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Herindeling zorg opnieuw voor flinke discussie:

"Ik heb de indruk dat B en W
niet naar ons wil luisteren"

W E E K E N D D I E N S T E N

Burgemeester Kamerling had vori-
ge week dinsdag geen gemakkelijke
avond. Tijdens de commissieverga-
dering voor bestuur en ruimtelijke
ordening was er felle kritiek op het
beleid van het college van B en W
als het gaat om de gemeentelijke
herindeling. Nadat een meerder-
heid van de raad zich eind oktober
had uitgesproken voor een samen-
werking met Hengelo en Steen-
deren, stelt het college van B en W
voor om eerst een onderzoek te la-
ten instellen door een onafhanke-
lijk bureau naar de positie van de
gemeente Vorden. Volgens het colle-
ge krijgt Vorden op die manier een
objectief inzicht in haar eigen posi-
tie en kan men dan vervolgens op
basis van argumenten besluiten om
aansluiting te zoeken bij andere ge-
meenten of om zelfstandig te blij-
ven. D66, CDA en WD konden het
beleid van het college niet volgen.
"Een meerderheid van de raad heeft
op 29 oktober gekozen voor samen-
werking met Hengelo en Steende-
ren. Dat kunt u toch niet zomaar
naast u neerleggen. Ik heb de in-
druk dat u niet luistert naar wat de
raad wil", aldus fractievoorzitter
A.H. Boers (CDA).

Burgemeester E.J.C. Kamerling was het
daar niet mee eens. Hij vertelde dat het
college van B en W inmiddels een ge
sprek heeft gevoerd met de gemeenten
Hengelo en Steenderen. "Wij zitten dus
niet stil. Tijdens dat gesprek bleek dat
er de komende maanden weinig ge-
beurt. Dat geeft ons mooi de gelegen-
heid om een diepgaand onderzoek te
laten instellen naar de sterke en zwak-
ke kanten van de gemeente Vorden.
Wat daar ontbreekt het op dit moment
aan. Wij hebben momenteel geen en-
kel inzicht in wat onze sterke en zwak-
ke punten zijn en dat is geen goed uit-
ganspunt als je met andere gemeenten
rondom de tafel gaat zitten. Daar komt
nog bij dat Hengelo en Steenderen ons
tijdens dat gesprek hebben toegezegd
dat ze in principe bereid zijn om tot
medio april op ons te wachten", aldus
burgemeester E.J.C. Kameling.
De heer R. Pelgrum (WD) toonde zich
vorige week dinsdagavond zeer teleur-
gesteld. "De overgrote meerderheid
van raad wil gaan praten met Hengelo
en Steenderen. Waarom gaan we dan
eerst weer een onderzoek houden. We

kunnen dat onderzoek toch veel beter
samen met Hengelo en Steenderen
doen. Wethouder Mulderije is wat dat
betreft de enige die begrijpt wat de
raad wil", aldus de heer Pelgrum.
Wethouder Mulderije neemt binnen
het college van B en W een minder-
heidsstandpunt in. Ze is van mening
dat de gemeente Vorden aansluiting
moet zoeken bij Hengelo en Steen-
deren. Burgemeester E.J.C. Kamerling
benadrukte vorige week dinsdag dat
een gezamenlijk onderzoek geen dui-
delijk beeld geeft van de eigen postitie
van de gemeente Vorden. "En daar is
het ons nou net om te doen", aldus
Kamerling.
De Partij van de Arbeid stemde als eni-
ge partij in met het voorstel van het
college om eerst een sterkte-zwakte
analyse te houden. Volgens W. Voort-
man is het uiterst belangrijk om je ei-
gen organisatie eerst eens tegen het
licht te houden. De heer A.H. Boers van
het CDA krabj^lde halverwege de ver-
gadering en!U:ins terug nadat hij van
burgemeester Kamerling had gehoord
dat Hengelo en Steenderen nog wel
even geduld hebben. "Het CDA kiest
heel duidelijk voor Hengelo en
Steenderen.^Liat daar geen misver-
stand over ^Btaan. Maar we vinden
ook dat er een diepgaand onderzoek
moet komen naar onze sterke en zwak-
ke kanten. Wij kiezen dus voor beide
opties en steunen het collegevoorstel
dus niet", aldus Boers. Het is de vraag
waarom Boers de liefdesverklaring
richting Hengelo en Steenderen zo be-
nadrukte. Tijdens de vergadering zei
hij namelijk ook dat een onderzoek
wel eens hele andere conclusies zou
kunnen opleveren. "Misschien blijkt
straks wel dat het helemaal niet zo ver-
standig is om verder te gaan praten
met Steenderen en Hengelo. Maar daar
hebben we dan wel eerst dat onder-
zoek voor nodig". De heer Boers hield
dus heel duidelijk een slag om de arm
en wilde op voorhand geen enkele ge-
meente uitsluiten als mogelijke fusie-
partner.

Bij D66 sloeg vervolgens ook de twijfel
toe. "Wij kiezen heel duidelijk voor
Hengelo en Steenderen maar wij wil-
len ook een sterkte-zwakte analyse.
Wat dat laatste betreft wil ik eerst over-
leg met mijn fractie. Wij komen daar
in de gemeenteraadsvergadering van
17 december op terug", aldus Nobel.

Verschijning Contact eind 1996
In week 52 (23-27 december) verschijnen voor het laatst in 1996 alle vier
edities van Contact.
• Edities Warnsveld en Hengelo verschijnen op 24 december

copy binnen donderdag 19 december voor 12.00 uur
• Edities Ruurlo en Vorden verschijnen op 24 december

copy binnen vrijdag 20 december voor 9.00 uur

In week l (30 december/3 januari) verschijnen alleen de edities Ruurlo
en Vorden op vrijdag 3 januari. Copy binnen maandag 30 december voor
12.00 uur.

In week 2 (6-10 januari) verschijnen alle 4 edities van Contact weer op de
normale dagen. Hiervoor gelden de normale aanlevertijden.

Hervormde Gemeente
Zondag 15 december 10.00 uur ds. Westerink.
Bediening van de Heilige Doop.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 15 december 10.00 uur ds. G. Griffioen-
Bathmen.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 15 december 10.00 uur ds. HA Speelman,
Viering HA; 19.00 uur idem.

RK kerk Kranenburg
Zuhrda# 14 december 18.30 uur Eucharistievie-
ring, volkszang.
Zondag 15 december 10.00 uur Eucharistieviering,
Herenkoor.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 14 december 17.00 uur Eucharistievie-
ring, Dameskoor.
Zondag 15 december 10.00 uur Woord- en Commu-
nieviering. Herenkoor.

Weekendwacht pastores: 15-16 december W.
Zandbelt. Keyenborg, tel. 46 13 14.

Huisarts 14-15 december dr. Haas, Christinalaan
18, tel. 55 1678.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die^iet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, Ka^B altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts 14-15 december J.J. de Kruif, Vorden, tel.
(0575) 55 33 72. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00
uur.

Streekziekenhuis Het N l e Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8. tel. (0575) 592592. Afspraakbureau
tel. 592892.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezins-
leden 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.

Brandweer 06-1 1, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.

Politie tel. (0575) 55 12 30 .(dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijd van het
kantoor is woensdag van 14.00 tot 18.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

VOOR DIRECTE DRINGENDE H I L P

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 06-11

POLITIE \ O R I
dag en nacht 2 30

b.g.g. 1055) 368 CA 68
BRANDWEER: dag en nacht 06-11
AMi dagen nacht 06-11

Ambulance 06-11, b.g.g. (0570) 63 32 22

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-
tend aan het spreekuur van de huisartsen is er
iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw
recept aan te bieden. Zaterdag: van 9.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tij-
den kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar, tel. (0575) 44 13 51.

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.).

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat

l la. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefo-
nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak.
Tel.(0575)461460.

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

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Huro voor thuisverpleging 24 uur per dag. tel. (0575)
51 64 63. Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 531053.

Pedicure
L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515. en mevr.
Mokkink-Kasteel, tel. 556908.

Gehandicapten Platform Vorden
Elke Ie dinsdag in de maand spreekuur van
14.00-16.00 uur bij SWOV-kantoor. Raadhuis -
straat. Info 55 33 48.

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. (0575) 552129,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Praatgroepen voor homosexuele mannen en
jongeren
Postbus 93, 7261 AB Ruurlo, tel. (0573) 452375.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

Oost Nederland spreekuur iedere maandag van
15.30-16.30 uur in de bus bij de NH kerk.

Monuta Stichting rouwcentruin Het Jebbink
4a. tel. (0575) 55 27 49.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland,
tel. (026) 445 22 20.

Openbare bibliotheek Vorden
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.

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

VW-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden: ma. 13.30-16.00 uur; di./wo./do.
10.00-12.30 uur; vr. 9.30-17.30 uur ; za.
10.30-13.30 uur. In de vakanties worden de ope-
ningstijden verruimd.

Dierentehuis 'De Brombergen' 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. (0575) 52 09 34.

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
Tel. (0575) 54 33 66.

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de ge
zondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur. Oude Bornhof 55-56, Zutphen,
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr.: (055) 522 41 50.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Raadhuisstraat 6, tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m
vr. van 9.00-12.00 uur.
Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur, tel. 553405.
Dagopvang aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 1448.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV. tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 of 55 1701.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.
Personenalarmering melden bij SWOV.

Tafeltje-Dek-Je
Ma. t/m vr. tussen 9.00-10.00 uur. Tel. 553405.
Zie ook Stichting Welzijn Ouderen Vorden.



eens een bezoekje aan onze showroom.

U ziet dan maar liefst. . .

4O showvloeren
iaar u zorgeloos overheen kunt lopen

Verder heeft u een keus uit honderden vloeren

Lochem
Parket £ Tapijt

Tevens:
Laminaat Kurk Vinyl Karpetten

Molenstraat 6 (Centrum) Tel.0573-258952

A.s. zondag
15 december
geopend

an 11.OO-16.0O uur

Open woensdag t/m zaterdag

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

GLIMMO
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18 _J

BOOMKWEKERIJEN

M.G. SPIEGELENBERG B.V.
VOOR ALLE BEPLANTINGEN

Oude Zutphenseweg Sa, Vorden
Telefoon (0575) 55 14 64/Fax (0575) 55 11 05

KERSTBOMEN
Fijnspar, Koreana (exclusief), Omorika,
Blauwspar, Kerstbakjes

U koopt bij ons al een graftak vanaf f 12,50

HEBT U NOG
SPULLETJES OVER
VOOR DE VEILING?

Wij halen het graag
bij u op. Bel dan:

(0575) 55 1486
(0575)55 1961
(0575)55 1673
(0575) 55 30 81

f997;
t .-Hing 20 september
De Herberg Vorden

Ons rund-, varkens- en lamsvlees
is altijd vers van Vordense bodem

echt een KLASSE APART

WOENSDAG GEHAKTDAG

HALF OM HALF GEHAKT
3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT

1 kilo f 12,50
BOERENGEHAKT

1 kilo f 6,95

SPECIALITEITEN
DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG

HAMBURGER SPECIAAL
van lekker gekruid rundvlees

5 halen
4 betalen

WEEKEND

MAGER RUNDER
GEHAKT

1 kilo f8,95

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ
LEVERWORST x _ _
250 gram f 1,95

SCHOUDERHAM
100 gram f 1,29

+ 5 bekende vleeswaren

per 100 gram f 1,00

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE BIEFSTUK

ONGEWOON LEKKER

100 gram f2,85

MAANDAG EN DINSDAG

GROVE OF FIJNE
VERSE WORST

1 kilo f f 7,95

KERSTMARKT AANBIEDING:

GRILLWORST
PER STUK 5,-

Slagerij/worstmakerij

Ook het adres
voor al uw

huisslachtingen

JAN RODENBURG

Vierkleurendruk

DRUKKERIJ,
WEEVERS*

AANBIEDINGEN GELDIG VRIJDAG EN ZATERDAG

Vorden
in Kerstsfeer
Wij organiseren een rondrit door het mooi verlichte dorp,
voor aUe inwoners van Vorden die niet in staat zijn deze
mooie Kerstverlichting in ons dorp te bezichtigen.
Wij denken aan bejaarden, gehandicapten, alleenstaanden
etc. (ook voor mensen in een rolstoel)

op dinsdagavond
17 december a.s.

• Wij halen u van huis
• Rondrit
• Traktatie
• Wij brengen u weer thuis
• Dit alles is GRATIS

Mocht u hieraan willen deelnemen, wilt u zich dan zo spoe-
dig mogelijk opgeven bij:

A. KLEIN BRINKE
TELEFOON 55 12 56

ORDENSE ONDERNEMERSVERENIGING

Diverse puddingen

luxe opgemaakt

van 11.95 voor 1O 5°

Puddingen in
tulbandvorm

van 8,95 voor
^~

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 52 31 72

• VERLICHT UZELF! Beheers
die kilo's en centimeters met
HERBALIFE. Nu ook hier
verkrijgbaar. Bel Lenie Wal-
gemoet, Vorden, tel. (0575) 55
2825
• TE KOOP: uien en con-
sumptie-aardappelen, Bild-
star, Surprise, Irene, Parel en
Bintjes. Kunnen bezorgd wor-
den. Van Amerongen, Schut-
testraat 12, Vorden, tel. (0575)
55 64 08

• Te koop: heteluchtkanon
j 20.000 cal. (Master) i.z.g.s.

Tel. (0573) 45 31 44

• Te koop wegens omstan-
digheden: Yamaha XT 250
motor prijs n.o.t.k. Tel. (0573)
45 33 47

• Te koop: Volkswagen Golf
C, b.j. '83 (blauw) goed on-
derhouden, zeer goede staat,
APK-keuring tot april '97.
Vraagprijs f 1195,-. Tel. (0575)
46 59 89
• Te koop: Duitse herder-
pups. Kleur zwart/grauw, met
stamboom, ingeënt en pnt-
wormd, ouders hd-vrij. Goede
afstamming en lief voor kinde-
ren. Tel. (0575) 55 65 62



Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,- voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer 1,-.
Vermelding brieven onder nr.
of inlichtingen 1,- extra. Tarie-
ven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden, wordt
hiervoor 2,50 kosten in reke-
ning gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgege-
ven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis herhaald.

• Vrijdag 13 december op de
weekmarkt! Welfare van het
Rode Kruis met Kerstkleden
en-lopertjes, tafellakens, sok-
ken en wanten

• Gezocht m.i.v. 5-2-1997:
een oppas aan huis voor 2
kinderen (27? maand en 2
jaar) voor woensdagmorgen,
donderdag en vrijdag de hele
dag. Tel. (0575) 44 16 46 na
19.30 uur (Wichmond)

• Zaterdag 14 december:
ook de Wereldwinkel is tij-
dens de Kerstmarkt aanwe-
zig. We staan de hele dag in
de kerk

• Te koop: mooie Kerst-
bomen, middelgroot. Fam.
Eggink, Zutphenseweg 93, tel.
(0575) 55 26 07

• Te koop: donker eiken
eethoek, tafel + 5 stoelen.
Tel. (0575) 44 12 16

• A.s. zaterdag 14 december
Kerk-kerstmarkt in de
Dorpskerk. Bij de Evangeli-
satiecommissie kunt u vanaf
10.00 uur terecht voor boe-
ken, kaarten, cd's enz.

• Denkt u aan het Advents-
concert op 17 december van
Sursum Corda en het Vordens
Mannenkoor in de Chr. Ko-
ningkerk, aanvang 20.00 uur?

• Te huur in Vorden m.i.v. 1-1-
1997: 2 kamers, gebruik keu-
ken, douche, toilet, bijkeuken,
kelder, f 500,- per maand. Tel.
55 41 14

• Te koop: Kerstbomen
(blauwe spar) en haardhout.
H.W. Wesselink, Eikenlaan 23,
Vorden

• Te koop: Kerstbomen.
Weulen Kranenbarg, Ruur-
loseweg 45, Vorden of Slot-
steeg 10, Hengelo

• Te koop: Volkswagen Jet-
ta, b.j. 1983, APK tot juni 1997.
Tel. (0575) 55 24 80

• Te koop: grenen buffet-
kastje, z.g.a.n., gasfornuis,
afzuigkap, (Itho). Telefoon 55
2893

• Te koop: Kerstdennen en
dennengroen. Tel. (0575) 46
22 10

• Te koop: Kerstbomen. H.
Heuvelink, Oude Borculose-
weg 16, Warnsveld

• Te koop: mooie Kerstbo-
men Picea omorica, vers van
het land, met of zonder kluit.
H. Hendriks, Uilenesterstraat
15, Keijenborg, tel. (0575) 46
1395

• Te koop: mooie kerstbo-
men, alle maten. Peppelman,
Kerkhoflaan 1a, Vorden, tel.
(0575) 55 27 28

• Wij zoeken 100 mensen met
overgewichtproblemen voor
een bijz. gewild gewichtsbe-
heersingsprogramma: * geen
trucjes, * eet het voedsel dat u
lekker vindt, * 30 dagen geld
terug-garantie. Bel mevr. Anke
Eysink: (0575) 52 98 69

Wij nodigen u uit om samen met on-
ze kinderen en ouders ons 25-jarig
huwelijk te vieren op vrijdag 13 de- ^
cember 1996.

l Tonny Tuenter
Riekie Tuenter-Jansen
RONNIE EN RICHARD

U bent van harte welkom op onze
receptie van 16.30 tot 18.30 uur in
't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 te
Vorden.

Berend van Hackfortweg 28
7251 XC Vorden
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| Hiep, hiep, hoera

l Hans en Erna Huinink
m

l zijn vrijdag 13 december
^
S 121/2 jaar verbonden
*i aan elkaar th
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Inplaats van kaarten

Op 14 december hoop ik,

Gerrit Kuijpers
65 jaar te worden.

Iedereen die mij hiermee wil felicite-
ren, is van harte welkom op vrijdag
13 december a.s. van 15.30 tot
17.30 uur bij Hotel Witkamp te Laren.

Zutphenseweg 29
7245 NR Laren (Gld.
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Diep bedroefd geven wij kennis van het plotse-
linge overlijden van tfki lieve man, onze zorg-
zame pa en opa ^P

GERARD KUENEN

op de leeftijd van 74 jaar.

M.A.T. Kuenen-Langwerden

G.H. v.d. Brink-Kuenen
J.W. v.d. Brink

J.W. Kuenen
LC. Kuenen-Oudenampsen

W. Momberg-Kuenen
H. Momberg

D.E. Brunsveld-Kuenen
H. Brunsveld

M.G. Loman-Kuenen
J.W. Loman

en kleinkinderen

7 december 1996
Almenseweg 20
7251 H R Vorden

De rouwdienst wordt gehouden op donderdag 12
december om 12.00 uur in de Ned. Hervormde
kerk te Vorden. Daarna zal de teraardebestelling
plaatsvinden om 13.00 uur op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren
in zaal De Herberg, Dorpsstraat 10 te Vorden.

Mocht u onverhoopt geen uitnodiging hebben
ontvangen, gelieve dan deze advertentie als zoda-
nig te beschouwen.

Groot is de leegte die hij achterlaat.
Mooi zijn de herinneringen die blijven.

DAG LIEVE OPA

De kleinkinderen

• •

jachtschotel.
iedereen

Magere runderlappen,
500 gr

leverkaas, iso gr. halen,
100 gr. betalen Hamburgers

9
Kaas gehakt
100 gr.

l kilo rundergehakt

boterhamworst
150 gr. halen,

100 gr. betalen

Keurslager

Vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 21

Heden nam de Here, na een kortstondige ziekte,
tot Zich onze geliefde broer en zwager

GEBftRD KUENEN
ECHTGEN^TVAN MARIE LANGWERDEN

op de leeftijd van 74 jaar.

Vorden: B. Wolters-Kuenen
Hengelo (O): G. Landeweer-Kuenen

H. Landeweer

Vorden, 7 december 1996

^^:^^^
V^k^^^4VW.J'|V.^^^i|l,^4VJ*llll^l4<,^4<.^|'J.^l^7i*.-i I I I ï I ™™ I

Proathoes

RAUSCHGOLD
GLÜHWEIN

deze week
geen/8,95

maar slechts

ƒ7,95
GENIETEN BEGINT BIJ

Burg. Galleestraat 12
Telefoon (0.575) 55 13 !>1

Het is voor ons onmogelijk om ieder
persoonlijk te bedanken na ons af-
scheidsfeest.

Wij wensen onze opvolgers heel veel
succes in

't Proathuus
7Km

Tme en Leo

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

NORDE

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta
kunt u bij ons terecht. Bel (O575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

G.H. Sterringa
huisarts

Vrijdag 13 december
t/m

vrijdag 20 december
geen praktijk
De praktijk wordt voor

spoedgevallen waarge-
nomen.

Voor patiënten A t/m K
door dr. J.M. Dagevos,

Het Vaarwerk 1
tel. 55 24 32

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

Cryïstinalaan 18
tel. 55 16 78



Q E MEENT E B U L L E T I N y O R D E N

m ieïeja* gemeente: {0575) 55 74 44.

J^Hetgemeen tehuis is open vyninaan-
dag taten met vrijdag van; i ; ;•; ;
£00 |öt 1 2.30 uur - op w
ö k v,atj 13 .30 tot 1ZOÖ uur.

bibliotheek:
(ter inzage

:
woensdag van 13.30 töt 1 730 «un
doMerdag van; 1330 ̂  ;
vry dag van 13.30 'tot 20,30 uur, i : ; •
^aterdag van lO.flp tot l ZOO wun ; ; j
Burgemeester K J. C Kamerling: ;; i : i ;
maandagmorgen van n. 00 tol 12.00 ;uur
\en, volgens ajspraak.

Wethouder JVi Aartsen-den Harder;
dönderdagtnorgen van 9.00 tot ÏO. 00 uur
:̂ ; Vorens a/spraak. : ; ; ; MK::f"; "• •' H:'::; ::^ •

; Wethouder D. Muldenje-Meulènbroek;
^ötiderdagmot-gen van 10,00 tot 1100 ; ;

en volgens ajsj?raak.

Afspraken kunnen telefonisch
•warden gemaakt hij de receptie van het
gemeen téhuisj

ERGUNNINGEN

Op 3 december 1996 hebben burge-
meester en wethouders vergunning
verleend aan:
- de heer EJ. Wuestenenk voor het

verbouwen van een garage tot gara-
ge/bergruimte op het perceel de
Voornekamp 21 in Vorden;

- de heer D.C. Onstenk voor het ver-
groten van een woning op het per-
ceel Ruurloseweg 43 in Vorden.

> 1\ EGIONAAL AFVALSCHEI-
DINGSDEPOT EN STORTPLAATS

ARMHOEDE

Op eerste en tweede kerstdag en
Nieuwjaarsdag zijn het afvaldepot en
de stortplaats gesloten. Vrijdag 27
december van 08.00 -12.00 en 12.30 -
16.00 uur en op zaterdag 29 december
van 09.00-13.00 uur kunt u wel terecht
op het afvalscheidingsdepot in
Zutphen en de stortplaats Armhoede
in Lochem.

N IEUWJAARSRECEPTIE DINSDAG 7 JANUARI 1997.

Burgemeester en wethouders houden op dinsdag 7 januari 1997 een
Nieuwjaarsreceptie in het gemeeen tehuis van Vorden. Iedereen is van harte
welkom. De nieuwjaarsreceptie begint om 20.00 uur eiM^ndigt ongeveer
21.30 uur.

•>

£ (GEMEENTEHUIS OP 27 DECEMBER GESLOTEN.

Op vrijdag 27 december aanstaande is het gemeentehuis gesloten.

NGEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN

Datum
Naam Bouwadres ontvangst Omschrijving
mevr. J.W.G. Hendriksen Dorpsstraat 10

Vorden 28-11-96 bouwen van een serre
R.A. Kluit Dorpsstraat 28

Wichmond 29-11-96 verbouwen van een garage
GJ. Hofs Zutphenseweg 74

Vorden 03-12-96 uitbreiden v.e. woning

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens kantooruren inzien bij de afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

IEUWE AFVALWIJZER VOOR 1997/1998

De nieuwe afvalwijzer 1997/1998 van de gemeente Vorden ziet er anders uit, heeft
een andere kleur (roodbruin) en wordt in de periode van maandag 16 tot en met
vrijdag 27 december huis-aan-huis verspreid, in het buitengebied mogelijk samen
met ander drukwerk.
Heeft u na l januari 1997 geen afvalkalender ontvangen belt u dan zo snel moge-
lijk met de Regionale Afval-Informatie-Lijn, tel. 0570-637755; bereikbaar op werk-
dagen van 09.00 -12.00 en 13.00 -15.00 uur.

PENSTELLING WINKELS ZONDAG 22 DECEMBER 1996

Burgemeester en wethouders hebben (overeenkomstig het verzoek van Unigro
Detailhandel BV) op grond van artikel 4 van de Verordening winkeltijden Vorden
1996, zondag 22 december 1996 aangewezen als dag waarop de winkels in de
gemeente Vorden geopend mogen zijn tussen 11.00 en 17.00 uur.

RIJSTELLING VOOR HET BOUWEN VAN EEN BERGING

Burgemeester en wethouders zijn van plan met toepassing van de vrijstellings-

mogelijkheid van artikel 18 A van de Wet op de Ruimtelijke Ordening medewer-
king te verlenen aan het plan voor het bouwen van een berging aan de Gazoorweg
2a, kadastraal bekend gemeente Vorden, sektie L, nr. 558.
De op het plan betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag
12 december 1996, gedurende twee weken, voor een ieder op de gemeente-secre-
tarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage.
Eventuele bedenkingen kunt u gedurende die termijn schriftelijk aan burge-
meester en wethouders kenbaar maken.

IJDELIJKE STIMULERINGSREGELING DUURZAAM BOUWEN

Het Rijk heeft een nieuwe regeling ingevoerd waardoor u subsidie kunt krijgen
voor het treffen van zogenaamde DuBo-voorzieningen aan bestaande woon-
ruimte. De Regio Stedendriehoek heeft het voor de uitvoering van het Rijk ont-
vangen bedrag over de gemeenten verdeeld. Voor de gemeente Vorden is een
bedrag van ƒ 61.200,— beschikbaar. De Regio heeft de uitvoering aan de gemeen-
ten toegekend. Formulieren kunt u verkrijgen bij de afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis).

Wanneer kunt u gebruik maken van deze regeling?
In principe kunnen alle eigenaren van woningen en huurders in aanmerking
komen. Een belangrijke voorwaarde is dus dat het gaat om een verbouwing aan
een bestaande woning.
Bovendien moet minimaal een aantal voorzieningen, op de bijlage bij het aan-
vraagformulier
onder Al, A2 en A4 vermeld, zijn of worden gerealiseerd. Punt Al heeft betrek-
king op uit-wendige isolatie van dak, gevel en vloer. A2 betreft ramen, deuren en
kozijnen en A4 heeft betrekking op tenminste een VR-ketel. Met betrekking tot
deze verplichte dubo-voorzieningen kan ontheffing worden verleend als:
- de gevel niet geschikt is voor het daarin aanbrengen van spouwmuurisolatie;
- het dak niet geschikt is voor het aanbrengen van isolatie tussen de dakbedek-

king en het dakbeschot;
- de vloer is voorzien van een zodanig vaste bedekking (bijvoorbeeld tegels/par-

ket), dat eventueel benodigde verwijdering onevenredig hoge kosten met zich
zou brengen;

- het bouwtechnisch niet mogelijk is de vloer te isoleren door bijvoorbeeld het
ontbreken van een kruipruimte;

- voor de rookgasafvoer ̂ m een nieuwe verwarmingsinstallatie in bouwtech-
nisch opzicht alleen ee^Pestaand rookkanaal kan worden gebruikt dat langer
is dan 7 meter;

- de betrokken woning een beschermd monument is in de zin van artikel 3 van
de Monumentenwet 1988 en door het aanbrengen van dubo-voorzieningen het
monument als zodanig zou wijzigen dat daarvoor geen vergunning als
bedoeld in artikel 11 vai^ie wet verleend zou worden.

Een tegemoetkoming in r^Bbkosten bij verbouwingen krijgt u alleen voor mate-
rialen en voorzieningen die op de bijlage bij het aanvraagformulier staan. Geen
vergoeding wordt gegeven voor milieumaatregelen die al algemeen gebruikelijk
zijn. Werkzaamheden als het verwijderen van asbest treft u dan ook niet op de
lijst aan.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?
Staan de voorzieningen en materialen die u in gedachten had op de lijst? Dan
kunt u in aanmerking komen voor vergoeding van een deel van de meerkosten.
De gemeente heeft een lijst vastgesteld van de subsidie-percentages (25, 50 of 75%)
en maximale bijdragen voor de diverse onderdelen. De regeling kent een mini-
mum en een maximum bijdrage. Het minimale subsidiebedrag is ƒ 1.000,— en het
maximale bedrag is ƒ 5.000,—. Bij weinig meerkosten is de kans dus groot dat u
geen gebruik kunt maken van de stimuleringsregeling. Overigens kunt u hierbij
wel stapelen. De tegemoetkoming wordt ook uitgekeerd als de (gefaseerde) aan-
schaf van een aantal kleinere voorzieningen boven de ƒ 1.000,-aan subsidie uit-
komt. Ook hierbij geldt weer de verplichting minimaal aan de punten Al, A2 en
A4 te moeten voldoen.

Wat moet u verder nog weten
- u mag niet met de werkzaamheden beginnen voordat de subsidietoekenning is

afgekomen;
- voor in zelfwerkzaamheid uitgevoerde voorzieningen bestaat geen recht op

subsidie;
- voor de werkzaamheden heeft u geen bouwvergunning of toestemming nodig

behalve voor de onder A3 genoemde uitwendige scheidingsconstructie;
- het na uw gereedmelding (definitief) vast te stellen subsidie wordt uiterlijk 6

maanden, na de vaststelling uitbetaald.

AAR HET BUITENLAND 7WAT HEEFT U NODIG ?

Voor het reizen naar het buitenland moet u o.a. in het bezit zijn van een geldig
reisdocument. Het reizen op een verlopen paspoort of identiteitskaart is niet toe-
gestaan.

U kunt kiezen uit een paspoort, dat wereldwijd geldig is, of een Europese identi-
teitskaart (ook wel Europese reiskaart of Europakaart genoemd) voor het reizen in
de meeste landen van Europa (o.a. niet in de voormalige Oostblok-landen). Beide
documenten zijn vijfjaar geldig.

AANVRAGEN
Het paspoort of de identiteitskaart moet persoonlijk worden aangevraagd. U
kunt dus niet voor iemand anders een paspoort of identiteitskaart aanvragen!

Bij het aanvragen van een paspoort of een Europese identiteitskaart moet u het
oude paspoort of toeristenkaart/identiteitskaart meebrengen. Als de aanvrager



staat bijgeschreven in een reisdocument van één of beide ouders, dan moet het
reisdocument waarin men staat bijgeschreven worden meegebracht." Kunt u bij
het aanvragen van een nieuw reisdocument het oude document niet overleggen,
dan moet u een ander geldig legitimatiebewijs meebrengen voorzien van uw foto
en handtekening. Bij het ontbreken van andere legitimatiebewijzen wordt door
de gemeente een nader onderzoek ingesteld. Als u eerder een reisdocument hebt
gehad, maar u kunt dit niet overleggen bij het aanvragen van een nieuw docu-
ment, dan worden de leges verhoogd met f. 25,—. Is het vermiste reisdocument
afgegeven in een andere gemeente, dan kan er niet direct een nieuw document
worden gemaakt, omdat het oude aanvraagformulier in die gemeente moet wor-
den opgevraagd.
Bij de aanvraag moeten 2 goedgelijkende identieke pasfoto's (van goede kwaliteit;
zwart-wit of kleur) worden ingeleverd. De foto's (niet ouder dan l jaar) mogen niet
kleiner jzijri dan 3x4 cm (LET OP: de meeste pasfoto's die op school worden
gemaakt zijn te klein en kunnen dus niet worden gebruikt!!).

VERMELDING VAN KINDEREN IN HET REISDOCUMENT
Bijschrijven van kinderen (tot en met 15 jaar) kan alleen in een paspoort; indien
er geen sprake is van voogdij, moet door de andere ouder een schriftelijke verkla-
ring^ van geen bezwaar worden afgegeven. Een formulier hiervoor is op het
gemeentehuis te verkrijgen.
Niet alle landen accepteren bijschrijving van kinderen tot en met 15 jaar. Voorzover bekend
zijn dat in Europa alleen Tsjechië en Slowakije. Deze landen hanteren voor bijschrijving de
leeftijd tot en met 14 jaar. Bij twijfel is het verstandig te informeren bij de betreffende bui-
tenlandse vertegenwoordiging in Nederland.

TOESTEMMING
Kinderen vanaf 12 jaar hebben geen toestemming nodig van hun ouders of voogd
voor het aanvragen van een Europese identiteitskaart. Voor een paspoort geldt dat
voor kinderen vanaf 18 jaar. Personen die onder curatele staan hebben de toe-
stemming nodig van de curator. Een formulier voor het geven van toestemming is

op het gemeentehuis te verkrijgen. De toestemming kan nooit achteraf worden
gegeven, dit moet altijd bij de aanvraag worden overgelegd.

AFGIFTE
Wij streven ernaar uw reisdocument direct te maken, zodat u geen tweede keer
terug hoeft te komen. De nieuwe apparatuur voor het maken van een reisdocu-
ment is zeer storingsgevoelig, waardoor de""klaar-terwijl-u-wacht"-service mis-
schien niet altijd gerealiseerd kan worden. Wij doen ons best, maar vragen uw
begrip wanneer het niet lukt.

REIZEN NAAR TURKIJE
Mededeling van de Ambassade van de republiek Turkije:
Met betrekking tot de visumplicht die vanaf die vanaf l mei 1996 van kracht is
voor personen met de Nederlandse nationaliteit, delen wij u het volgende mee:
1. Nederlanders, die een toeristisch bezoek aan Turkije willen brengen, kunnen

hiervoor evenals in voorgaande jaren gebruik maken van een paspoort of een
Europese identiteitskaart.

2. Nederlanders, die een toeristisch bezoek aan Turkije willen brengen, kunnen
aan de Turkse grens of op het vliegveld in Turkije tegen betaling van 10,- US
Dollar een visumsticker kopen. Dit visum is geldig voor drie maanden en voor
meerdere bezoeken (multiple-entry).

3. Personen die reizen met een paspoort moeten de visumsticker, die zij voor 10,0
US Dollar meteen bij aankomst in Turkije hebben gekocht en die in het pas-
poort moet worden geplakt, samen met hun paspoort bij de paspoortcontrole
laten zien voor de inreisformaliteiten.

4. Nederlanders die reizen met een Europese identiteitskaart, moeten deze sti-
cker samen met de identiteitskaart bij de paspoortcontrole laten zien en de sti-
cker laten stempelen met een inreisstempel. Bij het verlaten van Turkije moe-
ten zij deze sticker bij de paspoortcontrole weer laten zien (dus goed bewaren!).

5. Wanneer er in een paspoort meerdere personen staan vermeld moet voor elk
van deze personen 10,- US Dollar worden betaald.

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/ALGEMENE
WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving ontwerp-besluit
(art. 13.4 Wmb en art. 3.19 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied,

bureau milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de

openingstijden,
liggen vanaf 13 december 1996 gedurende 4 weken ter
inzage het ontwerp-besluit op de aanvraag van:
naam aanvrager: de heer J.B. Lenselink
adres: Schuttestraat 20
woonplaats: 7251 MZ Vorden
adres van de inrichting: Schuttestraat 20

om: een revisie-vergunning voor een agrarisch bedrijf
met fok- en vleesvarkens

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige
ontwikkelingen van de milieu-belasting van de inrichting
zelf en ontwikkelingen in de direkte omgeving, is het ont-
werp van de vergunning opgesteld onder de voor dat
soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van hei milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
kunnen schriftelijk alswel mondeling door een ieder wor-
den gemaakt gedurende de termijn van ter inzageleg-
ging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeen-
tebestuur worden ingediend vóór 10 januari 1997. Indien
u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens als indie-
ner van schriftelijke bedenkingen niet bekend gemaakt.
U moet dat dan wel tegelijkertijd met de bedenkingen,
schriftelijk aan ons college verzoeken.

Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden
ingebracht tot het einde van de termijn van 4 weken van
de ter inzagelegging.

Datum: 10 december 1996

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

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau
milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkies-nummer), fax.
(0575) 55 74 44

Café Uenk
Nieuwstad 13, 7251 AD Vorden
Telefoon (0575) 55 13 63

Onze klaverjasavond is op
vrijdag 13 december a.s.

Aanvang 20.00 uur

Woensdags gesloten

\' SSAV!V ii

GEMEENTE
VORDEN
RECTIFICATIE

WET MILIEUBEHEER/ALGEMENE
WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving intrekking vergunning
(art. 8.25 Wmb en art. 3:5.6 Awb)

In A
fa. het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebVr

bureau milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de

openingstijden,
liggen vanaf 13 december 1996 gedurende 4 weken ter
inzage de besluiten tot intrekking van de vergunning van:
1. naam rechthebbende:

adres:
woonplaats:
voor:
datum vergunning:
adres van de inrichting:

2. naam rechthebbende:

adres:
woonplaats:
voor:
datum vergunning:

de heer K. Schotsman
Heijendaalseweg 1 \
7251 HW Vorden
een agrarisch bedrijf
12 januari 1982
Heijendaalseweg 1

mevrouw C.S. Pragt en
mevrouw E.P. Verschuren
Heerlerweg 11
7233 SG Vierakker
een agrarisch bedrijf
1 juli 1977

adres van de inrichting: Heerlerweg 11

Strekking van het besluit:
Op dit bedrijf worden gedurende drie jaar geen bedrijfs-
matige activiteiten meer uitgevoerd, waarvoor een ver-
gunning ingevolge de Wet milieubeheer vereist is.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ont-
werp-besluit.

BEROEP tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de vergunninghouder;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit

hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig beden-

kingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigin-

gen in het besluit ten opzichte van het eerdere ont-
werp-besluit;

e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijker-
wijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen in te
brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van
terinzagelegging worden ingediend bij de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel
vóór 24 januari 1997.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de beschik-
king danwei tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn
worden gericht aan de voorzitter van de afdeling be-
stuursrecht Raad van State, wil het besluit niet binnen 6
weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas
van kracht als op dat verzoek door de Raad van State is
beslist.

Datum: 10 december 1996

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

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis-Vorden, bureau
milieu, tel. (0575) 55 75 32 (doorkies-nummer), fax
(0575) 55 74 44

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat met ingang van donderdag 12 december 1996,
gedurende zes weken, voor een ieder ter gemeente-
secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke orde-
ning (koetshuis), ter inzage ligt het door hen op 3
december 1996 gewijzigd vastgestelde uitwerkingsplan
ex artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening:
"Vorden de Decanije 1996".

Het plan heeft betrekking op de inrichting en situering
van de villa's op het (voormalige) Decanijeterrein aan het
Wiemelink/de Boonk. Het uitwerkingsplan is ambtshalve
gewijzigd voor de situering van het meest noordelijke
bouwblok (geringe verdraaiing).

Tegen het vaststellingsbesluit kan een belanghebbende
tot en met 22 januari 1997 beroep instellen bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het besluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn
in werking tenzij binnen die termijn een verzoek om een
voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak is ingediend. Aan de indiening van
zowel een beroepschrift als een verzoek om een voorlo-
pige voorziening zijn griffiekosten verbonden.

Vorden, 11 december 1996

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

1 JANUARI
Mot 't weer Broezen

NIEUWJOAR9PARTY &•

(D PRESENTATIE

Dorpsstraat 10 Ie Vorden

Veurprogramma'VERDWAALD"

Entree Fl. 7,50 in de veurverkoop
De Herberg Vorden
Meezen Steenderen

Stegeman Laren
"T Hoekje Hengelo



AUTOBEDRIJF

D. LANGWERDEN
Lankhorsterstraat 28
7234 ST Wichmond

Tel. (0575) 44 16 21
Fax (0575) 44 16 39

Wegens drukke werkzaamheden is
Autobedrijf D. Langwerden te Wichmond
op zoek naar kandidaten voor de functie van:

zelfstandige
1 e automonteur
voor reparatie- en onderhouds-
werkzaamheden aan auto's.

Vereiste opleidingen:
1e monteur autovoertuigen
eventueel APK keurmeester
goede omgang met klanten

Full-time baan, bij gebleken
geschiktheid vaste baan.

Heeft u interesse en wilt u meer weten over deze
functie, bel dan: de heer D. Langwerden,
telefoon (0575) 44 16 21

4 /itmst^e

Jubileumshow
handgemaakte kleipoppen

met o.a. sprookjesfiguren, clowns en karakterpoppen op
vrijdag 13 december van 10.00 - 21.00 uur, zaterdag 14 december
van 10.00 - 18.00 uur, zondag 15 december van 10.00 - 18.00 uur

maandag 16 december van 10.00 - 21.00 uur, vrije toegang

Hofstraat 7, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 41 60
Stien & Wil Thijssen

wensen iedereen prettige Kerstdagen en een gelukkig 1997

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industneweg 19. 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

WEEKBLAD

CONTACT
EEN GRAAG GELEZEN BLAD

DAT WEKELIJKS VERSCHIJNT IN

4 EDITIES: RUURLO - VORDEN -

HENGELO (G) - WARNSVELD

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL OB75 661O1O. FAX B61O86. BBS B64O4O
NIEUWSTAD 3O - 7261 AH - POSTBUS 22 - 7260 AA

De Graafschap, perspectief voor
een Waardevol Cultuurlandschap

Zutphen, Warnsveld, Gorssel, Lochem, Ruurlo, Hengelo

en Vorden hebben één ding gemeen. Ze liggen in het

Waardevolle Cultuurlandschap De Graafschap.

Waardevolle Cultuurlandschappen (WCL) zijn door het

ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

aangewezen. Voor deze gebieden moet een

toekomstvisie worden opgesteld waarin plannen zijn

opgenomen voor een samenhangende, duurzame

ontwikkeling van het gebied. Als het ministerie de

plannen goedkeurt, wordt er geld vrijgemaakt om

projecten daadwerkelijk te realiseren.

De Stuurgroep WCL De Graafschap, die in 1995 is

ingesteld, heeft nu een Gebiedsperspectief in ontwerp

klaar. Doel en activiteiten die ondernomen zullen

worden, staan erin vermeld. De Stuurgroep wil graag

van de inwoners van De Graafschap weten wat zij van

dit Gebiedsperspectief vinden. Daarom worden er

voorlichtingsavonden georganiseerd en is inspraak

mogelijk. •

Informatie en inspraak
Vanaf 16 december 1996 tot 8 februari 1997 ligt het

Gebiedsperspectief ter inzage op het Provinciehuis in

Arnhem en op de gemeentehuizen van Zutphen,

Warnsveld, Gorssel, Lochem, Ruurlo, Hengelo en 4

Vorden. Tevens is het in te zien op het Servicecentrum

Plattelandsontwikkeling Achterhoek, Ambachtsweg 9 in

Zelhem.

Schriftelijke reacties kunnen tot 8 februari 1997 worden

ingediend. Een reactie stuurt u naar: Gedeputeerde

Staten van Gelderland, Dienst REW/LG, mw. A. van

Reeuwijk, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Voorlichtingsbijeenkomsten
De Stuurgroep WCL De Graafschap organiseert

vijf voorlichtingsavonden, waarop de inhoud van

het Gebiedsperspectief zal worden toegelicht.

Er is volop gelegenheid om vragen te stellen.

De voorlichtingsbijeenkomsten vinden plaats op:

- dinsdag 7 januari 1997 in Lochem,

Hotel De Pepermolen, Noorderwal 40;

- donderdag 9 januari 1997 in Warnsveld,
Zalencentrum De Boggelaar, Vordenseweg 32;

- dinsdag 14 januari 1997 in Hengelo,
Hotel Leemreis, Spalstraat 40;

- dinsdag 21 januari 1997 in Ruurlo,
De Luifel, Dorpsstraat l I;

- donderdag 23 januari 1997 in Gorssel,
Hotel De Roskam, Hoofdstraat 26.

Alle avonden beginnen om 20.00 uur.

Een exemplaar van het Gebiedsperspectief kunt u met

onderstaande bon opvragen bij de Provincie Gelderland,

afdeling Landelijk Gebied.

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen

met de secretaris van de Stuurgroep WCL De

Graafschap, mw. A. van Reeuwijk, 'tel. (026) 359 95 61.

Aanvraagbon
Gebiedsperspectief
Graag ontvang ik een exemplaar van het

Gebiedsperspectief WCL De Graafschap

Naam: ...

Adres:

Postcode:

Woonplaats.

Deze bon opsturen naar: Provincie Gelderland, Afd.

Landelijk Gebied, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem

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
25 nov. t/m zondag 1 dec. 1996.

Bij een hoort een en een
jaar- streefver- totaal
verbruik bruikvoor streefver-
van: de afgelo- bruik sinds

pen week 3-11-'96

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

van:

?» m1

35 m3

42 m3

49 m3

56 m3

63 m3

70 m3

78 m3

85 m3

92 m3

99 m3

106 m3

116 m3

127 m3

137 m3

148 m3

159 m3

176 m3

194 m3

211 m3

99 m3

124 m3

149 m3

174 m3

199 m3

224 m3

247 m3

274 m3

298 m3

323 m3

348 m3

373 m3

410 m3

447 m3

484 m3

522 m3

559 m3

622 m3

684 m3

745 m3

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

GAMOG
Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen met één
van onze kantoren:
DOETINCHEM : 03H - 32 65 51
WINTERSWIJK : 0543 - 512 212
ZEVENAAR : 0316 - 52 39 47
ZUTPHEN : 0575 - 54 24 24

SPECIALE AANBIEDING
VOOR DE DURE MAAND

DECEMBER

AARDAPPELEN
Eba 20 kg f 5,-

Bildstar en Surprise
20 kg f 7,50

Dagelijks geopend van
8.00 tot 18.00 uur,

woensdags gesloten.

FAM. SCHEPPER
Nieuwenhuisweg 1, Vorden/Delden

Telefoon (0575) 55 13 33

Geboorte kaarten

DRUKKERIJ
WEEVERS

Uw donkere eiken meubelen worden
blank eiken.

Veriris uw interieur en bel
TOTAALREINIGING

RESC
Ruurlo - Tel. (0573) 45 31 87

OPENINGSTIJDEN:
di. t/m do. van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat van 9.00-15.00 uur

TEGELHANDEL

mullcr-vordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. (0575) 55 32 78 (industrieterrein)

Kerstmarkt
Kerstbomen* (uit eigen kwekerij) 5,00

Kerststerren 3 voor 7,50
Grote Kerstster 4,95
Prachtige kunstkerstboom 1,50 m 99,95
Kerststukjes 7,50
Graftakken 12,50
Hyacinthen 3 stuks 4,50
Oase'S 3 blokken voor 5,00

Groot assortiment Kerstartikelen van 10.00 -17.00 uur

ORDEN

Ruurloseweg 65a
Vorden

Telefoon (0575) 55 36 71

Kerstboom kan voor vervoer
worden ingepakt



Bulgarije voor wintersport? Ja!
Borovetz helemaal in het
teken van de wintersport
"Naar de wintersport in
Bulgarije? Wat moet je daar
nou!"
Dat is een opmerking die
steevast gemaakt wordt als
ter sprake komt dat je naar
Bulgarije op wintersport gaat.
Toch is het een wintersport-
land dat de moeite waard is.
In de bus vanaf het vliegveld
naar je hotel, vraag je jezelf
ook wel even af: "waar kom
ik terecht?" maar op de
plaats van bestemming ver-
dwijnt dat idee snel.
Borovetz is een compleet
wintersportdorp. De hotels
zijn goed en schoon.
Verschillende hotels staan
direct aan de pistes maar als
je rust zoekt kan dat ook. Wat
verder van de pistes verwij-
derd staan hotels waar je de
stilte kunt horen. Vanaf die
hotels is het vervoer naar de

(Door Annelies Jongejan)

pistes mogelijk met skibussen
of taxi's.

Aantrekkelijk voor
jong en oud
Veel bedrijvigheid is er bij de
pistes. Er is daar een gezellige
straat met een bonte verza-
meling kraampjes, uitstallin-
gen, barretjes en eettentjes.
Alles is tot laat op de avond
verlicht en de cafés zijn tot in
de nacht geopend. In de
hotels wordt nogal het een en
ander voor de gasten georga-
niseerd en ook disco's zijn
aanwezig.
De pistes liggen verspreid
over drie gebieden en zijn vrij
uitgebreid. Zo zijn er ca 11
km blauwe, 23 km rode en
4,5 km zwarte pistes te vin-
den. Overal op de pistes is
gelegenheid om wat te eten
of te drinken en lekker buiten
in het zonnetje te zitten.

Pamporovo,
een ander verhaal.
Een compleet ander skigebied
is Pamporovo. Daar speelt
vrijwel alles zich af binnen de
hotels. Daar zijn dan ook win-
kels, barretjes en eetgelegen-
heden genoeg.
Het skigebied is wel wat klei-
ner dan in Borovetz maar ook
hier is ruimte in overvloed.
Bovendien ligt Pamporovo op
een zonneplateau..
Ruimschoots voldoende
mogelijkheden zijn er om en
bij de pistes om tussen het
skiën door een hapje te eten
of wat te drinken. Opvallend
is dat men hier meer is inge-
steld op 'binnen zitten' dan in
Borovetz, hoewel er gelukkig
toch weer voldoende terras-
jes zijn om in het zonnetje te
zitten.
Ook in Bulgarije staat de tijd
niet stil. De skiliften worden
goed onderhouden en uiter-
aard zijn er langlauf-
loipes, maar er is ook gele-
genheid voor snowboarden
en heliskieën.

Taal geen probleem
De skileraren spreken alle-
maal Duits of Engels, maar u
hoeft niet raar op te kijken
wanneer uw Nederlands aar-
dig wordt begrepen en soms
zelfs ook gesproken. Na
enkele jaren bezoek van
Nederlanders heeft men zich
hier ook al helemaal op inge-
steld.

Medische hulp is goed gere-
geld. Het ontbreekt niet aan
ervaren artsen en In beide
gebieden is een ziekenhuis.
Als u een dag geen zin hebt
om te skiën is een tochtje in
de omgeving de moeite
waard. Er zijn allerlei excursies
mogelijk.

Goedkoop
Bulgarije is in verhouding tot
skigebieden in andere landen
beslist nog goedkoop te noe-
men. Zelfs inclusief de vlieg-
reis bent u met hotel, pistes
en skipas voordeliger uit dan
ergens anders. Zeker wanneer
u ook nog rekening houdt
met de lage prijzen voor ski-
lessen en het huren van ski's
en skischoenen, dan wordt
het helemaal voordelig.
De kosten van eten, drinken
en uitgaan zijn in Hollandse
ogen bijzonder laag terwijl
het eten beslist goed is.
Vooknderen zijn er allerlei

zowel wat de reis

betreft als voor het skipakket.
Bovendien zijn er goede
opvangmogelijkheden.

Factor 20 en goede
schoenen.
Een zonnecrème met
beschermingsfactor 20 is niet
overdreven, als de zon schijnt
heb je dat echt wel nodig.
Wil je 's avonds uit of nog
wat winkelen, dan moet je
wel zorgen dat je stevige
schoenen met een goed pro-
fiel bij je hebt. De straten
worden namelijk niet schoon-
gemaakt. Heel leuk om te
zien maar wel moeilijk om te
lopen.

Bent u nieuwsgierig
geworden en u wilt meer
weten over Bulgarije als
wintersportland?
Dan kunt u bellen met
Balkan Holidays Nederland
in Amsterdam tel. 020-
6209400.

D D

OKI CLÜ-GCËK/J

dan ontvangt u van
o n s a l s p re s e n t je

vöo r dëSiiéflIt v

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL 0575 551010, FAX 551086, BBS 554040
NIEUWSTAD 30 - 7251 AH - POSTBUS 22 - 7250 AA

Fl LI ALEN

ZUTPHEN

WEVO-DRLK
ZUTPHEN NL - TELEFOON 0575 512306 - FAX 545492
NIEUWSTAD 29 - 7201 NK - POSTBUS 19 - 7200 AA

RUURLO

STUDIO CONTACT
DRUKKERU WIEVEftS. STUDIO MOL ONTWERPEN. DRUKWERK EN WEEKBLAD CONTACT
TÏ17FAX 0673 4B12M - BARCHEMSEWEG 7 - 7261 DA RUURLO l

ZELJHEM

WEEVERS DRUK
ZELHEM - HALSEWEG 3C - 7021 CX - TELEFOON/FAX 0314 625053

AGENTSCHAPPEN

HENGELO

marlanne
FELIX TAKKEN KAM P

Ruurloseweg 5, Hengelo (Gld.)

THE READ SHOP
Dreiumme 55, Warnsveld
Telefoon (0575) 52 75 79

STEENDEREN

MEVR. VAN VELDHUIZEN-
ONSTENK

Begoniastraat 3, Steenderen
Telefoon (0575) 45 23 98



14 december
Kerstutoioering
gymnastlekver.

'Sparta'

POELIER N. VAN HUNEN
Dreiumme 53, Warnsveld

Tel. (0575) 52 25 94

G E L D I G V A N D O N D E R D A G T / M W O E N S D A G

HAZEBOUT MET ZUIDVRUCHTEN
TUTTI FRUTTI kant en klaar bij uw poelier
HAZE-VOORBOUT PER KILO 8,95

KIPROLLADE PER KILO

KIPFILET
VOORVERPAKT, PER KILO

LOST, PER KILO

Bestel nu voor Kerst, bestellijst ligt voor u klaar

10,95

12,95

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 55 27 83

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design ...
F. Jansen installatiebedrijf

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.

ef. Jansen
installatiebedrijf
Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

ALS AUTOBEDRIJF
LENSELINK OPENT

Mazda 323 Coupé nu
vanaf 27295-

Uw kerstpakket:
spectaculaire prijsverlaging

• nu bovendien airco van
{3.500,- voor f 990,- **

Mazda 323 Sedan nu
vanaf 29.295,-

Uw kerstpakket:
• spectaculaire
prijsverlaging

• nu bovendien
airco van f 3.500,-

voor f 990,- **

Mazda 121 1.3 LX 3 deurs Music
vanaf 23 990 -

Uw kerstpakket:
Philips radio/cd-wisselaar

Music-embleem
speciale Muslc-velgen

Uw kerstvooru

4.345 piek Mazda 626 Sedan Ambition
vanaf 38 995 -

Uw klfetpakket:
• gratis metallic lak

• gratis airco

Mazda 323 F nu vanaf 35.295,-
Uw kerstpakket:

• spectaculaire prijsverlaging
nu bovendien airco

van f 3.500,-
voor f 990,-

Ambitiofl
Uw kerstvoordeel

4.345 piek
Mazda 626 Hatchback Ambition

vanaf 39.995,-
Uw kerstpakket:

gratis metallic lak
gratis airco

itiofl
BETEKENT DAT EXTRA VOORDEEL VOOR U!

Kom nu naar de fantastische openingsshow bij Lenselink. Want

op 12, 13 en 14 december wordt onze splinternieuwe

showroom een cadeauwinkel. Dat betekent spectaculair acces-

soirevoordeel, ongekend hoge inruilprijzen en zeer voordelige

financieringen... En dat geldt voor alle Mazda's; van de zeer

complete Mazda 121 en de stijlvolle 626 tot de sportieve 323 en

Openingstijden: maandag t/m vri jdag 8.00-1 B.00 uur,
zaterdag 9.00-16.00 uur.

Gelderhorst 5 - 7207 BH Zutphen
Telefoon 0575-572032 - Fax 0575-572073

de elegante Xedos. Wij bieden u tijdens deze openingsshow

kerstvoordelen die kunnen oplopen tot f 6.61.0,- piek.

Bovendien krijgt u tijdens de open-huis-dagen van ons

f 1.000,- aan accessoires cadeau! Deze unieke openings-

aanbiedingen gelden tot en met 14 december. Kom dus

snel langs voor duizenden guldens voordeel.

AUTOMOBIELBEDRIJF

LENSELINK B.V
GENOEMDE P R I J Z E N Z I J N EXCLUSIEF KOSTEN R I I K L A A R MAKEN EN V E R W I J D E R I N G S B I J D R A G E



MAAK KANS OP EEN SCHITTERENDE
BATAVUS DAMES OF HEREN FIETS

Los onderstaande kruiswoordpuzzel op en lever hem voor
4 januari 1997 weer in bij uw 1 Stoepje marktbakker.

Misschien staat die schitterende Batavus fiets straks wel bij u in de schuur.

VAN LINKS NAAR RECHTS:
1 kledingstuk 4 flink en sterk 6 rally 8 wildebeest 9 in zee uitlopend gebergte 11 plaats in Z.-
Korea 12 guit 14 afzonderlijk 15 despoot 17 wiel 18 grootvader 19 kantoorbediende 22 naar
omlaag 24 waterplantjes 26 mohamm. bedelmonnik 27 kleine plaats 28 denkbeeld 29
kledingstuk 31 botte gewoonte 32 fraaie kleding.

VAN BOVEN NAAR BENEDEN:
1 stengel v. e. plant 2 gehoororgaan 3 geregeld ter kerk gaande 4 optocht 5 vrolijk en bekoor-
lijk 6 knevel 7 moeilijk breekbaar 8 met aderen 10 boertige nabootsing 11 steunplankje 13
zeerover 14 woonschip 16 dwaas 20 bloem 21 legerafdeling 22 dichterbij 23 eikschiller 25
pennetje met kop 26 sierplant 30 nieuw (in samenstellingen).

Naam:

Adres:

Postc./Woonpl.:

Telefoonnummer

Bakkerij 't Stoepje
op de markt

in Ruurlo en Vorderf
JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER

BAKKERIJ T STOEPJE
DE WARME BAKKER VAN DE MARKT

iu\i;u:m\<, <;i;u»u; VAK » T/AI 21
8 Roomboter

Dennetakken
+ 500 gram

Roomboter Kerstkransjes
van 44:00

voor

DAGTOCHTEN
ROND DE Kil

G MM Tours en Morren Reizen hebben gezamenlijk,
evenals voorgaande jaren, een twintigtal dagtochten
georganiseerd om en nabij de Kerstdagen van 1996.
Op dit moment zijn genoemde bedrijven duidelijke
marktleiders binnen onze regio. Enkele specifieke
tochten uit onze folder zijn:

Centro Oberhausen Kerstmarkt
Munster Kerstmarkt
Londen dagtrip Kers twinkelen
Gouda bij kaarslicht
Zuzz toer
Kerstdiner/dansant

25,00 p.p.
32,50 p.p.
69,OO p.p.
58,OO p.p.
62,50 p.p.
122,50 p.p.

U kunt zowel telefonisch (tel. 0314-364747) als
schriftelijk boeken, desgewenst kunt u onze folder
thuis toegezonden krijgen. Verwen uzelf eens met
een gezellige dagtocht, wij begroeten u graag in een
van onze moderne touringcars.
Postbus 292, 6800 AG Arnhem

Aquafin
2K

de probleem-
oplosser

voor kelder,
mestkelder en/of

vijverlekkage

Uw leverancier:

TEGELHANDEL
mullcr-vorden bv

in Ruurlo
cié r>}eu\/v iiirsus

'Het paranormale
en de parapsychologie'

door Ton Oskamp, paragnost

Bel voor inschrijving/informatie: (O573) 45 11 OO

op de gehele collectie nie
uwe kleding van PONPIEDOM

baby en kida

DE TOL
kerkstraat

9a
Vorden

Laat
uw

druk-

werk

onze

Wij bieden u
een complete

collectie kaarten
van diverse
leveranciers

DRUKKERIJ
WEEVERS

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

in d'ü Achterhook
p deVr'jdagmaarn op de markt leep ik Hietmaot's Harm tegen 't lief. Hee heit

eigenlijk Harm Roenhorst maor hee is biej 't Hietmaot grootebrach en ok
nao dat hee allanee biej 't Hietmaot weg was hef e die name eholn.in£

Hee was t' ene van de voogdi'je, zo at ze dat vrogger zeien. Offe nog een
vader of moeder had bu'w nooit gewaar ewodn. As jonge van een jaor of
tiene was e biej de Hietmaot's ekommen. Vandoor uut was hee etrouwd
met een deerne uut 't Reurise Broek en zowied aw now wet bunt ze geluk-
kig met mekare. Kinder hebt ze neet, 't schient dat Harm neet zo'n geluk-
kigen start op dizzen eerdbodem hef ehad. Daorumme zal e zelf liever
maor gin kinder hemmen.

Wiej veteln mekare 't een en ander maor Harm had neet volle tied.
"'t Mot met 'n auto nao Drikus".
"Zit ze daor op ow te wachten?".
"Jao now, kiek mar 's, daor steet e".
Van veerten ko'j al wel zien wat t'r an mankeern. De koferbak opestoekt
en de beide achterlichten knetter kapot.

"Waor hej daor in 's hemelsname met tegen an ezetn?".
"Och, zo aj wel wet holle wiej Sinterklaos altied nog biej 't Hietmaot. Dat
he'w ok nao ons trouwen altied edaon. 't Was daor gisteraovund onge-
markt late ewodn en ha'w meschien tevölle haos. Biej 't draaien van 'n
auto knaln ik tegen 'n poer op acher 't huus. Un poer die 'k daor kots zater-
dags zelf nog heb helpen metselen."
"Dan heb iej un mooien duren Sinterklaos dit jaor". Maor daor gaf Harm
gin aosum op.

Wat Harm oaverkommen is deij mien denken an Willem Peters, 't Is al wel
un jaor of wat eleen, dus kan 'k 't hier röstug neerschrieven. Willem had
'n bestelbus die hee wat langer had laotn maakn. Dan kon e zien handel
wat makkelijker nao de klanten brengen. Maor biej 't achteruut ri'jen
dach e neet en de lengte en joog un paar mooie dutten in zien bus.

Hee von 't heel dom van zichzelf en zei d'r in huus maor niks van tegen
zien vrouw Daor kon ze jao bes buutn slaopen. En dan had e ok niks gin
heibelderi'je. De bestelbus wodn mooi opeknapt en d'r kraaien gin hane
nao.

Tot tante pos de rekkening brach. Juus op 'n mokent dat Willem neet biej
de vore was en zien vrouw Anneklen de pos uut de busse haaln. Zee zaog
daor van alles op staon oaver uutdekn en biejspuitn en veural die f.1500,-
die 't geintjen kosten.

Willem hef too gin Sinterklaos kedootjen ekregen veur die dutten. Maor
dat ko'j ok hten, biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.



„Wij zijn er klaar voor...
(ook op zaterdag 14 en zondag 15 december)

DHR. HUININK DHR. TEGER DHR. RUESINK

DECEMBER = ACTIEMAAND IN RUURLO...
oor elke bezoeker
een heerlijke nes

Beaujolais

Bij Fiat Teger staat de actiemaand in
het teken van een GRATIS weekend
in een bungalowpark bij aankoop van
een occasion boven 7.500.-.

Uiteraard zijn ook alle nieuwe Fiat
modellen aanwezig waaronder de
alom geprezen
Fiat Marea en Marea Weekend
Op al onze nieuwe auto's kunnen wij
u 36 maanden uitgestelde betaling
verlenen.
Informeer in onze showroom naar
deze wel zeer aantrekkelijke
voorwaarden.

- Ruesink biedt tijdelijk alle
Eurocasions vanaf 10.000.- aan met
1 jaar garantie * of 6 maanden
uitgestelde betaling* of 1.000.-
accessoires *

- Alle nieuwe Citroëns met
knalaanbiedingen.

- 14 en 15 december zijn er leuke
clowns om de kinderen te
vermaken.

Tevens zijn er spelers van De
Graafschap met gratis posters.

- Informeer naar de voorwaarden.

F I A T
Autobedrijf

TEGER B.V
Stationsstraat 18, Ruurlo

RUESINK

Tot 5000,- voordeel
op onze

occasions

Huinink heeft op de eindejaarsshow
een primeur.
Het publiek kan namelijk
kennismaken met de totaal nieuwe
Subaru Justy.

Uiteraard staan ook de Vivio, Impreza
en Legacy klaar voor een
alleszeggende proefrit.

Kopers van een nieuwe of gebruikte
auto kunnen ook nog een diner voor 2
personen tegemoet zien.
Een bezoek aan Huinink - de moeite
waard.

December actie-maand staat bij
Deunk-Hendriksen in het teken van
de occasions.
Maar liefst f 5.000.-, dat kan het
voordeel zijn bij aanschaf in deze
maand.
Voor elke bezoeker ligt er een leuke
attentie klaar.
En natuurlijk showen we de nieuwe
Volvo S en V modellen en de nieuwe
Polar uitvoeringen. Een primeur is de
S40 en V40 Turbo diesel vanaf
f 49.900.- af fabriek.
Wij heten u van harte welkom op onze
eindejaarsshow.

SUBARU

GARAGE

HUININK V.O.F
Spoorstraat 14, Ruurlo

2e kerstdag geopend 2e kerstdag geopend

VOLVO
Automobielbedrijf

DEUNK-HEIT 'IKSEN
Groenloseweg 13A, Ruurlo



Ook dat is Albert Heijn
met het oog op Uw Kerstdis

ROOMBOTER 250 gram

CHAMPAGNE diverse soorten vanaf

AH KERSTTHEE 20 zakjes

BAVAROIS aardbei of kaneel 750 ml_

MALSE BIEFSTUK 100 Sram_

1,26 COTES DU RHÖNE VILLAGES

KERSTSTOLLEN keuze uit 9 soorten
750 gram vanaf

"laudum" fles 9,95

3,25
MINI ROOMBOTER CROISSANTS s stuks 2,49

KIPFILET 100 gram 1 ,99

0,99BOERENKOOL panklaar 300 gram

Hengelo (Gld.) Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo

nu prachtig versierd en oergezellig.

't "Rompertje"
Voor: * leuke, 2e h, kinderkleding

* kreatieve kinderfeestjes
* leuke kerstkadootjes en kerstkaarten

Open: donderdags: 9.00 tot 12.00 uur
13.30 uur tot 17.00 uur

Vrijdag: 9.00 uur tot 12.00 uur.
Tijdens de decembermaand ook open op
zaterdag 14 en 21 december van 10.00 uur
tot 12.00 uur.

Tot ziens
t "Rompertje"

Dorpsstraat 5, Vorden
Tel.: 0575 - 55 40 59

O O O

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 L3G ZUTPHKN
(incl. terrein Revelhorst)
v (0575) 52 28 l G

BDVAfi

O
IL

D

Kerstsbakjes maken
Nutsfloralia houdt weer haar jaarlijkse
middag/avond om

Kerstbakjes
te maken
op 12 december van 13.3O tot
15.30 uur en van 2O.OO tot 22.00
uur in het Dorpscentrum.

De leiding is in handen van dames
van het bestuur.
De entree is gratis en eventuele mate-
rialen kunt u tegen vergoeding kopen.

Handig is het om wel een mes en tang
mee te nemen en verder materiaal wat
u denk te gebruiken.

Is uw drukwerk vakwerk geworden, dan komt 't van Weevers uit Vorden.

vindt u alles, behalve hoge prijzen
AANBIEDINGEN VAN MAANDAG 9 DECEMBER T/M ZATERDAG 14 DECEMBER 1996

ONZE VLEESTOPPERS:

VARKENSROLLADE

GEKRUID GEHAKT

CORNKIPSTICKS

1 kilo van 15.90 voor

1 kilo van 10

per 5 stuks nu

9,80

7,98

4.90

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAnELING:

SPRUITEN

ELSTAR HANDAPPELEN

RODE GRAPEFRUITS

net * 750 gra^ 1.98 voor 0,98

zak a l V-k i lo van 2.98 voor 1,98

schaal a 4 stuks van 2,98 voor 1,98

VOOR UW ONTBIJT:

AFBAKBROODJES
KERSTSTOL met banketbakkersspijs

10 stuks van 2.99 voor 2,49

750 gram NU 3,98

SNIJVERSE VERGEERKAAS

JONGE KAAS

STEGEMAN GEBRADEN GEHAKT
(Z.A.V.-verpakkingj

1 kilo van 10,98 voor

100 gram van 1.69 voor 1,29

Vergeet niet te profiteren van de waardebonfolder.
Een greep hieruit:

ABEE ZALM- OF
KIPKERRIESALADE

MILKA CHOCOLADE
REUZENTABLET

OLAVIENNETTA
IJSTAART

(nu met bon 2,— korting)
1 bak 500 gram 5,98

(nu met bon 1,5O korting)
1 reep è 300 gram 3,99

(nu met bon 1,50 korting)
1 liter 6,99

Geen waardebonfolder ontvangen, vraag dan na bij Diana of
Jeanet van de kaas-/vleeswarenafdeling

December-toppers, hieruit een keuze:

GALERIE ZEEVRUCHTEN BONBONS

EDAH RAGOUT blik div. smaken

DOUWEEGBERTS Excellent Koffie

BONA MARGARINE kuip

MERCI PUR, MOCCA- OF MELKROOM

HEINEKEN EINDEJAARSBIER 1997
6 flesjes met gratis glas

250 gram van 4,95 voor

400 gram van 2.19

500 gram van 8,58 voor

500 gram van 2,45 voor

125 gram van 2,99 voor

WEG = PECH nu

3,95
199
5,99
199
2,49

10,95

De 3 principes van Edah: • Prettig winkelen
• Compleet assortiment • Scherpe prijzen.

De openingstijden zijn:
maandag t/m donderdag
vrijdag
zaterdag

8.00-20.00 uur
8.00-21.00 uur
8.00-16.00 uur

Raadhuisstraat 53, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 20 00

Edah G. BOTTERMAN B.V.



Nieuw filiaal voor Drukkerij Weevers in Zelhem

Sinterklaas opent Weevers Druk

Sinterklaas heeft op donderdag-
middag 5 december het nieuwe fi-
liaal van Drukkerij Weevers in Zel-
hem geopend. De Goedheiligman
had op deze toch al zeer drukke dag
tijd gevonden om naar de Halsweg
3c af te reizen waar hij samen met
twee Zwarte Pieten de openingshan-
deling verrichtte. Weevers Druk is
het tweede filiaal dat Drukkerij
Weevers dit jaar heeft geopend. Op
22 augustus gingen in Ruurlo de
deuren van Studio Contact open.

Diverse mensen waren afgelopen don-
derdagmiddag naar Zelhem gekomen
om filiaalhoudster mevrouw A. Hee-
rink en de heren L.G. Weevers jr en en
L.G. Weevers sr te feliciteren met de
opening van het filiaal. Sinterklaas
bracht zijn felicitaties over op een zeer
originele manier. Allereerst overhan-
digde hij de directie van Drukkerij
Weevers en mevrouw Heerink een ge-
boortekaartje. Dit was het geboorte-
kaartje van het nieuwe filiaal. Daarna
ging hij over tot de "huwelijksceremo-

nie". Aangezien mevrouw A. Heerink
een zakelijk huwelijk was aangegaan
met Drukkerij Weevers, dacht Sinter-
klaas dat het een aardig idee was om
haar maar meteen in de echt te verbin-
den met algemeen direkteur L.G. Wee
vers jr. Zowel het "kersverse bruids-
spaar" als de aanwezige gasten konden
deze grap van Sinterklaas wel waarde-
ren.
Weevers Druk in Zelhem is van alle
markt thuis. Naast familiedrukwerk
(geboorte-, huwelijks- en uitnodigings-

kaarten) kan men hier ook terecht voor
handelsdrukwerk in de breedste zin
van het woord. Men moet dan denken
aan visitekaartjes, brochures en fol-
ders.
Weevers Druk onderhoudt zeer nauwe
contacten met Drukkerij Weevers in
Vorden. Hier wordt alles gedrukt en af-
gewerkt tot in de puntjes. Naast de fi-
lialen in Zelhem en Ruurlo heeft Druk-
kerij Weevers uit Vorden ook een vesti-
ging in Zutphen en agentschappen in
Warnsveld, hengelo en Steenderen.

(Door Jan van der Blom en Annelies Jongejan)

De komende weken staan weer helemaal in het teken van
de kerstviering. Alle aanleiding dus om eens een bezoek
te brengen aan de kerstmarkten. Ook België heeft een
hele serie aantrekkelijke kerstmarkten, alleen is het goed
even te informeren op welke dagen, want de periodes zijn
erg verschillend. Antwerpen bijvoorbeeld heeft een kerst-
markt van 13 tot 15 december. Brussel van 29 november
tot 8 december. Oostende begint op 15 december en gaat
door tot 15 januari! De bekende kerstmarkt van Luik
duurt dit jaar van 7 tot 24 december.
Een volledig overzicht van de kerstmarkten is gratis te krij-
gen op het Belgisch Verkeersbureau, Kennemerplein 3,
2011 MH Haarlem, tel. 023-5344434. Fax 023-5342050.

Kerststallen in de Belgische Kempen
Wie het leuk vindt om kerststallen te bekijken, die kan zijn

h a o o k dit jaar ophalen in de Belgische Kempen. In de
dorpen en steden in dat gebied staan meer dan 300(!)
k e r s t s t a l l e n .
Allemaal totaal
verschillend. Op
sommige plaat-
sen worden er
voorstel l ingen
van het kerstspel
gegeven. De
grootste kerststal
staat in Bornem,
in de St.
Bernardus-abdij.
Daar is van 7
december tot 6
januari de
'Grande Chrèche
du Soleil' te zien.
Deze kerststal is
17 meter breed
en 5 meter diep.
Vorig jaar stond
deze kerststal in
Parijs en trok
daar 60.000 bezoekers. Hij is gebouwd tegen een ach-
tergrond van een provencaals dorp en door middel van 50
automaten worden er 224 figuren in beweging gebracht.
Informatie over de kerststallen in de Kempen krijgt u via
tel. 00323/2162810. Meer over de kerststal in Bornem via
tel. 00323/8990000

IJsbaan op Brussels Grote Markt
Op 20 december wordt op de Grote Markt in Brussel een
ijsbaan van 800 m2 geopend. Tot 5 januari kan men daar
de smalle ijzers onderbinden (schaatsen zijn ter plaatse te
huur). Er zijn allerlei activiteiten op en rond de ijsbaan die
dar prachtig verlicht en geflankeerd door een reusachtige
kerstboom en de traditionele kerststal een bijzondere
attractie vormt.

ilt u in de komende dagen gaan kijken, ruiken en proe-
ven op de
Duitse kerst-
farkten dan
kan dat- vlak
over de grens
op de kerst-
markten in
Keulen en
Aken. De kerst-
markt in Aken
duurt van 25
november tot
22 december. In
Keulen één dag
langer net als in
Düsseldorf en
Eisen.
Bijzonder aan-
trekkelijk maar
wel heel wat
verder zijn ook
de kerstmark-
ten van
München en Augsburg.
De oudste kerstmarkt is die van Dresden, de zogenaamde
Stiezelmarkt, waarvan al in 1434 gewag wordt gemaakt.
Meer over de Duitse kerstmarkten kunt u te weten komen
bij het Duits Verkeersburo, Trade Park Zuidoost,
Hoogoorddreef 76 1101 BG Amsterdam tel. 020-
6911293. .A .,0. A. .,*. ..6, .,4, .a,

De kerstmarkten beginnen zo langzamerhand ook in ons
eigen land een traditie te worden, vooral in Limburg. Een
heel bijzondere kerstmarkt is daar die van Valkenburg,
waar voor de 11e maal de kerstmarkt in de Gemeentegrot
wordt gehouden. Tachtig meter onder de grond in de
feestelijke versierde mergelgrotten hangt dan een heel
speciale kerstsfeer.
Deze markt duurt van 7 tot 22 december.
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Voetbal

Loenermark l - Vorden 11-0
Vorden begon sterk. Aanvallend werd
Loenermark onder druk gezet. Mare
van der Linden kreeg een paar kansen,
maar zijn kopballen troffen geen doel.
Uitblijker Rob Enzerink sleepte het elf-
tal steeds mee naar voren. In de 20e mi-
nuut werd Hugo van Ditshuizen bin-
nen de beruchte lijnen gevloerd.
Dennis Wentink schoot de toegekende
penalty echter keihard op de paal. Een
paar minuten later schoot Erik Alijzen
van Loenermark hard in. Marinho
Besselink pareerde dit schot. De bal be-
landde op gelukkige wijze op het
hoofd van Adrie Molendijk. Deze kopte
de bal inhet lege doel: 1-0.
Vorden drong fel aan, doch echt kan-
sen kreeg men niet. In de slotfase van
de erste helft moest Marinho Besselink
gestrekt naar de hoek om een tweede
treffer te voorkomen. Na de theepauze
wederom een aanvallend Vorden. De
hoge ballen waren echter een kolfje
naar de hand van de boomlange doel-
man van Loenermark. Halverwege de
tweede helft moest ook Ronald de Beus
binnen de beruchte lijnen handelend
optreden. De scheidsrechter kende een
penalty aan Loenermark toe. De door
Alexander Kruk ingeschoten bal werd
door Marinho Besselink gestopt.
Loenermark groef zich nu in het zes-
tienmeter gebied in. Peter Hoevers
kreeg nog een paar kansen, maar wist
uit de moeilijke hoeken niet te scoren.
Een kwartier voor tijd kwamen Rob
Enzerink en de doelman van Loener-
mark met elkaar in aanraking. Rob
moest geblesseerd het veld verlaten.
Invaller Erik Oldenhave kon het tij ook
niet keren. Een ongelukkige nederlaag
voor Vorden. A.s. zondag is Vorden
vrij. Op zondag 22 december speelt
Vorden thuis tegen Zutphen.

Uitslagen
Ratti Al - Vorden Al 0-2; Vorden BI -
Reunie BI 1-2; SHE Bi - Vorden B2 1-1;
Diepenveen C2 Vorden Cl 3-3;
Warnsveld D2 - Vorden Dl 0-14;
Markelo El - Vorden El 3-3; Longa E3 -
Vorden E2 9-2; Vorden E3 - Veldhoek El
4-4; Vorden Fl - SVBV Fl 2-0.
Loenermark l -Vorden l1-0; Vorden 2 -
Lochem 2 1-1; Vorden 3 - Witkampers 4
4-1; Vorden 6 - Brummen 5 2-5.
Programma
.Diepenheim BI -Vorden BI; Warnsveld
B2 Vorden B2; Vorden Cl - Warnsveld
C2; Vorden Dl - Be Quick Dl; Vorden El
- Klein Dochteren El; Vorden Fl - DEO
Fl; Vorden F2 - Dierense Boys Fl; Be
QjuickFS- Vorden F3.
Vios B2 - Vorden 2; Ruurlo 3 - Vorden 3;

Vorden 4 - Baakse Boys 3; SCS 2 - Vorden
5; Vorden 6 - Vorden 6.
EGW - RATTI
Ook in deze wedstrijd had trainer
Freddy Hagens weer een handvol bles-
sures, met behulp van enkele zater-
dagspelers kon Ratti toch nog met 13
man vertrekken.
De eerste helft was duidelijk voor
EGW, zij hadden het meeste balbezit
en lieten de bal het werk doen. Door
een verdedigingsfout kwam EGW na
10 minuten op een 1-0 voorsprong.
Ratti kreeg hierna nog enkele kansen
om op gelijke hoogte te komen, maar
de voorhoede sprong slordig met die
kansen om, het was juist EGW die uit
een snelle counter het net wel kon vin-
den. Ratti bleef gewoon hun eigen spel
spelen, dit resulteerde in een paar leu-
ke aanvallen, uit een van deze aanval-
len kon Oscar Bleumink uit een penal-
ty scoren nadat Willie Smalegoor ge-
vloerd was binnen de zestien.
Na rust kwam Ratti gelijk weer goed
uit de startblokken, maar ook nu wer-
den de kansen niet benut. Doordat
Ratti zich meer op de aanval concen-
treerde dan de verdediging, kon EGW
uit twee snelle counters de 3 en 4-1 la-
ten aantekenen. Ratti liet zich echter
niet van de wijs brengen en kwam bin-
nen 15 minuten weer gevaarlijk dicht-
bij. Sandor Verkijk wist tweemaal te
scoren. Met een 4-3 op het scorebord
en nog 7 minuten te gaan zat EGW he-
lemaal in d^^rdrukking. Maar het ge-
luk stond n^t aan Ratti zijde, in de
laatste minuut werd een schot van
Oscar Overbeek nog van de lijn ge-
haald, waardoor Ratti met lege han-
den terug giflg naar de Kranenburg.

Uitslagen
Ratti Al - Vorden Al 0-2; Erix BI - Ratti
BI 0-2; Wilhelmina SSS C2 - Ratti Cl 5-1.

Programma
Ratti Al - Witkampers Al; Sp. Lochem
B2 - Ratti BI; Ratti Cl - Gazelle Nieuw-
land C2.
Ratti l - GSV '63 1; Ratti 2 - Sp. Brum-
men 6; Zutphania 6 - Ratti 3; Ratti l (da-
mes)-Wilp 1.

Uitslagen Socii
Soci C - Kotten C 6-1; Witkamp A - Soci A
4-3.

Soci - KI. Dochteren 3-1; Ruurlo 3 - Soci 2
4-3.

Programma 14-12
Ratum C - Socii C; Socii A- Diepenheim A.

Deo - Socii; Socii 2 - Erics 2; Be Quick 5 -
Socii 3; Socii 4 - B Quick 6; De Hoven 5 -
Socii 5; Sport. Brummen 7 - Socii 6.

Volleybal

Dash Sorbo - Hevo
Het damesteam volleybal uit Vorden
heeft afgelopen zaterdag tegen Hevo uit
Heino gespeeld. Beide teams hadden 6
punten uit 7 wedstrijden. Na zaterdag
werd dat dus anders. Eén van de ploe-
gen kreeg er punten bij zodat er een
verschil tussen de teams ontstond. Dat
gold voor het thuisspelende team Dash
Sorbo. Ze waren beter dan Hevo. Door
weer een slechte start van Dash Sorbo
verloren ze de eerste set met 11-15. Dash
Sorbo schakelde de turbo in en won de
tweede set met 15-13. Er werd wel veel
gerommeld. Zelfs de trainer/coach was
aan het rommelen. Dat was in de derde
set het geval. Hij had het opstellings-
briefje verkeerd ingevuld, zodat er veel
verwarring ontstond. De kopjes werden
er goed bijgehouden zodat deze set
toch gewonnen werd met 16-14. Tot slot
de vierde set. Deze werd goed afge-
maakt met 15-11. Dash Sorbo was toch
duidelijk de betere.

Uitslagen
7-12: DVO 6 - Dash 5 dames 1-2; Devolco
9 - Dash 6 dames 0-3; SVHarfsen 5 -
Dash 7 dames 3-0; Dash l - Heeten l
meisjes 2-1; Dash 2 - Heeten l dames 3-
0; Dash 23 - Side out l dames 1-3; Dash
4 - ABS 3 dames 3-0; Dash 2 - Side Out 2
heren 3-1; Dash 3 - V^^ttele 2 heren 0-
3; Dash-Sorbo - Hevo^fcnes 3-1.

Programma
Devolco l - Dash l recreanten;
Side Out 4 - Dash 4 dames;
Dash 2 - Wesepe l reo^nten;
Boemerang l - Dash ^Peisjes;
SV Voorwaarts 4 - Dash 3 heren; DVO l -
Dash 2 dames; Havoc - Dash Sorbo da-
mes;
Epse l - Dash l recreanten;
Dash 3 - Dash 2 dames.

Dammen
Huissen - Dostal Vorden 12-8
Het is Dostal nog nooit gelukt om van
Huissen te winnen, en ook dit jaar is
het er niet van gekomen. Dostal verloor
in Huissen met 12-8Met een beetje meer
geluk had er echter meer ingezeten.

Na een snelle remise van Alex Klein (1-1)
wist Henk Hoekman zijn terreinvoor-
deel niet te verzilveren (2-2). Ook eega
Nina Jankovskaja deelde de punten,
maar dan vanuit een mindere positie (3-
3). De partij van Eddy Budé bleek ach-
teraf een sleutelrol te veruvullen. Hij
speelde opponent Mark Kemperman ge-
heel van het bord, maar draaide onder

druk van de klok twee zetten om. Hij
kwam na een finesse in een verloren in
plaats van gewonnen eindspel terecht
(5-3).

Chris Grevers was kansloos tegen
Alexander Baljakin (7-3) en Huissen liep
verder uit na een nederlaag van
Djoumber Beresvilli. Zijn scherpe en ris-
kante partij-opzet kostte veel tijd en in
tijdnood deed een foutieve plakker hem
de das om (9-3). Gerrit Boom speelde re-
mise vanuit een mindere stand (104) en
Hendrik van der Zee kon wat terug
doen met een mooie aanvalsoverwin-
ning (10-6). Henk Ruesink had wellicht
10-8 in de vingers, maar het meerder-
heidseindspel bevatte net geen winst
(11-7). Tenslotte speelde ook Gerrit
Wassink remise, nadat hij na vruchtelo-
ze pogingen om het spel enig aanzien
te geven zelfs nog wat minder kwam te
staan (12-8).

De volgende wedstrijd is pas in het nieu-
wejaar op 4 januar, thuis tegen Priva de
Lier..

Wielersport

Zondag 15 december organiseert de
VRTC de Achtkastelen rijders weer haar
jaarlijkse veldtoertocht.

Dit jaar is het alweer het 3e lustrum
dus voor de 15 jaar. De VRTC heeft hier
mee een goede naam opgebouywd vo-
rig jaar ruim 800 deelnemers uit geheel
Nederland.
De afstand van deze veldtoertocht is
±42 km met een rustplaats.
Speciaal voor jeugdige rijders heeft de
VRTC ook een kortere tocht uitgezet die
onder begeleiding van zeer ervaren
veldrijden kan worden gereden.

Gestart wordt er van afliet gemeentelij-
ke Sportpark in Vorden aan de oude
Zutphenseweg.

Bridge
BZR Vorden
Uitslagen van woensdag 4 december
1996
Groep A :1. Elferink/v. Uffelen 58.9;2. v.
Gastel/Vruggink 57.8; 3. v. Burk/Hen-
driks 54.2.
Groep B
l,. Bouman/Sne 63.5; 2. mv/hr. de Bruin
60.4; 3. Hooyveld/v.d. Schaaf 53.6.

Bridgeclub Vorden
1. Bergman/hr. van der List 65.6%; 2. mv.
Meijers/Wullink 64.9%; 3. van Burk/
Hendriks 62.8%.

Kerstmarkt
op woensdag 77 december

in en rondom

osrand

Aanvang 14.30 uur
de kerstmarkt duurt tot "20.30 uur

KERSTKAARTEN

NIEUWJAARSKAARTEN
I?e nieuwe collectie wenskaarten voor
kerstdagen en jaarwisseling ligt bij ons

alweer te** inzage voor uf
Zee*1 ruime IOCMS in originele kaarten,

van sober tot zeer uitbundig,
voor bedrijven en particulieren.

Wij ontwerpen ook kerst- en nieuwjaars-
kaarten, qeKecl naar uw eigen wensen.

Bestel uw kaarten tijdig bij:

DRUKKERIJ
WEEVER8

Harrie Mentink uit
Wichmond wint
NK Driebanden 2e klas
Harrie Mentink uit Wichmond is Ne-
derlands Kampioen geworden bij de
NK driebanden tweede klas. De natio-
nale finale werd het afgelopen week-
end gehouden in zaal Leemreis in
Hengelo. Er deden in totaal 8 biljarters
mee aan deze strijd. Volgens Mentink
waren de deelnemers allemaal even
goed. "Ik heb gewoon het meeste geluk
gehad", aldus de bescheiden biljarter.
Harrie Mentink is in het dagelijks le-
ven eigenaar van café D'n Olden Kriet
in Wichmond.

Bejaardensoos
De Bejaardensoos Vierakker-Wich-
mond houdt op vrijdag 20 december
haar kerstviering in het Ludgerusge-
bouw. Naas frater B. Broekman zal ook
het RK zangkoor haar medewerking
verlenen aan deze avond.

Plattelandsvrouwen
De afdeling Vorden van de Nederland-
se Bond van Plattelandsvrouwen viert
woensdagavond 18 december het kerst-
feest in de Herberg. Deze kerstviering
wordt muzikaal omlijst door muziek-
groep Sound of Joy.



9 Stichting Welzijn Ouderen Vorden
VORDEN

Raadhuisstraat 6, 7250 AB Vorden, telefoon 0575-553405 (postadres: Postbus 79)

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

S T I C H T I N G Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan zijn. In deze rubriek
W E L Z I J N geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voorzieningen voor ouderen en over het
O U D E R E N ouderenbeleid in het algemeen.

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD
De SWOV zoekt voor het rondbrengen
van de maaltijden vrijwilligers die eens
in de 5 weken één week voor dit doel
wil rijden. In die week moeten de maal-
tijden op de dinsdag- en de donderdag-
morgen tussen 9.00 en 10.00 uur en op
vrijdagmiddag na 15.00 uur worden be-
zorgd .Vergoeding f 0.60 per km.
Voor de dagopvang worden vrijwilli-
gers gevraagd die bereid zijn eens in de
3 weken bezoekers voor de Dagopvang,
op de maandag, woensdag of op de vrij-
dag, 's morgens tussen 9.00 en 9.30 van
huis te halen en 's middags weer naar
huis te brengen. De Dagopvang vindt
plaats in het Verzorgingshuis "de
Wehme".

Voor de Open Tafel vragen wij vrijwilli-
gers die eens in de twee of drie weken
van half 12 tot l uur beschikbaar zijn
en willen zorgen voor een gedekte ta-
fel, het rondbrengen van het eten en
voor de nodige gezelligheid. De Open
Tafel vindt plaatst in de Wehme.U kunt
zich voor dit vrijwilligerswerk melden
bij de SWOV.
Voor informatie kunt u terecht bij de
SWOV van maadag t/m vrijdag tussen
9.00 en 12.00 uur. Raadhuisstr. 6, tel.
0575 553405.

CURSUSSEN
Tijdens de informatiemarkt van 7 ok-
tober 1996 in het Dorpscentrum is aan
de SWOV gevraagd een curcus Engels
voor ouderen, 'n cursus voor begin-
nend schilderen en bridgen op gang te
brengen.De SWOV heeft een adverten-
tie in het Contact geplaatst.Voor de
cursus Engels voor ouderen hebben

zich tot nu toe 7 senioren gemeld.
Aanmelden kan nog steeds.Voor de cur-
sus bridgen hebben zich 2 senioren ge-
meld. Dit is nog te weinig om een cur-
sus te starten. We hebben iemand be-
reid gevonden die de cursus bridgen
wil leiden. Tijdstip in overleg met de
groep.

Voor de cursus beginnend schilderen
heeft zich helaas nog niemand gemeld.
Twee jaar geleden en vorig jaar is er
een groep met zo'n cursus gestart en
nog steeds komen de leden op de
woensdag- of de vrijdagmiddag met
plezier bij elkaar om te schilderen. De
middagen zijn dan ook reuze gezellig.
Toch eens proberen!

HOBBYRUIMTE
De SWOV heeft een hobbyruimte ter
beschikking gekregen voor ouderen
die willen hobbyen maar hiervoor
thuis geen geschikte ruimte en goed
materiaal hebben.Na aanvraag is uit
het fonds zomerpostzegels een bedrag
van f 4000,- ontvangen voor de aan-
schaf van de benodigde materialen.Er
hebben zich al enige ouderen gemeld
die van de hobbyruimte gebruik willen
maken.

We zoeken echter nog enkele vrijwilli-
gers die voor d^^pgeleiding van de
hobbyisten willen^rorgen.

Senioren die belangstelling hebben
voor een van bovenstaande cursussen,
die gebruik willen maken van de hob-
byruimte of de h^^yïsten willen bege-
leiden kunnen zi^ aanmelden bij de
Stichting Welzijn Ouderen Vorden.

OPROEP VOOR BEZOEKERS AAN
HET VERPLEEGHUIS
Familieleden, die patiënten in het
Verpleeghuis willen bezoeken, beschik-
ken niet allemaal over een auto. Het
openbaar vervoer biedt nog niet vol-
doende uitkomst. De verbinding tus-
sen Vorden en het Verpleeghuis is
slecht.
De Stichting Welzijn Ouderen Vorden
(SWOV) gaat er van uit dat veel autorij-
dende bezoekers wel eens andere be-
zoekers mee te nemen, als ze maar wis-
ten wie de bezoekers zijn.

De SWOV wil proberen deze bezoekers
met elkaar in verbinding te brengen.
Zij verzoeken daarom zowel bezoekers
met vrije ruimte in hun auto, als de ou-
deren die graag mee willen rijden zich
te melden bij de SWOV, Raadhuisstr. 6,
tel. 553405.

In tijd van nood biedt de SWOV de hel-
pende hand aan ouderen die met ver-
voersproblemen zitten. Vrijwilligers
uit de Centrale Vrijwillige Hulpver-
lening zorgen dan voor vervoer (f 0,45
per km ).

OPENINGSTIJDEN SWOV TUSSEN
KERSTMIS EN NIEUWJAAR

Het kantoor van de SWOV^^an 30 de-
cember 1996 t/m 3 januarr^97 alleen
geopend tussen 9.00 en 10.00 uur.

DE STICHTING WELZIJN OUDEREN
VORDEN WENST U FIJNE FEESTDAGEN
EN EEN GEZOND EN GOE^p97.
Op 4 januari staan wij ̂ ^r voor u
klaar!

Een aftrekpost
voor nu,

en een leuk
bedrag voor later

Informeer snel na.
Rabo Koopsompolis

—f*N

De koopsompolis van de Rabobank is Om te bewijzen dat dit geen lo/.c woor-

één van de meest aantrekkelijke aanbiedingen den z i jn , vertelt onze financieel adviseur

op dit gebied. Als u nu een polis afsluit, kunt u graag wat een Rabo Koopsompolis u

u 'm opvoeren als aftrekpost op uw aangifte- oplevert. Ook stemt h i j de polis geheel af op

formulier 1996. Maar naast dit fiscale voor- uw persoonlijke wensen.

deel heeft de Rabo Koopsompolis ook een Kom snel langs voor

zeer hoog rendement. deskundig advies.

Rabobank
Graafschap-West

kantoren te
Vorden, Zutphenseweg 26
Hengelo, Raadhuisstraat 21
Steenderen, Burg. Smitstraat 21
Keijenborg, St. Janstraat 44
Baak, Wichmondseweg 13a
Wichmond,
Baron van der Heijdenlaan 3

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Bomenbelang Vorden
zet zich in voor
behoud van acaria's
De gemeente Vorden wil alle 66 aca-
cia's langs de Wildenborchseweg vel-
len. Het gaat hier om bomen op het tra-
ject tussen de Ruurloseweg en de Oude
Zutphenseweg. Bomenbelang Vorden
vindt de argumenten die de gemeente
Vorden aanvoert om hiertoe over te
gaan ronduit zwak. De belangenvereni-
ging zal daarom een bezwaarschrift bij
de gemeente Vorden indienen.
Reeds enkele jaren vragen de acacia's
langs de Wildenborchseweg om extra
aandacht. Volgens de gemeente Vorden
moeten er vrijwel ieder jaar enkele van
deze bomen om verschillende redenen
geveld worden. De bomeninspectie
geeft voor dit jaar geen urgente matre-
gelen aan. Wel is het zo dat een aantal
acacia's waterlot heeft, de kronen licht
dood hout bevatten en bij een aantal
lichte zwamaantastingen zijn gecon-
stateerd. De provincie gaat binnenkort
het kruispunt van de Wildenborchse-
weg en de Ruurloseweg aanpassen. Als
gevolg hiervan zal een aantal acacia's
moeten wijken. De gemeente heeft
hiervoor reeds een kapvergunning ver-
leend aan de provincie. Omdat de bo-
men jaarlijks extra zorg vragen en de
toekomstverwachtingen voor deze bo-
men volgens de gemeente twijfelachtig
zijn, vindt men het nu een goed mo-
ment alle 66 acacia's te rooien en tot
verjonging over te gaan. Het is de be-
doeling om op dit traject groene beu-
ken te herplanten.
Bomenbelang Vorden moet niets we
ten van de plannen van de gemeente.
Volgens mevrouw M. Tissing gaat hiet
hier om gezonde bomen. "Maar veel be-
langrijker is dat deze laan de enige aca-
cialaan in Vorden is", vertelt ze.
"Acacialanen zijn sowieso al zeldzaam.
De bomen zijn rond de 75 jaar oud,
monumentaal en overwegend in goede
conditie. Dus nog lang niet afgeschre-
ven. Daar komt nog eens bij dat
Acacia's op hogere leeftijd pas echt de-
coratief worden. De belevingswaarde
van deze laan wordt daardoor sterk ver-
groot. Niet onbelangrijk is verder de
waarde die acacia's heben voor insek-
ten". Verder plaatst Bomenbelang
Vorden vraagtekens bij de voorgestelde
aanplan van beuk. Met name aan de
oostzijde van de Wildenborchseweg
zullen de jonge beuken volgens Bo-
menbelang sterk onder druk komen te
staan. "Er is weinig of geen ruimte voor
de beuk om recht omhoog te groeien.
Wij verwachten dat veel van de jonge
beuken schuin oer de weg zullen gaan
groeien en dit geeft in de toekomst ze-
ker problemen".

335.000 gulden ingezameld voor Dorpskerk:

Geldwervingscommissie haalt
streefbedrag van 500.000 niet
De Geldwervingcommissie van de
Dorpskerk streefde er in 1995 na
om in anderhalf jaar tijd 500.000
gulden in te zamelen voor de res-
tauratie van de Dorpskerk. Deze an-
derhalf jaar zitten er inmiddels
ruimschoots op en de Geldwer-
vingscommissie is blijven steken op
een bedrag van 335.000 gulden. Het
ziet er naar uit dat de kerk het res-
terende bedrag voor haar rekening
moet nemen. Volgens voorzitter B.
Regelink van de Geldwervingscom-
missie was het bedrag van 5 ton
misschien wel iets te hoog gegre-
pen. "We moeten ook niet meer pra-
ten over dat bedrag. Want dat halen
we gewoon niet", zegt hij.

Op dit moment is de eerste fase van de
restauratie van de Dorpskerk afgerond.
Het gaat hier om de restauratie van het
dak, het orgel en de plafonds. Het is de
bedoeling dat in 1997 de vorig jaar ont-
dekte 16e eeuwse plafondschilderin-
gen onder handen worden genomen.
Op dit moment is hier nog geen geld

voor. De Geldvervingscommissie hoopt
door middel van een subsidie van
Monumentenzorg deze restauratie te
kunnen bekostigen. Verder wordt het
ook hoog tijd dat de buitenmuren, de
vensters en de glas in lood ramen on-
der handen worden genomen. Met wat
voor acties de Geldwervingscommissie
binnenkort gaat komen, kan B.
Regelink nog niet zeggen. "De mensen
zijn een beetje actiemoe. Er zijn de
laatste tijd zoveel acties geweest van
verenigingen. Op dit moment kan ik
nog niet vertellen wat we gaan doen",
zegt hij.
Sinds november 1995 zijn er geen acti-
viteiten meer georganiseerd door de
Geldwervingscommissie. Verder is het
zo dat diverse leden van deze commis-
sie om verschillende redenen hebben
bedankt. De commisie bestaat op dit
moment uit B. Regelink, H. Vrielink, G.
Bochelman en mevrouw M. Aartsen-
den Harder. Er zijn nog verschillende
kaarsen en handdoeken in voorraad
met daarop een afbeelding van de
kerk. Deze zullen nog aan de man ge-
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Trekkingslijst 26 november 1996
15 vleespakketten

B. Steenbreker
H. Vischers
A. Vruggink
Henny v. Hamond
Manon en Twan Groot
S. Kosse
D. Hengeman-Bosum
Mevr. Pijpers
G.H. Slagman
L. Alofs
R.M. Grotenhuys-Boers
PJ. Jansen
M. v. Embden
B. Gotrink
J. Wassink

Molenweg 26
De Boonk 43
Beekl. 15
B. v. Hackfortweg 6
Insulindelaan 7
Almenseweg 17
Hengermanhof 13
Stationsweg 10
Almenseweg 38
Vordenseweg 3
Stationsweg 5
H.K.v. Gelrewegl2
Wientjesvoortseweg 12
Lamkampweg 2
Bergkappeweg 4

40 verrassingspakketten
Frans Berentscn
A. Wissink-Geurts
Menkveld
Rietman
B.H. Groot Jebbink
Harinah Kool
B.R. Eijkelkamp
W. Kleinstapel
A. Bosch
F. Letterie
H.Lubbers
Arjan Wilgenhof
H. Vos
J.W. Golstein
A. Velhorst
J. Harmsen
Fam. Kuhlemeier
B. Jurriens
D. Gotink
De Jonge
Mevr. R.H. Pen
C. Corts
G. Wesselink
J. Brinkman
B. Bekker
S. ten Have
J. Korenblek
Funke
J. Ledeboer
F.A. Heuvelink
Hendrik van de Zee
Hendriks
Inge Klein Brinke
A. Abbink
M. Sterk
W.F. Hiddink
M. Katier
W. Koetschruiter
L. Pardij s
Kriek

Eikenlaan 20a
HetElshof6
Kerkstraat 15
Geesinkweg 11
Almenseweg 41
Hofstr. 38
De Haar 40
Ottenkampw. 20
De Eendracht 24
Hamminkweg l
Vordenseweg 17
De Haar 22
H.K. v. Gelreweg 32
Enkweg 8
Het Stroo 16
Het Vaarwerk 22
J.D. Pennekampweg 27
Hoetinkhof32
Insulindelaan 15
Burg. Gallé 53
Beukenlaan 4
Kmmerinckweg 8
Rietgerweg 2
Deldenseweg 5
Almenseweg 24
Kostcdeweg 3
Ruurlosewcg 36
Galléestr. 19
Dr. v.d. Hoevenlaan 21
Oude Borculoseweg 14
Mercatorplein 83
Uilenstraat 13
Oude Ruurloseweg 3
Wildenborchseweg 17
Lindeseweg 33
de Docschot 2
Hoetinkhof 76
De Boonk 15
HetElshoflö
Het Jebbink 38

Vorden
Vorden
Withmond
Vorden
Vorden
Vorden
Warnsveld
Vorden
Vorden
Baak
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden

Vorden
Vorden
Vorden
Warnsveld
Vorden
Hengelo G.
Vorden
Keijenborg
Vorden
Vorden
Hengelo G.
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Hummelo
Vorden
Vorden M
Vorden "
Warnsveld
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden é
Vorden
Vorden
Vorden
Ecfde
Warnsvc-ld
Apeldoorn
Keyenborg
Barchem
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden

M.Fokkink
Berendsen
J.D. van Veldhuizen
Jeroen Fleming
W. Lohuis
J. Eckhardt
J.H. Gotink
J. Doornink
H.R. Strang-Donk
Helma Meijerman
H.B.A. Schoenaker
S. Duys
J. Heuvelink-Rietman
H. Nijland
Elly v. Geenhuizen
M. Lubbers
B. Heijenk
Koen Kruip
Olivier v. Helden
Hendriksen
T. Tak
M.G.J. Veenink
HJ. Knoef
fam. Schoo
F. Besselink kunst
A.H. Bosch
G. Eijkelkamp
H. Scheffer
Ab Velhorst
H. Tennissen
H. Groot Rocssink
J. Wiersma
D. Kuiper
M. Roerdink Veldboom
L. Feenstra
Rietman
H.Bruggink
Henk en Joke Aalderink
J.W. Bijenhof
Mieke Polman
Arnie Bosch
F. Oostenenk Bosman
J. Bargeman
S. Stoelhorst
Vruggink
G. Abbinbk
E. te Winkel

l G. Bijenhof
J. Lccgstra
J. Rigterink
Aalber Keijzer
W. Groot Enzerink
H. Pasman
G.J. Oltvoort
F. Boesveld
J. Dijkman
G. Schuppcrs
Marloes Beek

Wiersscrbroekweg 8
Julianalaan 5
Papaverhof 32
Banenkamp 3
Mulderskamp 31
Wilhelminalaan 4
Ijzerhorst 2
v. Lennepwcg4
Pr. Clausln 4
Kerkweide 29
Enkweg 10
Keizer Ottostr. 37
Vierakkerstr.weg 25
Zelledijk 5
Davisweg l
Molenweg 11
H.K. v. Gelreweg 2
Addinkhof15
Mulderskamp 3
Meidoornlaan 28
Kapelweg 18
Vierakkersestraatweg 4
de Voornckamp 19
Vaarwerk 15
Burg. Vundcrinkhof 33
Almenseweg 34
B. v. Hackfortweg 19
Ruurloseweg 31
Het Wicmelink 11
Vogelzang 4
Hengcloseweg 9
Prins Bcrnardw. 22
de Bongcrd 30
Hoetinkhof 137
De l.aegte 3
Het Wiemelink 33
Lansinkweg 4
De Haar 5
de Stroet 28
p/a Insulindelaan 5
v. Heeckerstr. 11
Het Jebbink 35
Hoetinkhof 37
De Steege 5
W. Alexanderlaan 17
v. Bramercnstr. 10
Schoolstr. 15
't Hoge 4
de LaegteTS
Het Hoge 86
Russerweg 22
B. v. Hackfortweg 42
Ruurloseweg 38a
Zutphenseweg 48
Het Wiemelink 67
Kapelweg 10
Brinkerhof 93
Het G u lik 10

Vorden
Vorden
Eefde
Vorden
Vorden
Vorden
Zutphen
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Borculo
Vierakker
Vorden
Velswijk
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Warnsveld
Vierakker
Zutphen
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Wichmond
Vbiden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Zutphen
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vore
VordJ
Vorden
Ruurlo
Vorden
Vorden
Vonj
Vordel
Vorden
Toldijk
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden

rdSF

den

deff

Trekkingslijst 6 decemberl996

Trekkingslijst 3 december!996

15 vleespakketten

Bijl
G.J. Beek
Mej. ter Schot
E.A. KI. Ikkink
H.Ebbink
J. Bannink
A.v.d. Berg
G. Harmsen
A.A. Hoebink
Wissink
Dolman
H.M. te Riele Garsen
F. Hogenkamp
Woltering
J. Westerveld

Galgengoorweg 10
Het Hoge 61
Bieshorstlaan
O. Zutphenseweg 5
Jebbink 9a
Baaksewcg 4
De Voornekamp 27
Overweg 13
Eikenlaan 19
Fr. Ballochilaan 42
Bocdclhofweg 69
de Doeschot 14
Hoetinkhof 96
Het Hoge 28
De Stroet 32

65 verrassingspakketten
G. Kuenen
Rossel
Nipius
G.Bannink
J-A. Overbeek
G.J. Visschers
Petra Geverinck

Almenseweg 20
Koekoekstr. 13
Ruurloseweg 109
B. v. Hackfor tweg 3
Hamsveldseweg 4
Galgengoorweg 6
Molenstraat 44

Vorden
Vorden
Warnsveld
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Lochem
Eefde
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden

Vorden
Vierakker
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Steenderen

15 vleespakketten

P. Hoffenaar
R. Oudsen
H. Nijenhuis
H. Snellink
H. Rietman
J.Th. Ribbers
R. Thalen
J. van Beusekom-Stelling
J. de Rosario
Elsbeth Regelink-
Broekgaarden
B. Korenblek
H. Groot Roessink
L. Overmars
G.J. Dekkers
Vaillant

Het Jebbink 39
Stationsweg 8
Baakseweg 13
Bekmansdijk 4
Boshuisweg 8
Bagijnenland 9
Hoetinkhof 279
Enzerinkwcg l
Almenseweg 35

Brinkerhof 85
Wildenborchseweg 17
Mispelkampdijk 4
Schoolstraat 11
De Eendracht 29
Wildenborchseweg 2

40 vleespakketten
D. Gotink
E. Kroesbergen
G. Huetink
De Wehme
Lindenschot
H. Mulder
Bargeman
D. Klein Hekkelder
A. Heuveling
Oldenhavc
Laurens Besselink
H. Stoltenborg

Ruurloseweg 124
Zutphenseweg 94
Almenseweg 27
Nieuwstad 32
Wiersseweg 78
Het Heijink 9
Horsterkamp 25
Raadhuisstr 14
Addinkhof3
Vosheuvelweg l
de Voornekamp l
Sarinkdijk 2

Vorden
Vorden
Wichmond
Vorden
Vierakker
Zutphen
Vorden
Vorden
Vorden

Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden

Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Ruurlo
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Hengelo G.

C. Kluft
J. Eggink
D. Baauw
Kamerling
HJ. Bosman
M.Berends
H. Haggeman
A. de Koning
F. Derksen
H.J. Wcnnekcr
Pijnappel
Wiggers
H. Chevalking
W.B. Bijenhof
M. Kornegoor
J. Bulten
Cruijsen
D. Heusinkveld
W. Booltink
J.A. Bergenhencgouwen
B. Voskamp
Marjoric Klaassen
J. Temming
B. Gossclink
B. Harmsen-Gr. Jebbink
F. Klein Hcngerman
W. Groot
Obb i n k-Wu es te n e n k
M. Lenselink

het Vaarwerk 9
B. v. Hackfortweg 15
Baron v.d. Heijdenlaan 15
Ruurloseweg 25
Larenscweg 5
Lage Lochemiseweg 8
Dorpsstr. 24
De Stroet13
Addinkhof4
De Steege 11
Beatr ixlaan 22
Banenkamp 9
Schoolstr. 13
Brinkerhof 44
Hoekcndaalseweg 4
Het Kerspel l
Hoetinkhof 80
p/a Molenweg 16
Hoetinkhof 90
Hertog K.v.Gelrewcg 16
Schuttestraat 10
Het Kerspel 34
Mispelkampdijk 30
de Banenkamp 10
Schimmeldijk 4
Hengeloseweg 6

Koekoekstr. 9
De Steege 15

Vorden
Vorden
Wichmond
Vorden
Vorden
Warnsveld
Wichmond
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vore l c'n
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden

Vierakker
Vorden

Uitslag kruiswoordpuzzel
"Contact"
Ie prijs f 100,-
Ruitcrkamp
2e prijs f50
H.J.A. Mullink
3e prijs f25,-
A. Boerstoel

Lindeseweg 26

De Boonk 25

Dorpsstraat '.)

Vorden

Vorden

Vorden

Uitslag kleurplaten "Contact"
St.Nicolaas editie
l/in 4 jaar
Ie prijs
Leonie Wassink

2e prijs
Nymfe Waarle

3e prijs
Anouk Kolkman

5 t/m 7 jaar

Ie prijs
Hanneke Kamphuis

2e prijs
Angelo Spijkers

3e prijs
Milou Ruiterkamp

8 t/m 9 j aar

Ie prijs
Richard Sleumer

2e prijs
Elke Knoef

3e prijs
Arend en
Jainine Tennissen

10 t/m 12 jaar

Ie prijs
Marieke Ringlever

2e prijs
Coen Nieuwenhuis

3e prijs
Gerard Bloemendaal

Het Vaarwerk 8

Insulindelaan 35

De Hanckamp 17

Vorden

Vorden

Vorden

Hoetinkhof 76

Leeuwencamp 15

Mispelkampdijk 10

Lindeseweg 26A

Voornekamp 19

Lochcmsewcg 32

Insulindelaan 58

Galgengoorweg 7A

Zelledijk 3

Vore l c n

Baak

Vorden

Vorden

Vorden

Warnsveld

Vorden

Vordc'ii

Vorden



Allerhand
in't Saksenland

In een der voorgaande artikelen in deze serie heb ik u al eens wat ver-
teld over kasteel de Slangenburg bij Doetinchem. Wat toen onbespro-
ken bleef maar toch bijzonder is, is de particuliere begraafplaats op
dit landgoed. Daar liggen leden van de Duitse fainilie Passmann be-
graven. Deze familie had de Slangenburg van 1895 tot 1945 in bezit
waarna het als vijandelijk vermogen door de Nederlandse Staat in be
slag werd genomen.

Met het herbegraven van Gertrud Passmann in 1904 werd deze be-
graafplaats in gebruik genomen. Gertrud, geboren in 1880 en gestor-
ven in 1901, was de lievelingsdochter van Arnold Passmann. Deze had
de Slangenburg in 1895 gekocht en woonde in Duitsburg waar ook
Gertrud eerst begraven was.

Wie de grafstenen bekijkt zal het opvallen dat een aantal leden van
de familie al op vrij jeugdige leeftijd gestorven is. Opvallend mooi is
het toegangshek van de begraafplaats. Dit hek werd door de koper
van de Slangenburg, Kommersienrat Arnold Passmann in Italië ge-
kocht en geldt als een der mooiste in ons land. ^^
De begraafplaats, 36 meter bij 36 meter, is geheel cïRiuurd, met
daarbinnen een 8 meter brede gracht. Met grond uit die gracht werd
de verhoogde, 16 bij 16 tellende eigenlijke begraafplaats aangelegd.

Naast de grafstenen bevindt zich hier ook een zogenaamd Berlijns
smeedijzeren kruis van bijzonder fraaie makelij. OAjit kruis de
nmen van de laatste Duitse bewoners van de Slavenburg nl.
Hermann Passmann en Irmgard Passmann-Henning. Tot ca. 1990 on-
derhielden de nabestaanden van de familie deze begraafplaats.
Thans wordt dit gedaan door Staas Bos Beheer die ook het landgoed
in goede staat houdt.
De begraafplaats vindt u achter de parkeerplaats in het bos.
Kasteel Slangenburg is niet te bezichtigen of u moet er gaan logeren,
wat tegen een redelijke prijs kan.

Bron: "Een familie-begraafplaats door J. Berends, Kronijck voor
Deutekom enz. 1993 no. 70 a.

H.G. Wullink.

Lenselink opent op
spectaculaire
wijze nieuw pand
Wanneer op woendag 11 december de
deuren van het nieuwe pand van
Mazda-dealer Lenselink officieel voor
het publiek geopend worden, zal dat
niet onopgemerkt voorbij gaan. Van 12
tot en met 14 december wordt bij
Lenselink "Open huis" gehouden waar
iedereen van harte welkom is om ken-
nis te maken met dit nieuwe Mazda-
dealerbedrijf.
De nieuwe vestiging heeft 600 vierkan-
te meter showroom waar een groot
aantal Mazda-uitoveringen met wel
zeer aantrekkelijke prijzen wordt ge-
toond. Het is alleszins de moeite waar
om een bezoekje te brengen aan deze
Mazda-dealer die gevestigd is aan de
Gelderhorst 5 in Zutphen. Tijdens deze
feestperiode kunnen kopers van een
nieuwe auto bij Mazda-dealer Lense-
link tot 2 januari van het komend jaar
profiteren van de speciale openings-
aanbiedingen die kunnen oplopen tot
maar liefst 7.393 gulden. En dat is nog
niet alles. Want naast hoge kortingen
op accessiores zijn er diverse occasions
uiterst aantrekkelijk geprijsd.

Midwinterhoorns
schallen door
mistig landschap
550 wandelaars schreven zich zondag
in voor de midwinterwandeling die bij
de Kapel in het buurtschap Wilden-
borch van start ging. De organisatie
had een prachtig parcours uitgezet van
bijna tien kilometer. Met het fraaie kas-
teel op de achtergrond begaven de
wandelaars zich op weg door land-
schappen als Mossel, Groote Veld en
Kamphuizen Voor het eerst was ook
een stuk parcours richting Kranenburg
ingeruimd.
Onderweg werden de deelnemers ge-
trakteerd op Gluhwein en snert terwijl
verspreid door de gehele route mid-
winterhoornblazers hun weemoedige
geluid door het landschap bliezen.
Wandelaars die geen notie hadden wat
midwinterhoornblazers nu precies be-
ogen, werden door de blazers uitvoerig
geinformeerd. Weer terug bij de Kapel
werd er onder het genot van een drank-
je nog een poos gezellig nagekletst.

Weekendrecept
Vlogman
Gelderse jachtschotel

(ADVKRTEmF.)

Benodigdheden:
500 a 600 gram runderlappen, in dobbelstenen gesneden zout; peper uit de
molen; l eetlepel bloem; 100 gram boter; 2 uien, grof gesnipperd; l grote
zure appel, geschild, in kleine stukjes gesneden; l groot laurierblad of 2
kleinere enkele geplette jeneverbessen; 2 a 3 kruidnagels; l dl rode wijn,
licht verwarmd; 2 dl rode wijn, licht verwarmd; 2 dl sterk ingekookte run-
derbouillon of eenzelfde hoeveelheid ontvette jus van rundvlees, licht ver-
warmd; puree van l kg aardappelen; 50 gram boter; 2 eetlepels droog
broodkruim of paneermeel.

Bereidingswijze:
Maak het vlees droog en wrijf het in met weinig zout en flink veel grof
gemalen peper. Strooi er wat bloem over. Verhit de boter in een braadpan
en bak de stukjes vlees er al omscheppende bruin in. Voeg tijdens het bak-
ken ook de uien toe en laat ze eveneens wat kleur krijgen. Schep er daarna
de stukjes appel door. Doe het laurierblad, jeneverbessen en kruidnagels in
de pan en schenk de wijn en de bouillon of ontvette jus erop. Schep alles
enige malen goed om. Leg het deksel op de pan en laat alles gedurende 90
minuten boven een matig vuurtje gaar stoven. Schep het vlees in een oven-
vaste schaal. Strijk de aardappelpuree er in een dikke laag over. Strooi er
broodkruim over en leg er hier en daar een flintertje boter op. Plaats de
schotel in een reeds voorverwarmde oven (250°C) of onder een hete grill.
Laat er in 15 a 20 minuten een fraai bruin korstje op bakken. Dien het
gerecht in de ovenschaal op. Geef er eventueel rode kool of een andere win-
tergroente bij.

De jachtschotel kan ook gemaakt worden met resten gebakken of gebraden vlees die
samen met ui en appel in wat boter worden gefruit en daarna in wijn en bouillon
gedurende 30 minuten worden gestoofd.

Slager Vlogman

Ammoniak Reductie Plan
De vaststelling van het Mnmoniak Reductie Plan heeft grote gevolgen voor
agrarische ondernemers. Mogelijk betekent dit voor veehouders de kans om
de bedrijfsopzet te kunnen aanpassen. Om deze kansen nader te belichten
houdt de ABN AMRO Bank Vorden een avond over het Ammoniak Reductie
Plan en de Productierechten.
Op deze avond zullen q^Ébedrijfsdeskundige van de DLV, een jurist op het
gebied van ARP's en quTrfa en de agrarische specialist van de ABN AMRO
Bank ingaan op alle aspecten die hierbij van belang zijn. Deze avond heeft
op dinsdag 17 december plaats in 't Pantoffeltje. Iedereen is van harte wel-
kom. Men dient zich van te voren op te geven bij de ABN AMRO Bank (55 18
86). Zie ook advertentie.

ADVERTEREN

KffiilEID,.

ADVERTEREN

GEEF EEN KERST-CD KADO
BIJ WV-GESCHENKBON

In de laatste weken van dit jaar
kunnen kopers van een

WV-Geschenkbon
(ongeacht de waarde)

een kerst-cd kopen voor de
'soepele prijs' van f 5,95.

Ook nieuw is de
Nationale Diner Cheque.

Er zijn ruim 700 restaurants in de
midden en hoge klasse die de bon

accepteren.
Een leuk kado toch?

Vraag er naar bij de VVV.
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Sinterklaasfeest Medler
Op het Medler werd het Sinterklaasfeest druk bezocht

en er was van alles voor de dames gekocht.
De voorzitster had voor iedereen een gedicht
want bij het pakje was dat niet verplicht.

Aan de hand van gestelde vragen
werden de kadootjes overgedragen.

Na van alle lekkers te hebben genoten
werd deze gezellige avond met een dankwoord afgesloten.

Welfare

Pannekoekenrit
De Vordense auto-motorclub "De Graaf-
schaprijders" houdt zondagmiddag
een Pannekoekenpuzzelrit. De rit met
een lengte van 46 kilometer voert de
deelnemers uitsluitend door de omge-
ving van Vorden. De uitzetters zijn Jan
Luiten en Bert Regelink. De start is bij
de "Vordense Pan" waar de deelnemers
zich na afloop tegoed kunnen doen
aan overheerlijke pannekoeken.

Demonstratie vilten
en hoeden maken
bij Galerie Raben
In de galerie van Agnes Raben aan de
Nieuwstad zal modeontwerpster Rena-
te Kreuzer zaterdag demonstreren hoe
je vilten hoeden kunt maken. Men
leert dan in deze workshop de tech-
niek van het vilten en het verwerken
van het gemaakte vilt tot een hoed of
een werkstuk naar keuze. Renate Kreu-
zer zal tevens een nieuwe kollektie
winterhoeden tonen.

Adventsconcert
Op dinsdag 17 december zal door de
christelijke muziekvereniging Sursum
Corda samen met het Vordens Man-
nenkoor en adventsconcert worden
verzorgd in de Christus Koningkerk.
Zowel door Sursum Corda als door het
Vordens Mannenkoor zullen bekende
kerstliederen en bewerkingen van
kerstliederen ten gehore worden ge-
bracht. Tevens zullen enkele werken
gezamenlijk worden uitgevoerd, waar-
door een aantrekkelijk en gevarieerd
programma kan worden samengesteld.
Zie ook advertentie.

Genealogische
Vereniging in
Vorden bijeen
De Nederlandse Genealogische Vereni-
ging afdeling Achterhoek houdt op za-
terdag 14 december een bijeenkomst in
het Dorpscentrum te Vorden. Mevrouw
Leny Aben-Nederpelt zal dan een Ie
zing houden over het onderwerp "Wat
moesten onze voorouders betalen aan
belastingen". Belastingen nu en vroe-
ger geven veel inzicht in de economi-
sche, sociale en religieuze omstandig-
heden. De toegang is gratis.

Concordia
Zaterdagmiddag 7 december maakte
de heer van Dijk, penningmeester van
de muziekvereniging "Concordia" be-
kend dat de oliebollen van de groots
opgezette aktie waren uitverkocht. De
opbrengst kom ten goede aan het in-
strumentenfonds. In 1997 wordt de
oliebollenaktie op 12 en 13 december
gehouden. Behalve een optreden op de
Kerstmarkt moet "Concordia" zondag
5 januari volop aan de "bak" tijdens
het traditionele Nieuwjaarskoffiecon-
cert in het Dorpscentrum.

Nutsfloralia
Op donderdag 12 december is er weer
gelegenheid om kerstbakjes te maken
in het Dorpscentrum onder begelei-
ding van vrijwilligers van Nutsfloralia.
De deelname hieraan is gratis. Wel
dient men te betalen voor het materi-
aal dat men gebruikt. Natuurlijk kun-
nen de deelnemers ook eigen materi-
aal in de kerstbakjes verwerken. Verder
is raadzaam om een tang en een mes
mee te nemen. Zie ook advertentie.

Bezwaren tegen
woningipuw
in Vorden Noord
De gemeente wil in de tweede helft van
1997 starten met de bouw van wonin-
gen in Vord^Noord. Als het aan de ge-
meente ligt^Rillen er op deze plek in
de komende tien jaar zo'n honderd wo-
ningen verrijzen. De omwonenden zijn
hier echter allemaal niet even blij mee.
In totaal zijn er door bewoners van dé
Zutphenseweg en de Mispelkampdijk
dertien bezwaarschriften ingediend te-
gen de voorgenomen wijziging van het
bestemmingsplan.
Het project Vorden-Noord wordt door
de bezwaarmakers gezien als een aan-
tasting van hun woongenot. De bewo-
ners zijn van mening dat door de wo-
ningbouw een gebied van groot land-
schappelijke waarde aangetast wordt.
Ook is er kritiek op de twee geplande
uitritten van Vorden-Noord op de Mis-
pelkampdijk. De bewoners vrezen voor
een toename van het verkejer in hun
straat en pleiten voor een extra uitrit
aan de andere kant van de nieuwe wijk
ter hoogte van de Rondweg. Tot slot
vragen de bewoners waarom de nieuw-
bouw niet kan worden verplaatst naar
het gebied tussen de Mispelkampdijk,
de spoorlijn en de Almenseweg. Het zo-
genoemde Plan Winkel. Volgens de ge-
meente Vorden liepen hier de onder-
handelingen met betrekking tot grond-
aankoop zeer stroef. De onderhande-
lingen zijn inmiddels gestaakt.

Vrijdag 13 december staat de Welfare
van het Rode Kruis weer op de week-
markt in Vorden met diverse artikelen
die door de deelnemers thuis en in de
Wehme gemaakt zijn. Naast kerstlo-
pers en tafelkleden zullen er gehaakte
kleedjes, Grolse wanten en sokken wor-
den verkocht.

Hanneke Mulderije

Gelders kampioen
Tennisster Hanneke Mulderije is afge
lopen weekend Gelders Kampioen ge
worden op het Masterstoernooi in Ede.
Ieder jaar sluit het district Gelderland
van de KNLTB het seizoen af met een
masterstoernooi. Hier doen de beste
acht vrouwen van Gelderland aan mee.
Hanneke Mulderije (12) uit Vorden
werd hier ook voor uitgenodigd en wist
de andere zeven tennissters achter zich
te houden.

Laat uw

Wij bieden u een
complete collectie
kaarten vaAliverse

leveranciers o.a.

GEBOORTE
VERLOTING
HUWELIJK

Voor het
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PRIVÉ
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DECEMBER
Iedere dag:

SWOV Open Tafel bij De Wehme
Jeu de Boulebaan bij De Wehme,
info bij de receptie

11 ANBO Klootschieten, 't Olde
Lettink

11 Bridgeclub BZR Vorden,
Dorpscentrum

14 Kerstmarkt
15 ANBO Klootschieten v.a. 't Olde

Lettink
16 Bridgeclub Vorden, Dorpscentrum
16 Vrouwenclub Medler, Kerstfeest
17 Adventsconcert Sursum Corda en

Vordens Mannenkoor in Chr.
Koningkerk

17 Soosmiddag Kerst Kranenburg
17 NCVB Kerstavond met Jaap Zijlstra
17 HVG Linde, Kerstviering
17 Welfare Kerstcontactmiddag

Wehme
18 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, Kerstfeest
18 BZR Vorden Bridgeclub, Dorps-

centrum
18 HVG Wichmond, Adventsviering
18 ANBO Klootschieten, 't Olde

Lettink
19 PCOB Advent Kerst in de Wehme
19 HVG Wildenborch, Kerstviering
19 Bejaardenkring Kerst, Dorps-

centrum
20 Vrouwenclub Medler dhr.

Schekman
20 t/m 22 PKV Expositie in de Herberg
21 Soos Kranenburg, Jaarvergadering
21 NCVB Gezondheidszorg forum
21 PKV Kind en Dier bij Herberg
22 HVG Wichmond, Jaarvergadering
22 ANBO Klootschieten v.a. 't Olde

Lettink
23 Bridgeclub Vorden, Dorpscentrum
23 HVG dorp, Viering kerstfeest de

Fakkel
27 Boeren van gisteren alles geet vur-

bie. bi,e Hotel Bakker
29 ANBO Klootschieten v.a. 't Olde

Lettink
30 Bridgeclub Vorden, Dorpscentrum

JANUARI 1997
Iedere dag:

SWOV Open Tafel bij De Wehme
Jeu de Boulebaan bij De Wehme,
info bij de receptie

5 Vorden zingt in de Dorpskerk
6 Bridgeclub Vorden in Dorps-

centrum
6 Vrouwenclub Medler, Nieuwjaars-

visite
7 Plattelandsvrouwen, Nieuwjaars-

koffiemiddag
7 Soos Kranenburg, Nieuwjaars-

wensen met gezellige middag
8 Welfare handwerken, Wehme
8 NCVB Vorden, Nieuwjaarswensen
8 HVG Wichmond, Nieuwjaarsvisite

met declamatie
8 HVG Dorp, Nieuwjaarskoffie-

ochtend in de Voorde
8 ANBO Klootschieten v.a. 't Olde

Lettink
8 Bridgeclub BZR Vorden in Dorps-

centrum
9 PCO Nieuwjaars vis itie in 't Wapen

van 't Medler
9 Bejaardenkring Dorpscentrum

10 Feestelijk nieuwjaarsbijeenkomst
ANBO in 't Stampertje

13 Bridgeclub Vorden in Dorps-
centrum

23 Bejaardenkring Dorpscentrum

Even uit de zorgen...
Vele duizenden langdurig zieken.en zwaar lichamelijk gehandicapten gaan dit jaar een weekje op een Zonnebloem-vakantie.

Geholpen door 6.000 Zonnebloem-vrijwilligers. U kunt ook helpen!
Want hoe meer geld er via de "Actie Zonnebloemvakanties" binnen
komt, hoe meer zieken en gehandicapten op vakantie kunnen.

Bij voorbaat hartelijk dank.

"Ook ik help mee"

de zonnebloem Postbus 2100, 4800 CC Breda
Telefoon (076) 560 20 60

GIRO 145



NS en GVM strooien met prijzen op Vordense kerstmarkt:

Win een reis naar Londen met de Winterspelen
De bezoekers van de Vordense kerst-
markt op zaterdag 14 december ma-
ken kans op diverse prijzen die be-
schikbaar zijn gesteld door de NS en
ie GVM. Zo zal de kerstman op deze
:lag 200 Railrunners en 100 voor-
ieelbonnen uitdelen. Beide kaarten
zijn geldig tot het eind van dit jaar.
Een mooie gelegenheid om eens
voordelig met het openbaar vervoer
te gaan tijdens de feestdagen. Ook
worden er op die kerstmarkt diver-
se OV dagkaarten voor de Achter-
doek en NS dagkaarten aan het pu-
bliek uitgedeeld.

Vieuw op het programma van de kerst-
narkt is de strijd om de Vordense Win-
:erspelen. De deelnemers aan deze spe-
en maken kans op diverse prijzen. Het
/vinnende team krijgt 75 gulden,
bovendien ontvangen alle leden van
iit team een treinretour naar Londen,
iet is dus abosoluut de moeite waard
)m mee te doen aan deze spelen. De
tweede prijs is 50 gulden en een NS
dagkaart. Het derde team gaat naar
huis met 25 gulden en een dagkaart
Achterhoek.
De deelname aan de Vordense Winter-
spelen is gratis. De teams bestaan uit
twee tot drie personen. Er zijn in totaal
6 onderdelen: spijkerslaan, houtzagen,
langlaufen luchtbuks schieten, ballen-
gooien en kartrekken. Deelnemers aan
de spelen kunnen zich opgeven door
middel van de bon die in de kerstkrant
staat. Teams kunnen zich ook op de
kerstmarkt nog opgeven. Mevrouw H.
Sueters, voorzitter van de Vordens
Ondernemers Vereniging zal om zes
uur de prijsuitreiking van de Winter-
spelen voor haar rekening nemen. De
kerstmarkt wordt daarna afgesloten
met een laatste optreden.

Kerstboom
De Vordense Ondernemers Vereniging
heeft er ook dit jaar weer voor gezorgd
dat het dorp een feestelijk aanblik
krijgt. Het centrum zal deze week wor-
den opgesierd met ruim 200 kerstbo-
men. Verder staat er voor de Dorpskerk
?en bijzonder grote kerstboom. Deze
boom werd afgelopen zaterdag ge-
plaatst. Johan Norde van het gelijkna-
mige assurantie, advies- en bemidde-
lingsbureau aan de Burgemeester
Galleestraat nam de kosten voor het
plaatsen van deze boom voor zijn reke-
ning. Het was aanvankelijk ook de be-
doeling dat Norde de boom zou beta-
len. "Dat is eigenlijk een mooi verhaal.
Dat moet je wel in de krant zetten",
zegt Johan Norde. "Vorig jaar had ik
met Jan Peppelman van de Kerkhofweg
afgesproken dat ik de kerstboom die bij
zijn huis staat zou kopen. Jan Peppel-
man heeft deze boom dertig jaar gele
den zelf gepoot. Hij heeft de boom als

het ware zien opgroeien. Toen we de
boom afgelopen zaterdag kwamen op-
halen, was het dus een heel emotio-
neel afscheid. Toen we de boom op de
wagen hadden liggen, kwam Jan Pep-
pelman naar mij toe en zei hij dat ik de
boom gratis mocht meenemen. Hij wil-
de de boom aan het dorp geschenken.
En dat is natuurlijk een prachtig ge-
baar".

Free-wheel
Met één paar schoenen schaatsen,
skeeleren, langlaufen en rolskiën. Dat
dit allemaal mogelijk is bewijst
Martien Pater van Freewheel Sport en
Recreatie op de kerstmarkt. Hij zal za-

terdagmiddag de allernieuwste ski-ska-
tes en rolskeelers demonstreren. Het
mooie van dit systeem is dat je maar
één paar schoenen nodig hebt om al
deze verschillende takken van sport te
beoefenen. De ski-skate is begin de
cember op de markt gekomen en kent
een hoge en een lage Xiitvoering. Beide
versies zijn zowel geschikt '/oor de
kunstijsbaan als voor natuurijs. De
schaats kan vanaf heden besteld wor-
den. De rolskeeler komt pas in maart
1997 op de markt. Volgens Martien
Pater gaat het hier om het neusje van
de zalm. Pater heeft op de kerstmarkt
een aantal proto-typen bij zich die ge
test kunnen worden.

Dat de "kerk kerstmarkt" georgani-
seerd door de Raad van Kerken in een
behoefte voorziet, bleek afgelopen jaar.
Veel mensen bezochten deze markt
waar Amnesty International, de We
reldwinkel, Het Nederlands Bijbel-
genootschap, de Evangelisatiecommis-
sie en het restauratiefonds van de NH
Kerk aandacht vroegen voor de mede
mens. Ver weg en dichtbij. Ook dit jaar
zal de Dorpskerk tijdens de kerstmarkt
van de Vordense Ondernemersvereni-
ging op 14 december opengesteld wor-
den voor het publiek en zullen boven-
genoemde commissies en instellingen
voor u klaar staan.

Amnesty International
Amnesty International biedt de bezoe
kers van de "Kerk kerstmarkt" de gele
genheid haar organisatie te steunen
door het kopen van onder meer kaar-
ten en kaarsen. Daarnaast kan men die
dag ook de pen hanteren. Er zijn twee
mogelijkheden: U kunt een groet stu-
ren aan iemand die op grond van zijn
politieke overtuiging of geloof vast zit.
Het is belangrijk dat deze mensen we
ten dat er aan hen in deze donkere
wintermaanden gedacht wordt.

Voor een bezoeker die iets meer tijd
heeft is er gelegenheid een korte brief
te schrijven aan de Turkse overheid. In
oktober startte Amnesty International
de Turkije-aktie. Daarin wijst ze de
Turkse overheid op de schendingen
van de mensenrechten in haar land. De
aktie is tot nu toe zeer succesvol. Ge
vangenen waar Amnesty voor schreef
werden vrij gelaten en agenten die zich
schuldig maakten aan martelingen
werden gestraft. Helaas zijn er nog ge
nocg andere gevallen waar Amnesty
voor moet schrijven. De Werkgroep
Vorden richt zich op de kerstmarkt spe
ciaal op de schendingen van de
Rechten van het Kind. Er zal een korte
voorbeeldbrief aanwezig zijn waarmee
U kunt protesteren tegen de verdwij-
ning van drie herdersjongens.

In november 1995 "verdwenen" Nedim
Akkoyun (12), Davut Altinkaynak (12)
en Seyhan Dogan met vier volwassen
dorpsgenoten. Zij werden gearresteerd
door de veiligheidstroepen in reaktie
op een aktie van de PKK waarbij twee
leraren en een aannemer werden ont-
voerd. Van de zeven verdwenen perso-
nen werd alleen Sulleyman Seyhan
dood teruggevonden. Hij was zwaar
verminkt. Van de andere zes heeft nie
mand ooit meer iets gehoord.

In de brief die U kunt schrijven vraagt
U de minister-president van Turkije de
verdwijning van de drie herdersjon-
gens te onderzoeken en de kinderen in
zijn land te beschermen.

Nieuwe opzet Veilingcommissie Vorden:

Veilingcommissie zet zich
in voor het goede doel
"Het afgelopen jaar werden er in
Vorden twee zeer succesvolle veilin-
gen gehouden. De opbrengst hier-
van was bestemd voor de restaura-
tie van de Dorpskerk. Dit jaar werd
de veiling georganiseerd door de
veilingcommissie. Deze commissie
heeft inmiddels vaste vormen aan-
genomen en besloten om als zelf-
standige organisatie door te gaan.
Het is de bedoeling dat er elk jaar
een veiling wordt gehouden voor
een goed doel. Ieder jaar zal van te
voren door de commissie bekend
gemaakt worden voor welk doel er
een veiling wordt gehouden. Voor
volgend jaar is er weer voor de
Dorpskerk gekozen. Het geld is be-

stemd voor de restauratie van de
buitenmuren, de vensters en de glas
in lood ramen.

De Veilingcommissie heeft de afgelo-
pen maanden niet stil gezeten. Zo
heeft de commissie de veiling voor
1997 vastgesteld op 20 september in de
grote zaal van "De Herberg". Verder zal
er op zondag 22 december een collecte
worden gehouden na afloop van het
kerstkoffieconcert van de gebroeders
Eijkelkamp. De opbrengst van de col-
lecte komt ten goede aan de buitenres-
tauratie van de Dorpskerk. Het concert
vindt plaats in 't Wapen van 't Medler.

Ook is de veilingcommissie al weer

druk bezig met de voorbereidingen
van de veiling van 1997. De opzet is als
volgt. Mensen die goederen over heben
of willen schenken kunnen contact op-
nemen met één van de leden van de
veiligcommissie. Zij bekijken dan of de
goederen geschikt zijn voor de veiling.
Zoiets is vaak heel erg moeilijk om te
beoordelen door de mensen zelf. Wat
zij op voorhand waardeloos vinden,
kan juist heel erg waardevol zijn voor
de veiling. De Veilingcommissie hoopt
dan ook dat de mensen niet zomaar
iets weggooien. "Laat ze eerst even met
ons contact opnemen."
Veilingcommissie
De veilingcommissie bestaat uit:
W. Kornegoor 55 15 25
B. Rossel 55 16 73
W Wahl 55 30 81
A. Tragter 55 19 61
G. Harmsen , 55 14 86
N. Rodenburg 55 14 70
G. Weevers 55 10 10 of 55 14 04
Het banknummer van de Veilingcom-
missie is 3274.42.700

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Lokaliseert wat u
echt interesseert



ACSI op Vakantiebeurs 1997

ACSI-Campinggids uitgave '97 op de markt
Met ruim 250 m2 standruimte ver-
deeld over 4 stands (hal 2, nrs. D 030,
031, 060, 061) is caravanrally-specia-
list en Campinggids-uitgeefster AC-
SI van 8 t/m 12 januari 1997 aanwe-
zig op de Utrechtse Vakantiebeurs.
Er is dan ook veel om te vertellen.
Uiteraard is er informatie over en
verkoop van de populaire ACSI
Internationale Campinggids en de
daarin vermelde campings. Van
honderden Europese campings zijn
brochures beschikbaar. Maar ook
de rally-afdeling heeft veel te mel-
den. Zo is het reisaanbod verder ge-
groeid naar 24 caravan- en 2 cam-
pertrektochten. De belangstelling
voor langere kampeerreizen door
Europa blijft duidelijk toenemen.

De gezaghebbende consumentenpubli-
catie "Welke Caravans" vond onlangs
dat de ACSI Internationale Camping-
gids 'waarschijnlijk de bekendste gids'
is en 'een schat aan informatie ver-
schaft'. Veel daarvan is te danken aan
het unieke controlesysteem. ACSI be-
schikt over een legertje van 220 selec-
teurs. Deze vrijwilligers bezoeken elk
jaar onaangekondigd alle campings in
'hun' regio en (her)keuren deze. Zo
blijft de informatie in de gids altijd re
cent en actueel. Een bijkomend voor-
deel is dat elke gidsgebruiker de selec-

teur kan bellen voor meer toegespitste
informatie. Sommige zaken, zoals
sfeer bijvoorbeeld, kun je nu eenmaal
niet in een gids weergeven. Ook bevat
de gids 6-tallige fax- en kopieerbare
coupons waaarmee men bij een cam-
ping informatie kan aanvragen of een
plaats reserveren zonder dat dit tot te-
leurstellingen door taalproblemen
leidt. De coupons zijn tijdens de beurs
gratis te verkrijgen bij de ACSI-stands.
De ACSI Internationale Campinggids
bevat gedetailleerde informatie over
ca. 7000 kampeerterreinen in Europa.
Ze is te koop bij o.a. de boekhandel,
boekenclubs, de ANWB-reisboekenwin-
kels, de Makro, grootwarenhuizen en
de caravanhandel. Bij de gidsverkoop-
en infostand staat ook een display met
folders van ruim 600 Europese cam-
pings. Deze folders kan de standbezoe-
ker gratis meenemen.

Een gids voor en van iedereen
ACSI wil zoveel mogelijk kampeerders
betrekken bij de totstandkoming van
de gidsinhoud. Een extra taak voor se-
lecteurs is daarom het uitgebreid en-
quêteren van kampeerders die op de
door hen gecontroleerde campings
staan. Dat levert elk jaar duizenden en-
quêteformulieren met uitgesproken
meningen op die meewegen bij het al
of niet handhaven van een camping in

de ACSI gids. Hetzelfde geldt voor de
reactiecoupon voor in de gids, waar-
mee gidsgebruikers hun mening over
gids en/of campings aan ACSI kenbaar
kunnen maken. Ook die spelen een
grote rol bij de jaarlijkse beoordeling
van de gidsopzet en -inhoud.

Caravanrally's blijven trekken
De belangstelling voor een ACSI cara-
vanrally blijft toenemen, met name bij
de 50-plussers. Een rally is bij ACSI een
tussen 20 en 58 dagen durende, door
ervaren 'rally captains' begeleide en in
een routeboek grondig beschreven
kampeer trektocht door een land of re-
gio per eigen caravan of camper. De
overnachtingen, excursies en andere
zaken worden door ACSI vooruit ge-
boekt. De groei van de belangstelling
heeft vooral te maken met het gemak
van het zelf niets hoeven regelen.
Ook de keuzemogelijkheid tussen
groepsgewijs of individueel rijden en
kamperen speelt daar een rol bij.

ACSI houdt rekening met de groei. Ook
in het seizoen 1997 zijn er weer rally's
bijgekomen: de relatief korte (21 da-
gen) maar desondanks een goede in-
druk van het land verschaffende Oost-
Duitsland/Berlijn rally en de cultuur-
historisch bijzonder boeiende 44-daag-
se Zuid-Italië/Sicilië rally. De reisroute

en het schema van enkele rally's werd
enigszins aangepast om een nog inte-
ressantere vakantie te creëren. Met de
nieuwe bestemmingen komt het totaal
aan caravanrally's in Europa op 24.
Geen gering aanbod, dat mag gezegd
worden.

144 pagina's vakantievoorpret
Het ACSI aanbod aan caravnrally's is
zeer uitvoerig beschreven in het maga-
zine 'Caravan Rally's 1997. Dit in de
reiswereld unieke fenomeen is een 144
bladzijden dikke, in schitterende kleu-
ren uitgevoerde samensmelting van
een uitzonderlijk informatieve reisca-
talogus en een hoogstaancf reistijd-
schrift. In het magazine worden alle
rally's van dag tot dag beschreven en vi-
sueel gepresenteerd.

Bovendien bevat het een groot aantal
door bekende reisjournalisten geschre-
ven reisreportages en andere voor de
caravanner interessante artikelen. Het
magazine 'Caravan Rally's 1997' zal,
evenals de ACSI Internationale
Campinggids, bij de ACSI stands in hal
2 te verkrijgen zijn. Wie niet in de ge-
legenheid is om naar de Vakantiebeurs
'97 te komen, kan ook met ACSI in
Zetten bellen (0488-452055) en het ma-
gazine aanvragen.

Is uw drukwerk vakwerk geworden, dan komt 't van Weevers uit Vorden.

Taxiliner
LIJN 280 van Zutphen Spittaal via Warnsveld, Groot Graffel

naar Vorden, Station NS
plaats / dagen mv mv alle alle alle alle mv alle mv alle mv alle

Zutphen, Spittaal
Warnsveld, Scheperkamp
Warnsveld, Den Bouw
Warnsveld, Scheperkamp
W'veld Groot Graffel
Vorden, Station NS

653
656
658
700
703
711

753
756
758
800
803
811

853
856
858
900
903
911

953
956
958
1000
1003
1011

1053
1056
1058
1100
1103
1111

1153
1156
1158
1200
1203
1211

1253
1256
1258
1300
1303
1311

1353
1356
1358
1400
1403
1411

1453
1456
1458
1500
1503
1511

1553
1556
1558
1600
1603
1611

1653
1656
1658
1700
1703
1711

1753
1756
1758
1800
1803
1811

1853
1856
1858
1900
1903
1911

1953
1956
1958
2000
2003
2011

2053
2056
2058
2100
2103
2111

2153
2156
2158
2200
2203
2211

2253
2256
2258
2300
2303
2311

NIET voor vervoer tussen Zutphen, Spittaal en Warnsveld, Scheperkamp
NIET voor vervoer tussen Warnsveld, Scheperkamp en Warnsveld, Groot Graffel
mv = op maandag t/m vrijdag
x = op maandag t/m zaterdag

Tussen Warnsveld Groot Gniffel en Zutphen rijdt ook
CITYLINER 8O

LIJN 280 van Vorden, Station NS via Warnsveld, Groot Graffel
naar Zutphen, Spittaal

plaats / dagen mv mv alle alle alle alle mv alle mv alle mv alle

Vorden, Station NS
W'veld Groot Graffel
Warnsveld, Scheperkamp
Warnsveld, Den Bouw
Warnsveld, Scheperkamp
Zutphen, Spittaal

718 818 918
726 826 926

729 829 929

731 831 931

733 833 933

736 836 936

1018 1118 1218 1318 1418 1518 1618 1718 1818 1918 2018 2118 2218 2318

1026 1126 1226 1326 1426 1526 1626 1726 1826 1926 2026 2126 2226 2326
1029 1129 1229 1329 1429 1529 1629 1729 1829 1929 2029 2129 2229 2329

1031 1131 1231 1331 1431 1531 1631 1731 1831 1931 2031 2131 2231 2331

1033 1133 1233 1333 1433 1533 1633 1733 1833 1933 2033 2133 2233

1036 1136 1236 1336 1436 1536 1636 1736 1836 1936 2036 2136 2236

NIET voor vervoer tussenWarnsveld, Scheperkamp en Zutphen, Spittaal
NIET voor vervoer tussen Warnsveld, Groot Graffel en Warnsveld, Scheperkamp
mv = op maandag t/m vrijdag
x = op maandag t/m zaterdag

Tussen Warnsveld Groot Graffel en Zutphen rijdt ook
CITYLINER 80

Bovengenoemde bussen rijden alleen indien reizigers zich minimaal één uur tevoren hebben aangemeld, telefoon: Oo-8331



FAM. J. HUITINK
Burg. Galléestraat 3 Vorden

AANBIEDINGEN
do./vr./za.

12, 13, 14 december

USBERGSLA
per krop

1,5O
TOMATEN

500 gram

1
• j

Ma. di, wo. 16. 17, 18 dec.

PANKLARE

KOOLRAAP
500 gram

0,98

Aquafin
2K

de probleem-
oplosser

voor kelder,
mestkelder en/of

vijverlekkage

K
mu

ei*

Uw leverancier:

TEGELHANDEL
l lcr-vof Jen bv

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

POTTENBAKLESSEN
Keramische vormgeving en

draailcs
dinsdag, woensdag, donderdag-

avond en vrijdagavond.

Info:
Ponenbakkerij Erik Windig

Z.E.-weg 44, Baak
Telefoon (0575) 44 19 95

Ook kinderpartijtjes of een
apart cadeau

'Lcfite Limburgse Vlaaien
IN WEL 30 SOORTEN - Q C/\

calorie-arm en al vanaf t O 9 OU

DIT WEEKEND:

CHRISTOFFEL VLAAI
'n heerlijke vlaai,

met gebonden kersen en chocolade mousse

NU f 17,50
GOED VOOR 12 ROYALE PUNTEN

Echt lekker zijn de

BELGISCHE WAFELS
mét of zonder vruchten.

Heerlijke

KERSEN-ROOM-
FLAPPEN

Gewoon geweldig lekker!

NU 5 halen =

4 betalen
Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

Café, concert, cabaret,
we wensen je heel
veel pret.

geschenkbon

Voor een avondje-uit
naar eigen wens

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenkl

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Huwelijkskaarten

ikeningblocks

Brieven

Mappen

Entree bewijzen

DRUKKERIJ
WEEVERS

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

ABN AMRO
De bank te Vorden

ABN-AMRO
BANK NV

Raadhuisstraat l
7251 AA Vorden

Ammoniak-reductieplan
en productierechten.
Wat betekent dit voor uw '
veehouderij?

THEMA-AVOND
dinsdag 17 december a.s. aanvang 19.45
uur in bodega 't Pantoffeltje te Vorden.
Officiële einde ca. 22.30 uur.

Aanmelden gaarne vooraf op telefoonnummer
(0575) 55 18 86

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

DEMO-AANBIEDk J DEMO-AANBIEDING DEMO-AANBIEDING

BIJ AUTOBEDRIJF WISSELINK BV

Opel
Opel
Opel
Opel

Astra 1.6i,
Astra l.6i,
Vectra 1.8i
Tigra 1.4i,

5-de^Season
5-deurS Fresh dus met airco
, 16V Sedan GL
16V Optie Sec

Graphite micalak
Olie-Grey micalak
North Cape micalak
Lichtmetalen velgen,
sportuitlaat, verlaagd

b.j.
b.j.
b-j.

b.j.

1996
1996
1996

1996

DEMO-AANBIEDING DEMO-AANBIEDING DEMO-AANBIEDING

EEN SELECTIE UIT ONZE OCCASSIONS

SPORTIVE
Opel Astra 1.8i16VGSi 125 PK Nova black bj. 1-'94 38.000 km 133.950,-

Opel Astra 1.6i 16V Sport 5-drs. 100 PK Graphite bj. 10-'95 21.000 km f 32.950,-

Opel Astra 1.4Si GT 82 PK Rood bj. 10-'92 56.000 km f 22.500,-

Opel Tigra 1.4J16V Optie open dak achterklepspoiler bj. 5-'95 29.980 km 132.950,-

Opel Manta 2.0 GTE lichtmet. velgen Bruin met. bj. 2-'83 13.950-

NissanlOONXT-Bar, lichtmet. velgen Blauw met. bj. 1-'94 56.000 km 126.950,-

Zutphen: Vispoortplein 4 - Tel. (0575) 51 66 46. Na 18.00 uur: tel. (0575) 45 12 28

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrijf- glas in lood atelier
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon (0575) 551208 b.g.g. telefoon (0575) 552039
Filiaal Zutphen: Telefoon (0575) 51 97 89

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

Muziekvereniging Concordia

dankt een ieder voor de

medewerking tijdens de

jubileum-oliebollenactie!
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