg, het Wiemelink 57,
Vorden; G.J. Oltvoort, Zutphenseweg 48, Vorden.

Verrassingspakket
W. Sessink, Almenseweg 26, Vorden; B. Verkerk, Overweg 17, Vorden; Nicole
Hofs, Zutphenseweg 76, Vorden; G.J. Groot Jcbbink, Oude Zutphenseweg 4,
Vorden; M. Zents-Willcmscn, Ruurloseweg 107a, Vorden; E. Brandenbarg,
Brinkerhof 84, Vorden; D. Spiegelenberg, Margrietlaan 21, Vorden; Klein Gun-
newick, Eikenlaan 7, Vorden; F.A. Woestenenk, Hoetinkhof 84, Vorden; C.
Boersbroek, Oude Borculoseweg 8, Warnsveld; Groenendaal, Mulderskamp 4,
Vorden; P. van lingcn, H.K. v. Gclrcweg 17, Vorden; B. Platenburg, Dorpsstraat
30, Vorden; D. Bargeman, Ruurloseweg 53, Vorden; J. Harmsen, Vaarwerk 22,
Vorden; M. Regelink, Deldensebroekweg 2a, Vorden; B. Memelink, Ehzerallcc
6a, Almen; J. Pasman, Ruurloseweg 38, Vorden; H.J. Knoef, de Voornekamp
19, Vorden; G.J. Hallers, K. v. Gelreweg 6, Vorden; W.A. Harmsen, De Steege
15, Vorden; C.G. Vervoort, Zutphenseweg 69, Vorden; G. Bier, Ruurloseweg 9,
Vorden; G. Wittenberg, Dorskamp 19, Warnsveld; L. Meycr, Het Elshof l , Vor-
den; Ankie Leferink, De Doeschot 28, Vorden; J. Stokkink, B. v. Hackfortwcg
48, Vorden; Femke Grievink, Hoetinkhof 78, Vorden; W. ten Pas, De Boonk 9,
Vorden; G. ten Bokkel, Wilhelminalaan 25, Vorden; H. Lettink-Dommerhold, P.
Clauslaan 23, Vorden; DJ. Tjoonk, v. Heeckerenstraat 15, Vorden; Fokkink,
Nicuwstad 18, Vorden; G. Brummelman, Deldensebroekweg l , Vorden; K. v.d.
Linden, Hoetinkhof 7, Vorden; H. Sjouke, het Wiemelink 53, Vorden; H. Mak-
kink, Vordensebinnenweg 3, Warnsveld; Mevr. Staalman, Insulindelaan 40,
Vorden; Groot Nueland, Schoneveldsedijk l, Vorden; M. van Lulofs, Besse-
Iinkpad3, Almcn.

Winnaars kruiswoordpuzzel
Ie prijs: H. de Grcef-Wcstingcn, Boonk 1 1 , Vorden; 2e prijs: H. Wolferink, Vol-
molenweg 65, Eerbcck; 3c prijs: A. Messelink, Schapendoes 24, Warnsveld.

Kleurwedstrijd
Leeftijd 2 t/m 4 jaar: Christiaan Wentink, Geesinkweg 9, Warnsveld; Lisette
Vlogman, Strodijk 7, Vorden; Maartje Onstenk, lekink l O, Hengelo (G).
5 t/m 7 jaar: Gerjan Hebbink, Pr. Bernhardweg 17, Vorden; Anneleen Bosma,
het Vaarwerk l , Vorden; Mayke Kettelerij, De Gaikhorst 24, Warnsveld.
8 t/m 9 jaar: Bas Nijland, Mulderskamp l , Vorden; Sanne Poorterman, Hilve-
rinkweg 4, Vorden; Mirjam Achtcrstraat, Oranjelaan 22, Warnsveld.
10 t/m 12 jaar: Marye Gudde, Kerkweide l , Vorden; Anne Flokstra, Molen-
straat 16, Warnsveld; Nicole Rejack, Pr. Margrietstraat 8, Twello.

Prijzen puzzel en kleurwedstrijd zijn af te halen bij fa. Sueters, Dorpsstraat 17 te
Vorden.

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Volgende week woensdag zijn Ger-
rit en Dina Nijenhuis van de Gal-
gengoorweg zestig jaar getrouwd.
Samen met familie, vrienden en be-
kenden wordt dit op dezelfde dag
gevierd in zaal 't Pantoffeltje.

Het tweetal heeft elkaar 62 jaar gele-
den voor het eerst ontmoet in Ampsen
bij Lochem, waar Dina nijenhuis-
Koopman (78) een Kringvergadcring
van de Meisjcsvcrcniging bezocht.
'Ik weet het nog goed, het was op de

derde zondag van mei. Ik woonde
toen zelf nog in Klein Dochtercn. Wat
Gcrrit daar destijds te zoeken had
weet ik niet. Waarschijnlijk was hij op
zoek naar een vrouw', grapt ze.
In 1934 trouwde Dina Koopman met
de in Vorden geboren en getogen Ger-
rit Nijenhuis. Nadat ze eerst zelfs nog
een tijdje bij haar ouders in hebben
gewoond, verhuisde het gezin Nijen-
huis in 1939 uiteindelijk naar de Gal-
gengoorweg in Vorden. Het diaman-
ten echtpaar heeft in totaal 10 kinde-

ren, 22 kleinkinderen en 17 achter-
kleinkinderen. Gerrit Nijenhuis (80)
heeft vroeger alti jd als rictdekkcr ge-
werkt, terwijl zij voor het huishouden
zorgde.

Anno 1995 mogen ze beide nog graag
in de tu in werken. 'Wc hebben er na-
melijk geen hekel aan om onze han-
den uit de mouwen te steken', vertelt
Gerrit Nijenhuis.
'Maar we mogen ook nog graag uit-
gaan', voegt zij daar snel aan toe.

Bi'j ons

Henny Boshuuzcn had de auto buuten ezet en dei de garagedeurn weer
dichte, de kedootjes vcur Sinterklaos-aovund had e eers al in 'n auto
ezet, die mossen veural neet vegetten wodn. Dan was Holland in 1̂
Vcur Hfejiy hoeven den heeln Sinterklaos eerluk ezeg neet. Eer^ks i'j
al un v^mgliesjen maakn van dinge die gaars neet neudug hadn^ff dan
nog die gedichjes. Dat was helemaols gin wark veur um. Hee was al neet
zo'n held in de taal en dan mos ut veur klaosoom nog riemen ok.
Hee ging liever un dag op jach, zoas vegange zaoterdag met dat mooie
winterweer. Kearl, wat had e ut toen nao zien zin ehad. Maor afijn, Sin-
terklaos was per slot van 't liedjcn maor enen aovund in ut jaor en daor
kwam e ok wel weer oaverhen.
Sinds un paar jaor heeln ze Sinterklaos bi'j zien oldste zönne. Daor
waarn nao eur trouwen al raps un paar kinder ekommen (die hol i'j eer-
der oaver as duuzend gulden) die konnen dus lastug 's aovunds ut huus
uut. Zien beide dochters met eur anhang waarn dan ok present en dan
wodn ut toch nog wel un gezellugge boel.
't Was net zeuven uur too zee bi'j 'n 'Pasop', waor eur zönne wonnen, de
inrit opreen. De andren waarn d'r ol al, de kleine kinder waarn al in bad
ewes en zatten met de pyama an op Sinterklaos te wachten.
Zee hadn veur dizzcn aovund allemaole briefkes etrokken, wie wie had
etrokken was geheim, allenc de beide kinder veeln d'r buuten. Van zelf
kregen die al wel meer as een kedootjen, dat geet wel meer zo at t ' r opa's
en oma's bunt.
Henny zien kedoo was nog wel un heel pak. Eerluk ezeg had degene die
um elot hadde d'r heel wat werk van emaakt. Un heel mooi gedichjcn
oaver Henny zien goeie veurnemmens umme zien vrouw now 's in 'n
hof te gaon helpen en eur daor neet allenc te laoten aösen met de schup-
pe, harke en grepe. Hoe ze daor bi'j kwammen snappen Henny eerluk
ezeg neet want hee had nog altied un gluujende hekkei an dat warken in
'n hof. En zien velangliesjen gaf ok niks an in die richting,
't Kedootjen, un zak kocmest, veel um dan ok goed tegen al leet c dat
natuurluk neet marken. Hee lachen 'n heeln aovund met maor wel as 'n
boer die tandpiene hef.
's Aovunds in huus begon c d'r tegenoaver zien vrouw nog 's weer oa-
ver. 'Wie had micn eigcluk elot?'
'Oh, onze Anny gleuf ik, mo'j den maarn maor 's uuthcurn. '
Dat dei Henny ok. Maor Anny was t'r gauw klaor met: 'I'j hadn un zak
mest op ow velangliesjen staon, vandaor.'
Too begrep Henny ut hele geval. Hee had un zakmes op-eschrcvcn, maor
schienbaor wat onduudcluk en vandaor 't kedootjen van Anny en ut bi'j-
passende gedicht.
De koemest is nao de schuure verhuust en un zakmes zet Henny neet
weer op un velangliesjen. Dan schrif e 'knipmes' en da's veur iederene
duudeluk, bi'j ons ind 'n Achterhook.

/ƒ. Leestman

Geef geen geld,
geef een thuis.

Help een kind, WOrd Voor meer informatie belt u gratis: 06-022 34 32

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

De redactie

Fam. Klein Brinke, Brinkerhof33, tel. 2663

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorie weg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldcnscweg
Rondweg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
De De lic
Dr. Staringstraat
P. van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordcnseboswcg

Fam. Koren, Elshof 15, tel. 2466

De Doeschot
Het Stroo
HetEelnicrink
Strodijk l t/m 15 en 2
DcLacgte

V<x)rnckamp
Addinkhof
HctHeijink
Hoetinkhof

Fam. de Weerd,Enkwegl5A, tel. 1030

S. v. 's-Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
H.K. van Gelreweg
Schoolstraat
Gr. vanLimburg-Stirumstraat

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

Fam. Alofs, Mispelkampdijk50, tel. 3309

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

Molcnweg
Insulindelaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Mulderskamp
Almenseweg
Het Hoge
Overweg

Fam. Bargeman, Horsterkamp 25, tel. 1258

De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurlosewec

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groene we ü

Fam. Hulshof, De Stroet 16, tel. 3397

HetJebbink
De Boonk
Het Elshof
DeHaar
DeStccge
HetGulik
Het Wiemelink
Het Vaarwerk

HëtMplenblick
Het Vogelbosje
DeBongerd
DeHanekamp
De Stroet
HetKerspel
Mispclkampdijk



ACTIE
'ZUINIG
STOKEN'

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

Tabel voor de week van: maandag
28 nov. t/m zondag 4 dec. 1994.

Bij een
jaar-
verbruik
van:

800 m3

1000 m3

1200 m3

1400 m3

1600 m3

1800 m3

2000 m3

2200 m3

2400 m3

2600 m3

2800 m3

3000 m3

3300 m3

3600 m3

3900 m3

4200 m3

4500 m3

5000 m3

5500 m3

6000 m3

hoort een en een *
streefver- totaal
bruik voor streefver-
de afgelo- bruik sinds
pen week 30-10-'94
van:

23 m3

28 m3

34 m3

40 m3

46 m3

51 m3

57 m3

63 m3

68 m3

74 m3

80 m3

85 m3

94 m3

103 m3

111 m3

120 m3

128 m3

142 m3

157 m3

171 m3

van:

80 m3

98 m3

118 m3

138 m3

158 m3

177 m3

197 m3

218 m3

237 m3

257 m3

277 m3

296 m3

325 m3

357 m3

385 m3

415 m3

444 m3

493 m3

543 m3

592 m3

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

GAMQG
Voor meer informatie of nog een
meterkaart; kunt u bellen met één
van onze kantoren:
DOETINCHEM : 08340 - 2 65 51

WINTERSWIJK : 05430 - 1 22 12
ZEVENAAR : 08360 - 2 39 47

ZUTPHEN : 05750 - 4 24 24

Little Bones treedt op in De Herberg
PKV R.T.V.

SPORT-nieuws
Eibergen - Vorden l
Op een goed bespeelbaar veld legden
beide ploegen een pittige en snelle pot
voetbal op de grasmat. Het eerste
halfuur was het Vorden die de toon
aangaf. Schoten van Mare Sueters,
Peter Hoevers en Wilco klein Nenger-
man werden door de goed gespeelde
doelman Ocsterholt van Eibergen ge-
stopt.
Ook de Vordense achterhoede was op
dreef. Er werden weinig kansen weg-
gegeven en de opbouw van achteruit
was ook goed. Zo werden de snelle
Jordi Pit en Maico Lansink door resp.
Oscar Olthuis en Frank Rouwenhorst
aan banden gelegd. De afgelopen
twee weken viel Ronnie de Beus
steeds sterk in. Trainer Peter Jansen
had hem nu in de basis opgesteld
i.v.m. een blessure van Stefan Fle-
ming.
Ronnie kan op een sterk gespeelde
wedstrijd terugzien, zodat Peter het
nog moeilijk zal krijgen wie hij vol-
gende weck op moet stellen.
Vlak voor het rustsignaal kreeg Eiber-
gen een vrijtrap toegewezen. Vanaf de
rand van de zesticnmeter kegelde
Dick Vink keihard tegen de onderkant
van de lat. Dit was in feite het enige
gevaarlijke van Eibergen zijde. Na de
theepauze was het wederom Vorden
die de aanval opzocht. Een schot van
Frank Rouwcnhorst ging nipt langs en
een pegel van Erwin Hengeveld had
een beter lot verdiend. In de 75c mi-
nuut kreeg de altijd attente Wilbert
Grotenhuis de bal in bezit. Zijn voor-
zet belandde bij Mare Sueters die de
gehele achterhoede van Eibergen in-
clusief doelman Oesterholt omspeel-
de en vanuit een bijna onmogelijke
hoek raak schoot: O-1.
Met nog een kwartier te spelen bracht
trainer Oolthuis van Eibergen twee
verse aanvallens in het spel. Tot over-
maat van ramp kon Wilco Klein Ncn-
german na twee maal de gele pret te
hebben gezien voortijdig onder de
douche.
Bcnnic Wentink nam nu plaats van
laatste man in. In de 82e minuut was
het Martijn Floor die een vrijetrap
voor Eibergen boven in de hoek ach-
ter Marinho Besselink deed belanden:
1-1.
Vorden wilde perse winnen en perste
er een slotoffensief ui t . Eibergen trok
zich echter massaal terug. Meer dan
enkele corners voor Vorden leverde
het helaas niet op.
Al met al kan gezegd worden dat Vor-
den er bekaaid is afgekomen.
Zondag speelt Vorden thuis tegen
Vaassen.

Vrijdagavond zal de band Little Bones optreden in het café van De Herberg. Little Bones is een gitaar- en rockformatie
die in het voorjaar van 1992 is opgericht. Van begin af aan is de band bezig geweest met eigen nummers. Enige bezetting-
sproblemen gaven aanvankelijk nog wat oponthoud, maar op het Silvoldse Queenspop '94 maakte Little Bones met de
huidige bezetting een indrukwekkend debuut. Dat de regionale krant hierover zeer positief schreef en Radio Gelderland
de band uitnodigde voor een unplugged live-uitzending zegt al genoeg. De muziek van Little Bones kan het best omschre-
ven worden als goed in het gehoor liggende stevige rock. De kracht van de nummers ligt in de combinatie van sterke
composities en sobere arrangementen. Zie ook advertentie.

Uitslagen
Vorden Dl-Wilh.SSS. D2 7-3; Vor-
den F l-de Hoven F l 2-2; Vosseveld
A l-Vorden Al 2-2; Vorden BI-Baak-
se Boys BI 1-4; Lochem C2-Vorden
Cl 0-2; Eibergen l-Vorden l 1-1;
VIOS Beltrum 2-Vorden 2 3-0; Vor-
den 3-Concordia Wehl 4 0-1; Vorden
4-Reunie 3 1-5; Vorden 5-Warnsveld
4 1 1 - 1 ; Barchem 3-Vorden 6 2-2.

Programma
Vorden Al-Markelo A l ; Bredevoort
B l -Vorden B l; Vorden C l -WVC C2;
Vorden l-Vaassen 1; Vorden 2-Zel-
hem 2; Zelhem 5-Vorden 3; Longa
5-Vorden 4; Brummen 5-Vorden 5;
Vorden 6-DEO 4; Eibergen 11-Vor-
den 7.

Voorst?—Ratti l
Met de uitslag van de eerste competi-
tiewedstrijd nog in het acherhoofd,
0-7 verlies tegen Voorst door te aan-
vallend voetbal te spelen, begon Ratti
deze wedstrijd met twee aanvallers:
Frans Blcumink en Dinand Houtman.
Met als 3e aanvaller overkomend
Gerrit Uenk vanaf het middenveld.
Wat al in de 10 min effect opleverde
Frans BI. gaf de pass goed aan Gerrit
wat 0-1 betekende. In de 15 min
scoorde Jeroen Bleumink op aange-
ven van Bobby Heuvelink 0-2. Frans
BI 0-3, die evenals invaller Tonnie
Ovcrbeek een fantastische wedstrijd
speelde. Door verkeerd wegwerken
van de bal in de achterhoede scoorde
Voorst vanuit een indirecte vrije trap
(1-3) Nog indezelfde minuut zorgde
Gerrit Uenk voor l -4. Vlak voor rust
zorgde Tonnie Ovcrbeek via een
mooie schuiver voor l -5.
In de tweede helft voetbalde Dinand
Houtman als van ouds en scoorde
promp 3 doelpunten door ontzettend
goed in de diepte vrij te lopen. Oscar
Bleumink benutte nog een strafschop
en scoorde een doelpunt vanuit een
vrije trap over de muur boven in de
kruising, Voorst kon nog een keer te-
genscoren door een foutieve balbe-
handeling van de doelvcrdedigen
goed af te straffen Frans Bleumink en
Tonnie Overbeek bepaalde de eind-
stand op 2-12. Een zeer terechte uit-
slag de gehele ploeg heeft de dicipline
opgebracht om van de l e tot de laatste
minuut te blijven kombineren in een
hoog tempo waarop Voorst geen en-
kele weerwoord had.

Dames Ratti
Afgelopen zondag speelde de dames
thuis tegen Loenermark. Na een aan-
tal forse nederlagen waren de dames
er van overtuigd dat er beter gepres-
teerd moest worden.
Een fanatiek Ratti kenmerkte de eer-
ste helft. Er werd veel inzet en wer-
klust getoond. Helaas ontbrak het
stukje geluk wat ze nu net even nodig
had. Marije De Jong, Gerda Bijenhof
en Gerrie Steenbreker kregen de kans
om Ratti op voorsprong brengen. Te-
gen de verhouding in scoorde vlak
voor rust Loenermark wel. In de rust
toonde de trainer zich tevreden. Het
doelpunt was niet nodig geweest,

maar er werd tenminste gevoetbald.
De nieuwe keepster Desiré Hettelder
keepte zeer sterk. Da vaste keepster
Gerrie Steenbreker, werd gebombar-
deerd tot middenveldster en speelde
alsof ze nooit anders had gedaan.
In het begin van de tweede helft voel-
de de thuisploeg zich zo goed, dat ze
een beetje overmoedig werd. Binnen
10 minuten werd het geen 1-1 maar
0-3. Ratti stond weer met beide benen
op de grond Toch was het dit maal an-
ders dan in de voorgaande wedstrij-
den. De koppies gingen niet omlaag,
maar juist omhoog. Dit resulteerde al
snel in ̂ ^ doelpunt van MArijke de
Jong op^^gcgcvcn van Gerda Bijen-
hof. De thuisploeg hield druk en de
tegenstander begon te temporiseren.
Ratti kreeg nog wel een aantal kans-
jes, maa^elaas de doelpunten bleven
uit. De^Wnes verloren, maar lieten
zien op de goede weg te zijn.
Volgende week speelt Ratti uit tegen
OSV'31 inOvcrdinkel.

Squash

s.v. Ratti
Jeugd: uitslagen: Terborg Al - Ratti
Al 1-2. Programma 10-12: Ratti Al -
H e n K A l .

Uitslagen Sociï
3-12-'94: Zutphania F-Sociï 7-0;
AZC D-Sociï D 4-1; Warn.Boys
E-Sociï E l O-1; Lettele B-Sociï B 0-3;
4-12-'94: KI Dochteren-Sociï 2-5;
Sociï 4-Brummen 5 2-0; Loenen
markt 8-Sociï 52-1; Sociï 6-Eibenren
81-8.

Programma Sociï
l O-12-'94: Vorden F-Sociï F; Zutpha-
nia El-De Hoven E; Voorst D-Sociï
D.
ll-12-'94: Sociï-WWV; Sociï-Her-
cules 2; Doetinchem 5-Sociï 3; Azc
5-Sociï 4; Sociï 5-Erica'76 7.

Voetbalvereniging
'Vorden'
De voetbalvereniging 'Vorden' houdt
op maandag 12 december in het club-
gebouw de jaarvergadering. Voor de
vereniging een belangrijke vergade-
ring want de leden wordt gevraagd
om akkoord te gaan met het afsluiten
van een geldlening ter grootte van
25.000 gulden.
Aan het einde van het vorig seizoen
en aan het begin van het nieuwe sei-
zoen heeft 'Vorden' een aantal inves-
teringen moeten doen zoals b.v. het
vervangen van de afdekte geluidsins-
tallatie; aanschaffen van twee koel-
kasten, aanschaf vlaggemastene.d.
Bij de bestuursverkiezing stellen Stef
Kruip en Ap Wentink zich niet her-
kiesbaar. Kandidaten voor de openge-
vallen plaatsen zijn Herman Vrielink
en Sjaak Weg.

Dames l speelde dit weekeinde twee
wedstrijden. Er werd met 3-1 gewon-
nen van Hellendoorn, maar tegen
Squadraat l (de Groningse studenten)
werd voor de tweede maal verloren.
Annelies Graham heeft tot nu toe wel
al haar partijen gewonnen.
Heren l speelde tegen Lichtenvoorde
en won met 3-1 na een foutloze partij
van Louis Bronsveld.
Heren 2 moesten dit weekend drie
maal spelen omdat de wedstrijden te-
gen Hengelo (Ov) was uitgesteld. Er
werd gewonnen van Hc^Hlo en van
Emmen. Daarmee is ncllcndoorn
Vorden 2 gepasseerd aan de leiding.
Urby Duin speelde uitstekend en
heeft tot nu toe al zijn partijen gewon-
nen. ^^
Aanstaande vrijdagavorlj^dc laatste
thuiswedstrijd van dit seizoen (Heren
D-

Bridgeclub 'B.Z.R.
Vorden'
Uitslagen van woensdag 30 novem-
ber 1994: Groep A:
l .mv/hr Scholten 65.3%; 2.mv/hr
Polstra 60.7%; 3.dms v Burk/Hen-
driks59.6%
Groep B:
l.mv/hr Schigt 63.9%; mv/hr Jaburg
63.5%; dms v d Schaaf/Vruggink
55.5%.

Dash/Sorbo
Op zondag 4 december speelde de da-
mes van Dash/Sorbo een bekerwed-
strijd tegen Trikkephera uit het Friese
Kollum. De wedstrijd werd met 0-3
gewonnen door de Vordense dames.
Set standen: 8-15, 14-16 en 8-15.

Uitslagen:
Za 3-12: MA Boem.-Dash l 0-3; JB
Wik l -Dash lO-3

Programma:
Di 6-12: Hrekr. Welsum l -Dash 2.
Za l O-12: D3e Div B UW/OLH ACO-
Dash/Sorbo; Hl HAnsa l-Dash 2;
H3A Vios 4-Dash 3; D2A Hansa
l -Dash 3; D4A Overa 3-Dash 5; MC2
WSV 2-Dash l ; JC HAnsa l -Dash l;
HP Dash l-Boem 1; DP Dash 2-De-
voko 3; D3A Dash 4-Heeten 2; D4C
Dash 7-DVO 7; MA Dash 1-Devoko
l ;JBDashl -Wish . 1.

Postduiven-
vereniging Vorden
De P.V.Vorden organiseert op 11 de-
cember haar jaarlijkse clubtentoons-
telling en bonnenverkoop. Deze
wordt gehouden in het clubhuis aan
de Hengeloseweg 12 in Vorden. Het
clubhuis is vanaf 10.00 uur die dag
geopend, waarna om 11:00uur de gro-
te bonnenverkoop van 40 bonnen van
prominente liefhebbers uit geheel Ne-
derland en België worden verkocht
door verkoopleider C.Bruinsma.

Op de Achterhoekshow te Doetin-
schem werdt ook ingezonden door le-
den van onze vereniging met de vol-
gende resultaten: Grote hoenders:
Twents hoen H. J.Rietman
l xZG.Wyandotte J.Rouwenhorst 3xF
IxZG; Dwerghocnders: Barneveldcr
m.Jansen 2xZG l xG.Wyandotte
J.Rouwenhorst 3xF; Watervogels:
Joh.Rouwenhorst IxF IxZG 5xG;
Konijnen: VI Reus W.Arends IxF
2xZGidem H.J.Rietman 2xG.idem
E.J.Huurnink IxG.idem G.J.Ten-
Bokkel IxF 2xZG.Franse HAngoor
W.Arends IxF IxG.idem J.Dekkers
l xZG 2xG
Nieuwzeelander E.J.Huurnink
IxZG.idem M.Boersbroek 2xG.idem
H.J.Rietman 3xZg.idem H.Verstege
2xF 2xZG 5xG.Californian
W.Arends 2xZG IxG.Wener G.J.Ten
BokkellxG
Rode nieuwzeelander H.Gosselink
4xF IxZG.idem G.Lenselijnk 2xF
2xZG. Papilion J.J.Jansen 3xZG
IxG.Rex Castor M.G.Lijftogt IxF
2xZG.
Angora Comb., t Wolletje 2xZG
IxG.Thrianta H.Pardijs
l xZG.Hollsnder Comb The Black
Stars 2xF 4xZG 2xG.idem A.J.Eve-
rink IxF2xZG 2xG.idem M.Janssen-
Klein Heerenbrink IxZG.idem
M.Bloemenkamp IxG.Klein Zilver
J.J.Jansen IxF 4xZG IxG.idem
M.Klein Bramel 2xZG-lxG.Rus
zwart T.Zevenhoeken 2xZG
l xG.Pool Gijs Wiskamp 2xF l xZg.
Sicrduiven:Ekster kropper G.Sanders
2xF.Silezische kropper W.Soeteman
lxF5xZG.
DamascenerSylv ia Jansen IxZG IxG
Arabische trommelduif Sylvia Jansen
lxF3xZG.
Oud duitse meeuw G.Sanders l xZG
l xG.Temeschburger schekke J.Pij-
pers IxF. 3xZG2xG.
Felegyhazer ruimelaar Fabio Van Olst
l xZG 2xG.
Eerst volgende evenement is de club-
tentoonstelling van 9 t/m 11 Decem-
ber in zaal De Herberg.
Voor meer informatie zie advertentie
elders in dit blad.

Veldtourtocht
Zondag 11 december zal het voor de
13e keer zijn dat de VRTC zijn be-
faamde veldtoertocht houdt. Vertrek-
punt is het gemeentelijke sportpark
aan de Oude Zutphenseweg. Het gaat
hier om route van zo'n 42 kilometer
waarbij arbeid en rust in goede ver-
houding zijn gebracht. De route is ook
zeer geschikt voor ATB-rijders. Na
afloop is er voldoende gelegenheid
uw rijwiel af te spuiten. Voor meer
info: 05752-1875.

In de 8e G.O.W.cross gehouden rond-
om het Fanny Blankers Koen stadion
te Hengelo (O) was junior Andre Bar-
geman al zijn concurenten te snel af
en een dag later werd hij in Rosmalen
8e. Jan Pieterse reed in Hengelo naar
een 5e plaats. Rudie Peters reed in een
nationale verldrit in het Amsterdamse
bos naar een 7e plaaats.

Waterpolo
De dames hebben vrij gemakkelijk
met 7-1 gewonnen van het tweede
team van Hekey. Karin Rouwenhorst
bezorgde Vorden in de eerste periode
een 1-0 voorsprong, waarna Andra
Eisink de voorsprong op twee doel-
punten bracht. In de derde een sterke
fase van Vorden. Grietje Wellewecrd
2x, Andra Eisink en KArin Rouwen-
horst brachten de stand op 6-1, waar-
na Andra Eixink in de vierde periode
de eindstand op 7-1 bepaalde.

Uitvoering WIK
Op zaterdag 26 november 1994 hield
de gymnastiekvereniging WIK haar
jaarlijkse uitvoering. Onder grote be-
langstelling van ouders, grootouders,
familie en kennissen heette Mevr.
Langwerden de vele aanwezigen wel-
kom. In het bijzondere werd Mevr.
Weide welkom geheten. Zij is erelid
en één van de oprichters van de vere-
niging. Onderde leiding van Dhr. Han
Velthorst werd er vlot en accuraat ge-
werkt aan bank, brug, ringen en de
grote springtafcl. De kleuters hadden
groot plezier met het kat en muis spel.
Na afloop werden alle belangstellen-
den bedankt voor hun aanwezigheid
wel werden de volgende mededelin-
gen nog gedaan:
Op 29/30 december wordt de oliebol-
len aktie weer gehouden!!! De uitslag
van de grote clubaktic is prijs geval-
len op lot no: 3920089.
Mocht iemand dit lot hebben meldt U
zich dan bij Z. Langwerden, tel.
05754-1621.

Dierenartsen te
gast bij landbouw
Dinsdag 13 december zullen de plaat-
selijke dierenartsen A.J.Noordkamp
en H.J.Warringa een spreekbeurt ver-
zorgen tijdens een bijeenkomst van de
Vordense Landbouw Federatie. Deze
avond wordt gehouden in het Dorps-
centrum.
De heer Noordkamp houdt een inlei-
ding over het onderwerp 'Dierziekte
bestrijding in verband met Europese
regelgeving'. De heer Warringa heeft
als thema 'Verantwoord medicijn ge-
bruik'.

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

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

... en dat zijn allemaal kinderen

Bel voor de nieuwe Najaarscatalogus:
070 - 333 93 00

unicef l
Voor boekjes en verkoop artikelen:

A. v. Burk (tel. 1732) en J. v. Wijk (tel. 1744)
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