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Donderdag 15 december 1983
45e jaargang nr. 40

Lid N.N.P.
Losse mm-prijs 34 et.

Kontrakt-kortingen mogelijk. Rubrieksadvertenties welke
niet contant worden betaald, worden verhoogd met

f 2,50 adm. kosten.

VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
Abonnement f 35,- (inkl. 4%BTW)

Korrespondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 35, telefoon 05752-1 688

Hulsebos, Ruurloseweg 112, telefoon 05752-6478

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

Geen verhoging
abonnementsgeld

Al wordt de B.T.W. nu 5% inplaats van 4 %, wij laten het
abonnementsgeld als vorig jaar. f 35,- inklusief 5% B.T.W.
als u voor 10 januari 1984 betaalt.
Betaalt u na 10 januari (ook girobetalers) dan brengen wij
u f 5,- administratiekosten in rekening.
U kunt dus f 5,- verdienen als u vóór 10 januari betaald.

Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374; Amrobank nr.
48.63.19.245; postgiro nr. 1.20.58.67. ten name van
Drukkerij Weevers BV, Vorden.

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

Advents-Kerstzang Raad van Kerken
De Raad van Kerken te Vorden-Kranenburg nodigt iedereen
graag uit voor de ADVENTS-KERSTZANG op a.s. zondaga-
vond 18 december in de Dorpskerk te Vorden; aanvang zeven
uur.
Aan deze Advents-Kerstzang werken verschillende Vordense
Koren mee. Enkele bekende liederen worden door de aanwezi-
gen samen gezongen, begeleid door Rudi van Straten, de organist
van de Hervormde gemeente te Vorden. Arie Wullink speelt en-
kele liederen mee op de trompet, mevrouw Erna te Winkel leest
een Advents-gedicht en Ds. Krajenbrink leidt de dienst en houdt
ook een korte meditatie.
Liturgieën worden gestencild en bij de ingangen van de Dorps-
kerk aangeboden. Alle liederen, ook de liederen die de Koren zin-
gen, staan voluit vermeld op genoemde liturgie.
Eenieder is hartelijk welkom, a.s. zondagavond, de 4e Advents-
zondag, de laatste zondag voor Kerst.

Nutsfloralia
Traditiegetrouw wordt voor het Nuts-
departement door Floralia een mid-
dag en avond georganiseerd voor het
maken van Kerststukjes. Dit zal plaats
vinden op dinsdag 20 december a.s. in
het Dorpscentrum.
Een ieder, die met de komende Kerst-

dagen zijn huis een feestelijk aanzien
wil geven, kan hier gratis terecht om,
met assistentie van de bestuursleden
van Floralia mooie Kerststukjes te
maken.
Voorgaande jaren was hiervoor steeds
zeer veel animo. Wij hopen dus ook
nu weer een groot aantal deelnemers
te kunnen verwelkomen. Nadere ge-

gevens vindt U in een advertentie el-
ders in dit blad.

15 januari
nieuwsjaarsrit
Zondag 15 januari wordt er vanuit De
Herberg een gezellige auto-puzzilrit

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323 O p e n s t e l l i n g gemeentehuis : maandag- t/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 uur en v r i j d a g van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. V u n d e r i n k : volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.F.
Geerken: vrijdag van 10.00 tot l 1.00 uur - S p r e e k u u r we thouder M.A. Bogchelman: donderdag van l 1.00 tot 12.00 uur .

1. l'u hl i kalles ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen.
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschikking
heeft genomen. Hieronder vallen ook
de door het gemeentebestuur ver-
leende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergun-
ningen treft u onderstaand aan. Het
indienen van bezwaar is aan een aan-
tal regels gebonden.
Voor nadere inlichtingen kunt u con-
tact opnemen met afdeling I ter secre-
tarie. Belangrijk is evenwel dat een be-
zwaarschrift BINNEN 30 DAGEN na
de datum van publikatie moet worden
ingediend.
Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer J. A. Wagenvoort, Van

Lennepweg 3 te Vorden, voor het
vergroten en veranderen van een
loods aldaar.

2. Aan de heer H. Regelink, Warken-
seweg 4 te Vorden, voor het bou-
wen van een ligboxenstal aldaar.

2. Te verlenen bouw- aanlegvergunnin-
gen met gebruikmaking van de algeme-
ne verklaring van geen bezwaar van Ge-
deputeerde Staten van Gelderland.

Bouwplannen waar het college van
Burgemeester en wethouders het
voornemen mee heeft deze te verle-
nen met gebruikmaking van de door
Gedeputeerde Staten van Gelderland
afgegeven algemene verklaring van
geen bezwaar.

1. Aan de heer T. Ruiterkamp, Wiers-
serbroekweg 6 te Vorden, voor het
vergroten van een machineberging
aldaar;

2. Aan de heer B.H. Fokkink, Wiers-
serbroekweg 8 te Vorden, voor het
bouwen van een kunstmestsilo al-
daar;

3. Aan de heer J.H. Beerling, Zut-
phenseweg 84 te Vorden, voor het
bouwen van een kippenhok aldaar;

4. Aan de heer W.J. Kornegoor, Hoe-
kendaalseweg 4 te Vorden, voor
het bouwen van een kunstmestsilo
aldaar;

5. Aan de heer J.W. Poorterman, Hil-
verinkweg 4 te Vorden, voor het
bouwen van een kunstmestsilo al-
daar;

6. Aan de heer J. A. Wagenvoort, Van
Lennepweg 3 te Vorden, voor het
bouwen van een kunstmestsilo al-
daar;

7. AandeN.V. Gamog, Bolwerksweg
35 te Zutphen, voor het bouwen
van een gasreduceerstation aan de
Mosselseweg te Vorden, nabij no.
79;

8. Aan de N.V. Gamog, Bolwerksweg
35 te Zutphen, voor het bouwen
van een gasreduceerstation nabij
de hoek Zomervreugdweg/Slot-
steeg te Vorden.

Ten behoeve van de twee laatstge-
noemde bouwvergunningen is het
college eveneens voornemens vrijstel-
ling te verlenen van het bepaalde in
art. 4 lid l sub b van het bestemmings-
plan Buitengebied 1982. Deze bouw-
plannen liggen tot 30 december 1983
ter visie bij de afdeling gemeentewer-
ken.

Eventuele bezwaren dienen binnen
deze termijn schriftelijk aan het colle-
ge van Burgemeester en wethouders
kenbaar gemaakt te worden.

3. Verleende vergunning voor het hou-
den van een aktie
Burgemeester en wethouders hebben
aan de muziekvereniging Concordia
een vergunning afgegeven voor het
houden van een oliebollenaktie op za-
terdag 17 december aanstaande.

4. Voorlopige regeling onderhoudssub-
sidie monumenten
In de Staatscourant van 30juni 1981 is
door de toenmalige Staatssecretaris
van Cultuur, Recreatie en Maatschap-
pelijk Werk een regeling bekend ge-
maakt, die regelmatig onderhoud aan
bepaalde categoriën monumenten,
die beschermd zijn krachtens de bepa-
lingen van de Monumentenwet, moet
bevorderen.

Het is mogelijk een subsidie te krijgen
voor werkzaamheden aan kerkgebou-
wen, kastelen, historische landhuizen
en buitenplaatsen, zoals vermeld in
het monumentenregister, alsmede
voor monumentwaardige orgels.

Voor de onderhoudswerkzaamheden
die in het jaar 1983 zijn uitgevoerd die-
nen de betreffende aanvragen tussen
l januari en l april 1984 te worden in-
gediend bij de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg, p/a Broederplein
41, 3703 CD Zeist. Voor de onder-
houdswerkzaamheden die in 1984 uit-
gevoerd moeten worden, zullen de re-
keningen eerst aanvang 1985 inge-
diend kunnen worden.

Nadere informatie over de regeling
wordt verstrekt door de afdeling Voor-
lichting van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg.

5. Wie kan en wil huwelijken voltrek-
ken?
Veel inwoners van Vorden weten dat
de ondertrouw en de huwelijksvol-

trekking bij toerbeurt gedaan worden
door twee dames, als ambtenaressen
van iî  burgerlijke stand van Vorden.

Een van deze dames nu heeft onlangs
te kennen gegeven hiermee te willen
stoppen.

Van^^r dat nu uitgekeken wordt naar
eenl(m)lg(st)er. Het opmaken van de
akten en de overige administratieve
werkzaamheden worden door buro
burgerzaken ter secretarie gedaan.

Wanner u vindt dat u voor de overige
werkzaamheden - dus een kennisma-
kingsgesprek met het a.s. bruidspaar
tijdens de ondertrouw en de huwe-
lijksvoltrekking zelf, inclusief toe-
spraak - geschikt bent en iets voor de-
ze functie voelt, verzoeken wij u dat
aan burgemeester en wethouders
schriftelijk kenbaar te maken. U moet
dan wel Nederlander zijn en tenmin-
ste 23 jaar oud.

Wordt u hiervoor uitgekozen dan zal
benoeming volgen door de gemeente-
raad met daarna een beëdiging voor
de rechtbank te Zutphen.

Naast de nodige spreekvaardigheid
strekt enige kennis van de duitse en de
engelse taal tot aanbeveling.

Een salaris kan niet worden geboden
doch per huwelijksvoltrekking wordt
wel een tegemoetkoming uitbetaald.
Graag ontvangen burgemeester en
wethouders binnen twee weken be-
richt van Vordenaren die hiervoor in-
teresse hebben.

6. Gladheidsbestrijding door particulie-
ren
In de komende winter staat ons wel-
licht weer heel wat sneeuw en ijs te
wachten. Door veel inwoners van on-
ze gemeente wordt de sneeuw geluk-
kig regelmatig van de trottoirs voor
hun panden verwijderd. Een goede
begaanbaarheid hiervan is voor ieder-
een van groot belang, doch met name
voor bejaarden en mensen die slecht
ter been zijn. Wij verzoeken u dan ook
om de trottoirs ook deze winter weer
sneeuw- en ijsvrij te houden. Heeft u
buren die om welke reden dan ook dit
zelf niet meer kunnen, wees dan zo
vriendelijk om hun stoepje ook
sneeuw- en ijsvrij te maken.

Tenslotte willen wij opmerken dat het
strooien met zout ge vaarlijk is voor vo-
gels. Wanneer deze van het zoute
smeltwater drinken sterven ze binnen
een dag. U zult dan ook begrijpen dat
het bestrijden van gladheid met zout
niet de voorkeur verdient.

georganiseerd met verrassingen voor
jong en oud. De start is vanaf 13.30
uur. Opgave is vanaf nu mogelijk bij
eetcafe De Herberg. Kosten f7,50 per
team/auto.

Oliebollenaktie
Ook dit jaar houdt de muziekvereni-
ging Concordia weer een oliebollen-
aktie en wel op 17 december a.s.
De oliebollen zullen evenals vorigjaar
door de leden zelf worden gebakken
in de nacht van vrijdag 16 december in
het Dorpscentrum.
Voor diegenen die niet kunnen wach-
ten met proeven tot zaterdag of zater-
dag niet thuis zijn bestaat de mogelijk-
heid om vrijdag vanaf 19.30 uur verse
oliebollen te kopen in het Dorpscen-
trum, ^fc
Grote bestellingen kimnen voortijdig
worden opgegeven bij de fam. Schup-
pers, tel. 2885.
De opbrengst is bestemd voor het uni-
formenfonds waaruit ±1 1984 nieuwe
uniformen zullen w^P?n bekostigd.
De uniformen worden aangeschaft ter
gelegenheid van het 115-jarig bestaan
in 1984.
Zie advertentie elders in dit blad.

Succes voor zanger
"Colin Scot"
Afgelopen vrijdagavond was er in eet-
cafe De Herberg vanaf 22.00 uur een
geweldig optreden te volgen van de
amerikaanse zanger Colin Scot.
Er was dan ook weinig plaats meer in
de Herberg. Voor een enthousiast pu-
bliek werden nummers ten gehore ge-
bracht van Buddy Holly, Neil Dia-
mond, Beatles enz.
Eigenaar dhr. ten Barge is dan ook ge-
zien de belangstelling voor een derge-
lijke avond voornemens l keer in de 2
maanden een dergelijke avond te or-
ganiseren.

Advents Kerstzang
met Vordense koren
Op uitnodiging van de Raad van Ker-
ken te Vorden-Kranenburg zal er zon-
dagavond 18 december om 19.00 uur
in de Hervormde Dorpskerk te Vor-
den een Advents Kerstzang worden
gehouden. Aan deze zangavond zul-
len alle plaatselijke koren hun mede-
werking verlenen. Rudi van Straten
zorgt voor de orgelbegeleiding.

Port betaald
Port pavc
kantoor Vorden

deren voor de samenzang worden
door de Cantorij en de Gemeente sa-
men (in wisselzang) gezongen de ge-
zangen 128 en 130.
We noemen dit omdat we weten dat
enige gemeente-leden dan de ge-
noemde liederen thuis alvast eens
doornemen, vaak ook bij een mu-
ziekinstrument.
Ook een groepje kinderen van de Zon-
dagsschool maakt het eerste deel van
deze dienst (de doopdienst) mee.
U bent er welkom.

Jongeren-avond
Hervormde Gemeente
We noemen tijdig de volgende jonge-
ren-avond van de Hervormde Ge-
meente; dinsda 31 januari 1984, in "de
Voorde", achter de kosterswoning
kerkstraat 15.
Het onderwerp is: "Kerk en samenle-
ving".

Solidaridad-aktie:
afwentelen of omwentelen
In vele parochies en gemeenten wordt
in de Adventstijd meegewerkt aan de
aktie van SOLIDARIDAD. Deze in-
terkerkelijke stichting gaat uit van de
Rooms Katholieke kerk, de Neder-
landse Hervormde Kerk en de kerken
die samenwerken in de Stichting Oe-
cumenische Hulp aan Kerken en
Vluchtelingen (SOH).
Solidaridad stelt zich ten doel steun te
verlenen aan de pogingen van kerken,
groepen en personen in Latijns-Ame-
rika om de mens daar in staat te stellen
zelf vorm te geven aan zijn leven en sa-
menleving.
Latijns-Amerika is een "werelddeel"
waar tientallen miljoenen mensen in
grote armoe leven.
Sommige regeringen daar willen nu
ook nog hun schulden en tekorten af-
wentelen op de arme bevolking. Het
moet juist gaan om omwentelen.
Structuren, grondbezit (groot) moe-
ten veranderd worden.
De Kerken, ook in Nederland, ook in
Vorden willen deze aktie van Solidari-
dad steunen. In de Hervormde kerk is
a.s. zondag 18 december de kollekte
bij de uitgang bestemd voor Solidari-
dad. Er wordt ook een folder met in-
formatie uitgereikt. Het Hervormde
Wereld-diakonaat heeft voor dit jaar
toegezegd een bedrag van f500.000,-.
U kunt ook per giro een gift overma-.
ken met vermelding "Solidaridad"
t.n.v. Generale Diakonale Raad der
N.H. kerk, Maliesingel 26, Utrecht.
Postgiro-nummer 8685.

GEBOREN: Lisette Dekkers; Alex
Veen.
ONDERTROUWD: B.J.H, ter Muil
en W.A. van Asselt.
GEHUWD: Geen.
OVERLEDEN: Geen.

Gelezen
Het Evangelie gaat tegen-de-
keer-in:
Als alles donker is, getuigt het
van licht.
A Is we wanhopig zijn, geeft het
ons hoop.

De Cantorij zingt mee
De Cantorij, de Zanggroep onder lei-
ding van mevrouw Kok-ten Broeke
hoopt a.s. zondagmorgen 18 decem-
ber (4e Adventszondag) mee te wer-
ken aan de dienst, de doopdienst in de
Hervormde kerk. Naast bekende lie-

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering

HERVORMDE KERK
Zondag 18 december 10.00 uur: Ds.
J.C. Krajenbrink. Bediening Heilige
Doop. Evangelie-lezing: Mattheus
1:18-25.
19.00 uur: Advents-Kerstzang van de
Raad van Kerken m.m.v. Vordense
koren. Ds. J.C. Krajenbrink. Koor-
zang, samenzang, orgel en trompet.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 18 december 10.00 uur dhr. P.
v.d. Jagt, Ul f t .
19.00 uur dienst uitgaande van de
Raad van Kerken.

WEEKENDDIENST HUISARTS
17 en 18 december dr. Vaneker, tel.
2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 17 december 12.00 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr.
Breukink, tel. 1566.

WEEKENDDIENST TANDARTS
17 en 18 december J. Hagedoorn, Lo-
chem, tel. 05730-1483.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

NOODHULPDIENST
December: mevr. Brandenburg, tel.
2003. Graag bellen tussen 8.30-9.30
uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen
voor 9 uur.

SOCIAAL KI !1 T l ' K ! . H l WERK
Kreetjen van den Akker, bereikbaar
woensdag t/m vrijdagmiddag, Dorpscen-
trum, Raadhuisstraat 6, Vorden, tel.
05752-3516.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

"DE GRAAFSCHAP"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr,
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
K.A. Altena. Tel. 05752-3246. Spreeku-
ren: di en do, 8.30-10.00 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wijkzusters en uit lenen verpleegkun-
dige artikelen van 13.00-13.30 uur in het
wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS
(iroodbod, Hengelo Gld., tel. 05753-1778.
Spreekuur iedere donderdag van 17.00-
18.00 uur in het Groene Kruisgebouw.

BEGRAFENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, tel. 1346.

MONUTA STICHTING
i 't Jebbink 4, Vorden, tel. 05752-2749.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
Geopend: ma, di, wo, vrij, 14.00-17.30 uur;
do, 10.00-13.00 u u r ; di.av., vrij.av. 18.30-
21.00 uur; wo.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur.

BRAND MELDEN
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.

POLITIE
Tel. 1230, 's nachts en b.g.g. belt u het
alarmnummer: 055-664455.



TAPIJTOEINIGEN
ook voor uw

gestoffeerde meubelen
„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

Reserveer hem tijdig

Verpleegkundige, 28 jaar,
zoekt zelfstandige woon-
ruimte in Vorden of omgeving.
Tel. 05750-14067.

Te koop: mooie kerstbomen
van 2,50 tot 5,- per stuk.
Goed elektrisch fornuis voor f
100,-.
Tel. 05752-6757.
Onsteinseweg 6, Vorden.

Vrijwel direktte leveren: diver-
se soorten houtstrooisel (los
gestort of in balen) alsmede
papierpulp voor uw stallen.
Wij vragen te koop: kaprijke
populieren, wilgen en eike-,
bomen.
Steentjes B.V. Lichtenvoorde.
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

Woningaanpassing
mindervaliden

schoo.str.i7 LEEFLANG
Vorden

tel. 05752-2737 ARCHITECTUUR

Te koop wegens verhuizing:
uittrektafel, wandmeubel,
staande schemerlamp, keu-
kengaskachel, houten silo 6
ton en varkensmest.
J.B. Hendriksen, tel. 05735-
3011

AUTORIJLESSEN?
B.O.VAG. Rijschool, J.H. Hil-
ferink. De Boonk 39, Tel. 1619,
Vorden. B.M.W. en Mazda Au-
tomaat.

Stomerij voor Vorden e.o.
Kwaliteitsstomerij

Good Clean
chemisch renigen bij
DROGISTERIJ

J.W. TtN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden.
Unieke 1-dag-service.

Kerstbomen te koop.
Alle maten, ook met kluit.
Boomkwekerij
M.G. Spiegelenberg.
Ruurloseweg 26, Vorden.
Telefoon 1464.

Te koop: olie-tank 1200 liter
i.z.g.st.
Tel. 05752-6474

Goedkoper kan niet:
Vloerbedekking 4 m br
vanaf 29,95 per m.
HUBO DOLPHIJN
Barchemseweg 13, Ruurlo.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Ruiten kapot?

Bel 's morgens vanaf 7.00 uur
tot 7.30 uur. Dan krijgt u hem
dezelfde dag nog geplaatst.
Belt u na 7.30 uur, dan de vol-
gende dag geplaatst.

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35, tel. 05752-1523

van echte boter

Echte amandelen
van Echte bakker

ASSELT
Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

Da's pas lekker voor de feestdagen.

Mode voor "kleine mensen
VOOR KLEINE PRIJZEN!!!!

Jacks
Bodywarmers
Broeken
Truien
Feestjurkjes en overgooiers.

v.a.

v.a.

39,
39,

25,- - 29,
10,v.a.

RUURLO
Vrijdags open tot 9 uur.

is deze ruimvallende
blouse in fraai streepdessin,
met royale hangende kol.

89-
Bijpassende crêpe pantalon
met modieus uitgewerkte

tailleband. 14Q~

In 1984 iets te vieren
De Herberg klein met woorden

groot in het verzorgen van
uw bruiloft, receptie enz.

Volop KERSTBOMEN met en zonder kluit. Een pracht
van een CYCLAAM voor een kleine prijs van f 5,-.
Verder alle KERSTVERSIERING, BAKJES,
KERSTSTUKKEN, PLANTEN enz.
Bij aankoop van deze artikelen boven f25,- een KAAPS
VIOOLTJE CADEAU.
AVOND-VERKOOP op 21-22-23 december van 7-9
uur in de verlichte bloemenkassen.
Bloemisterij

b.v.
Zutphenseweg 64, Vorden. Tel. 1508

PIEDRO'S VOOR MANNEN

Voor een exclusieve

KERSTGROEP
moet U onze collectie zien. Net even
anders.

Volop versiering voor tafel en Kerst-
boom. Pracht sortering

Kaarsen en
kaarsenringen
Kerst en
nieuwjaarskaarten
enzovoort enzovoort.

Bazar Sueters
Dorpsstraat 15, Tel. 3566.
Ruurloseweg 91, Tel. 6658.

SCHOENEN
MET
KARAKTER

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4, Vorden.

Verbouwingsopruiming
Start op 13 december 1983

Vele koopjes
Roozegaarde
sport- klemtextiel
Spalstraat 13, Hengelo Gld. Tel. 05753-1996.

CITROEN RUESINK RUURLO HAAKSBERGEN

*S£ëS£
Wij nodigen u uit voor onze unieke CXshow.
Alle modellen In één show, van de economische CX20 tot de luxueuxe
CX Prestige en van de zuinige, snelle CX Diesel Turbo tot de superluxe en
superrulme Break TRI. Deze show mag u niet missen,
in... een keur van CX occasions nauwelijks van nieuw te onderschelden.
Deze speciale CXshow wordt gehouden op donderdag 15 december van 10.00 tot
21.00 uur, vrijdag 16 december van 10.00 tot 21.00 uur en zaterdag 17 december van
10.00 tot 17.00 uur aan de Borculoseweg 21 In Ruurlo.

INRUIL-FINANCIERING LEASING

Borculoseweg 21, Ruurlo, tel. 05735-1753 RUESINK A

GEVESTIGD
Computer Service Ruurlo
Bureau voor datavastlegging en serviceverwerking.

Vanaf heden kunnen wij, met behulp van onze
computer, snel en voordelig voor U verwerken, de

aangifte ink.bel./verm. bel.:
snel ingevuld waardoor U vlugger Uw geld te-
rugontvangt, zowel voor particulieren als midden-
standers.

financiële administratie:
inkl. de maand- of kwartaalverslagen.

fakturering:
binnen 10 dagen na afloop van de maand al Uw
fakturen verzonden, (geschikt voor elk bedrijf).

loonadministratie:
inkl. diverse afdrachtberekeningen en jaaropga-
ven.

mailing:
door speciale adressensortering enorme portobe-
sparingen.

verenigingsadministratie's:
Uw ledenbestand overzichtelijk opgeslagen.

Dis is een greep uit de vele mogelijkheden.

Inlichtingen en nadere vrijblijvende informatie's
via: G.H. Hissink, Burg. van Tuyll van Seroosker-
kenweg 59, Postbus 61, Ruurlo. Tel. 05735-
2969 of 2038.

Hete luchtkanonnen

TEVENS VERHUUR!

VORDEN. ZUTPHENSEWEG Telefoon 05752-1261

Heeft u al zo'n heerlijke

KOUDE SCHOTEL
besteld voor de feestdagen?

Onze koks maken er iets lekkers van.
Bereid met rundvlees en echte mayo-
naise, zoals het hoort.

5f- p.p.

7,50 PP

10,- pp
7,50 pp

Huzaren salade
Russische Eieren
Zalm salade
Kipsalade met ananas

Bondsrestaurant

De Rotonde"n
Telefoon 05752-1519, Vorden.

Jansen & gal

72JS1 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tch 05750 22016



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon

MARCEL

COR EN GERRY
BORGONJEN-MEKKING

7261 PD Ruurlo, 8-12-1983
Vosheuvelweg 6
Tijd.adres: Ziekenhuis Groenlo

Ons trio werd uitgebreid tot
een kwartet.

LISETTE

zo noemen wij ons zus-
je.

Sandra, Patrick en
Natalie Dekkers

Onze blije papa en
mama zijn
Gerrit en Hermien
Dekkers.

Vorden, 3 december 1983
Storm van 's Gravensande-
straat 11.

Geboren op 7 december 1983

ALEX

B. Veen
A. Veen-de Vries

Reilingh.

Zutphenseweg 12
Vorden.

Bij deze willen wij een ieder
hartelijk danken voor de vele
felicitaties, bloemen en kado's
die wij mochten ontvangen bij
ons 50-jarig huwelijksfeest.

G.H.WEEKHOUT
J.G. WEEKHOUT-

HENSELER

Vorden, december 1983
7251 XN Vorden
Hoetinkhof 6.

Dankbetuiging
Voor de grote belangstelling
die wij mochten genieten bij
ons 40-jarig huwelijk betuigen
wij aan allen onze oprechte
dank.

B. HEERINK
H.H. HEERINK-TE PAS

Kapelweg 2, Veldhoek
7255 NJ Hengelo Gld.

Vrijdag
23 december a.s.

KERST-
MARKT
Enveloppen-aktie

met Kerstverrassing

Wij logen, ontverven en
restaureren al uw meu-
belen

„DE ANTIEKHAL"
Noorderwal 5
Lochem, tel. 05730-2973

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410

Omorika met goede kluit.
De echte Servische Spar, de
ideale Kerstboom.
Boomkwekerij
M.G. Spiegelenberg
Ruurloseweg 26, Vorden.
Telefoon 1464.

Premieschilderwerk vanaf 21
nov. 1983
50,- KORTING per man per
dag
SCHILDERSBEDRIJF DOLPHIJN
Barchemseweg 13, Ruurlo.
Tel. 1368.

LEGO
BAZAR SUFFERS
VORDEN - KRANENBURG

THEO TEN HAVE
en |

JOHANNA BERENPAS
l

geven u kennis van hun voorgenomen hu- ^
welijk op donderdag 22 december om ^
kwartvoorelf in het gemeentehuis "Kasteel $
Vorden".

s^
§

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden <j,
om half drie in de Nederlands Hervormde <>
kerk te Vorden door ds. J.C. Krajenbrink. $

De receptie wordt gehouden van vier uurtot <>
half zes in zaal Schoenaker, Ruurloseweg |
64, Kranenburg/Vorden.

December 1983
Nieuw Heeten, Hemm 24a
Vorden, Wildenborchseweg 1

^

^Ons toekomstig adres: <j
Kostedeweg 3, 7251 MZ Vorden.

^i•&• '& •-*> '&'Sr-4? >jr *&••*&•-&• •^'^•^^^'^'^•^~^'&-^*&-^'^-~&*<&'-'&'*&''~&^&'-^'

DOREE GOLSTEIN
en

EDDYHIDDINK

geven u, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking zal plaatsvinden op
donderdag 22 december a.s. om 14.00 uur
in het Gemeentehuis "Kasteel Vorden" te
Vorden.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal "De
Herberg", Dorpsstraat 10a, 7251 BB Vor-
den.

December 1983.

Ons adres: Tjerk Hiddesstraat 13,
7204 GD Zutphen.

i

In plaats van kaarten.
j

Dinsdag 20 december zijn wij 60 jaar ge-
trouwd ^

H. BANNINK
J. BANNINK-HALFMAN

i
Wij hopen dit te vieren met onze kinderen ^
en kleinkinderen op vrijdag 23 december ?
a.s.

Receptie van 15.00 -16.30 uur in Hotel Bak-
ker, Dorpsstraat, Vorden.

7251 BV Vorden, december 1983
de Boonk 2.

Na een liefdevolle verzorging op Villa Nuova is heden
van ons heengegaan onze lieve moeder en oma

JANNA MARIA OOSTERINK
weduwe van Hendrik Jan Begieneman

op de leeftijd van 83 jaar.

Vorden: G.J. Begieneman
L. Begieneman-Verschoor
Marjolein

13 december 1983
Strodijk 6, 7251 RS Vorden.

De rouwdienst zal worden gehouden op zaterdag 17 de-
cember 1983 om 13.00 uur in de Ned. Hervormde kerk
te Vorden.
De begrafenis zal aansluitend plaatsvinden op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden om 14.00 uur.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in het
rouwcentrum, Het Jebbink 4a te Vorden.

koopavonden
op donderdag 22 december

en vrijdag 23 december

BETALING KOIMTRIBUTIE

GROENE KRUIS

U kunt vanaf heden uw kontributie voor het
jaar 1984 voldoen per
Rabobank nr. 36.64.04.962 of per
Bondsspaarbank nr. 92.31.88.959 of per
Amrobank nr. 41.48.32.450 of per
postgiro nr. 84.79.03 ten name van het
Groene Kruis te Vorden.

De kontributie bedraagt
f 40,- per jaar.

Wordt u na J februari een kwitantie aangeboden, dan
komt er f 4,- administratie- en inkassokosten bij en be-
taald u f 44,-.

Het is ons een droeve plicht, u mee te delen, dat plotse-
ling van ons is heengegaan, vol vertrouwen op de Heer
van alle leven, voorzien van de Sakramenten der Kerk,
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, groot- en
overgrootmoeder,

HENDRIKA FEMIA HAVERHOEK
echtgenote van Jacob de Vries

op de leeftijd van 75 jaar.

Wij vragen uw gebed voor haar en ons.

Vorden: Jacob de Vries
Zutphen: Rosa Margaretha en Servaas

Doorenberg-de Vries
Apeldoorn: Johannes en Maria Magdalena

de Vries-Driessen
Vorden: Jan Lenting
Vorden: Hendrikus Antoniusen Maria Gezina

de Vries-van der Worp
Vorden: Johanna Heintje de Vries

RinusVels
kleinkinderen en
achterkleinkinderen.

7251 WG Vorden, 12 december 1983
Hoetinkhof 48.

Vrijdag 16 december is er om 19.00 uur een avondmis in
de R.K. Christus-Koningkerk te Vorden, Het Jebbink 8.
De plechtige uitvaart vindt plaats op zaterdag 17 de-
cember, 11.00 uur in de R.K. St. Antonius-van-Padua-
kerk te Vorden-Kranenburg, waarna begrafenis op het
R.K. kerkhof aldaar.

Moeder ligt opgebaard in het Rouwcentrum van de Mo-
nuta-stichting, Het Jebbink 4a te Vorden.
Gelegenheid om afscheid te nemen: vrijdagavond na de
avondmis. Zaterdag 17 december van 10.00-10.30 uur.

Heden overleed na een zorgzame verpleging in het zie-
kenhuis Het Nieuwe Spittaal te Warnsveld, mijn lieve
man, onze zorgzame vader, grootvader en overgrootva-
der

•HERMAN LINDENSCHOT
echtgenoot van J. C. Bouwmeester

in de gezegende ouderdom van 90 jaar.

Vorden: J.C. Lindenschot-Bouwmeester
Wichmond: G. Arfman-Lindenschot

Joh. Arfman
Harry en Nettie
Annie en Johan
Jan
Rita

Vorden: H. E. Lindenschot
Vorden: S. Boersbroek-Lindenschot

H.J. Boersbroek
Henk en Hanny
en achter-kleinkinderen

7251 MP Vorden, 10 december 1983
't Rikkenbarg, Schuttestraat 13

De rouwdienst zal worden gehouden op donderdag 15
december om 13.00 uur in de Ned. Herv. Kerk te Vor-
den. Waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden om 14.00 uur.
Waarbij U beleefd wordt uitgenodigd.

In alle rust is van ons heengegaan onze beste zwager en
oom

HERMAN LINDENSCHOT
echtgenoot van J. C. Bouwmeester

op de leeftijd van 90 jaar.

Vorden: G.W. Weenk
M. Weenk-Bouwmeester
G. Nijendijk-Bouwmeester
G. Bouwmeester-Pardijs
J.W. Weenk
M. Weenk-Bouwmeester
neven en nichten.

Vorden, 10 december 1983

Wullink
Vorden

Meer
mans., stoere "*%*

herenmuil op oer-
sterke zool, wat een

kwaliteit voor
die prijs

Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4, Vorden.

Muziekvereniging CONCORDIA
houdt op 17 december haar jaarlijkse

OLIEBOLLENAKT1E
De opbrengst is bestemd voor het unifor-
menfonds.

RECLAME GELDIG VAN DONDERDAG 15/12 t/m ZATERDAG 17/12

de 2e rookworst 2,50 goedkoper
Boterham WOrSt eigen gemaakt 150 gram 1 , 49

Maandag 19 december

Speklappen Perkg 2,50 voordeliger
Dinsdag 20 december

Verse worst Perkg 2,50 voordeliger
Woensdag 21 december

Gehakt h.o.h. Perkg 2,50 voordeliger
Voor de Kerstdagen hebben wij voor U diverse Rollade's zoals

Runder rollade - half om half rollade
varkens rollade (gevuld) - kalfsrollade.
Ook is er volop fijn vlees zoals:

Ossehaas - varkens haas - biefstuk
kalfsvlees - kalfsoesters enz.
Ons assortiment eigen gemaakt salades is uitgebreid met een nieuwe

kip-salade
Als nieuwe specialiteit de

gevulde stokbroodjes
Ook zijn er volop p a e S en eigen gemaakte

OOK VOOR FONDUE EN GOURMETSCHOTELS.

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN. TEL 05752-1321

Geachte clientèle

Met ingang van 1 december 1983 is ons adres gewijzigd in:

BURG. GALLEESTRAAT 60, 7251 EC VORDEN
Telefoon blijft: 05752-2637.

6 Uw erkend gas- en watertechnisch installateur

f. Jansen loodgietersbedrijf
Burg. Galleestraat 60, 7251 EC Vorden. Telefoon 05752-2637

Kerstdagen en/ of oud en nieuw

„Sc Herberg" SALADES
Wanneer U onderstaande bon bij ons inlevert zorgen wij weer voor zo'n heerlijke
salade, uiteraard met vlees, echte majonaise en de bekende ruime porties.
Indien mogelijk zien wij Uw bestellingen gaarne uiterlijk 23 en 29 december te-
gemoet.
En een bittergarnituur is bij ons echt niet zo heel erg duur.
Bellen kan natuurlijk ook: 05752-2243.

»
BESTELLING VOOR:

NAAM:

ADRES:

KERSTDAGEN / OUD EN NIEUW (niet van toepassing doorhalen)

pers. HUZARENSALADE a 5,25 per persoon

pers. RUSSISCH El a 7,25 per persoon

pers. ZALMSALADE a 8,50 per persoon

SUGGESTIE VOOR KERSTAVOND / OUDEJAARSAVOND

pers. BITTERGARNITUUR (kaas, worst, gevuld ei enz )

vanaf 3,— per persoon
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Om uw feestdagen niet al te duur te maken zijn onze inkopers
druk voor u in de weer geweest Kijk maar eens wat een

extra's en wat een brutale prijzen. Dus als u bij ons al uw lekkere
en gezellige boodschappen koopt dan kunt u toch nog goedkoop uit zijn.

Zo ziet u maar, sfeervolle feestdagen hoeven echt niet zo duur te zijn.

LUXE
KERSTBROOD
±750 gram. gevuld met
spijs, krenten en rozijnen

aSfflKW&S3 2$K&V$: UNOX RAGOUTS
blik 4 0 r , i M i

kip
- vlees, kalfs,

l l

VOLNY HALFVOLLE
KOFFIEMELK ^9

UNOX KREEFTESOEP 1QQ
ITT

V. HOUTEN
SUPERREEP

GROTE*
BLOEMKOOL
per stuk *

KNORR AARDAPPELPUREE
pakje 130 gr.nu

EASY WORSTEBROODJES 91 Q
4 ' . t uk 175 gran Ltt

CIDER 199MUSKETKRANSJES 199
ZOUTEP,NDA;S 229

DUYVIS BROSNOTENIOO VOOR DE KOFFIE 1M
n _ ^ M , t f f IUT

99 VERSEMAGEREJ

MONA MAGERE
FRANSE KWARK

4 ' . t nh 17! gran

TAFELMARGARINE
kuip 500 gram, Vrij h

DIEETMARGARINE
, 1 1 k t

REMIA FRITESSAUS
Ot emmertje0.6 literv J

ROSÉDANJOUo inoo BLOOKER CACAO
Ik i «a «J VOORIV p.ikje 125 gl

169
119
199
99

APOSTEL BLANC DIEPVRIES KIP
:;%WxxS:i

DOPERWTEN ZEER FIJN
Vr i jPmciukt

GEISHA ASPERGES
'

JONGE KAAS
kilo

CAMPINA
ROOMIJSTAART

MANDARIJNEN
hiikjt' [2 gran

KERSEN

SLAGERSLEVERWORST

CHAUDFONTAINE
BRONWATER

129

279
99

199
199

VARKENSSATE QQ
ff

HAUST SNACKCUPS IOQ
p.ikj! ' 1^ /

ABEE ZALMSALADE

HEINZ SANDWICH .
SPREAD OF PIKANTE
GROENH SPREAD

SNEEUWSTER

149

Jaffa GRAPEFRUITS

KOMKOMMER
CHAMPIGNONS"

1 ' ' i m

PANDINDELUSSAUDIERE

BOURBON PUDDING

JONKER FRIS
VLAAIVULLING

mei een gro< • d

JAC HERMANS

RSjJ

WAT UW PORTEMONNEE NODIG
HEEFT IS'N BRUTALE KRUIDENIER
NIEUWSTAD 5, VORDEN STATIONSPLEIN 31, ZUTPHEN



CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Donderdag 15 december 1983
45e jaargang nr. 40

Begroting Vorden goedgekeurd
De Vordense gemeenteraad heeft gisteravond de gemeentebegroting voor 1984 vastge-
steld. Alleen de PvdA verklaarde zich tegen het collegevoorstel om de subsidiepot 'objec-
ten van landelijke bouwkunst' voor een deel te betalen uit het fonds voor culturele activi-
teiten.

Zware verkeer 'echte minima', de mensen die tussen
De wens van het CDA, de omleiding wal en schip dreigen te raken,
van het zware verkeer om de dorps- Wethouder J.F. Geerken (welzijn) zei

hier (nog)niet voor te voelen. "Zover
zijn we nog niet", aldus Geerken, die
wel een notitie over dit onderwerp aan
de raad toezegde.

kom eerder te realiseren, haalde het
niet tijdens de begrotingsraad. Burge-
meester M. Vunderink zei dat zo'n
omleiding zes ton kost, en dat die in-
vestering de komende jaren niet ge-
dekt kan worden. Daarom staat die
omleiding dan ook op lijst B van het
investeringsschema: projecten die pas
na 1987 aan de orde komen. De ver-
keersproblematiek, zo zei Vunderink,
wordt echter in februari 1984 weer
besproken.

Werkgelegenheids
commissie
Vorden krijgt een speciale
werkgelegenheidscommissie.
Daarin zullen vertegenwoordi-
gers uit het college, de raad en
het bedrijfsleven zich buigen
over het werkloosheidspro-
bleem en hoe dat te bestrijden.
De raad nam deze suggestie
van het CDA in de algemene
beschouwingen over. Socialist
J. Bosch wees wel op het ge-
vaar, dat zo'n commissie wel-
licht de illusie te wekt, dat er
werkelijk iets aan de grote wer-
kloosheid te doen is. Er komt
een notitie over de aanpak van
deze commissie, zo zegde we-
thouder J.F. Geerken toe.

Een voorstel van de socialisten in de
beschouwingen, om een fonds in te
stellen voor de opvang van rijksbezui-
nigingen voor instellingen, haalde het
niet in de raad. Volgens burgemeester
Vunderink is het hek van de dam, als
daar eenmaal aan begonnen wordt.

Besloten werd de instelling van zo'n
fonds in het voorjaar nog eens te be-
zien, wanneer er meer duidelijkheid is
in de financiën voor 1984.

Het CDA wilde ook een fonds, maar
dan bedoeld om hulp te bieden aan de

Wegenfonds
Een derde suggestie voor een fonds -
ditmaal van de WD - haalde ook geen
raadsmeerderheid en zal eveneens in
het voorjaar worden besproken.
Ondanks steun van wethouder Bog-
chelman vreesde de meerderheid van
het college, gesteund door CDA en
PvdA, dat deze maatregel meer geld
kost dan het werk oplevert.
Wel ging de raad akkoord met het
'voorlopig' bevriezen van de vergoe-
ding aan raadsleden.

Job Creation
Volgens wethouder H. Bogchelman
moet Vorden maar geen hoge ver-
wachtingen koesteren van het onder-
zoek van Job Creation verricht naar
werkgelegenheid in Vorden. "Daar
hoeven we niet al te optimistisch over
te zijn. Dat is alleen maar mogelijk in
grotere gemeenten".

Subsidies
De WD pleitte in de algemene be-
schouwingen voor het uitsmeren van
gemeentelijke reserves over meerja-
ren. Verder vonden de liberalen dat de
subsidies aan verenigingen het ko-
mende jaar al best op de helling had-
den gekund.
"Iedereen moet zijn steentje bijdra-
gen", aldus WD-woordvoerder M.
Groen.
"Het is beter om nu te korten en latere
lastenverhogingen te voorkomen".

Volgens wethouder Bogchelman is er
juist nog niet gekort op subsidies aan
verenigingen, om de vrijetijdsbeste-
ding voorlopig nog niet in het gedrang
te brengen. Wethouder Geerken
voegde hieraan toe, dat dat uitgang-
spunt waarschijnlijk de volgende ja-
ren niet gehandhaafd kan worden.

Geen subsidie meer voor
zwembad Zutphen
Een CDA/WD-meerdeiheid in de
Vordense raad heeft gisteravond be-
sloten de jaarlijkse subsidie van 5000
gulden aan het Zutphense Graaf Otto-
bad in te trekken. Bekeken zal worden
of deze subsidie in de toekomst naar
het Eefdese zwembad gaat. Reden
hiervan is dat de Vordense zwem- en
poloclub Vorden '64 door ruimtege-
brek geen gebruik van het Graaf Otto-
bad kan maken. De vereniging wijkt
voor haar training dus noodgedwon-
gen uit naar het Eefdese bad.
Het CDA, dat de zaak aankaartte,
wees erop dat als de zwem- en polo-
club toch niet in het Zutphense bad
terecht kan, het onzin is hiervoor sub-
sidie te betalen.
De WD steunde het staken van de
subsidie.

De P.v.d. A. wilden de subsidie aan het
Graaf Ottobad wel eens nader onder
de loupe nemen, maar niet direct in-
trekken. Wethouder J.F. Geerken
zegde toe met een notitie over dit on-
derwerp te komen.
Aan de hand daarvan wordt besloten
waar de 5000 gulden subsidie dan
naar toe gaat.

Hondenbelasting
Volgend jaar zal Vordens dagelijks be-
stuur alternatieven onderzoeken voor
de hondenbelasting, die in het dorp
wordt geheven. Dit zegde wethouder
van financiën H. Bogchelman gisteren
tijdens de Vordense begroting toe aan
socialist A.J. Stoltenborg.
Stoltenborg verklaarde zich tegen de
verl^Bng van 4 procent van deze be-
lastir^in 1984. "Hondenbelasting is
maar een willekeurige belasting. Het
gaat hier om het spekken van de ge-
meentekas", vond Stoltenborg, die
hetj^lege de suggestie meegaf voor
na ^PI bijvoorbeeld de onroerend-
goedbelasting op te trekken in plaats
van hondenbela'sting te heffen. De
zaak zal in de commissie financiën
worden besproken, zegde Bogchel-
man toe.

Algemene beschouwing WDfraktie

Zelfwerkzaamheid aanwakkeren
Hoewel de V.V.D.-fraktie veel waardering wil uitspreken voor de nauwgezette wyze waarop de begroting
1984 is opgesteld, houdt dat niet in dat we ons ook automatisch met het daarin aangegeven te voeren beleid
voor 1984 in alle opzichten kunnen terugvinden.
De begroting moge dan een zelfs meer dan sluitende zyn, hetgeen op zichzelf verheugend is, een analyse-
ring van dit resultaat leert dat dit, naast een geringe meer opbrengst van f. 6.500,- uit leges, hondenbelas-
ting en begrafenisrechten, in wezen is toe te schryven aan twee punten.

Eerstens de toegepaste bezuinigingen
van ca. f. 200.000,-. We zijn de mening
toegedaan, dat een zeer groot deel van
deze bezuinigingen gestoeld zijn op
de werkelijke kosten, zoals deze de
laatste jaren waren. Dit houdt in, dat,
in tegenstelling tot voorgaande jaren,
op dit punt niet verwacht mag worden
dat de jaarrekening 1984 even gunstig
beinvloed zal worden als vorige jaren.
Ten tweede de benutting van reser-
ves, waardoor de kapitaallasten dalen,
hetgeen een budgettaire ruimte ople-
vert van f 213.000,-.
Deze reserves zijn echter daarmee
verdwenen.

Korte termijn beleid
Hoewel we uw voorstel in dezen om
dergelijke reserves te gebruiken voor
vervroegde afschrijving volledig on-
dersteunen vragen we ons af of uw col-
lege er niet verstandiger aan gedaan
zou hebben om zulks, gezien de moei-
lijker jaren die voor ons liggen, niet in
zijn geheel in één jaar te doen doch
enigszins te verdelen over een aantal
jaren en gelijktijdig reeds voor 1984
andere mogelijkheden onder ogen
had gezien om tot verhoging van in-
komsten resp. verlaging van uitgaven
te komen, waaraan naar onze mening
toch niet te ontkomen valt, gezien,
nogmaals, de in de komende jaren
sterk teruglopende inkomsten van
Rijkswege.
Onze fraktie is nadrukkelijk de me-
ning toegedaan dat het beleid, zoals

dat voor 1984 is voorgesteld er één is
van korte termijn, terwijl wij een even-
wichtig lange termijn beleid voor-
staan, hetgeen inhoudt dat forsere
verhogingen van inkomsten enerzijds
en forsere verlagingen van uitgaven
anderzijds in toekomstige jaren ver-
meden zouden kunnen worden.
Over de mogelijkheid tot budgetruim-
teverhoging komen we straks terug.
De twee hiervoor genoemde punten
leveren tezamen een budgetruimte
op van ruim f 400.000,- waardoor,
naast een bedrag van f 100.000,- voor
werkelijk onvoorzien, een bedrag van
ruim f300.000,- resteert, hetgeen men
als een reserve zou kunnen zien voor
verliezen in toekomstige jaren. Op
zichzelf tevredenstellend, doch voor
de wijze, waarop tot stand gekomen,
verwijzen we naar hetgeen daarover
reeds is gesteld.
Daarnaast, is onze fraktie er evenwel
niet zo gerust op, dat mogelijke tegen-
vallers zullen uitblijven, waarbij we
o.a. denken aan een hoger bedrag aan
uitkeringen ten laste van de gemeente
in het kader van werkloosheid en bij-
stand en aan een eventuele verhoging
van de personeelskosten, welke zou-
den kunnen ontstaan bij doorvoering
van arbeidstijdverkorting en de reeds
toegekende extra verlofdagen in ruil
voor prijscompensatie. Indien, zoals
door u gesteld, in dit verband taken
zonder bezwaar en zonder aantasting
van de kwaliteit van de dienstverle-
ning kunnen worden afgestoten, dan

heeft dat onze instemming. Onder-
zocht zou in onze ogen moeten wor-
den of het aanbeveling verdient, inge-
val van afstoten van taken, of privati-
sering betere en/of goedkopere oplos-
singen kan bieden.
Een zo goed mogelijke dienstverle-
ning dient echter in onze ogen als uit-
gangspunt voorop te blijven staan.

Subsidies moeten omlaag
Welke mogelijkheden waren er ge-
weest om tot een verhoging van bud-
getruimte te komen?
In de aanbiedingsnota schrijft u dat
uw college hét goed kunnen funktio-
neren van de plaatselijke culturele- en
sportverenigingen van groot belang
acht. Onze fraktie onderschrijft dit van
harte.
Ook maakt u melding van het feit, dat
een beroep op de besturen zal worden
gedaan om na te gaan of bezuinigin-
gen in hun uitgaven niet mogelijk zijn.
Het beroep doen om medewerking
achten wij een wat zwakke stellingna-
me, aangezien het als een gegeven
moet worden beschouwd, dat subsi-
dies en bijdragen omlaag zullen moe-
ten in verband met de toekomstige fi-
nanciële positie van de gemeente.
De inkomsten voor sociaal-culturele
doeleinden zijn van Rijkswege voor
1984 reeds gekort.
In uw voorstellen voor 1984 vinden
we van een doorwerking daarvan in de
uitkeringen aan verenigingen niets te-
rug.

Zelfwerkzaamheid aanwakkeren
In het algemeen zouden we het een
goed beleid hebben gevonden, indien
reeds voor 1984 een vermindering op
subsidies en bijdragen zou zijn voor-
gesteld, waarbij in eerste instantie
door ons echt niet aan een hoog per-
centage wordt gedacht.
Het verdient de hoogste aanbeveling
om de gehele subsidieregeling nauw-
keurig onder de loupe te nemen en na
te gaan welke subsidies de verenigin-
gen in werkelijkheid ontvangen met
inbegrip van die tegemoetkomingen,
welke wat minder goed zichtbaar zijn,
zoals b.v. huren van sportvelden. Een
rechtvaardige subsidieregeling is een
vereiste. De zelfwerkzaamheid van de
verenigingen dient te worden aange-
wakkerd, hetwelk tevens recht zou
doen aan die verenigingen, welke in
dat opzicht thans reeds aktiviteiten
ontplooien. De aanpassing voor 1984
van de tarieven voor het gebruik van
de sportzaal heeft onze instemming.
Dat uw college daarbij meent zich te
moeten oriënteren op de gemiddelde
tarieven van andere sportzalen, die
mening wordt door ons niet gedeeld.
De omstandigheden zullen overal ver-
schillend zijn.
Onze fraktie acht het juister om uit te
gaan van een percentagedekking van
de werkelijke kosten.
In dit verband meent onze fraktie u er
op te moeten wijzen dat reeds meerdere
malen onderzyds is gevraagd om een
opgave van de Merkelijke- exploitatie-
kosten, alsmede het, op basis van de ta-
rieven, daaruit voortvloeiende huidige
kostendekkingspercentage.

Tevens zouden we uw college nog-
maals willen verzoeken haar gedach-
ten te laten gaan en in een voorstel te
doen uitmonden over het percentage
kostendekking, waarnaar /ij denkt te
streven.
Ook bij onze fraktie is er geen enekei
twijfel, dat de gemeenschap in dit
soort zaken, waarbij we ook denken
aan Dorpscentrun^^ Bibliotheek,
Zwembad e.d., haar^plrage dient te
verlenen.

Men dient er dan echter wel van over-
tuigd te zijn dat dit op een reëele basis
geschiedt. Immers ^fe ook een ge-
deelte van de Vorderde bevolking die
van deze instellingen geen gebruik
maakt en toch haar financiële bijdrage
hieraan levert d.m.v. de onroerend-
goedbelasting.

Onze fraktie is met enige zorg vervuld
rond de situatie van het zwembad.
Geluiden, welke ons ter ore zijn geko-
men, getuigen van een minder soepe-
le houding van de zijde van het zwem-
bad wat betreft openingstijden e.d.,
waardoor men elders zou gaan zwem-
men. In het midden latend of deze
geuite opmerkingen correct zijn me-
nen we dat er een taak bij uw college
ligt om dit te onderzoeken.
Ten aanzien van de tarieven van hef-
fingen herhalen we de reeds meerdere
malen door onze fraktie naar voren ge-
brachte opvatting, dat gestreefd dient
te worden naar een hoger percentage
van kostendekking.

De verhoging van de begrafenisrech-
ten met 10% moge een hoog percenta-
ge lijken, bij lage tarieven betekent el-
ke verhoging een hoog percentage.
Een dekking van 34% acht onze fraktie
te laag.
De afvalstoffenheffing is in de begro-
ting 1984 niet verhoogd, omdat een af-
wachtende houding wordt aangeno-
men met betrekking tot de eventuele
verplichting om het huisvuil in het
buitengebied wekelijks op te halen.
Wij zijn van mening dat, afgezien van
deze mogelijke verplichting, een
verhoging van deze heffing gewenst
zou zijn geweest, aangezien ook in dit
geval van een te laag dekkingspercen-
tage gesproken kan worden.
Wy verzoeken uw college een stand-
punt te bepalen t.a.v. de dekkingsper-
centages, die haar voor ogen staan en in
hoeveel jaren /ij denkt dat te bereiken.
Met de voorgestelde verhoging van le-
ges en hondenbelasting kan onze frak-
tie akkoord gaan.

Reserves uitsmeren
Onze fraktie is in het verleden geen
voorstander geweest om de onroe-
rend goedbelasting te verhogen.
De gewijzigde financiële omstandig-
heden echter, gevoegd bij een verdere
verhoging van de heffingen, zullen
een geringe verhoging van de onroe-
rendgoed belasting o.i. in de toekomst
onvermijdeijk doen zijn.

Dat in het kader van de voorgestelde
verhogingen van genoemde heffingen
de onroerendgoedbelasting buiten
schot is gebleven achten we juist en
wordt door onze fraktie onderschre-
ven.
We kunnen ons voorstellen, dat de
door onze fraktie in deze beschouwing
naar voren gebrachte gedachtengang
de vraag doet opwerpen of dit nu wel
nodig is, gezien de verwachte uitkom-
sten voor 1984.
We willen dan echter nogmaals bena-
drukken dat u onze gedachten dient te
zien uit een oogpunt van lange-ternüjn-
beleid en in samenhang met het voor-
stel om reserves uit te smeren over
meerdere jaren. Op dit laatste punt zou
gesteld kunnen worden, dat dit niets
uitmaakt.
Onze fraktie is echter van mening, dat
op deze wijze een begroting 1984 zou
kunnen worden opgesteld met, naast
een normaal geacht bedrag voor on-
voorzien, een lager bedrag als restant-
overschot dan nu op de voorgestelde
begroting wordt aangegeven.
Tegenover de buitenwereld wordt
dan niet de indruk gewekt, dat het met
de financiële positie van de gemeente
er zo geweldig voorstaat, een indruk,
welke men ongetwijfeld krijgt, omdat
men onvoldoende zicht heeft op de
toekomst.
Ongetwijfeld zouden we dit in een
eerder stadium gesteld hebben, wan-
neer we toen op de hoogte waren ge-
weest van de uitkomsten van de be-
groting 1984.
Het treffen van maatregelen van im-
populaire aard, zoals het terugbren-
gen van subsidies en bijdragen en het
verhogen van tarieven en heffingen
zal in het algemeen bij de Vordense
gemeenschap minder prettig overko-
men.
Als gemeentebestuur dient men ech-
ter de moed te hebben om impopulai-
re maatregelen te treffen, doch dan
dient men wel de gemeenschap op
duidelijke wijze te verklaren, waarom
zij dat wenselijk acht. Dat zij van me-
ning is, dat dit noodzakelijk is om
daarmede een beleid te voeren dat
ook gericht is op de toekomstige jaren,
een beleid dat inhoudt dat ook in de
jaren na 1985 gematigde verlagingen
resp. verhogingen kunnen plaatsvin-
den bij de sterk teruglopende inkom-
sten van de gemeente.

Resumerend het volgende:
Overtuigd van mening zijnde, dat aan-
passing van subsidies, bijdragen, ta-
rieven, heffing van belastingen ook
voor 1984 reeds een beleidsvoorne-
men diende te zijn, kunnen we echter
begrip opbrengen indien men zal stel-
len, dat dit voor 1984 niet meer moge-
lijk kan zijn, omdat het tijdstip kort
voor 1984 ligt. We kennen derhalve
hieraan thans niet de eerste prioriteit
toe, er wel van uitgaande dat de afval-
stoffenheffing in 1984 nog een punt
van bespreking zal zijn.
Wat de omzetting van reserves in ver-
vroegde afschrijvingen betreft komen
we met een concreet voorstel, uit twee
onderdelen bestaande.

Voorstel 1.
Benutting van een bedrag van ca. f
800.000,- uit de reserves voor vervroeg-
de afschrijving. Het batig saldo van de
gemeenterekening 1982 onaangetast
laten. Dit betekent een lagere budget-
ruimte van ca. f 85.000,-. Naast een be-
drag van f 100.000,- resteert dan een

verlaagd beschikbaar bedrag van ca. f
245.000,-.

Voorstel 2.
Storting van dit bedrag in het wegen-
fonds om op korte termijn noodzakehj-
ke reconstructies aan wegen (Kruis-
dijk?) te laten uitvoeren, waardoor de
lasten daaruit voortvloeiend ons voor de
jaren 1985/1995 bespaard bhjven, ter-
wyï dit op korte termijn werkgelegen-
heid oplevert.

Naast deze voorstellen vernemen we
gaarne de visie van uw college over
het door ons gestelde.

Een aanbiedingsnota geeft uiteraard
de mogelijkheid bij verschillende on-
derdelen opmerkingen te plaatsen.
Terwille van de lengte van de be-
schouwing en mede gezien het feit,
dat punten in 1984 nog aan de orde
zullen komen, beperken we ons tot
enkele onderdelen.

Wegen
Met instemming hebben we gecon-
stateerd dat op onderhoud van wegen
in het algemeen niet bezuindigd zal
worden. Beperking van de gladheids-
bestrijding in woonwijken en niet-
doorgaande buitenwegen wordt door
onze fraktie niet toegejuichd. Moge
dit niet een verkeerde zuinigheid zijn
t.a.v. het ongevalsrisico en voor het
verkeer in het buitengebied.

Onderwas
De Wet op het Basisonderwijs, in-
gaande 1985, zal voor het onderwijs in
onze gemeente ook de nodige veran-
deringen teweegbrengen.

Terwille van de stroomlijning van het
onderwijs lijkt het ons wenselijk te ko-
men tot de concentratie van de ac-
commodaties bij de huidige Openba-
re Lagere school. Onderzocht zal die-
nen te worden wat hier voor de ge-
meente de beste en meest aantrekke-
lijke oplossing is.

Kosten bestemmingsplannen
Wat de bestemmingsplannen betreft
betwijfelt onze fraktie of het aangege-
ven bedrag van f 10.000,- voldoende
is.

Gasaansluiting buitengebied
Naar vernomen te hebben in de com-
missie zullen we begin 1984 benaderd
worden over de integrale aansluiting
in het buitengebied. Onzerzijds wordt
gehoopt op de vereiste 80%, zodat de-
ze energievoorziening ook in het bui-
tengebied gerealiseerd kan worden.

Helaas moeten we constateren dat in-
dertijd - ondanks verzet van onze frak-
tie - te weinig gelden ter beschikking
zijn gekomen om aansluitend aan no-
ta VI de integrale aansluiting gehono-
reerd te krijgen.

Stimulering werkgelegenheid
Ten aanzien van dit punt ziet onze
fraktie met belangstelling het Job
Creation B.V.-rapport tegemoet.

Recreatie
Anticiperend op de t.z.t. in werking te
treden Kampeerwet verdient het o.i.
aanbeveling de mogelijkheden betref-
fende het aantal eenheden per agra-
risch bouwperceel, die zijn toegelaten
in de bestemmingsplannen volledig te
honoreren.

Aanrijdingen
Een viertal aanrijdingen hield de
rijkspolitie afgelopen week bezig.
Afgelopen donderdag werd B. uit Vor-
den met zijn rijwiel op de Zutphense-
we bij de Mispelkampdijk geschept
door een personen-auto, komende uit
de richting Vorden. De wielrijder
werd met een hersenschudding over-
gebracht naar Het Spittaul.
Afgelopen zondagmiddag stopte B.
uit Vorden voor de kruising Hackfort-
selaan/Baakseweg. Mevr. H. die ach-
ter B. reed bemerkte dit te laat en reed
er achter op, waardoor beide perso-
nen-auto's schade opliepen.
Op de Ruurloseweg, ter hoogte van
perceel 41, werd de bestuurder W. uit
Zieuwent onwel in zijn auto. Daar-
door schampte hij met zijn auto een
tegemoet komende vrachtauto en nog
een tweetal bomen, alvorens de auto
tot stilstand kwam.
W. werd met een blackout overge-
bracht - op dokters -advies - naar het
ziekenhuis in Groenlo.
Dinsdagochtend geraakte W. uit
Warnsveld op de Zutphenseweg, ter

hoogte van Villa-Nuoava van de weg
en kantelde met zijn auto in de berm.
W. kwam met de schrik vrij. De auto
had rondom lichte beschadigingen.

Telefoonstoring
Zaterdagochtend heeft een groot deel
van Kranenburg geen gebruik kunnen
maken van de telefoon aansluiting.
De P.T.T. was van de storing op de
hoogte, maar kende de oorzaak niet.
In de loop van de dag kon een ieder
weer telefoneren. Vermoedelijk is
met graafwerkzaamheden ter plaatse
een telefoonkabel geraakt.

Controle fietsende
schooljeugd
Dinsdagochtend heeft de rijkspolitie
weer controle uitgeoefend op het ge-
drag van de fietsende schooljeugd.
Ook werd aandacht besteed aan de
verlichting. Er werden diverse waar-
schuwingen uitgedeeld. Een 12-jarige
jongeman kreeg een proces-verbaal
omreden dat zijn verlichting aan de
fiets niet in orde was.
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Vorden boert nog steeds goed
Door de bezuinigingsaankondigingen van de rijksoverheid werden we in 1983 gedwongen om reeds in het
voorjaar met elkaar om de tafel te gaan zitten om de grote hjnen uit te zetten voor de komende jaren. Met
veel inzet van de ambtenaren is er gewerkt aan het vinden van wegen zoals college en fractievoorzitters
zich die voorstelden.
Hierby moest ook worden gesneden in eigen vlees, hoewel voorop stond dat dit geen konsekwenties in de
personele sfeer mocht hebben. Het resultaat wordt vandaag besproken. Hartelijk dank aan allen die hier
aan hebben gewerkt.
Omdat we als fractie al in een vroeg
stadium bij dit alles zijn betrokken zou
het wellicht zo kunnen zijn dat er
maar weinig vragen zijn en dat de
kaarten voor wat betreft de opvattin-
gen al geschud zijn.
Via commissies hebben wij toch nog
wel vragen geventileerd waarop wij
graag uw antwoord vernemen.
Daarnaast vinden we het nog steeds
een goede gewoonte om bij de behan-
deling van de begroting in een open-
bare raadsvergadering, als fractie je uit
te spreken over zaken die als belang-
rijk worden gezien. Je geeft de koers
aan voor het komende jaar.
Op een viertal punten wil ik danook
nader ingaan.

Vooraf het volgende:
De gemeente Vorden is nog steeds
een gemeente die goed boert. Een
goed voorzieningen niveau, relatieve
lage lasten voor de burger en een slui-
tende begroting. Ja, nog ieder jaar
hebben we een behoorlijk overschot.
Hier zit nu juist de pijn. We gaan met
elkaar praten over een begroting die
tot stand gekomen is op grond van be-
zuinigingen voor nu en voor de ko-
mendejaren. De lasten voor de burger
gaan in 't algemeen omhoog. Hier be-
grijpt die burger niets van! De burger
ziet wel in dat er bezuinigd moet wor-
den, maar kan dat niet begrijpen in re-
latie met de overschotten van de afge-
lopen jaren. Ook vorigjaar spraken we
al over bezuinigingen en toch is er
weer een overschot over 1982. Er
wordt gefluisterd dat ook 1983 weer
een overschot heeft. Onbegrijpelijk
voor wie niet achter de schermen kan
kijken.
We zijn van mening dat het college
aan dit punt veel aandacht moet ge-
ven.
Moet er meer aan voorlichting wor-
den gedaan?
De CDA-fractie heeft ook niet een
pasklare oplossing maar is wel van
mening dat het punt aandacht vraagt
en is ook bereid om hierover mee te
denken. Voorlopig liggen wij het als
een zorgpunt bij het college op tafel.

Werkgelegenheid
Werkgelegenheid lijkt tegenwoordig
het toverwoord te zijn waarmee je pro-
blemen van onze huidige maatschap-
pij moet oplossen. Er is naar onze me-
ning meer aan de hand, wat overi-
gens niet zeggen wil dat we werkgele-
genheid niet belangrijk vinden. Juist
in onze vergrijzende gemeente zien
we met zorg de ontwikkeling dat ook
veel jonge mensen geen werk hebben.
We zijn ons ervan bewust dat de bij-
drage die een gemeentebestuur kan
leveren in deze problematiek maar
bescheiden kan zijn.

Het is een probleem van internationa-
le omvang. Het wil echter niet zeggen
dat we ons niet tot het uiterste moeten
inspannen om toch een bijdrage te le-
veren. Het is verheugend om te kun-
nen constateren dat vaak een aanpak
op lokaal niveau, hoe bescheiden ook,
zichtbaar en dicht bij de mensen lig-
gende oplossingen biedt.

Werkgelegenheidsnota
Onze fractie pleit danook voor een ac-
tief beleid op dit punt en wel op korte
termijn.
De eerste verantwoordelijkheid hier-
voor ligt bij de wethouder van econo-
mische zaken, maar het moet ook een
zorg van de gemeenteraad zijn. Om-
dat het om zaken op lokaal niveau gaat
dient ook de 'werkgelegenheidma-
ker', het bedrijfsleven, hierbij betrok-
ken te worden.
Wij stellen u voor om op korte termijn
een dergelijke commissie in te stellen,
met de eerste opdracht om .voor l april
1984 een advies uit te brengen c.q
over een Werkgelegenheidsnota haar
mening te geven.
Voor de instelling van een dergelijke
commissie hebben wij een drie-tal ar-
gumenten.

Ten eerste:
Op de begroting staat een aanzienlijk
bedrag dat bestemd is voor werkgele-
genheid. Het staat er niet voor het eer-
ste jaar, wordt alleen maar groter, ter-
wijl we er tot nu toe niets mee hebben
gedaan. Fondsen voor eventuele plan-

nen zijn dus beschikbaar, mede gelet
op het feit dat ook het Rijk gelden be-
schikbaar stelt voor werkgelegen-
heidsprojecten. We staan dus niet met
lege handen!

Ten tweede:
In gewest verband, dus ook in Vorden,
wordt op dit moment een onderzoek
naar werkgelegenheid ingesteld door
Job Creation.
Aanhaken op dit onderzoek is naar
onze mening noodzakelijk en is nu ac-
tueel.
Dit geldt temeer omdat ons ter ore
kwam, via een spontane reactie van
een der onderzoekers, dat Vorden op
dit punt zeker geen negatief beeld
geeft.

Praten met bedrijfsleven
Ten derde:
Het bedrijfsleven klaagt nog al eens
dat het gemeentebestuur zover 'weg
is'.
Een intensiever contact lijkt ons een
goede zaak. Er is in onze gemeente
zelfs een zakenman die o.m. via de
krant met het gemeentebestuur con-
tacten onderhoudt.
Hij heeft, zoals bekend zal zijn, via de
krant aan mij gevraagd om in een
raadsvergadering eens op te sommen
welke medewerking ons gemeentebe-
stuur heeft gegeven voor de ontwikke-
ling van zijn bedrijf.
Ik vind, en ik word hierin gesteund
door mijn fractie, dat betrokkene
recht heeft op een antwoord, ja zelfs
dat we met elkaar in gesprek moeten
blijven, maar dat dit niet via de krant
of welk ander comminucatiemiddel
moet.
We behoren aan de gesprekstafel over
onze wederzijdse belangen te spre-
ken. Er samen over praten kan com-
municatiestoringen voorkomen. De
door ons voorgestelde commissie zou
ook op langere termijn een goede
functie kunnen vervullen hierbij.
Resumerend stellen wij u voor een
commissie in te stellen waarin zitting
hebben de wethouder van economi-
sche zaken, drie raadsleden en een
drietal vertegenwoordigers van het
bedrijfsleven. Deze commissie krijgt
als eerste vraag het gemeentebestuur
te adviseren omtrent werkgelegen-
heid op lokaal niveau.

Het draagkrachtbeginsel
In een tijd waarin voor iedereen de
kosten stijgen en de inkomsten niet
omhoog gaan komt ook voor gemeen-
tebestuurders de vraag op of je bij het
vaststellen van gemeentelijke belas-
tingen het draagkrachtbeginsel niet
moet toepassen. Moeten mensen die
financieel moeilijk zitten niet ge-
spaard worden?
Moetje als gemeentebestuur de minst
draagkrachtigen niet in bescherming
nemen?

In onze fractie, die vanuit haar uit-
gangspunten wil opkomen voor de
zwakkeren, is dit ook besproken.

De CDA vindt het geven van speciale
aandacht aan minst draagkrachtigen,
ook in deze bezuinigingsoperatie, een
noodzaak. Om dit echter te doen via
de weg van het draagkrachtbeginsel
vinden wij onjuist.
Waarom niet langs die route? We gaan
ons dan bemoeien met zaken die aan
de centrale overheid zijn voorbehou-
den.
Op landelijk niveau kan men het be-
ste, in een evenwichtiger benadering,
de tarieven die afhankelijk /ijn van het
inkomen vast stellen. Het is in feite in-
komenspolitiek en die hoort op het
centrale niveau.
Het klinkt heel mooi om te pleiten
voor speciale tarieven voor bepaalde
groepen, bijvoorbeeld bejaarden,
maar het kan wel eens heel oneerlijk
uitwerken op plaatselijk niveau, om-
dat wij als gemeente te weinig echt in-
zicht hebben in de werkelijke finan-
ciële situatie van de burger.

Een tweede argument is de opstelling
van onze landsregering die al in het
najaar van 1982 als haar opvatting
naar buiten bracht dat het draag-
krachtbeginsel in belastingen en tarie-
ven moet worden voorbehouden aan
de centrale overheid.

Als derde argument vermelden wij de
opvatting van de commissie Chris-
tiaanse die deze opvatting ook heeft
weergegeven in de herziening van
provinciale en gemeentelijke belastin-
gen (zie artikel 272 lid 2 Gemeente-
wet).

Als vierde is nog te noemen de uit-
spraak van de Hoge Raad dd 15 juli jl.
in een zaak van de gemeente Abcou-
de, waarbij de vastgestelde reductie
voor bejaarden bij het betalen van
rioolrechten, als onjuist werd aange-
merkt. De betreffende verordering
werd onverbindend verklaard.
In dit verband staan landelijk ook een
aantal uitvoeringsvormen van de
O.G.B, op de tocht, alsook bijvoor-
beeld sommige tarieven van muziek-
scholen.

Toch vinden wij de aanbiedingsnota
op dit punt wat mager. We missen ge-
dachten om speciale aandacht te kun-
nen geven aan mensen die werkelijk
klem komen te zitten. We hebben
goede sociale voorzieningen maar
toch maar al te vaak komen, juist in
deze moeilijke tijd sommige mensen
tussen de wal en het schip.
Voorshands zien wij een tweetal we-
gen die ingeslagen kunnen worden.

De eerste is de route om speciale, ook
financiële, aandacht te geven aan de
eerste lijns-hulpverlening omdat de
categorie mensen die wij op het oog
hebben daar vaak veel steun van kan
ontvangen. Te denken valt aan de
maatschappelijke dienstverlening als-
ook aan projecten als bijvoorbeeld
'Tafeltje D^k'.
Als mogeli^Blid zou ook te denken
zijn aan fondsvorming (de winsten
Gamog 1983 moeten nog bestemd
worden) om te kunnen helpen bij bij-
voorbeeld schuldsanering of andere
nijpende sj^|ties waar bestaande
voorziening^Riiet op van toepassing
zijn.

Wij horen graag hoe het college, in ca-
su de wethouder van sociale zaken,
hier over denkt.

Vrachtverkeer omleiden
Het verkeer in ons dorp houdt de ge-
moederen al een lange tijd bezig. We
hebben in een woonwijk een aantal
voorzieningen getroffen die naar onze
mening goed voldoen.
Voorzieningen in een andere woon-
wijk (De Boonk) staan er aan te ko-
men.
Het hete hangijzer blijft echter nog
steeds de verkeersdrukte als gevolg
van het doorgaande verkeer door het
dorp.
U kondigt aan dat we binnenkort een
voorstel tegemoet kunnen zien betref-
fende het aanbrengen van middenge-
leiders en een aantal andere snel-
heidsvertragende maatregelen in de
Dorpsstraat en de Zutphenseweg. Op
zich een goede zaak, omdat alle maat-
regelen die eraan meekunnen werken
dat we ons en wij denken hierbij spe-
ciaal aan kinderen en bejaarden, in die
straten veiliger kunnen voelen, die-
nen getroffen te worden.

Naar onze mening moet het daar niet
bij blijven. Wij kennen uw voornemen
om begin 1984 een eventuele omlei-
ding van het verkeer op de agenda
plaatsen.

Als CD A-fractie menen wij echter dat
je ook in het kader van de begrotings-
behandeling en het daarbij behoren-
de investeringsschema, over een der-
gelijk belangrijk punt, een uitspraak
dient te doen.

Recente rapporten van externe advi-
seurs ondersteunen de opvatting dat
het vrachtverkeer goed valt te schei-
den van het andere verkeer door mid-
del van betrekking eenvoudige kruis-
puntrecontructies.
De CDA-fractie voelt zich hierdoor
gesteund in haar opvatting dat er met
kracht naar moet worden gestreefd om
tenminste het vrachtverkeer om te lei-
den via de Horsterkamp en Rondweg.

Wij steunen dan ook niet uw voorstel
om de post 'omleiding zwaarverkeer'

op lijst B te zetten. Wij vinden dat deze
post op lijst A thuis hoort.
Er is een reservering van f. 394.000,-
bestemd voor gasaansluiting in super
onrendabele gebieden en omleiding
verkeer.
Wij stellen u voor om de post 'omlei-
ding zwaarverkeer' van lijst B over te
brengen naai punt 4 van lijst A en wel
in de volgorde zoals die ook bij de re-
servering gebruikt wordt. Dus 'gas-
aansluiting' gevolgd door 'omleiding
verkeer'.

Het plaatsen op lijst B geeft aan dat
verkeersvoorzieningen voorlopig van
secundair belang zijn. Wat op lijst B
staat, is lange termijn werk, misschien
zelfs doofpot werk.

Wij zijn voorstanders van aansluiting
van onrendabele gebieden op het
aardgasnet, zo mogelijk op korte ter-
mijn, maar evenzo zijn wij voorstan-
der van het omleiden van tenminste
het doorgaande verkeer.

Gemeenschappelijk regelingen
in samenwerkingsgebieden
Vooruitlopende op de behandeling in
de Tweede kamer van de ontwerpwet
gemeenschappelijke regelingen wor-

den gemeentebesturen gedwongen
om zich uit te spreken over de wijze
waarop de veelkleurige lappendeken
van de vele gemeenschappelijk rege-
lingen-ingebracht moet worden in de
bestuurlijke organisatie van het open-
baar bestuur in ons land. Aansluiting
moet worden gezocht bij de huidige
verdeling van taken en bevoegdheden
tussen gemeente en provincies.
De provincies zullen samenwerkings-
verbanden dienen vast te stellen. Bin-
nen vijfjaar dienen alle bestaande ge-
meenschappelijke regelingen in be-
ginsel aan deze indeling te worden
aangepast.

Een aantal, naar onze mening zeer be-
langrijke regelingen heeft de gemeen-
te Vorden ingebracht in het gewest
Midden IJssel. Hier dient zich echter
het probleem aan dat het gewest Mid-
den IJssel over twee provincies is ver-
deeld. De opstelling van de provincie-
besturen van Geldeland en Overijssel
zal dus bepalend zijn of er in dit geval
een samenvallen van gemeenschap-
pelijke regelingen en samenwerkings-
gebieden mogelijk is.
Gelukkig leven we in een tijd dat pro-
vinciale besturen dit dienen te doen in
overleg met de gemeentebesturen,

mede omdat het locale bestuur cen-
traal staat in de voorgestelde operatie.

Onze fractie is van mening dat de via
het gewest Midden IJssel opgezette
gemeenschappelijke regelingen uit-
stekend voldoen. We denken hierbij
o.a. aan de regionale brandweersa-
menwerking en de district-gezond-
heisdienst.
Wij zouden het betreuren om dergelij-
ke regelingen af te moeten bouwen.
Waar kunnen we beter en goedkoper
terecht?

Daar totstandkoming van provincie-
grens - overschrijdende samenwer-
kingsgebieden in principe aanvaard-
baar is, willen wij ervoor pleiten om de
samenwerking in gewest verband,, irt
dit kader bedoelen wij uiteraad het ge-
west Midden IJssel, te ontinueren.

Via de pers vernamen wij dat het pro-
vinciaal bestuur van Gelderland nogal
een star standpunt inneemt en dat uw
college ook reeds contacten hierover
heeft met het provinciaal bestuur.

Gaarne informatie over het standpunt
van uw college alsook over de stand
van zaken.

Wethouder Geerken wil trachten
oplossing te vinden voor
onrendabele uren sporthal

Zowel op aandringen van de heren A.J. Stoltenborg
(P.v.d.A.) en E. Brandenbarg (WD) zal wethouder
J.F. Geerken de bevolking erop attent maken op wel-
ke tijdstippen er nog onrendabele uren in de sporthal/
zaal zyn. Tevens zal hy proberen hiervoor een oplos-
sing te vinden.

De commissie waarschuwde er wel
voor dat men hier op moet passen
voor onrechtvaardigheden. Ten aan-
zien van de voetbalvelden op het ge-
meentelijk sportpark zei de wethou-
der naar aanleiding van vragen van de
heer Stoltenborg dat hij mee wil wer-
ken opdat de voetbalvelden in goede
staat blijven verkeren.
De heer Stoltenborg stelde d^^vraag
omdat het college zeven dui^M gul-
den wil bezuinigen op het onderhoud
van het sportpark. De heer Geerken
vertelde tevens dat er een gesprek is
geweest met het bestuur van de voet-
balvereniging ten aanzien^fcn de
plannen die deze verenigingiBIft om
een nieuwe kantine te bouwen.

De gemeente is gevraagd hiervoor
medewerking te verlenen. De com-
missie wil van het college meer duide-
lijkheid ten aanzien van de Stichting
Sociaal Kultureel werk. Waar gaat de
besparing liggen?, zo wilde men we-
ten. Voor de zomervakantie zal de
raad nader hieromtrent worden geïn-
formeerd. Op indicatie van de heer
A.J. Stoltenborg zullen de ouders wier
leerlingen momenteel onderwijs vol-
gen op de muziekschool te Zutphen
op de hoogte gebracht worden wat er
na augustus 1984 gaat gebeuren.

Zoals bekend heeft de gemeente het
kontrakt met de muziekschool met in-
gang van augustus 1984 opgezegd.

A.J. STOLTENBORG (P.v.d.A.)

"Mensen prutsen liever
zelf een antenne op het dak"

Socialist A. J. Stoltenborg stelde woensdagavond in de commissiever-
gadering openbare werken het te duur te vinden dat het centrale an-
tennesysteem 16 tot 18 gulden per maand meer gaat worden, vanwege
de gestegen onderhoudskosten. "Je moet de zaken goed tegen elkaar
afwegen, want ik denk dat bij een dergelijke verhoging de mensen lie-
ver zelf een antenne op het dak prutsen", aldus Stoltenborg.

Hij deed de wethouder de suggestie
aan de hand eens de mening van de
bewoners te vragen. De heer W.A.J.
Lichtenbarg (CDA) zal nader door
wethouder Geerken geïnformeerd
worden hoe het staat met de gasaan-
sluitingen in het buitengebied. In de
begroting 1984 wordt prioriteit gege-
ven aan de bestrating van het Jebbink.
De heer Lichtenberg zag deze priori-

teit gaarne omgewisseld met de Enk-
weg die volgens hem in een slechtere
staat verkeert. De wethouder zal dit
nader onderzoeken.
Eveneens op vragen van de heer Lich-
tenberg zal wethouder Geerken na-
gaan of men op de Algemene Begraaf-
plaats ook urnen kan plaatsen. Vol-
gens de heer Beekman is hiervoor tot
op heden weinig behoefte.

Uitbreiding
dienstverlening
Walgemoed & Co.
De maatschappij van registeraccoun-
tants Walgemoed & Co., welke ver-
spreid is over 15 vestigingen in Neder-
land, o.a. te Brummen en Zutphen,
heeft haar dienstverlening verder uit-
gebreid.

Thans is aan de organisatie toege-
voegd een gespecialiseerde fiskale
maatschap, welke onder leiding staat
van Mr. A. Harlaar, een ervaren fis-
kaal jurist, met wie al enkele jaren in-
cidenteel werd samengewerkt. Met
name de steeds toenemende vraag
naar belastingadviezen en het com-
plexer worden van de wetgeving op
fiskaal terrein, hebben tot de oprich-
ting van de maatschap Harlaar & Co.
geleid. Via de plaatselijke vestigingen
van Walgemoed & Co. kan van deze
dienstverlening gebruik worden ge-
maakt.

Walgemoed beschikt voorts reeds een
tiental jaren over een organisatiead-
viesgroep, die zich met name gespe-
cialiseerd heeft op administratieforga-
nisatorisch terrein.

Voor zover het gaat om internationale
zaken wordt gebruik gemaakt van het
Europese samenwerkingsverband
van Concorde Européenne Audit ,
waarin een groot aantal Europese ac-
countantskantoren samenwerkt. Voor
de overige kontakten in het buiten-
land wordt gebruik gemaakt van de or-
ganisatie Moore, Stephens Internatio-
nal, waarin o.a. de VS, Canada, Aus-
tralië maar ook het Verre Oosten zijn
vertegenwoordigd.

Walgemoed heeft hiermee haar plaats
onder de middelgrote registeraccoun-
tantskantoren met een breed pakket
aan diensten, verder versterkt.

Jong Gelre

Toneelvereniging Krato bracht
"Hartjes aan 't Spit" met vaart en verve.
Afgelopen zaterdag heeft de Kranen-
burgse toneelvereniging Krato met
veel vaart en animo in de grote zaal
van Schoenaker tweemaal het blijspel
"Hartjes aan 't Spit" opgevoerd.
Eerst op zaterdagmiddag voor de be-
jaarden uit onze gemeente.
De zaal was geheel gevuld en de be-
jaarden hebben genoten van een leuk
blijspelletje, dat door de Krato-leden
goed werd gebracht, 's Avonds was de
zaal opnieuw geheel bezet, toen het
doek voor de eerste maal opging.
Het stuk heeft de aanwezigen doen la-
chen. De liefde en verliefdheid voert
de boventoon in dit blijspel. Als vier

vrouwen verliefd zijn op dezelfde
man, nou dan kan men voorstellen dat
er verwikkelingen komen. En als dan
ook nog een nalatenschap openvalt en
het testament de erfgenamen bepaal-
de verplichtingen oplegt, nu, dan kan
men wat verwachten.
En dat alles speelde zich af in het naar
de toepasselijke naam luisterende ho-
tel "In de zevende hemel".
Het blijspel telde een bezetting van
zeven personen. Regiseuse, Geja van
Laar had de juiste mensen op de goe-
de plaats gesteld. Zoals gezegd werd
het stuk met vaart gebracht en waren
de spelers rolvast, mede dankzij Har-
rie Sueters. Voor de aankleding en gri-
me zorgde Anneke Roelvink.
Beide malen dus applaus voor de Kra-
to-leden. En terecht verdiend.

Maandagavond kwam de agrarische
gespreksgroep van de afdeling Vorden
van Jong Gelre bijeen. Deze keer
werd het jaarthema van het agrarisch
werk "Werk zat" behandeld. O.a.
kwam de grote werkloosheid buiten
de landbouw en de over het algemeen
lange werktijden binnen de landbouw
ter sprake. Ook kwam de vraag aan de
orde in hoeverre werkelozen in de
agrarische sektor kunnen worden in-
geschakeld. Over dit jaarthema is er
op 15 december een provinciale stu-
diedag van het Gelders Agrarisch Jon-
gerenkontakt te Dieren. Hier zal on-
der meer de heer A. Ploeg, staatsekre-
taris van de landbouw en visserij, het
woord voeren. Verder is er een forum.

Op sportief gebied is Jong Gelre even-
eens aktief. Zo zal er op zaterdag 17
december een zaalvoetbalcompetitie
plaatsvinden van Regio West-Achter-
hoek. De afdeling Vorden speelt er
met een dames- en herenteam. Op 21
december zal er gevolleybald worden
tegen het team van Harfsen.

Een prima tandartskostenverzekering
voor een gunstige premie.
Vraag ons om advies.

laiiaüUUa VSffi)
assurantiën

de Heurne 27,
Postbus 55 7255 ZH Hengelo Gld. Tel. 05753-1800



Onze lage prijzen
nu 'n extra pluspunt om te kiezen uit onze

KERSTAANBIEDINGEN
MANTELS m/kortingen van 20-50%

JAPONNEN EN PAKJES t/,,52

ROKKEN

BLOUSES
l ULLv-l V trio in angora, lambswool, acryl van

VESTEN - SPENCERS 29,- - 39,

v.a.

v.a.

v.a.

v.a.

98,
89,
39,
25,

Ruurlo

Vrijdags open tot 9 uur.

RECTIFICATIE

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat zij voornemens zijn om met toepassing van het
bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Or-
dening:

a. de lijst van toegelaten inrichtingen (artikel 2 van het
bestemmingsplan "Vorden-Kom 1980") voor de
daarop betrekking hebbende bestemmingen binnen
dat plan uit te breiden met het volgende:

"handel- en opslag van kunststoffoliën en weef-
sels ten behoeve van land-en tuinbouw, recreatie
en woningbouw". Zulks naar aanleiding van een
verzoek daartoe van Atomica Plastics voor de
vestiging aan de Schoolstraat.

b. aan het perceel Dorpsstraat 8 (bestemming "Cen-
trum-bebouwing") het symbool "horecabedrijf toe-
gestaan" toe te kennen.
Zulks ter afronding van een al medio 1981 gestarte
procedure, waarop bij de bouwvan het reeds gereali-
seerde cafetaria is geanticipeerd.

De betreffende ontwerp-wijzigingen liggen vanaf vrij-
dag 16 december 1983 gedurende 14 dagen vooreen ie-
derter inzage. Binnen gelijketermijn kan een iederdaar-
tegen schriftelijk bezwaren indienen bij hun college.

Vorden, 15 december 1983
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris, De burgemeester,
J. DRIJFHOUT. Mr. M. VUNDERINK.

Deze week

Jonge Bols 15,25
Vinotheek SMIT

1 kilo Jonagold 1,75
10 grote Navelina's 3,50
1 kilo Holland, andijvie 1,98
Maandag:

1 pond Hutspot 0,79

B runekreeft
Groente en fruit
Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617.

VERLOVINGSRINGEN

model laurier

model jasmijn model vuurdoorn
4, 5, 6 mm.

Bij aankoop van 1 paar verlovingsringen, krijgt u
deze gouden hanger met zirkonia
of contant f 25,-

<)( 'I)-'/JL\ Ï<R-I10KUX;I<:KII<:-()l>ï'/AA'
SI>II.STR.1.IT/> IIE\\

IN ONZE

KINDERAFDELING
JACKS
PANTALONS
BLOUSES
SHIRTS
TRUIEN
SLIPOVERS

NU MET

50%
KORTING

s
MODEHUIS

VORDEN TEL. (05752) 1381

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
10 verschillende soorten

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114,
Vorden - Tel. 6634

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK
HETHOGE20-VORDEN

Voor een sfeervolle Kerst
KERSTBALLEN
SLINGERS
PIEKEN
KAARSEN
TAFELKLEDEN
SERVETTEN

RAADHUISSTRAAT 22, TELEFOON 3100

DE VALEWEIDE
Tros anjers 4,75

KERSTBOMEN 6,75
Alles voor de doe-het-zelver voor uw
Kerst versiering.

Poejper
J.H. H off man Vrijdagmiddag op de

markt in Hengelo Gld.

Kerstass^iment
Wild konijn
Tam konijn
Haas
H aze ruggen
Hazebouten
Franse buiten kip
Kalkoen
Kalkoen filet

Kalkoen bouten
Kalkoen dijen
Kalkoen drumsticks

Alleen op bestelling
Fazant
Wilde eenden
Wilde duiven
Kwartels

Reedelen
Reerollade
Zwijnsrollade
Kalkoenrollade
Kant en klaar Hazepeper

en onze
kip-kuiken artikelen
VERS EN GEKOELD

Op de markt in Ruurlo

"Bakkerij 't Stoepje,,
Jan van Aart van Jan de Bakker
Havenstraat 51 Spakenburg

De ruimste sortering Kerst kransen

DEZE WEEK REKLAME: APPELFLAPPEN

Kerststollen, Roomboter Amandelkerstkrans in luxe doos

ledere klant krijgt ookdit jaar weer de jaarlijkse kalender met mooie
foto's van Spakenburg. Hij ligt voor U klaar.

Wij wensen U prettige Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar

Jan van Aart van Jan de Bakker
PA. Havenstraat 51 Spakenburg



Ruimte gevraagd voor studie
piano, 's Avonds van ca. 7 tot 11
uur, eventueel tegen betaling.
Electriciteit gewenst. Moet
droog zijn.
Tel. 05752-2269.

Te koop: Zanker strijkmachi-
ne. Haast niet gebruikt.
Tel. 1391 overdag
Tel. 1862's avonds.

De nieuwste mode kralen,
oorbellen, kettingen.
Zojuist ontvangen.

BAZAR SUETERS
Dorpsstraat 15. Tel. 3566.
Ruurloseweg 91. Tel. 6658.

Kleuterleidster zoekt woonge-
legenheid in Vorden.
Liefst met eigen keuken.
Brieven naar Edisonstraat 3,
7533 CA Enschede,
Tel. 053-322354.

Ik zoek huishoudelijk werk
voor 1 a 2 halve dagen per
week.
Brieven onder nr. 40-1
Buro Contact.

Vrijdag

23 december a.s.

KERST-
MARKT
Enveloppen-aktie

met Kerstverrassing

Muziekvereniging
CONCORDIA
17 december a.s. jaarlijkse
oliebollenaktie.

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34,Zutphen
Tel. 05750-15410

met
Televisie

reparaties
=— direct

i naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Kastelenkalender
In 4 kleuren gedrukt. Een pracht Kerst-cadeau, waar u het
gehele jaar plezier van hebt.

Verkrijgbaar bij:

Boekhandel Hoytink, Ruurlo
Boekhandel Loga, Vorden
Sigarenmagazijn Hassink, Vorden
Drukkerij Weevers, Vorden
Drogisterij "Marianne", Hengelo
Schildersbedrijf Harmsen, Hengelo
Kantoorboekhandel Hulshof, Warnsveld

Te koop:

KERSTBOMEN
• Al vanaf O,—

Alle maten, ook met kluit. Tevens kerststuk-
jes en losse materialen.

KWEKERIJ

HUBERS
Pastoriestraat 1, Baak. Tel. 05754-406.

Danslessen = Danslessen
Op verzoek inschrijving voor de januari
clubs in het jaar 1984.

Voor verloofden en jong gehuwden
vanaf 17 tot 35 jaar. Verdere groep van
35 jaar en ouder in
zaal Eykelkamp op 14 en 21 december
en 27 december van 7 tot 8 uur.
Dorpscentrum 17 en 30 december van
5 tot 8 uur.

Onder leiding van

HOUTMAN

Kerststukjes maken met Floralia
Dinsdag 20 december a.s. 's middags van
half 2 tot half 4 en 's avonds van 8 tot 10 uur
in het Dorpscentrum. Deelname gratis ook
voor niet-leden.
Materialen zijn verkrijgbaar aan de zaal,
maar kunnen ook zelf meegebracht worden.
Meebrengen: bakje, fles, kandelaar enz. en
in elk geval mesje en tangetje.

Graag opgave bij:

Mevr. BoeSVeld HetWiemelmk67,tel. 1743.

Mevr. Groot Bramel Ruuriosewegi2,tei .1351
Mevr. HeSSeHnk Molenweg15,tel.1555.

* Carraro en Honda
2 en 4 wielige tuinbouwtrekkers, Ploegen, Frezen,
Aggregaten, Kippers, Motoren, Pompen enz.

* Alpina, Skil en Solo
Kettingzagen, Heggescharen enz.

* Samix - A.S.
Hout en Kompostmachines en Grondboren.

* Blad/Sneeuwblazers
bezems en schuiven. Heteluchtkachels, zaagbok-
ken, kloofbijlen, Verscheermachines, Veiligheids-
kleding enz.

vJvJVVEZ land en tuinbouwmechanisatie
Slijpinrichting. Inkoop-verkoop.
Verhuur reparatie
Branderhorstweg 5, Keyenborg. Hengelo G ld.
Tel. 05753-2026
Tevens 's avonds en 's zaterdags bereikbaar
Nieuw en gebruikt voorradig.

Speelt u graag tafeltennis? Doe dan
mee aan de open

tafeltenniskampioenschappen
Vorden

om de

^ierberg trofee'

op 8 januari in „De Herberg".

Opgave bij:

H.Dieters, tel. 2385
J.W. Jansen, tel. 2653
M. Martinus, tel. 05753-3571

Organisatie:

T.T.V. „Treffers '80"

Prijzen waar men nietom heen kan
van 129,- nu 89,—

25,—

HERENJACKS
TRUIEN
SPENCERS
KOSTUUMS v a 198.-
KOLBERTS «.135.-
PANTALONS terl. - strechwol - corduroy -l- strechcord

89.-

v a

diverse kleuren v.a. £Ur —

v.a.

RUURLO
Vrijdags open tot 9 uur.

alles voor de kerst-
boom, er om heen
en ook er onder!
er in: kerstballen, pieken, enge-
lenhaar, slingers en kaarsen (ook
elektrisch)
er om heen: kandelaars, boom-
standaards, kerstklokken, kerstpapier-mobieles en kersttafellakens.
er onder: veel geschenken om het huis mooi te maken of het huishouden ge-
makkelijker of om beter te kunnen doe-het-zelven.

Zutphenseweg 15 - Vorden.
Telefoon 05752-1261

Vuurwerk, pijlen, rotjes, kanonslagen

Grote keus in Siervuurwerk
pakketten diverse soorten vanaf 8-

10% voorverkoop korting
tot 28 december. Haal onze bestellijst.

Verkoop en afhalen op 30 en 31 december.

Wapen- en Sporthandel

itttdi doeltnfftndl

Bestel snel, dan weet u zeker
dat alles in voorraad is.
Zutphenseweg 7 - Vorden - tel. 1272

Voor de aanstaande feestdagen
Koude schotels
w.o. Huzarensaladef zalmsalade, Russische eieren.

IJ s schotels
Chipolatapudding
Bavarois

Qudejaarsdag
Oliebollen
Appelbollen enz.

Vrijdag 16 december
aanvang 20.00 uur.

Café de Boggelaar
Telefoon 05752-1426. Warnsveld.

•

Mag Welkoop uw feestdagen nog prettiger maken?
KAARSEN

Witte kaarsen kun je niet
genoeg hebben met de kerst.
In kandelaars, kerststukjes,
bij de kerststal. . . overal
brengen ze sfeer. Doos met
20 kwaliteitskaarsen van
20 cm hoog. Totaal gewicht
l kg.

KERSTBOOM-
VERLICHTING

Van 7,50
Voor

Een onweerstaanbare aanbie-
ding als u toe bent aan nieuwe
kerstboomverlichting. Deze
set bevat 15 kerstboomlampjes
in stijlvol wit en is voorzien van
groene knijphouders, van het
kwaliteitsmerk Splendor. Met
Kemakeur,
verpakt in

fraaie doos.

Van 49,95
Voor

wc l kooi»
De Grote Groene Vak winkel
voor Huis enTuin,voor Mens en Dier
Meer dan 150 winkels in Nederland. Prijzen inkl. B.T.W.

Levering zolang de voorraad strekt.
Aanbieding geldig t/m 7 januari 1984.

KENNERVOGEL
STROOIVOER

U prettige feestdagen . . . de
vogels in uw tuin ook, met
Kenner vogelstrooivoer
voor buitenvogels.
Inh. l kg.

Van 1,95
Voor

BIJBEHORENDE
VOGELVOEDER-
AUTOMAAT
Wilt u wél uw tuinvogels
voeren maar niet telkens de
kou in, dan kunt u gebruik
maken van de vogelvoeder-
automaat. Hij doseert auto-
matisch l kg strooivoer en is
gemaakt van kunststof.
Om op te hangen of op
een paal te plaatsen.

Nu

HENGELO (G) Spalstraat 37 - Tel.: 1713

RUURLO Stationsstraat 12 - Tel.: 2500

VORDEN Stationsweg 20 - Tel.: 1583

STEENDEREN Kon. Julianalaan 2 - Tel: 1256
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Algemene beschouwing P.v.d.A. fraktie

Subsidies niet verminderen
Voor het eerst sedert de Tweede Wereldoorlog wordt de gemeente Vorden geconfronteerd met de nood-
zaak over te gaan tot forse bezuinigingen, nog niet zo zeer in 1984 als wel in de jaren daarna. Het typeert de
veranderingen die zich al sedert enkele jaren in onze samenleving voltrekken. De welvaartsboom groeit
niet meer en vertoont ernstige vormen van sujtage.
Door deze sujtage, maar vooral door andere, meer fundamentele oorzaken (verplaatsing van arbeid naar
goedkopere landen, en vooral automatisering) heeft de werkloosheid een hoogte bereikt, die op den duur
tot ontwrichting van de samenleving kan leiden.

Er moet dus wel iets gebeuren. Over
de noodzaak van bezuinigingen in de
overheidssfeer is vrijwel iedereen het
eens, al zijn de sterk gestegen over-
heidsuitgaven zeker niet de enige en
ook niet de voornaamste oorzaak van
de werkloosheid, zoals men ons van
bepaalde zijde tot vervelens toe wil
wijs maken.
Over de vraag hoe je moet bezuinigen
en welke effecten een en ander heeft,
lopen de meningen echter sterk uit-
een. Het valt buiten het kader van al-
gemene beschouwingen van een ge-
meenteraad om hierop verder in te
gaan. Wel willen wij tenslotte nog op
een opmerkelijk aspekt wijzen:
Hoe zeer ook de noodzaak tot een ge-
wijzigd beleid in de overheidssector
aanwezig moge zijn, men moet wel
goed in het oog houden waar het in
wezen om gaat.

Wij hebben geen moeite met het kap-
pen van dor hout in bepaalde secto-
ren, het zij in het peil van de uitgaven,
het zij in het eenvoudiger maken van
allerhande overheidsregels.

Onder het mom van bezuinigingen
worden echter ook van bepaalde zijde
pogingen gedaan om de maatschap-
pelijke orde fundamenteel te wijzigen
in een maatschappij, waarin de econo-
mie voorrang boven alles heeft en
waarin het recht van de sterkste nog
sterker wordt gemaakt; kortom, de el-
leboogmaatschappij. Vanuit ons be-
scheiden positie als gemeenteraads-
fraktie in Vorden zouden wij tegen dit
aspect van de bezuinigingsoperaties,
die alom in den lande worden uitge-
voerd, stelling willen nemen.

Uitgangspunten gemeentelijke
bezuinigingen
Het bovenstaande geeft al enigszins
aan welke uitgangspunten wij zouden
willen hanteren als het om onze eigen
gemeentehuishouden gaat.

1. Ofschoon geen enkele gemeente-
lijke uitgave door ons bij voorbaat
heilig wordt verklaard, vinden wij
dat het bestaande voorzieningen-
niveau niet wezenlijk mag worden
aangetast in de komende jaren.
Wij denken daarbij in het bijzonder
aan instellingen als het dorpscen-
trum, de bibliotheek en het vereni-
gings- en sportleven.
Deze instellingen, deze verenigin-
gen zijn de ziel van de dorpssamen-
leving en zullen - met het oog op de
toenemende vrije tijd - een nog be-
langrijker rol toebedeeld moeten
krijgen dan nu al het geval is.
Dat betekent dat subsidies aan de-
ze instellingen en verenigingen
naar onze mening zeker niet mo-
gen worden verminderd, vooral
ook niet om het voor iedereen - ook
de mensen op wier inkomen aan-
slagen worden gepleegd - mogelijk
te maken aan deze aktiviteiten te
blijven deelnemen.

2. De gemeentelijke tarieven en be-
lastingen mogen maximaal stijgen
met het inflatiepercentage; deze
stijging alleen dan nog, wanneer
hét gemeentelijk huishoudboekje
daartoe echt aanleiding geeft.
De burger heeft al genoeg te lijden
onder stijging van overheidslasten;
wij moeten zien te voorkomen dat
we als gemeente daar nog een
schepje boven op moeten doen.

3. Bovengenoemde uitgangspunten
dwingen ons wel tot bezuinigingen
in een ander vlak, zeker voor de wat
verdere toekomst.
Wij zien de bezuinigingen vooral in
een uiterste behoedzaamheid bij
het doen van nieuwe investerin-
gen.
Ook dat kan soms pijnlijk zijn,
maar is naar onze mening toch
minder ingrijpend dan het loslaten
van onze twee eerste uitgangspun-

ten, zeker ook omdat het voorzie-
ningenniveau momenteel in Vor-
den redelijk te noemen is.

De begroting 1984
Doorgaand verkeer omleiden
Met deze uitgangspunten op zak,
heeft onze fraktie in de afgelopen zo-
mer met het College en de andere
fraktievoorzitters informeel overleg
gehad over een bezuinigingsvoorstel,
dat toentertijd op tafel lag.
Wij hebben - als fraktie die niet in het
College is vertegenwoordigd - deze
mogelijkheid tot het uitoefenen van
invloed op het moment, dat dat nog
kan, bijzonder gewaardeerd. Een en
ander is naar onze mening voor herha-
ling vatbaar.
Bijzonder tevreden waren we toen B
en W en de fraktievoorzitters van
CDA en WD bereid waren een aan-
tal van onze suggesties over te nemen.
Wij noemen:

- een sterke beperking van de
voorgestelde verhoging van de
gemeentelijke tarieven en belas-
tingen

- geen aantasting van subsidies
voor het vereniginsleven

- het aanwenden van reserves tot
het doen van extra afschrijvingen

- beperking van de investeringen
in de sfeer van de gemeentewer-
ken en van het (doorgaand) ver-
keer.

Dit laatste behoeft misschien een kor-
te toelichting. Het doorgaand verkeer
moet naar onze mening omgeleid
worden. Dat standpunt hadden we en
dat hebben we nog steeds.
Conform ons uitgangspunt, dat inves-
teringen sterk beperkt moeten wor-
den, moeten we echter de plannen tot
omleiding van het doorgaand verkeer
tot onze spijt voorlopig in de ijskast
zetten. Mogelijke alternatieven om de
Dorpsstraat te ontlasten blijven ech-
ter onze aandacht houden.
Samenvattend kan ik zeggen, dat onze
fraktie haar uitgangspunten ten op-
zichte van de bezuinigingen in vol-
doende mate kan terugvinden in de
aanbiedingsnota van het College en
met name in de begroting van 1984
zelf. Voor een groot deel, want er blij-
ven bij ons wel wensen.

Zo schrijft het College op pagina 5 van
de aanbiedingsnota, dat rijksbezuini-
gingen in principe zullen worden
doorberekend aan instellingen of ta-
ken die ermee uitgevoerd worden. Wij
zijn met dit uitgangspunt niet zo ge-
lukkig. Wij begrijpen natuurlijk wel
dat het voor gemeenterekening ne-
men van rijksbezuinigingen niet on-
gelimiteerd kan.

Toch zouden wij ervoor willen pleiten
dit van geval tot geval te bezien. Een
aantal rijksbezuinigingen vervullen
ons met grote zorg. Wij denken aan
het bibliotheekwerk, het vervoer van
leerlingen naar het buitengewoon on-
derwijs en onderwijsuitgaven in het
algemeen.
Er zullen ongetwijfeld nog meer on-
derwerpen komen in het kader van
deze z.g. specifieke uitkeringen.
Wij stellen voor een fonds in te stellen
teneinde de gevolgen van toekomsti-
ge rijksbezuinigingen, zo niet op te
vangen dan toch een redelijke over-
gangsfase mogelijk te maken.
De eerste storting in dit fonds kan ge-
put worden uit het nog te verdelen
restant van het batig saldo rekening
1982 ad f 165.000,-.

In de tweede plaats moeten we enig
voorbehoud maken ten opzichte van
het investeringsschema, zowel lijst A
als lijst B.
Hoewel sommige voorgenomen in-
vesteringen ons meer aanspreken dan
andere, zijn er op beide lijsten geen za-
ken waar we bij voorbaat tegen zijn,
behoudens de aanschaf van stemma-
chines.

Het voorbehoud geldt dan ook uitslui-
tend in die zin, dat we de uitvoering er-
van wel in het licht willen zien van on-
ze twee eerste uitgangspunten, name-
lijk zoveel mogelijk behoud van be-
staande voorzieningen en zo min mo-
gelijk lastenverhoging voor de inwo-
ners van Vorden.

Tenslotte de begroting 1984 zelf.
Daarmee kunnen we instemmen, ze-
ker nu - in tegenstelling tot wat deze
zomer het beeld was - nauwelijks tot
lastenverhoging behoeft te worden
overgegaan, mede dankzij het gewel-
dig overschot uit 1982.

Ook de toegepaste bezuinigingen val-
len erg mee en zijn in feite voor een
deel vermoedelijk niet meer dan het
bijstellen van uitgaven-ramingen, die
in het verleden te hoog zijn gebleken.
De toegepaste bezuinigheden hebben
in ieder geval nog niet tot aantasting
van het voorzieningen-peil geleid en
daarmee zal iedereen wel erg gelukkig
zijn.

Overige opmerkingen
Tarief afvalstoffenheffing
Mocht de gemeente onverhoopt ver-
plicht worden om huisvuil wekelijks
in het buitengebied op te halen, in
plaats van zoals nu eenmaal per veer-
tien dAen, dan is het voor ons nog
geenlRstaand gegeven dat de extra-
kosten van f. 50.000,- zonder meer in
het tarief worden doorberekend.
De kosten mogen naar onze mening
niet opde aangeslotenen worden af-
geweafcd, maar zullen uit de algeme-
ne moffelen moeten worden geput,
hetzij uit de post onvoorzien, hetzij op
andere wijze, bijvoorbeeld door reser-
ves te gebruiken voor extra-afschrij-
vingen.

Voorlichting
Wij juichen het toe, dat het College
het komend winterseizoen weer con-
tact/informatie-avonden gaat beleg-
gen op enkele plaatsen in de gemeen-
tp. Het lijkt ons wenselijk, dat daarbij
het voltallige College aanwezig is, in
plaats van één of twee wethouders,
teneinde elke schijn van partij-politie-
ke reclame te vermijden.

Ook zouden wij meer eenduidigheid
in de contacten van de gemeente met
de pers willen bepleiten.
Het feit, dat ambtenaren hun mening
over bepaalde beleids-zaken aan de
pers kenbaar maken (op verzoek van
de pers overigens) lijkt ons niet zo'n
goede zaak, zeker niet in de laatste
plaats voor de betrokken ambtenaren
zelf.

Kwijtschelding onroerend
goedbelasting
Wij zouden een pleidooi willen hou-
den om te geraken tot een aktieve op-
stelling van het gemeentebestuur ten
aanzien van de door de wet aangebo-
den mogelijkheid kwijtschelding te
verlenen voor het betalen van o.g.b.
voor de minimum-inkomenstrekkers.
Dat zou moeten inhouden:

- een stuk voorlichting op dit ge-
bied

- een positieve benadering van
verzoeken tot kwijtschelding.

Vergoeding raadsleden
Naar analogie van hetgeen wij voor
het jaar 1983 hebben voorgesteld, zijn
wij thans voorstander van het bevrie-
zen van de vergoeding aan raadsleden
tot en met jaar 1986 op het huidige
peil (= peil 1982).
Wij nemen aan, dat er ook bij andere
frakties begrip bestaat voor dit voor-
stel.
Het is moeilijk aan anderen bezuini-
gingen op te leggen en jezelf buiten
schot te houden.

Namens de P.v.d.A. fraktie gaf de heer
A J. Stoltenborg eveneens een beschou-
wing over een aantal zaken.

Resumerend stelde hij:
Wy zyn als P.v.d.A. tegen het zonder-
meer doorberekenen van kortingen
op rijksbijdragen.
Wy zyn voor het heropvoeren van een
post voor nieuwe culturele aktivitei-
ten.
Wy zyn tegen het oneigenlijk gebruik
van gelden uit het fonds voor culturele
aktiviteiten.
Wy zyn ervoor dat bekeken wordt of er
verder moet worden gegaan met de
"uitgebreide procedure" danwei met
de "eenvoudige procedure", maar dan
wel in nauw overleg met de betrokken
verenigingen en groeperingen. Zij
dienen duidelijk bij de besluitvorming
betrokken te worden.
Voor l oktober vinden wy moet er een
voorstel van het college zijn ten aan-
zien van de voortgang inzake de subsi-
diering van de Sociaal-Kultureel-Wer-
ker.
Ten aanzien van het instrumentaal-mu-
ziekonderwy's en het Ballet-onderwijs
ontraden wij sterk de integratie van dit
onderwijs bij de plaatselijke vereni-
gingen.
Het zwembad zouden wij net als bi-
bliotheek en D.C. willen subsidieren
aan de hand van een ingediende be-
groting.
Uitbreiden expositiemogelykheden in
de boerderij vinden wij een goede
zaak. Wel graag zien wij onderzocht
wat de mogelijkheden zijn om hiervan
een werkeloosheids-project te maken,
aldus de heer Stoltenborg.

St Nicolaasaktie weer ten einde

Iedere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International
ledere dinsdagmorgen Yoga in het
Dorpscentrum
ledere woensdagmid^^ volksdans-
groep voor ouderen in net Dorpscen-
trum
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

15 dec. NCVB Dorps A rum
Kerstvier. Leg^r^les Heils

15 dec. Bejaardenkring Dorpscentr.
Kerst

17 dec. Regionale zaalvoetbalcomp.
West Achterhoek Jong Gelre

18 dec. VRTC Veldtoertocht
20 dec. KPO Kerstavond
20 dec. Nutsfloralia Kerststukjes

maken
21 dec. Soos Kranenburg Kerstviering
23 dec. jaarafsluiting Jong Gelre

Dorpscentrum
31 dec. VRTC Oudejaarscrossloop

3 jan. Soos Kranenburg
6 jan. Regio volleybalcomp.

Jong Gelre Dorpscentrum
7 jan. Regio-Nieuwjaarsbal

Concordia Hengelo
Jong Gelre

9 jan. agrarische gesp. groep
Bloemendaal, Jong Gelre

13 jan. volleybal Jong Gelre
Dorpscentrum

17 jan. KPO jaarvergadering
17 jan. NCVB

Dansmiddag 50+
Voor de eerste dansmiddag voor 50-
plussers bestond afgelopen dinsdag-
middag een redelijke belangstelling,
hetgeen betekend dat er ook dinsdag-
middag 20 december weer gedanst
kan worden in zaal de Herberg. De da-
mes waren dit keer in de meerderheid,
dus heren zet ook eens uw beste been-
tje voor.
Inlichtingen 05437-4038 of bij de Her-
berg.

Pannekoekenrit
Graafschaprijders
De Vordense auto- en motorclub "De
Graafschaprijders" organiseert zon-
dagmiddag 18 december haar jaarlijk-
se pannekoekenrit. Een puzzelrit die
de deelnemers geheel door de omge-
ving van Vorden voert. Men kan zich
voor deze rit vanaf 13.00 uur inschrij-
ven bij café Eykelkamp aan de Ruur-
loseweg te Vorden. De start vindt om
13.30 uur plaats. De rit is uitgezet door
de dames Wisselink, Mennink, Ver-
steege, Horsting en Regelink. Na
afloop is er pannekoeken eten. Tevens
vindt dan de uitreiking van de medail-
les over 1983 plaats.

Vorige week werd de laatste trekking gehouden van de St. Nicolaas-
aktie van de Vordense Winkeliersvereniging. De pryswinnaars van de
verrassingspakketten, vleespakketten en waardebonnen zyn iedere
week vermeld in Contact.
Johan Edens ontving een waardebon van f. 1000,- uit handen van de
voorzitter de heer W. Polman. De St. Nicolaasaktie mag als zeer ge-
slaagd worden genoemd.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
"Zö'w daor -s 'n borreltjen gaon drinken?" De Keizer wees nao 'n wegres-
taurant dat iets achter 't bos zichbaor wodd'n. 'Tj wet da'k nooit drinke
a'k onderweg bunne". "Oh, maor i j Tieugt bes iets zuut1; gcbruuken". De
Wuule en de Keizer waarn samen op weg nao huus opan. De Wuule, van
huus uut handeln e in spoorbiels, öllie, betontegels en wet ik wat al neet
meer, de Wuule dan had veur zaken arges in Drente mott'n wean en um-
me onderweg wat anspraok te hemmen had e de Keizer maor 's mete-
nommen. De Wuule was heel beslist in zien afwiezing: "Mien hele lea-
ven he'k langs de weg eleagen zonder ooit in un café te kommen, dao-
rumme doe'k 't ok vandage neet. En i'j kriegt ow borreltjen ok wel op
tied, dat we'j ok wel. Vri'jdagsaovunds geet 't ow ok nooit mis".
En dat was ok zo. Eiken vri'jdagaovund kreeg de Keizer zien "gevaorn-
borrel" zoas hee dat nuumen. Dat kwam zo: Naodat de Keizer zien win-
kel in koloniale waren op slot had edaon, deels deur toodoen van de
grootgrutters, was e daags volle bi'j de Wuule an de pompe te vinden.
Veural umdat e neet 'n heel'n dag in huus kon zitten. At e d'r dan nog un
rooien cent b i j grep, was dat mooi metenommen. Maor risico zat t'r na-
tuurli jk bi'j zo'n bezinepompe veur u m wel in. At 't geval deur 'n sigeret-
te van een of andere gek uut mekare knall 'n, konn'n ze de resjes van de
Keizer ok met 'n zandblik en 'n handstoffer bi'j mekare veagen. Zo was
dat en vandaor die gevaornborrel. Op 'n goeien afloop um zo te zeggen.
"Wieters", zo ging de Wuule vedan, "volgende wekke he'w vejeurdag
bi'j ons, dan kom i'j maor en brengt ow vrouw met, dan kö'j net drinken
wa'j wilt".

Zo gebeurn 't, zonder an te stekken toern zee op huus an en de wekke
daorop kwam de Keizer en zien vrouw bi'j de Wuule op vesite. 't Wodd'n
'n gezellugen aovund en de Keizer en zien vrouw waarn op 't leste in 'n al-
lerbeste stemming. Angezeen de Wuule gek is op klokken en d'r dao-
rumme in elk vetrek van zien huus wel ene hing wodd'n daor vanzelf oa-
ver epraot. In 't leste waarn ze zo wied dat de Keizer d'r ok ene koop'n
kon en ok wol. Veur 250 gulden wier de Keizer eigenaar van zo'n bim-
bam.
Zee woll'n um maor metene achter op de fletse met nao huus nemen,
maor de Wuule was iets minder in 'n öllie as de Keizer en raon eur dat al'.
"Want", zo zei e, "dan lig 't ding dadeluk an duuzend stukken op de strao-
te en hef t'r gin mense wat an. Wi'j brengt um ow margen wel met 'n auto,
dat zit dan bi'j de pries in".

'n Volgenden oavund hing d'r un mooie klokke bi'j de Keizer an de wand.
Maor lange had e d'r gin plezier van. 'n Paar dage later ging de klokke
staon en bleef staon, hoo de Keizer d'r ok met an 't mier'n was. "I'j bunt
mien ok 'n mooien", veel de Keizer uut too hee de Wuule tegen 't lief
leep, 'vekoopt mien 'n klokke van 250 gulden die ow zelf meschien maor
25 hef ekost en dan löp dat ding ok nog neet".
De Wuule, un betjen vewonderd dat de klokke 't now al neet meer dei'j,
wodd'n wel un betjen mieterug in de hoet maor heel de mond maor dich-
te en leet de Keizer veur wat e was.

Undagofveert ienelaterdache: "Lao'ktoch'sbi'j de Keizer nao de klok-
ke gaon kiek'n of e now warkeluk neet loop'n wil". Too hee bi'j de Keizer
op de gang leep heurn e toovallug de klokke 't hele uur slaon. "He'k 't
goed, is dat de klokke die'j van mien ekoch heb, schienbaor löp e weer?".
"Jao, mien schoonzönne is t'r met te gange ewes en hef um weer an 't
loop'n ekregen". "Zo, en wat mekeern d'r dan wel an?". "Oh", zei de Kei-
zer, die neet goed wis hoo te kiek'n mos, "hee mos linksumme opedraaid
wodd'n en daor ha'k zelf gin arg in".
"I'j bunt ok meer kuuken as Keizer, in 't vevolg mo'j iets better op ow
woorden passen, anders gebruuke wi'j ow nog as kleppel in de toornklok-
ke".

En dat zal de Keizer ok wel doen want hee wil nog wel langer bezine ve-
koop'n an de witte pompe bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. LEESTMAN.
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Zaalvoetbal
Velocitas l - Ruurlo 2
Na vier weken rust trad Velocitas
maandagavond j.l aan tegen rode lan-
taandrager Ruurlo.
Geheel onverwachts nam Ruurlo de
leiding met een afstandsschot, dat via
de benen van keeper Tonnie Meyer
doel trof. Dit was tevens het laatste
wapenfeit van de Ruurlonaren in de
eerste helft.
Voor rust werd de zaak ruimschoots
recht getrokken. Jan Addink (3x), Ri-
chard Bargeman (2x) en Corry ten
Barge zorgden voor een 6-1 ruststand.
Evenals voor de rust werd in de twee-
de helft niet echt goed gevoetbald. De
tegenstand van Ruurlo was daar voor
ook te gering. Vele kansen bleven on-
benut. Toch zorgden de Vordenaren
voor een zelfde produktie als in de eer-
ste helft, terwijl Ruurlo bij een uitval
ook nog éénmaal scoorde.
De Vordense doelpunten in de twee-
de helft kwamen op naam van Corry
ten Barge (2x), Richard Bargeman
(2x), Jan Addink en Mark Rouwen,
waardoor de eindstand op 12-2 werd
bepaald.

Uitslagen:
Velocitas l -Ruurlo2:12-2;Ruurlo l -
Velocitas 2:4-2; Velocitas 3 - Sp. Gors-
sel 3: 5-3.

Programma volgende week:
Maandag 19/12 Vorden: Velocitas l -
D.E.O. l, 20.00 uur; Neede: Rietmo-
len 4 - Velocitas 2, 19.00 uur.

Jeugdteam Treffers
kampioen
Het tweede jeugdteam van de Vor-
dense tafeltennisvereniging 'Tref-
fers" is kampioen geworden. In de be-
slissende wedstrijd tegen ATAK werd
met 5-5 gelijk gespeeld, hetgeen vol-
doende was om de titel binnen te ha-
len. Treffers stond al vrij snel op een 5-
1 voorsprong. Daarna verloren ze alle
partijen. De spelers die voor dit succes
zorgden waren F. Hovenkamp, R.
Wiekart, R. Schouten en M. Kemper.
Het eerste team speelde eveneens
met 5-5 gelijk en wel tegen RTVV.

G. Weevers behaalde de volle winst,
terwijl R. Bruinsma en E. Nijenhuis
ieder één partij wonnen. Half januari
begint het nieuwe seizoen. Op 8 ja-
nuari worden in zaal de Herberg de
open Vordense kampioenschappen
gehouden.

Dash dames winnen in
"gekke" wedstryd met
3-2 van Heelhout/
Reflex uit Kampen
De dames van Dash hebben er zater-
dagmiddag tegen Heelhout/Reflex
wel een heel merkwaardige wedstrijd
van gemaakt.
In de eerste set ging het zeer gemak-
kelijk en dankzij goed serveren won
Dash met 15-8. De tweede set was
precies omgekeerd en konden de da-
mes uit Kampen het op hun slofjes
aan. Setstand 7-15.
En dan de derde set. Dash op volle
toeren loopt op gegeven moment uit
tot 13-2. Dan worden er echter een
groot aantal persoonlijke fouten ge-
maakt zodat men uiteindelijk toch
nog met 16-18 verliest. "Opdat mo-
ment kun je als coach alleen maar pra-
ten en praten en proberen er voor te
zorgen dat ze de "koppies" niet laten
hangen", aldus reageerde Ab Polder-
man na afloop. In de vierde set we-
derom een gek wedstrijdbeeld. Dash
komt met 14-9 achter en lijkt de set te
verliezen. Niets van dit alles, want
door keihard te knokken wint de
thuisclub toch met 18-16.
In de laatste en beslissende set had-
den de Dash dames hun zenuwen
weer goed in bedwang en wonnen zij
zeer gediciplineerd met 15-8, zodat
uiteindelijk een 3-2 zege kon worden
geboekt. Zaterdag 17 december gaat
Dash l op bezoek bij Tornado uit
Tubbergen.

Heren Dash verslaan
koploper Hansa 3
Voor de heren van Dash was het een
goede week. Zaterdagmiddag werd de
lastige uitwedstrijd tegen het ongesla-
gen Hansa 3 gespeeld. De Vordena-
ren kwamen in deze ontmoeting uit-
stekend voor de dag. Het blok sloot

goed terwijl verder de gevarieerde op-
slag de doorslag gaf.
Spannend was de partij in Zutphen
overigens wel. De eerste set won Dash
met 12-15; de tweede met 15-17, ter-
wijl l na de derde set met 13-15 werd
afgesloten.
De competitiewedstrijd die Dash l
eerder in de week tegen Hansa IV
speelde werd eveneens met 3-0 ge-
wonnen.
De setstanden waren 15-6; 17-5 en 15-
12.
Komende week gaan de heren van
Dash op bezoek bij Isala l V uit Deven-
ter. Het tweede herenteam won thuis
met 3-0 van DVO II uit Hengelo. Zij
spelen komende week twee wedstrij-
den en wel uit naar de koploper Hansa
V (Dash staat één punt op deze ploeg
achter) en uit naar DSC III uit Die-
penveen.

Waterpolo
Dames Vorden met 5-1
ten onder tegen Berkel
De dames van Vorden hebben de
competitiewedstrijd tegen de Berkel
met 5-1 verloren. In de beide eerste
periodes bleven de ploegen op gelijke
hoogte 1-1. Daarna toonde de Berkel
duidelijk aan de betere ploeg te zijn.
Men zat feller op de bal, terwijl ook
het zwemmen bij de dames van de
Berkel beter verzorgd was. Eindstand
uiteindelijk 5-1 in het voordeel van de
Berkel. Hermien Tiessink redde voor
Vorden de eer.

Dammen
Goeie start Johan krajenbrink
Het derde team van DCV besloot de
reguliere kompetitie met een duidelij-
ke 5-11 nederlaag tegen de reserves
van WDV, dié hiermee kampioen
werden van de 2e klasse. DCV 3 staat
nu l punt voor op DSO Sinderen 2,
maar deze spelen nog een wedstrijd
en kunnen de Vordenaren inhalen.
DZW Warnsveld heeft 4 wedstrijd-
punten, evenveel als DCV 3, maar een
beter bordtotaal. Wanneer DCV 3
laatste mocht worden, dan spelen zij
nog een wedstrijd tegen nummer 2
van de 3e klasse, waarschijnlijk DCD
Doesburg om een plaats in de 2e klas-
se van volgend seizoen.
De wedstrijd begon goed met een
overwinning van Wim Berenpas,
maar de andere spelers kwamen dui-
delijk tekort tegen het kampioens-
team. Jan Hoenink, Benny Hiddink
en Martin Boersbroek speelden remi-
se. De uitslagen waren:
J. Hoenink - E. Jongkoen 1-1; B. Ros-
sel - F. Zegelink 0-2; B. Hiddink - H.
v.d. Walle l -l; H. Esselink - K. Spruyt
0-2; G. Brummelman - G. Wiggers 0-
2; B. Wentink - N. Mentink 0-2; W.
Berenpas - H. v.d. Plaats 2-0; M.
Boersbroek - A. Winters 1-1 .

Jeugdwereldkampioenschap
Doordat uiteindelijk 15 deelnemers
zich meldden bij de organisatie, werd
Johan Krajenbrink als 16e speler inge-
schreven bij het Jeugdkampioen-
schap. Er wordt een volledig rondtoer-
nooi gespeeld met 2x een dubbele
ronde op l dag. Johan Krajenbrink be-
gon het toernooi goed; hij won in de
eerste ronde van de Italiaan Manzano
en in de 2e ronde bleek hij sterker dan
de Fransman Colet, zodat hij na 2 ron-
den mede de ranglijst aanvoert.

Gelders kampioen
In de Hoofdklasse wist Johan Krajen-
brink niet hoe de sterke verdediging
van Henk Sonderen (Winterswijk)
doorbroken moest worden en het
werd dan ook remise. Henk Groten-
huis ter Harkel speelde een sterke par-
tij tegen Jan Willem Hoeve (Nun-
speet) en overspeelde hem dan ook.
Bij de junioren speelde Henk Hoek-
man een sterke partij tegen Doetin-
chemmer Gep Leeflang, een van de
kanshebbers voor de titel. Hoekman
kwam na een afwikkeling in het mid-
denspel duidelijk beter te staan, maar
de geroutineerde Leeflang wist de re-
mise nog binnen boord te houden.
Dat lukte Emiel Leyser (Huissen) niet
tegen Wieger Wesselink; na een partij
waarin niets aan de hand leek, ging hij
toch na enkele verkeerde voortzettin-
gen de boot in. Gevolg is dat Wesse-
l ink nu al alleen aan kop staat met 4
punten.

Onderlinge kompetitie
Senioren:
W. Hulshof- H. Wansink 0-2; B. Breu-
ker - W. Sloetjes 1-1; H. Ruesink - G.
Hulshof 2-0; B. Nijenhuis - G. ter

Beest 2-0; H. Klein Kranenbarg - J.
Lankhaar 2-0; G. Wassink - H. Hoek-
man 1-1.
Junioren:
M. Boerkamp - J. Kuin 2-0; P. van Ar-
regon - M. Vruggink 0-2; M. Kuin - H.
Boerkamp 0-2; H. Berenpas - H. Hoe-
nink 0-2; E. te Velthuis - M. Boers-
broek 0-2; R. Slutter - H. Boerkamp 2-
0; M. Boersbroek - H. Berenpas 2-0;
G. Vruggink - E. van Arregon 0-2; B.
van Zuylekom - G. Brinkman 0-2; M.
Baakman - M. Kuin 2-0; R. Slutter- M.
Bouwman 2-0; J. Kuin -1. Baakman 1-
1.

Klaverjassen
Afgelopen vrijdag wist mevr. N. Lich-
tenberg met 5760 punten de eerste
prijs te behalen in de in zaal Schoena-
ker georganiseerde klaverjasdrive.
Met 5718 punten bezetten de heren L.
Bleumink en G. Lichtenberg de twee-
de plaats. De heer G. Leferink bezette
met 2 punten minder de derde plaats.
De heer H. Doornink bezette met
4411 punten de laatste plaats op de
lijst. De vijfde avond in deze drive zal
plaats hebben op vrijdag 6 januari a.s.

B.V. de Kranenburg
Na de misstap van vorige week speel-
de het eerste team thuis een goede
wedstrijd tegen KOT 2. Met 40-28
werd gewonnen.
Kranenburg 2 speelde uit in Humme-
lo tegen VOP 3. Met 37-32 moest de
eer aan de thuisclub worden gelaten.
Het derde team van Kranenburg kon
het tegen Excelsior niet bolwerken.
Verloren werd met 37-17.
Kranenburg 4 moest opnieuw thuis
een nederlaag incasseren. Modern 4
ging met een 28-38 overwinning naar
Zutphen terug.

P.K.V. nieuws
Op 9, 10 en 11 december was er de
30ste Kleindieren-manifestatie van
Oneto in de Diekmanhal te Enschede.
Leden van de P.K.V. alhier hadden
enkele dieren hier ingezonden en wis-
ten de volgende predikaten te beha-
len.

Dwerghoenders
Wyandotte Columbia H. Berenpas 2 x
G; Wyandott^wartH.G.J. Horstman
l x ZG, 3 x ̂ PMinorca zwart G.W.
Tragter l x ZG, l x G; Duitse Kriel zil-
ver patrijs mej. Sanders l x F, l x ZG.
Sierduiven
Duitse Modena Schietti geel mej. San-
ders 2 x U,
Konynen
Groot zilver H. van Heerde l x F, l x
ZG, l x G; Rode nieuwzeelander G.
Lenselink 2 x Zg, l x G; Alaska H.G.J.
Horstman l x F, l x ZG, 2 x G; Duitse
hangoor F. de Wit 2 x G; Ned. han-
goor dwerg F. de Wit l x ZG; Kleur
dwerg mej. Sanders 3 x ZG.
Cavia
gekruind mej. Sanders l x ZG; Goud
Agauti idem l x F.
Jeugd Chow Konijnen
VI. reus kon. grijs G. Berenpas l x F, l
x ZG, 2 x G.

De tijd van sterren,
engeltjes en
Kerstballen
Het wordt hoog tijd om weer kerstver-
siering te gaan maken met de kinde-
ren. Natuurlijk, de glanzende ballen
zijn onontbeerlijk, maar toch is het
leuk om ook een aantal zelfgemaakte
dingen in de boom te hebben hangen.
Benodigdheden zijn: rood lint, een rol
aluminium folie of goud papier, plak-
band of plaksel en uiteraard potlood,
schaar en karton. Jammer genoeg is
karton dat gebruikt wordt voor dozen
een beetjes te dik voor de peuters om
er in te knippen. Niet getreurd echter,
want daarvoor kan men oude melk-
verpakkingen gebruiken. Uiteraard
moet men het pak dan wel eerst af-
spoelen en drogen. Snijd het dan niet
open in de lengte. Want men kan na-
melijk horizontaal reepjes van 1-1,5
cm knippen (wat dan al vierkantjes
zijn) en deze met aluminium folie
overtrekken en met een rood lintje in
de boom hangen. De folie hoeft er nog
niet eens strak om te zitten, want juist
kreukels geven een leuk licht effekt.
Zo kan men ook engeltjes, sterren,
manen, enz. enz. uit het melkkarton
knippen, overtrekken, er een gaatje in
maken en hierdoor weer het rode lint
doen om het kunstwerkje op te han-
gen.
Nog een leuke tip is om van een liter-
pak aan de bovenkant 3 zijden korter
af te knippen (tot ongeveer de helft
van de hoogte), de vierde kant moet u
zo lang mogelijk laten (wel het dak er-
van afknippen).
Het pak kunt u dan bekleden met alu-
minium folie, doe er maar een kadoot-

je in en buig de langere flap er over-
heen en maak dit vast met een rode
strikt. U heeft nu een erg leuke en ori-
ginele verpakking voor onder de kerst-
boom.

"De praktijk zal
het leren"
Hoe vaak het gezegde "de praktijk zal
het leren" ons allemaal is voorgehou-
den weten we niet. Eén ding is zeker,
het is voor velen een leefregel gewor-
den. Zo ook redeneren vele fabrikan-
ten, wanneer zij hun nieuwe produk-
ten laten testen door een groep gese-
lecteerde mensen. Zij rapporteren na
een dergelijke testperiode dan hun er-
varingen met het nieuwe produkt en
geven aan waar het verbetering be-
hoeft. Bij de ontwikkeling van motor-
banden werkt de Italiaanse fabrikant
Perelli bijvoorbeeld nauw samen met
de wereldtop van de motorcoureurs.
Zij gebruikt in dit geval de wedstrijd-
sport als een zwaar testlaboratorium.
De op- en aanmerkingen van de rij-
ders, die tijdens de races voor het We-
reldkampioenschap de prototypes
van de nieuwe banden testen, worden
gecombineerd met technologische
kennis. Zodra een optimale band voor
bepaalde omstandigheden is ontwik-
keld en het bewijs is geleverd tijdens
belangrijke races, wordt de band in
verdere produktie genomen. De
exemplaren die dan uiteindelijk in de
handel komen zijn dan ook gelijk aan
de banden die tijdens de wedstrijden
succesvol bleken te* zijn.

Doe eens wat extra
voor uw haar
Om de mode bij te kunnen houden
moeten niet alleen de grote modeko-

ningen hard werken. Ook o.a. de cos-
meticaindustrie heeft het er druk mee.
Nieuwe kleuren, kwaliteitsverbeterin-
gen, nieuwe verpakkingen, alles is er
op gericht het produkt voor de,gebrui-
ker zo aantrekkelijk en zo goed moge-
lijk te maken.
De haarverzorging speelt daarbij een
grote rol, want niet alleen kleren, maar
ook haren maken immers de man/
vrouw.
Jammer genoeg heeft nou eenmaal
niet iedereen dik, vol glanzend en
goed zittend haar. De meeste haarty-
pen hebben dan ook extra verzorging
nodig.
Het is heel belangrijk dat de midde-
len, die men daarvoor gebruikt ook
daadwerkelijk geschikt zijn voor het
eigen haartype. Soms betekent dit
simpelweg uitproberen met welke be-
handeling het gewenste resultaat
wordt bereikt.
Naast de bekende crème-behandelin-
gen is er sinds kort ook een verstevi-
gende en verzorgende schuim in de
handel gebracht, die de moeite waard
is om te proberen. Het haar ziet er na
het eerste gebruik al voller uit (verste-
vigende werking). De verzorgende
factor zorgt er daarnaast voor, dat het
haar een extra stimulans krijgt.
Verkeert U haar echter in een zéér
slechte staat, dan zijn dergelijke sty-
ling-, schuim- of crème-behandelin-
gen echter niet voldoende.
U doet er dan het beste aan bij een
goede kapper aan te kloppen.

Pleister in
spray-vorm
Hoe vaak een kind zich stoot en kleine
wondjes oploopt, is nauwelijks te tel-
len. Even heeft de ouder zich omge-

draaid of peuterlief is weer gevallen!
De gang naar het op veilige hoogte op-
gehangen medicijnkastje om jodium
en pleisters te halen, is dan ook voor
vele ouders bijna een automatismr
geworden.
Om kleinere wonden, bij voorbeeld
schaafwonden, te behandelen, is een
wondpleister in spuitbus ideaal. Men
gebruikt ze in plaats van de gewone
pleister.
Er wordt dan op de wond een dun,
elastisch en doorzichtig laagje ('film')
gespoten, dat luchtdoorlatend is zodat
de wond kan helen.
Voordeel van een dergelijke spray is
dat de wond ondanks dat er lucht bij
kan komen, helemaal is afgedekt en
vuil en vocht buiten worden gewor-
den. Dit in tegenstelling tot wanneer
men een gewone pleister gebruikt.
De kans op infectie is hierdoor veel
kleiner geworden. Daarbij is het dik-
wijls niet leuk om een pleister eraf te
moeten halen... vooral wanneer een
gedeelte van het wondje onder de
plakstrip van de pleister zit.

Men zou de wondpleister in spuitbus,
die overigens ook veel in de sport ge-
bruikt wordt, kunnen vergelijken met
de hechtpleister in sprayvorm. Deze
laatste gebruikt men echter alléén als
hulpmiddel bij 't aanleggen van ver-
band.

Een tip voor
de winter-chauffeur
Zorg ervoor dat U in de winter altijd
een zonnebril in de auto hebt liggen.
Want nodig is hij in die periode zeker!
Omdat de zon veel lager staat en feller
schijnt dan in de zomer, wordt de au-
tomobilist gemakkelijker verblind.

Weekblad Contact
Verschijnt iedere week in een oplaag van ruim 13.000 exemplaren.

ed. Ruurlo
huis aan huis
per post.
3300 exemplaren

Ruurlo, Barchem, Wolfersveen,
Mariënvelde, Varssel, Halle-Heide,
Dijkhoek, Linde-Wiersse en
Wilden borch

ed. Vorden:

2300 exemplaren

Gemeente Vorden
abonnementen
zeer dichte lezerskring

ed. Hengelo:
huis aan huis
per post
4500 exemplaren

Hengelo, Keijenborg, Velswijk,
Olburgen, Bronkhorst,
Baak, Steenderen,
Toldijk.

ed. Warnsveld
huis aan huis
per post
3000 exemplaren

Gemeente Warnsveld,
Wichmond
Vierakker

Contractkortingen mogelijk.

Bij doorplaatsing van uw advertentie in een andere editie 50%KORTING
Vraagt vrijblijvend inlichtingen bij:

Drukkerij Weevers b.v,
Postbus 22, 7250 AA Vorden, tel. 05752-1404.



't allermooiste
een schitterende kollektie om uw
keus te kunnen bepalen, is beschikbaar

Vroeg bestellen is verstandig

aflevering en verkoop uit voorraad: alléén op vrijdag 30 december en zaterdag 31 december a.s. vanaf 8 uur

BESTEL UW VUURWERK VANAF
WOENSDAG 21 DECEMBER IN DE
ZAAK

PROFITEER VAN ONZE SPECIALE
VOORVERKOOP KORTING

bijbarendsen
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 1261

Viert dit jaar eens een heerlijk Kerstfeest met
produkten van Warme Bakker Oplaat.

Wij bakken voor U onze allom bekende

Weihnachtstollen
Kerstkrans Roomboter amandel
Kersttulband
l\6rSTt33rT6fl diverse soorten

U t* U U K diverse soorten

Appelbeignets
Zelfgemaakte pudding
Kerstbrood
Krentebrood - Rozijnenbrood

Bestelt U s.v.p. vroegtijdig.

Warme bakker OPLAAT
BAKT HET VOOR U. TELEFOON 1373.

enz.

Hou de kou en de dokter van
uw lijf! Draag thermolana
halfwol ondergoed.
Verkrijgbaar bij:

CONFECTIE EN MODE

tviiïïf

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

Voor de feestdagen zo'n heer-
lijke koude schotel.
lekker... en gemakkelijk.
De koks van de Rotonde weten
hoe 't hoort, met rundvlees en
echte mayonaise.
Bestelt u op tijd?
Bondsrestaurant
„de Rotonde"
Tel. 1519. Vorden.

Vier-kleuren-kalender
met 12 kastelen uit uw omgeving.

Het gehele jaar hebt u er plezier van en
u kunt ze zelfs laten inlijsten als
schilderij.

Verkrijgbaar bij:

Boekhandel Hoytink, Ruurlo
Boekhandel Loga, Vorden
Sigarenmagazijn Hassink,Vorden
Drukkerij Weevers, Vorden
Drogisterij "Marianne", Hengelo
Schildersbedr. Harmsen, Hengelo
Kant.boekh. Hulshof, Warnsveld

Zaal bestellen?
De Boggelaar bellen
Telefoon 05752-1426.

Zalen voor partijen en bruiloften
Specialiteiten koude en warme buffetten
Fonduen, Diners, Barbeque

1 ste Kerstdag GESLOTEN

2de Kerstdag GEOPEND
Diners a la Carte.

Gevestigd:

M (̂Q;
Belastingsadviseurs

samenwerkend met en kantoorhoudend bij

Registeraccountants

Brummen, Arnhemsestraat 17, telefoon 05756-2393

Zutphen, IJsselkade 18, telefoon 05750-18515

Muziekvereniging
CONCORDIA
17 december a.s. jaarlijkse
oliebollenaktie.

ATTENTIE,
voor de aanstaande Kerstda-
gen verse kalkoen, haantjes,
kip-poten en eieren. Bestel
vroegtijdig.
Het van ouds bekende adres.
Poeliersbedrijf ROSSEL
Nieuwstad 45, tel. 1283.

Te koop: Kerstdennen f 4,-.
Vel horst,
Galgengoorweg 3, Vorden.
Tel. 1667.

Voor al uw electrische licht- en krachtinstallaties:

niedwe aanleg
uitbreiding
renovatie
onderhoudswerken

Electro Technisch Installatie Buro

(Landelijk erkend).

Dekker Electro BV
Vorden - Telefoon 05752-2122.

OMEIN

Vins du Soleil
5 soepele wijnen uit

Frankrijk's zonnige zuiden

Cótes du Rhöne CÓTES Du RHÓNE

DORPSSTRAAT 10 7251 BB VORDEN
TEL. 05752-1391

a.s. dinsdagmiddag
20 december

dansmiddag 50+
in zaal De Herberg te Vorden

Aanvang 14.00 uur.
Entree f 2,50.

(GEEN dansles maar gewoon ge-
zellig de beentjes van de vloer
voor paren en alleenstaanden).

Vergeet u 't niet?

22 december Grote

Kerst Klaverjasavond
1 e prijs, keuze uit:

draagbare t.v. of stereo cassette-
toren + boxen of Kerstdiner 5 pers.
Zaal open 19.00 uur. U kunt zich ook telefonisch
opgeven, bent u zeker van een plaats.

t
Dorpsstraat 34,_Vprden. tel. 05752-1770
Ónder dezelfde direktie:
Bondsrest. „De Rotonde", tel. 05752-1519
Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke ge-
legenheid voor uw familiediner.

Goedkoper kan niet:
Behang vanaf 1,95 per rol.
HUBO DOLPHIJN
Barchemseweg 13, Ruurlo.

Adverteren
in

Contact

Bel voor
informatie

05752

1404

Te koop: alle maten kerstbo-
men met en zonder kluit. Gra-
tis takken.
W.M. Hissink, Rietgerweg 3.
Tel. 05752-1705.

Denkt u aan het tafeltennis
toernooi op 8 januari a.s.
U kunt zich telefonisch opge-
ven tel. 2385, 2653 of
05753-3571.

Kerstbomen 1 -1,5 m. f 4,-.
Kerkhofweg 14, Steenderen.

Te koop: peugeot 504 GL 2
nieuwe banden + trekhaak.
Motor 100% F 1500,-.
Tel. 05752-6673.

Te koop: kerstdennen
A.G. Mennink,
Galgengoorweg 19,
Wildenborch-Vorden.

WOONRUIMTE te huur.
Ruurloseweg 26, Vorden.
Tel. 1464.

Te koop: mooie verse kerstbo-
men alle maten, bij:
Peppel man, Kerkhof laan 3,
Vorden.



Contact ziet in 1984 Abraham
In 1984 verschijnt Contact met de 50e jaargang. Een mijlpaal
waaraan niet zonder meer voorbij gegaan zal worden. U hoort hier
te zijner tijd meer over.

Tevens biedt dit jubileum gelegenheid terug te kijken in de histo-
rie van dit blad en ook moet een blik naar de toekomst gericht wor-
den.
Wat dit laatste betreft heeft de direktie de vraag in overweging ge-
nomen: Moet Contact een abonnementsblad blijven, of kan vol-
staan worden met een huis-aan-huis-verspreiding!

Argumenten om Contact te laten voortbestaan als abonnements-
blad zijn:

1. Een abonnementsblad is een persoonlijke keuze, waardoor de
inhoud van het blad intensiever wordt gelezen.

2. De aktualiteit van de inhoud is groter dan bij huis-aan-huis-
verspreiding.

3. Doordat een abonnementsblad meer nieuws opneemt dan een
huis-aan-huis blad is de inhoud gevarieerder en meer uitgebrei-
der.

4. Werkgelegenheid bij de drukkerij.

Argumenten om Contact als huis-aan-huis blad te laten verschij-
nen zijn:

1. Ekonomische voordelen bij de vervaardiging (minder pagi-
na's tekst).

2. Financiële voordelen bij de verspreiding (minder porto).

De uitgever heeft de argumenten tegen elkaar afgewogen en is tot
de konklusie gekomen dat er op korte termijn (voorlopig het jaar
1984) geen verandering in het karakter van het blad zal plaatsvin-
den. Het blijft dus een abonnementsblad.

nis

Bij deze overweging is het 50-jarig jubileum in 1984 een histori-
sche bijdrage geweest.

De uitgever

Foto van Vorden-van-toen

Adverteren
in

Contact

informatie
05752

1404

V-otden.

De Zutphenseweg omstreeks 1910.
Rechts het tegenwoordige postkantoor. Deze villa werd bewoond door de familie
Krol. Het volgende huis door de familie van Haaften.

(Als u foto's e.d. in uw bezit hebt: gaarne bezorgen bij de heer H. Haverkamp,
KDmvonderlaan, telefoon 1265).

Adverteren kost geld...
niet adverteren kost

MEER GELD!

Kastelenkalender
In 4 kleuren gedrukt. Een pracht Kerst-cadeau, waar u het
gehele jaar plezier van hebt.

Verkrijgbaar bij:

Boekhandel Hoytink, Ruurlo
Boekhandel ft>ga, Vorden
Sigarenmagazijn Hassink, Vorden
Drukkerij Weevers, Vorden
Drogisterij "^arianne", Hengelo
Schildersbedrijf Harmsen, Hengelo
Kantoorboekhandel Hulshof, Warnsveld

Wij maken gaarne
c/ru/r-werk

van uw
drukwerkproblemen

geboortekaarten
trouw- en uitnodigingskaarten

Handelsdrukwerk zoals:
enveloppen, rekeningen, folders, katalogussen
biljetten, boeken, kranten, tijdschriften
enz. enz.

Vraag eens vrijblijvend prijsopgave

00
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't allermooiste
vuurwerk bij
een schitterende kollektie om uw
keus te kunnen bepalen is
beschikbaar.
Vroeg bestellen is verstandig.

BESTEL UW VUURWERK VANAF
WOENSDAG 21 DECEMBER IN DE ZAAK.
PROFITEER VAN ONZE SPECIALE
VOORVERKOOP KORTING

aflevering en verkoop uit voorraad:
alléén op vrijdag 30 december en
zaterdag 31 december a.s. vanaf 8 uur.

baiêndseti
Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. 1261

4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

het fijnste vlees voor uw kerstmaaltijd komt van
deTopslagergroot vlees

ROSBIEF, LENDE
FRIKANDO. VARKENSHAAS

rollade naar keuze

klein vlees
BIEFSTUK, BLINDE VINKEN
SCHNITZELS, CORDON BLEU

kipfilet

voor uw zelfgemaakte
kerstsoep. S C H E N K E L
OSSESTAART. SOEPVLEES. POULET

A A A A A A A A A A A A A

alles voor een
feestelijke
fondue of gourmet

specialiteiten
VELE SALADES, SAUZEN EN
BUITENLANDSE VLEESWAREN.

zalmsalade
PEPER-PATÊ CHAMPIGNON PATÊ

ardenner paté

feestelijke vleeswaren
ARDENNER HAM, RAUWE HAM,
GEGRILDE ACHTERHAM,
GEBR ROSBIEF, GEBR ROLLADE,
GEBR FIKANDO.

achterham

DORPSSTRAAT 32, VORDEN. TELEFOON 1470

kerstboomversiering
bij aankoop van f 10,- (max 1 per klant). Zolang de
voorraad strekt.

RAADHUISSTRAAT 22, TELEFOON 3100

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

terinzagelegging beschikking (art. 31, lid 2, Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 23-
12-'83 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van
13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagavonden in
het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter
inzage de beschikking op het verzoek van Fa. ten Have
Produktie B.V., Industrieweg 8,7251JT Vorden om een
nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning
voor een inrichting voor de fabrikage van machines en
silo-onderdelen voor de mengvoederindustrie. Datum
verzoek 21 juni 1983. Adres van de inrichting Industrie-
weg 8 en 9/11, kadastraal gemeente Vorden sectie M,
nummers 815 en 819.

Strekking van de beschikking: voor zover thans reke-
ning valt te houden met de in het gebied waar de inrich-
ting is gelegen te verwachten toekomstige ontwikkel in-
gen met betrekking tot gevaar, schade of hinder buiten
die inrichting, is de vergunning verleend onder de voor
dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften ter
voorkoming of beperking van gevaar, schade of hinder.

BEROEP tegen deze beschikking kan worden ingesteld
door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig

bezwaren hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij

redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwa-
ren in te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Ko-
ningin en worden ingediend binnen een maand na de
dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van Sta-
te, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen
om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen
van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet bin-
nen bovengenoemde termijn worden gericht aan de
voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van be-
stuur van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht
voordat op dat verzoek is beslist.

Datum: 22 december 1983.
Burgemeesteren wethouders van de gemeente Vorden,
De secretaris, De burgemeester,
J. Drijfhout. Mr. M. Vunderink.

Voor nadere inlichtingen: Gemeentehuis Vorden, tel.
05752-2323, tst.nr. 19.

CITROEN RUESINK RUURLO HAAKSBERGEN

1 983 V i sa GT demo
1983 Visa L demo
1983 Visa super E
1982 Peugeot 305 SR
1981 Renault R5GTL
1981 Visaspec.
1981 2CV6spec.
1981 DyaneG
1981GSAclub

Altijd alle
Nieuwe Citroen

modellen m

7550 V/sa club
1980 GS A club break (Ipg)
1980GSAclub
1979 Renault Rl6 TX
1979 Acadiane
1979 G special
1978 G special break
1978 GS club

Al onze auto 's zijn A. N. W. B. gekeurd.

INRUIL-FINANCIERING-LEASING

De Venterkamp 11, Ruurlo. Tel. 05735-1753
Kruislandstraat 46, Haaksbergen. Tel. 05427-13124 RUESINK A

20 Clementines 3,98
10 Navelina's 3,50
Golden Delicious 2 kg 2,50
Lof 1 kg p 2,98
GELDIG T/M 31 DECEMBtR.

BRUNEKPEEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17, VORDEN. TEL. 1617.

H.D.-auto's
Houtwal 4, Vorden.

Wenst allen
prettige feestdagen en een goed 1984

De Vordense Marktkooplieden
wensen iedereen

Prettige Kerstdagen
en een gelukkig 1984

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK
HET HOGE 20-VORDEN

De

VOETBALVERENIGING
"VORDEN"

dankt hierbij al Ie ondernemers voor de
steun die zij het afgelopen jaar in de
vorm van

advertenties - shirtreclame -
reclameborden etc.

heeft mogen ontvangen.

Wij wensen U
prettige feestdagen en een gezond,
sportief en voorspoedig 1984
toe.

Namens de V.V. Vorden
de Aktiviteiten Commissie

Knalvuurwerk
voor knal prijzen in voorverkoop

perslof a 40 pakjes

NU REEDS BESTELLEN

Verder hebben wij 30 en 31 december voldoende in voorraad.

SIERVUURWERK EN PIJLEN

Bazar Sueters
Dorpsstraat 15 — Vorden — telefoon 3566
Ruurloseweg 91 — Kranenburg — telefoon 6658

Toegewijde verzorging

Rouwcentrum
Vorden

van

begrafenissen
en crematies

regelen
verzorgen
begeleiden

Monuta Stichting

Het Jebbink4
S 05752-2749
b.g.g. 1256

De Monuta Stichting doet alles dat in droeve dagen
gedaan moet worden. Naar ieders levensovertuiging.
Rekening houdende met de wensen van de familie.
Het sfeervolle rouwcentrum is ter beschikking voor
opbaren, ontvangen condoleantiebezoek, afscheids-
dienst en, eventueel, het houden van een koffietafel.
Omdat de stichting geen winstdoel heeft, scheelt dat
in de kosten. Ook voor het overbrengen van overlede-

nen naar en vanuit het buitenland.

Monuta Stichting
Verzekerde verzorging van begrafenissen en crematies

Hoofdkantoor Paslaan 28, 7311 AL Apeldoorn, S 055 - 21 51 36



NIEUW!!
Voor deze grote dag hebben wij een uitgebreide
kollektie voor u ter inzage. De nieuwste ontwerpen
van traditioneel tot modern. Komt u eens langs.
Ook de tekst kunnen wij samen met u opstellen.

i n tere a nl
Drukkerij Weevers
Nieuwstad 22, Vorden. Tel 1404

Wevo-druk
Laarstraat 49-51,Zutphen. Tel. 12306

Onze kleurplaat

Wie kleurt mee?
Ook aan de jeugdigen is gedacht. Voor
ju l l i e hebben we een prachtige kleur-
plaat. Laat j u l l i e fantasie maar werken
en maak er een kunststukje van.
Wanneer ju l l ie er mee klaar zijn doe
hem dan in een enveloppe met in de
linkerbovenhoek de vermelding
„Kleurplaat" en stuur hem naar Druk-
kerij Weevers BV, Nieuwstad 12, Vor-
den, postbus 22.
Vergeet vooral niet je naam, adres en
leeftijd in te vullen. Veel sukses.

Ie prijs
2e prijs
3e prijs

Naam:
Adres:
Woonplaats:
Leeftijd:

10,-
7,50
5,-

10 troostprijzen van 2,50

Over de uitslag kan niet gekorrespon-
deerd worden.

Inzenden voor woensdag 4 januari 1984.

KERSTMEUBELSHOW
9 DAGEN OPEN HUIS

WOENSDAG DONDERDAG

21 22
DEC. DEC.

VRIJDAG

23
DEC.

ZATERDAG

24
DEC.

DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG

27 28 29 30 31
DEC. DEC. DEC. DEC. DEC.

GRANDIOZE KERSTAANBIEDINGEN IN MEUBELEN EN TAPIJT
Tijdens uw bezoek kunt U kennismaken met de nieuwe kollektie voor 1984. Ruim 4000

meubelen in: massief eiken - klassiek - manou - blank eiken - alpine wit - grenen.

22, 23 en 30 december koopavond

Alléén tijdens de Kerstshow enkele:

Toonzaalmodellen
met hoge korting
(Deze modelen zijn éénmalig).

Bijzonder geslaagd bankstel van
massief eiken in rustieke stijl.
2-zits-
bank

Fauteuil ^^ ̂  _
per stuk '

S5i^lT)i —fc
Stijlvolle eiken t o k a s t met veel
bergruimte. Af
135 x 191 x 50 cm.

Bijpassende, massief eiken
salontafel op kolompoot.
Afmetingen: 60 x 100 cm.

Helmink b.v. Vorden
Komplete interieurverzorging en binnenhuisarchitektuur

ZUTPHENSEWEG 24 - VORDEN - TEL. 05752-1514
LAAGTE 16 - EIBERGEN - TEL. 05454-4190.

Wij zijn bijzonder trots op onze nieuwe showroom. Een showroom van 650 m2 waarin
wij u alle nieuwe Nissan modellen, maar ook onze geweldige occasions kunnen tonen.
Hoe het is geworden willen wij u graag laten zien van donderdag 221/m zaterdag 31 de-
cember a.s. tijdens de speciale openingsweek.
Wij zijn hiermee in de wolken en u kunt dat ook zijn, want voor iedere bezoeker ligt een
leuke prijsvraag klaar, met kans op een rondvlucht boven de Achterhoek.
Wij zouden uw aanwezigheid bijzonder op prijs stellen.

GRATIS RONDVLUCHT

wolken
showroomonze neuwe

TIJDENS DE OPENINGSWEEK, VELE
EXTRA AANTREKKELIJKE AANBIEDINGEN

BV
Hummeloseweq 10 Hengelo(gld) Tel. 05753-2244

Openingstijden:
donderdag 22 en vrijdag 23 dec. van 10.00 - 21.00 uur
zaterdag 24 en 31 dec. van 10.00 - 16.00 uur
dinsdag 27 t/m vrijdag 30 dec. van 10.00 - 21.00 uur

NISSAN
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