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Mevo Precision Technology gaat bouwen in Ruurlo:

Mevo vertrekt uit Vorden
W E E K E N D D I E N S T E N

Mevo vertrekt uit Vorden. Het be-
drijf aan de Nijverheidsweg gaat
een nieuw pand bouwen in Ruurlo.
Directeur A.G.M. Koster hoopt eind
volgend jaar met het bedrijf over te
kunhen gaan naar het nieuwe pand.
Het personeel van Mevo is maan-
dagmiddag op de hoogte gesteld
van het vertrek.

Mevo Precision Technology heeft in to-
taal veertig personeelsleden in dienst.
De reden dat Mevo uit Vorden vertrekt
heeft te maken met het feit dat het be-

drijf uit haar jasje is gegroeid. Verder
zijn er in Vorden volgens Koster geen
mogelijkheden om op korte termijn te
gaan bouwen. "De uitbreiding van het
huidige industrieterrein komt te laat
voor ons. Wij willen eind volgend jaar
in het nieuwe pand zitten en dat red je
niet als je nieuw gaat bouwen op Werk-
veld Oost", aldus Koster.

Wethouder D. Mulderije laat in een
eerste reactie weten het zeer spijtig te
vinden dat Mevo voor Ruurlo gekozen
heeft.

Adviesbureau BVA Raalte ziet niets in noordelijke rondweg:

Geen verkeersproblemen tot
2010 in centrum van Vorden
Het doorgaande verkeer in Vorden
kan minstens tot het jaar 2010 via
het centrum blijven rijden. Tot deze
conclusie komt het adviesbureau
BVA uit Raalte in de tracéstudie die
het bedrijf in opdracht van de ge-
meente Vorden heeft uitgevoerd.
Deze tracéstudie maakt onderdeel
uit van het categoriseringsplan dat
vorige week woensdagavond aan
het publiek werd gepresenteerd in
het Dorpscentrum. Het plan ligt op
het ogenblik ter inzage bij de Rabo-
bank in Wichmond, de openbare bi-
bliotheek in Vorden en het gemeen-
tehuis. Bezwaren en opmerkingen
over het ontwerpplan kunnen tot
en met woensdag 17 december wor-
den ingeleverd bij de gemeente
Vorden. Daarna zal het college van
B en W met een definitief plan ko-
men.

Het college van B en W heeft eind vorig
jaar het Buro voor Verkeerskundige Ad-
visering (BVA) uit Raalte de opdracht
gegeven voor het opstellen van een ca-
tegoriseringsplan voor het wegennet
in de hele gemeente. Aan de hand van
dit plan wil de gemeente de Vordense
wegen "duurzaam veilig" inrichten en
het aantal mensen dat jaarlijks in het
verkeer gewond raakt of overlijdt ver-
minderen. Verder moet volgens het col-
lege het centrum van Vorden ook in de
toekomst veilig, leefbaar en aantrekke-
lijk blijven.

Om de hoeveelheid verkeer in het cen-
trum te beperken, heeft het adviesbu-
reau een studie uitgevoerd naar alter-
natieve tracés voor doorgaand verkeer
tussen Zutphen en Ruurlo. In de tracé-
studie heeft het adviesbureau een ver-
gelijkend onderzoek gedaan naar ver-
schillende tracés waarover het door-
gaande verkeer tussen Zutphen en
Ruurlo kan gaan. Deze tracés zijn de
huidige centrumroute, een zuidelijk
alternatief (Rondweg en de Horster-

kamp) en een noordelijke route (Oude
Zutpensevv^r). Ook is de noodzaak on-
derzocht ^p een verbeterde bereik-
baarheid van industrieterrein Werk-
veld via de Oude Zutphenseweg.

Een noordelijke rondweg zou al het
doorgaande verkeer tussen Ruurlo en
Zutphen cAde kern heen kunnen lei-
den. Zo'nlRidweg is volgens het ad-
viesbureau BVA erg duur, terwijl het
verkeersaanbod op deze route zeer be-
perkt zal zijn. Ook het gebruik van een
nieuwe ontsluitingweg van bedrijven-
terrein Werkveld richting Zutphen ziet
het bureau niet zitten. BVA is er ook
geen voorstander van om al het door-
gaande verkeer om te leiden via de
Horsterkamp en de Rondweg. Om dat
te bereiken zijn heel ingrijpende ver-
keersmaatregelen nodig in het cen-
trum en volgens het adviesbureau BVA
is dat weer in strijd met het behoud
van de aantrekkelijkheid van het cen-
trum.
Het adviesbureau komt tot de conclu-
sie dat minstens tot het jaar 2010 het
doorgaande verkeer via het centrum
kan blijven rijden. Er moeten dan vol-
gens BVA alleen wel passende maatre-
gelen worden genomen om de veilig-
heid, de leefbaarheid en de aantrekke-
lijkheid van het centrum te waarbor-
gen. Het adviesbureau denkt hierbij-
aan plateaus in combinatie met zebra-
paden. Deze kunnen de snelheid van
het verkeer beheersen en oversteken
vergemakkelijken. Wel moet volgens
BVA de hoeveelheid verkeer beperkt
worden tot 10.000 motorvoertuigen
per etmaal. Momenteel rijden er ruim
9.000 motorvoertuigen per etmaal
door het centrum. Zodra de intensiteit
boven de tienduizend uitkomt, zal een
deel van het doorgaande verkeer vol-
gens het bureau via de Horsterkamp en
de Rondweg moeten rijden. De geluids-
hinder in het centrum kan volgens BVA
worden verminderd door de klinkers te
vervangen door asfalt.

Hervormde Gemeente
Zondag 21 december 10.00 uur ds. M. Beitier, Bed.
H.D., 4e advent; 19.00 uur Kerksamenzang in NH
Kerk.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 21 december 10.00 uur ds. H. v. Veen,
Apeldoorn.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 21 december 10.00 uur ds. HA. Speelman;
19.00 uur Kerstsamenzang in N.H. Kerk.

RJC. kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 20 december 17.00 uur Woord- en
Communiedienst (Boeteviering).
Zondag 21 december 10.00 uur Woord- en Commu-
niedienst (Boeteviering).

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 20 december 18.30 uur Eucharistievie-
ring, Boeteviering, volkszang.
Zondag 21 december 10.00 uur Eucharistieviering;
19.00 uur Kerstsamenzang N.H. Kerk.

Weekendwacht Pastores:
21-22 december Pastoor J. Lamers, Ruurlo, tel.
(0573)45 1456.

Huisarts 20-21 december dr. Haas, Christinalaan
18, tel. 551678.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een d^^-ende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen c^BPiet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts 20-21 december F.A. Kuyl, Lochem. tel.
(0573) 25 16 48. Spreekuur alleen voor spoedge-
vallen zaterdag en zondjJ^L30 -12.00 uur.

Streekziekenhuis Het SpittaaL Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezins-
leden de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care
dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na
overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Brandweer 112, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 112. De openingstijd van het kan-
toor is woensdag van 14.00 tot 18.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

VOOR DIRECTE D R I N G E N D E HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 1 1 2

POLITIE VORDEN:
dag en nacht (0575) 55 12 30

b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 112
AMBULANCE: dag en nacht 112

Kerstviering
De Hervormde Vrouwengroep Wich-
mond-Vierakker houdt op woensdag-
avond 17 december haar kerstviering.

ZU december

KERSTMARKT VORDEN
12.00 -18.00 uur

Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22

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

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

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat

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

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
0900-8806 (20 ct/min).

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

Pedicure
L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515, mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 553472 en mevr. Mokkink-
Kasteel, tel. 556908.

Diëtiste - natuurgeneeskundige Trudy Tol-
kamp
Eikenlaan 20a, tel. 55 67 67. Telefonisch spreek-
uur ma. van 9.00-10.00 uur, wo. 18.00-19.00 uur.

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

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

Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongeren Borculoseweg 40, 7261 BK Ruurlo,
tel. (0573) 452375. Vrouwen: Postbus 34, 7010 AA
Gaanderen.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

Oost Nederland Infopunt in bibliotheek Vorden.
Openingstijden dinsdag 18.30-20.30 uur; woens-
dag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-17.30 uur.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel.(0575)5527-49.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland,
tel. (026) 359 99 99.

Openbare bibliotheek Vorden
Geopend dinsdag 13.30-20.30 uur, woensdag
13.30-17.30 uur, donderdag 13.30-17.30 uur, vrij-
dag 13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 Uur.

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

WV-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden: ma. 13.30-16.00 uur; di.-wo.-do.
10.00-12.30 uur; vrij. 9.30-17.30 uur ; zat. 10.30-
13.30 uur. 29/12, 30/12 en 31/12: 10.00-15.00 uur.

Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur. Tel. (0575) 52 09 34.
Infodierenbescherming
Ie l . (0575) 55 66 68.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
Tel. (0575) 54 33 66.

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de ge-
zondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur . Oude Bornhof 55-56, Zutphen,
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr.: (055) 541 46 18.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Raadhuiss t raat 6, tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m
vr. van 9.00-12.00 uur.
Tnfeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur , tel. 553405.
Dagopvang aanvraag bij "de Wehme", tel. 55 73
00.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel . 55 73 00.
Personenalarmering melden bij SWOV.
Hobbyruimte in het Dorpscentrum, ma.- en
woensdagmorgen van 9.00-11.30 uur.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 of 55 1701.



GEZELLIG VERSIERDE
STRATEN EN SFEERVOL

VERSIERDE HUIZEN: HET
IS WEER BIJNA KERSTMIS!

HET FEEST VAN VERWACHTING, VRIEND-
SCHAP EN VREDE. MAAR VOORDAT HET zo-

- VER IS VALT ER NOG VEEL TE REGELEN.
— VIEREN WE KERST MET ONS EIGEN GEZIN,

MET VRIENDEN OF FAMILIE? GAAN WE
GOURMETTEN, FONDUEN OF STEENGRIL-

LEN? UW SLAGER MAAKT ER EEN GEZELLIGE
SCHOTEL VAN. GEHEEL NAAR UW SMAAK. MAAR U

WILT LIEVER EEN SFEERVOL KERSTDINER? Zo'N OUDERWETS GE-
KNOOPTE ROLLADE, GEKRUID NAAR UW SMAAK? Uw AMBACHTELIJKE

SLAGER ZORGT ERVOOR. HlJ HEEFT VOLOP KEUS, OOK IN SPECIALITEITEN, ZOALS
VORDENSE VARKENSRUG, GEVULDE VARKENSHAAS, ROLLADE MET VRUCHTENVULLING OF
EEN SPECIALE KERSTHAM. VEEL KEUS EN GEHEEL NAAR UW WENS, DAT GARANDEERT UW
AMBACHTELIJKE SLAGER JAN RODENBURG.

\\

Ons Rundvlees Heerlijk mals
Een Klasse Apart Varkensvlees

Biefstuk
Ribstuk
Rosbief
Lendestuk
Rollade
Entrecöte
Sucade
Priklapjes

Filetrollade
Fricandeau
Varkenshj
Varkensmi
Schnitzels
Kotelette suisse
Varkenso^ters
Varkensvlifflers

Lams- en
Kalfsvlees

Lamszadel
Lamsbout
Lamsshoarma
Lamskotelet
Kalfsfricandeau
Kalfshaas
Kalfsrollade
Kalfsschenkel

Kip en
Kalkoen

Maiskip
Kippepoten
Kipifet
Drumsticks
Kalkoen
Kalkoendijen
Kalkoenfilet

VERSE
WORST

]MmKalXoenrollade

BESTELT U OP TIJD,
ZODAT WIJ AAN ELKE BESTELLING

VEEL ZORG EN AANDACHT KUNNEN GEVEN.

Wij wensen u hele
fijne en vredige

Kerstdagen

Jan en Nel
kinderen

en medewerkers

slagerij jan
rodenburg

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TEL. 55 14 70

-

-



Onze zoon is geboren.
Wij noemen hem

Dennis

geboren op 10 december
1997, weegt 2740 gram.

De blijde ouders zijn:
Henri Siebelink en
Sonja Bertholet

Het Hoge 13
7251 XT Vorden

Hoera, op donderdag 11 de-
cember 1997 is Robin zijn
zusje

Laura
geboren.

De trotse ouders zijn:
Johan en Gerrie
Verstege-Vliem

Esselenbroek 21
7261 VA Ruurlo

Blij zijn wij met de geboorte
van onze zoon en mijn broertje

Frank Johan
Roland

Hij is geboren op maandag
15 december 1997.

Ronnie, Lucia en Riek
Stokkink

Lindeselaak 22
7234 TB Wichmond

Graag bellen voor bezoek
(0575) 44 16 66

Ikke, Sanne
wil iedereen bedanken voor al-
le bloemen, mooie cadeaus en
de vele kaarten. En speciaal
die van de opa's en oma's.

Adri, Anna-Mieke en
Sanne van Ark

Insulindelaan 62
7251 EK Vorden

Hiermee willen we ieder die
ons 40-jarig huwelijksfeest, in
welke vorm dan ook, tot een
onvergetelijke dag heeft ge-
maakt, hartelijke dankzeggen.

Evert Snoeijink
Diny Snoeijink-

Runhaar

Vorden, december 1997

De vele blijken van medeleven,
kaarten, lieve brieven en tele-
foontjes na het overlijden van
mijn man en onze papa

Gerry van Druten

hebben ons diep ontroerd.
Wij willen u allen hiervoor har-
telijk bedanken.

Mieke, Kathy,
Geert-Ja n,
Elke van Druten

Vorden, december 1997

• Vermist: witte pauwduif
omgeving Het Gulik, levend of
dood. Graag tel. 55 31 65

• Evelien staat altijd voor ie-
dereen klaar, daarom is ze
barvrouw van het jaar. Jal-
daldaldee. Vaste klanten Lin-
de

• Verloren op 13 december:
fotorolletje tussen Nieuw-
stad en Fa. Barendsen. Tel. 55
1060

• Te koop: kalkoenen voor
slacht bij G.D. Nijenhuis, Lin-
deseweg 10, Vorden, tel.
(0575) 55 67 34

• Te koop: kerstbomen f 5,-
per stuk. Ruurloseweg 45,
Vorden; Slotsteeg 10, Hengelo
(Gld.). Tel. (0575) 55 12 17

Op maandag 15 december 1997 zijn
wij

Jan van Ark
en
Dinie van Ark-Gotink

Een ieder die ons met dit heuglijk
feit wil feliciteren, is van harte wel-
kom op zaterdag 20 december op
de receptie van 14.30 tot 16.00 uur
in bodega 't Pantoffeltje, Dorpsstraat
34 te Vorden.

'de Wildenborcherhof'
Wildenborchseweg 19
7251 KB Vorden

Op zaterdag 20 december a.s. zijn
wij 25 jaar getrouwd.

Henk Berenpas
en
Ans Berenpas-Arfman

U bent van harte welkom op onze re-
ceptie van 14.30 tot 16.30 uur in zaal
De Herberg, Dorpsstraat 10, Vorden.

'Prinsenhoeve'
Mosselseweg 3

i 7251 KT Vorden

29-72-7972
Spreuken 16-9

29-72-7997
Gezang 429

29 december is het 25 jaar geleden
dat wij

Sijmen en Akke

-\wein de huwelijksboot zijn gestapt.

Door alle stormen heen en dankzij
de vele zegeningen is de boot nog in
prima staat.
Wij hopen dit samen met Cordrik en
Anieke te vieren op D.V. dinsdag 30
december.

Een ieder die ons hiermee wil felici-
teren wordt van harte uitgenodigd
op onze receptie die zal plaatsvin-
den om 15.30 t/m 17.30 uur in bode-
ga 't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 te
Vorden.

Sijmen en Akke van der Meulen
Cordrik,
Anieke en Rob

5$ Kapelweg 12
7233 SC Vierakker

9

Mede namens mijn kinderen wil ik u bedanken
voor uw hartelijk medeleven, ons betoond tijdens
de ziekte en na het overlijden van mijn dierbare
man

BERNARD FREDERIK BENNINK

Het heeft de kinderen en mij bijzonder gesterkt en
getroost, dat u zich allen zo betrokken voelde bij
dit grote verlies.
Moge hij lang in ons aller herinnering blijven
voortleven.

Uit aller naam,
E. Bennink-Oltvoort

Vorden, december 1997

Adres per 22-12-1997:
Julianalaan 1, 7251 EP Vorden
Telefoon (0575) 55 19 79

gepaneerde
' ^^ Aschnitzels

Magere runderlappen,
500 gram

gebraden
varkensrollade,
100 gram

filet americain,
100 gram

198 mandarijnenpaté, ^j 25
100 gram

198 kaasgehakt
100 gram VLEESWAREN

SPECIAL __
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Keurslager

Vlogman
Zutphensewec^É - Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

Bestel uw kerstbestelling vroegtijdig

om teleurstelling te voorkomen!

vec^6 -

In dankbare herinnering aan alles wat hij voor ons
is geweest, geven wij u kennis van het onverwach-
te overlijden vag îze vader, schoonvader, groot-
vader en overgr^p/ader

SIMON KORTEWEG
WEDUWNAAR VAN

GEERTRUIDA JOHANNA KORTEWEG-SONNENBERG

4-12-1907

Heerenveen:

Groningen:

Rotterdam:

Berlijn:

12-12-1997

A. J. Korte weg
W. Korteweg-de Haan

Annette
Marianne

G.J. Korteweg
L.M.M, de Jong

Weimoed
Merel
Julian
Marijn

M. Boerlage-Korteweg
A.M. Boerlage

Anita en John
Marjolein
Josine en Alberto
Evelien e
Marieke

G. Korteweg-Wieden
Simone en Mare

Alina

Correspondentie-adres:

A.J. Korteweg
Twentelaan 4
8443 AA Heerenveen

Wij hebben op dinsdag 16 december in besloten
familieverband afscheid van vader genomen.

Start op maandagavond 12 januari a.s. een nieuwe cursus

TOUCH FOR HEALTH l
plaats: Barchemseweg 33, Ruurlo.

Inlichtingen en opgave

J. Verspiek-Bos, instructeur
Telefoon (0573) 45 22 24

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

• 'Hartverwarmende' kerst-
markt 20 december van 11-
16 uur Stampertje en plein
Dorpscentrum

• Te koop: kerstbomen 1-2
meter hoog, vers uit de grond,
f 5,- per stuk. Kappert, Ruur-
loseweg 87, tel. 55 69 35

• 'Hartverwarmende' kerst-
markt m.m.v. Wereldwinkel,
Unicef, Amnesty, Evang. com.
/NBG en Rode Kruis

• Op 14 januari a.s.'start ik
weer met een schminkcur-
sus in het Dorpscentrum.
Voor inl.: Irma Rouwhorst, tel.
55 65 38

• 'Hartverwarmende' activi-
teiten, o.a. schrijf marathon
Amnesty, kinderboek, cither-
en fluitmuziek, een kerststal,
warme chocolademelk

• VERLICHT UZELF! Beheers
die kilo's en centimeters met
HERBALIFE. Nu ook hier
verkrijgbaar. Bel Lenie Wal-
gemoet, Vorden, tel. (0575) 55
2825

• Te koop vanaf f 4,-: kerst-
dennen. Weenk, Schuttestr.
12, Vorden



Éy VjT EMlINTI /g UI I E T I N V ORDE N
OW««««WC«^

jjlefwn gemeente: (0575)557474.

(0575)55 7444. J

• Openingstijden Gemeentehuis:
tnamüüg tot m met vrïfdag van

Wethouder M. Aartscn-den Hü?'dtT;
donderdagmorgen van 9.00 tot 10,00 uur
en volgens afspraak; : |

Wethouder D; Muldctije-Meuïenbroek: l
n 10,00 tot 11.00 uur

34.00 tot17.00 uur

bestuur

den (lat ermadergaderingen zijn van
2£3Öm00 uur (zie jwWtcaties m

burgemeester en

Burgemeester ËJ.C Kamerling: J
maandagmorgen van lï.00 tot JlOOüur
en volgens a/spraak,

Afspniken kunt u telefonisch maken
fei| Je receptie van het geineen tehuis,

• Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende stukken)
dins4a# van 13,30 tot 20.30 uur,
woensdag van 13.30 tot 1730 uur,
donderdag vcm 13.30 tot 1730 uur,
vrijdag van 23.30 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10,00 rot 12.00 uur.

OLKSTUIN TE HUUR

Per l januari 1998 komt een volkstuin
voor verhuur vrij. Deze tuin, grootte on-
geveer 65 m2, ligt achter de Berend van
Hackfortweg 33 te Vorden. De huurprijs
bedraagt ƒ 31,50 per jaar.
Belangstellenden kunnen zich schrifte-
lijk reageren bij burgemeester en wet-
houders, Postbus 9001, 7250 HA Vorden.

'R EGLEMENT BURGERLIJKE
STAND

Burgemeester en wethouders hebben op
2 december 1997 het "Reglement
burgerlijke stand 1998" vastgesteld. Dit
Reglement treedt in werking op l janu-
ari 1998. Vanaf heden kunt u dit
Regelement inzien bij de afdeling
bestuur in het gemeentehuis. Het is te-
gen betaling van de kosten verkrijgbaar.

Het Reglement is aangepast om vanaf
1998 partenrschapsregistraties mogelijk
te maken.

ERGUNNINGEN

Op 10 december 1997 hebben burge-
meester en wethouders vergunning ver-
leend aan:

- Automark Rost voor een standplaats
voor het graveren van autoruiten op
18 juni 1998 en 27 november 1998;
Woningstichting Thuis Best voor het
bouwen van een lift op het perceel na-
bij de Delle 45 t/m 57 en 103 t/m 115
oneven te Vorden;

- ABN-AMRO bank voor het vergroten
van een bankgebouw op het perceel
Raadhuisstraat l te Vorden;

- de heer W.L. den Hoed voor het aan-
leggen van een poel op het perceel
Gazoorweg 2 te Vorden; x

- de heer G. Hobo voor het aanleggen
van een poel op het perceel
Baakseweg 7 te Wichmond;

- mevrouw C.A. Wolters-Scheffer voor
het aanleggen van een poel op het per-
ceel Vosterweg l te Vorden;

- de heer G.M. Wopereis voor het aan-
leggen van een poel op het perceel
Mosselscweg 6 te Vorden;

- de heer H.W. Sloetjes voor het aanleg-
gen van een poel op het perceel
Schuttestraat 8 te Vorden;

- mevrouw J.A. Vliek-Wouters voor het
aanleggen van poel op het perceel
Mosselseweg 12 te Vorden;

- heer M.WC.T. Dierking voor het vellen
van 26 eiken op het perceel
Vordensebosweg l te Vorden;

- Janscn's Metaalwaren b.v. voor het vel-
len van 80 m2 fijnspar op het perceel
Industrieweg l te Vorden;

- de heer L.H. Wiltink voor het vellen

van 23 populieren op het perceel
Schoolhuisweg te Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft be-
langhebbenden de bevoegdheid om bin-
nen zes weken na bekendmaking van de-
ze vergunningen aan aanvragers, daarte-
gen een bezwaarschrift in te dienen.
Wanneer deze vergunningen aan aanvra-
gers zijn bekend gemaakt kunt u navra-
gen bij de sector grondgebied of de afde-
ling bestuur.

VERLASTVAN
LAAGVLIEGEN^STRAALJAGERS

Heeft u overlast van laagvliegende straal-
jagers, dan kunt u het speciale klachten-
nummer bellen: 06-226033.

NZAMELING KERSTBOMEN;
VERDIEN TWEE KWARTJES
PER INGELEVERDE BOOM

Evenals voorgaande jaren mag de school-
jeugd weer kerstbomen inleveren, enwel
op woensdag 7 januari 1998 tussen 13.30
en 16.30 uur.

In Vorden kan de schooljeugd de bomen
inleveren bij de gemeentewerf aan Het
Hoge en in Wichmond op het feestter-
rein.

De inzamelresultaten van voorgaande ja-
ren:
1995 - 720 bomen
1996-58 5 bomen
1997 - 353 bomen

'N,OORDOOSTELIJKE VERBIN-
DING

NS Rail Infrabeheer heeft meegedeeld
dat de trajectnota/milieueffectrapporta-
ge voor de Noordoostelijke verbinding
(aftak Betuwespoorlijn) niet komend
voorjaar, maar naar verwachting in sep-
tember 1998 openbaar wordt gemaakt.
Daarna zal de inspraak over deze traject-
nota/MER starten.

EMEENTEHUIS OP 24
DECEMBER OM 16.00 UUR
GESLOTEN

Op de dag voor Kerstmis, woensdag 24
december, is het gemeentehuis om
16.00 uur gesloten.

'N,
In tegenstelling tot hetgeen op 10 december in deze rubriek heeft gestaan,
hebben burgemeester en wethouders een andere datum gekozen voor de
Nieuwjaarsreceptie, en wel maandag 5 januari 1998 van 20.00 tot ongeveer
22.00 uur.
Omstreeks 20.15 uur zal de burgemeester een Nieuwjaarstoespraak houden.

Iedereen is van harte welkom deze Nieuwjaarsreceptie bij te wonen.

EMEENTEHUIS OP VRIJDAG 2 JANUARI 1998 GESLOTEN

Burgemeester en wethouders hebben besloten om vrijdag 2 januari 1998 aan
te wijzen als verplichte verlofdag voor de medewerkers.
Het gemeentehuis is op die dag dan ook gesloten.

OUWEN PERGOLA EN TUINDEUR BEREND VAN HACKFORTWEG l TE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing van artikel 8,
lid 7 sub. d) vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Vorden West & Zuid
1992" voor het bouwen van een pergola/tuindeur aan de Berend van Hackfortweg l te
Vorden.
De vrijstelling maakt het mogelijk de pergola/tuindeur op meer dan 1,25 meter uit de
rooilijn te plaatsen.

De op de vrijstelling betrekk^Phebbende stukken liggen met ingang van donderdag
11 december 1997, gedurende twee weken, voor een ieder ter inzage ter gemeentese-
cretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Belang-
hebbenden kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan hun college ken-
baar maken.

NGEKOMEN BOUW;WNVRA

Naam

J.H. Mombarg

P. ten Have
('t Wapen van
't Medler)
J.Jansen

Bouwadres

Maalderinkweg 4 02-12-97
Vorden
Ruurloseweg 114 04-12-97
Vorden

Wilhelminalaan l 09-12-97
Vorden

GEN GEMEENTE VORDEN

Datum ontvangst Omschrijving

verbouw deel boerderij
tot woning
uitbreiding café/
restaurant

vergroten woning

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

ERMIJN INDIENEN AANVRAAG HUURSUBSIDIE VERLENGD TOT
l JANUARI 1998

Staatssecretaris Tommel heeft besloten de termijn voor het aanvragen van huursubsi-
die nogmaals te verlengen en wel tot l januari a.s. (was l december). Dit omdat is ge-
bleken dat er nog steeds behoefte bij huurders is om aanvragen in te dienen. Dit komt
deels door allerlei voorlichtingsactiviteiten van rijk, gemeenten en woningcorpora-
ties en deels door de extra publiciteit in de media.
Bovendien zou er over één van de vele onderdelen van het voorlichtingsmateriaal (de
"huursubsidiekaart") onduidelijkheid kunnen ontstaan. In theorie zou dat ertoe kun-
nen leiden dat bij een kleine groep huurders een verkeerde indruk kan ontstaan bij
welk inkomen zij recht hebben op subsidie. Ook dit mogelijke probleem kan worden
voorkomen via het verlengen van de indieningstermijn.

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en in de open-
bare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden liggen met ingang van 19
december 1997 tot en met 15 januari 1998 ter inzage:
twee meldingen algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van:
1. ABN-AMRO bank, Postbus 669,1000 EG Amsterdam,

voor het oprichten van een kantoorgebouw op het perceel Raadhuisstraat l
te Vorden;

2. Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Vorden, Het Hoge 36,
7251 XX Vorden,
voor het uitbreiden van een schoolgebouw op het perceel Het Hoge 36 te
Vorden; en een melding (artikel 8.19, lid 3) van:

3. de heer B. Siebelink, Industrieweg 3, 7251JT Vorden, voer wijziging in de opstel-
ling van machines in een was- en textielverzorgingsbedrijf op het perceel
Nijverheidsweg l te Vorden.

De wijziging genoemd in de melding onder punt 3 heeft geen dan wel uitsluitend
gunstige gevolgen voor het milieu.



UBSIDIES1998

Op l januari 1998 treedt de derde tranche (het derde deel) van de Algemene wet be-
stuurs recht in werking. In dit deel staan bepalingen over subsidies. De gemeenteraad
zal door deze nieuwe regelgeving een nieuwe Subsidieverordening moeten vaststel-
len. De voorbereidingen voor deze nieuwe verordening zijn inmiddels begonnen.

In verband met deze nieuwe regels maken burgemeester en wethouders alvast be-
kend dat voor onderstaande regelingen/bijdragen plafonds (maximale bedrag dat uit-
gegeven mag worden) gelden. Tevens geeft dit u inzicht waaraan de gemeente subsi-
dies/bijdragen verstrekt.

- subsidie voor godsdiensonderwijs/levensbeschouwelijk onderwijs: ƒ 1.700,—
- huisvestingsvoorzieningen onderwijs: ƒ 399.044,—
- onderwijsbegeleidingsdienst Iselinghe: ƒ 44.103,—
- subsidieverordening gemeentelijke monumenten: ƒ 60.000,
- subsidieverordening duurzaam bouwen (deze regeling moet
de gemeenteraad nog vaststelllen) ƒ 171.000,

- subside voor de uitvoering van het Landschapsbeleidsplan:
(subsidieverordening moet de gemeenteraad nog vaststellen)

- reservepolitie
- ned. ver. brandweercommandanten
- EHBO
- Ned. preventie instituut
- centraal archief en inlichtingenbureau
- Veilig Verkeer Nederland
- bibliotheek
- muziekschool Zutphen
- vrouwenverenigingen
-volksuniversiteit Zutphen
- sportverenigingen
- zwembad "In de Dennen"
- muziek en zangverenigingen ƒ
- st. Staringinstituut ƒ
- st. nationaal contactcie. monumentenbescherming ƒ
-WVVorden ƒ
- streek WV Achterhoek ƒ

ƒ
ƒ
f
f
f
f
f
f
ƒ

ƒ
ƒ
ƒ 298.000 -

20.000,
125,
125,
210,
125,
250,
150,

318.500,
93.150,
2.500,

250,
30.325,

31.200,
3.360,

50,
10.500,
6.500,

- buurtvereniging Emmaplein
- vluchtelingenwerkgroep
- Stichting Welzijn Ouderen Vorden
- stichting slachtofferhulp
- st. gehandicaptenplatform Vorden
- Halt-project
- algemeen welzijn
- stichting Dorpscentrum
- Ludgerusgebouw
-jeugd- en jongerenwerk
- instituut voor doven
- peuterspeelzalen
- kinderdagopvang
- EHBO vorden en Baak/Vierakker
- Gelderse maatschappij van landbouw GLTO
- regionaal steunpunt woonwagenbeleid
- woonconsumentenorganisaties
- bijdrage personeelsvereniging gemeente Vorden
- reiscommissie brandweer Vorden
- famo-fmanciën
- viag, automatisering
- divosa, sociale zaken
- Ned. vereniging burgerzaken
- stadswerk
- vereniging gemeentesecretarissen
- Regio Stedendriehoek
- dierenasiel
- Hengelo Enschedese Kunstweg
- instituut voor midden en kleinbedrijf
- volwasseneneducatie
- streekarchief
- recreatieschap Achterhoek en Üemers
- werkvoorzieningsschap Delta
- Thuiszorg Oost-Geldeiïand, maatschappelijk werk)
- Vereniging van Nederlandse Gemeenten
•Vereniging van Nederlandse Gemeenten afd. Gelderland
•ODRP
- Bestuursacademie Oost-Nederland

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

f
ƒ 123.700,-
ƒ 1.150,-

230,-
1.200,-

700,-
5.050,-
1.300,-

280,-
225,-
685,-
45,-

180,-

200,-
30.000,-
95.370,-

2.100,-
2.500,-
3.700,-
7.500,-

193.500,-
47.610,-
4.290,-

200,-
29.200,-

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

305-
ƒ1.961.000-
ƒ
./
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
./
ƒ

ƒ
ƒ

7.400,-
24.000,-

510,-
87.800,-
14.690,-
30.600,-
6.000,-

118.000,
12.900,-

350,-
5.120,-
2.450,-

GEMEENTE
VORDEN
In Vorden voltrekken vier bijzondere
ambtenaren van de burgerlijke stand
per jaar ongeveer 175 huwelijken.
Vanaf 1 januari 1998 zullen zij ook
partnerschappen registreren.

Omdat één van deze ambtenaren in het eerste
kwartaal van 1998 stopt met haar werkzaamheden,
zoeken wij kandidaten voor de functie van

AMBTENAAR VAN DE
BURGERLIJKE STAND
SPECIAAL VOOR HET VOLTREKKEN VAN
HUWELIJKEN EN HET REGISTREREN VAN
PARTNERSCHAPPEN

Indien u voor deze representatieve functie in aan-
merking wilt komen beschikt u over:

- goede contactuele eigenschappen;
- kennis van de Duitse en Engelse taal;
- een goede spreekvaardigheid in het openbaar.

Per te voltrekken huwelijk of partnerschapsregistra-
tie krijgt u een vergoeding en een onkostenvergoe-
ding.

Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact
opnemen met mevrouw W. Brandwacht of de heer
G. Wolsink.

Uw schriftelijke reactie zien wij graag binnen tien
dagen na het verschijnen van dit blad tegemoet.

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Vorden,
Postbus 9001
7250 HA Vorden.

GEMEENTE

VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat met ingang van donderdag 18 decem-g
ber 1997, gedurende vier weken, voor een ieder te"
gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het
door de gemeenteraad in zijn vergadering van 25
november 1997 ambtshalve tekstueel gewijzigd
vastgestelde bestemmingsplan "Rotonde A
Wichmond". f

Dit plan voorziet in de mogelijkheid van aanleg van
een rotonde op het kruispunt Baakseweg-
Beeklaan-Lankhorsterstraat te Wichmond.

De wijziging houdt in dat op bladzijde 5 van de
voorschriften blad "1" en blad "2" vervangen wor-
den door respectievelijk blad "l" en blad "II", zoals
ook vermeld op de plankaart.

Zij die ten aanzien van het ontwerp-bestemmings-
plan hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt bij
de gemeenteraad, zij die bezwaar hebben tegen
de wijziging en diegene die kan aantonen redelij-
kerwijs niet in staat te zijn geweest zijn/haar ziens-
wijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken kun-
nen, gedurende de genoemde termijn, schriftelijk
bedenkingen indienen bij gedeputeerde staten van
Gelderland, postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Vorden, 17 december 1997.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
mr A.H.B, van Vleuten. E.J.C.Kamerling.

GE M N

VORDE N
BEKENDMAKING BELASTINGVERORDENINGEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat vanaf woensdag 17 december 1997
voor een ieder ter gemeente-secretarie kosteloos
ter inzage ligt:

A de "Verordening onroerende-zaakbelastingen
1998".

B de "Verordening afvalstoffenheffing 1998".
C de "Verordening rioolrechten 1998".

De verordeningen zijn vastgesteld bij besluiten van
de raad van de gemeente Vorden d.d. 28 oktober
1997. De besluiten treden in werking met ingang
van 1 januari 1998.
De bekendmaking heeft plaatsgevonden door op-
neming van de besluiten op 17 december 1997 in
het register "Vastgestelde belastingverordeningen".
Een ieder kan op verzoek tegen betaling van een
bedrag aan rechten een afschrift krijgen van de ge-
noemde besluiten.

In de verordeningen zijn de tarieven voor het belas-
tingjaar 1998 aangepast.

De besluiten liggen ter inzage bij de sector
Middelen (kasteel)

Vorden, 17 december 1997
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
mr A.H.B, van Vleuten. E.J.C.Kamerling.

Vrouwenraad

Puzzelrit
De afdeling orienteringsritten van de
Vordense auto- en motorclub "De Graaf-
schaprijders" houdt zondagmiddag 21
december een eenvoudige puzzelrit,
waaraan een ieder per auto of motor
kan meedoen. Ervaring in de oriente-
ringsrittensport is niet vereist. De start
is bij het pannekoekenhuis "De Vorden-
se Pan" aan de Hengeloseweg 14 te
Vorden. De rit is uitgezet door Elly en
Harry Horsting. Na afloop van de rit
kunnen de deelnemers zich te goed
doen aan overheerlijke pannekoeken.
Het betekent tevens de laatste activiteit
van "De Graafschaprijders" in dit jaar.

Hanneke Mulderije
opnieuw Gelders
kampioen tennis
Hanneke Mulderije (13) uit Vorden
heeft afgelopen weekend de Gelderse
tennistitel in de categorie dames Cl be-
haald. Voor het masterstoernooi in
Arnhem plaatsten zich de beste acht
speelsters van het afgelopen seizoen.
Gelders Kampioen Hanneke Mulderije
promoveert naar een hogere klasse en
komt volgend seizoen uit in de catego-
rie BI ofB2.

De Vrouwenraad Vorden gaat een cur-
sus organiseren met als titel "Had ik
dat maar geweten". Een cursus die erop
is toegespitst om de vrouwen in Vorden
meer bekend te maken met de politiek
in de gemeente. Niet zozeer om hen te
animeren om daadwerkelijk in de poli-
tiek te gaan maar met name de vrou-
wen bewust te maken dat wanneer ze
straks in maart voor de gemeente-
raadsverkiezing hun stem gaan uit-
brengen zij enige kennis van zaken
hebben waarom op een bepaalde partij
of persoon wordt gestemd.
De cursus start in januari 1998 en
wordt gegeven door Ria Putman uit
Twello. De cursus vindt plaats in het
Dorpscentrum en wordt op vier achter-
eenvolgende dinsdagmiddagen gege-
ven: 6, 13, 20 en 27 januari. Men kan
zich vanaf heden opgeven bij Dinie
Velhorst: 55 16 88. Zie ook advertentie.

't Stampertje helemaal
in kerstsfeer tijdens
kerstmarkt in Vorden
Tijdens de kerstmarkt op 20 december
in Vorden zal 't Stampertje en het plein
er voor geheel in kerstsfeer omgetoverd
zijn. Onder auspiciën van de Raad van
Kerken zullen de Wereldwinkel, Uni-
cef, Amnesty International, de evan-
gelisatiecommissie van het Nederlands
Bijbelgenootschap en de Welfare van
het Rode Kruis elk op eigen wijze on-
der het motto "Hartverwarmend" aan-
dacht vragen voor de medemens.
Naast een schrijfmarathon van Amnes-
ty International is er een speel- en
knutselmarkt voor de kinderen. Ook
kunt u in 't Stampertje de kerststal van
de RK Kerk uit Vorden bezichtigen. Ver-
der worden er bij de verschillende
stands allerlei artikelen verkocht.



Korpschef Minze Beuving wil verbetering politieprodukt

Klantenpanel gaat politiebeleid toetsen
Korpschef Minze Beuving, van de
politie regio Noord- en Oost-
Gelderland, heeft een strategisch
klantenpanel ingesteld. De belang-
rijkste reden hiervan is dat in het
kader van gemeente-gebonden poli-
tiezorg het korps zoveel mogelijk
wil aansluiten bij de samenleving
en maatwerk wil leveren bij de aan-
pak van veiligheidsproblemen. Met
het instellen van een strategisch
klantenpanel wil de korpschef het
te voeren politiebeleid in de regio
Noord- en Oost-Gelderland toetsen
of dit beleid ook aanslaat bij de bur-
gers. Verslaggever Huub Baakman
is een van de panelleden. Een inter-
view met korpschef Minze Beuving
over het nut van een strategisch
klantenpanel.Beuving: "Nou, als je
de burgers die in onze gemeenten
wonen serieus neemt, dan wil je
ook als korpschef, als eindverant-
woordelijke van zo'n korps, toch re-
gelmatig met een vertegenwoordi-
ging van die burgers praten.
Vandaar dat we ook op het niveau
van het korps en strategisch klan-
tenpanel hebben ingesteld".

Als korpschef communiceert u toch al met
burgemeesters en het Openbaar Ministerie
over het te voeren politiebeleid in de regio
Noord- en Oost-Gelderland. Is dat dan niet
voldoende?
"Nou, dat zal ook wel zo blijven. Ik vind
het alleen niet voldoende. Ik wil ook
graag rechtstreeks van een aantal bur-
gers uit onze gemeenschap horen wat
zij vinden van het politieprodukt en
wat ze vinden wat wij beter en anders
kunnendoen".

Dus, de burger kan ook uw beleid toetsen?
"Ja, uiteindelijk zijn we in de maat-
schappij om te zorgen dat het veiliger
wordt en daar is het oordeel van de
burger belangrijk bij".

Het beleid moet voldoen aan kwaliteitscrite-
ria. Welke criteria zijn dat?
"In zijn algemeenheid kun je zeggen
als de klant tevreden is dan voldoet het
ook aan de kwaliteit. Je kunt bijvoor-
beeld ten aanzien van het reageren op
noodhulp zeggen: het moet snel zijn.
Je moet professioneel handelen, het
moet vakmanschap zijn, het nioet inte-
ger gebeuren. Dat zijn een aantal kwa-
liteitscriteria die we hebben. In zijn al-

gemeenheid kun je stellen: als de klant
tevreden is, dan leveren wij een goed
produkt af'.

Er is een klantenpanel samengesteld. Wie
heeft daar zitting in?
"Dat is heel verschillend Er zijn men-
sen die vanuit de hulp-belangengroe-
pering komen, er zijn een aantal bur-
gers die zich rechtstreeks hebben opge-
geven. Mensen die zeggen, we willen
gewoon met je meepraten. Maar er zit
ook een vertegenwoordiger van Recron
Gelderland in, een vertegenwoordiger
van Midnet, Kamer van Koophandel,
Veilig Verkeer Nederland, Reclassering,
Slachtofferhulp. Het is een dwarsdoor-
snede van de bevolking die over het al-
gemeen, soms ook een relatie met ons
vak hebben. Er zijn ook een aantal bur-
gers, huismoeders of bejaarden die
zeggen: wij vinden het leuk om daar
over mee te praten. Die zitten er ook in.
Diegene die erin zitten namens een be-
langenorganisatie behartigen niet de
belangen van die desbetreffende orga-
nisatie. Ze zitten daar als burger met
meestal een specifieke achtergrond.
Het is niet een forum waar we zaken
doen met elkaar".

Op welke kernaktiviteiten is het politiebe-
leid gericht?
"De politietaken kun je in z'n alge-
meenheid in twee groepen verdelen.
Openbare orde/hulpverlening is de ene
kant, welke valt onder de verantwoor-
delijkheid van de burgemeester en de
andere kant is de opsporing van straf-
bare feiten waarbij we werken onder
verantwoordelijkheid van het Open-
bare Ministerie. In die twee lijnen kun
je het eigenlijk

Het panel toets het beleid en de resultaten
van de gehele politie organisatie. Dat ge-
beurt aan de hand van onder andere be-
leidsplannen, jaarverslagen, uitslagen van
onderzoeksrappoi^^ zoals Politiemonitor
Bevolking en anaeWrelevante stukken. Hoe
stelt u die werkwijze van het klantenpanel
voor?
"Ik hoop, we zijn nu net begonnen, op
een redelijk open gedachtenwisseling.
Dat ze aan de ene kant kritisch zijn ten
opzichtige van het oordeel wat ze als
burger over ons produkt hebben, aan
de andere kant dat ze inzicht krijgen
in onze organisatie hoe het nou werkt,
zodat we een soort wisselwerking kun-

nen krijgen en elkaar ook wat leren
kennen en vertrouwen ontstaat. Het
moet een soort instrument worden,
waar je in alle vrijheid met elkaar van
gedachten kunt wisselen over, wat nou
de politie in deze 35 gemeenten zou
moeten gaan doen".

Ik denk dat persoonlijke ervaringen en in-
zichten van de panelleden, dus visie, ook erg
belangrijk zijn.
"Ja, dat geldt'voor elke burger, dus dat
geldt ook voor het klantenpanel. Het
gaat er vooral om wat jezelf mee-
maakt".

Kortom, beleid en bedrijfsvoering staat cen-
traal in de werkwijze van het klantenpanel?
"Ja, het gaat om het produkt wat we op
straat leveren, daar gaat het allemaal
om".

U wilt intensief communiceren met de klan-
ten, Maar aan de basis moet het gevoerde
beleid, wat u voor ogen staat, gestalte krij-
gen. Zou het niet gewenst zijn om ook op lo-
kaal niveau klantenpanel in te stellen?
"De volgende stap is dat we op teamni-
veau, dat zijn de uitvoerende eenheden
die heel dicht bij de bevolking zitten,
ook proberen klantenpanels van de
grond te krijgen, zodat we ook daar
met een dwarsdoorsnede van de bevol-
king van gedachten wordt gewisseld.
Want daar speelt ook de problematiek.
We praten hier over strategisch niveau
van het organisatiebeleid op wat lan-
ger termijn. Op lokaal niveau praat je
over de dag tot dag problematiek. We
zijn bezig daar ook klantenpanels op te
zetten".

In Nederland zijn 25 politie^Élo's. Hoe zijn
de ervaringen bij de andere regio's met het
"fenomeen" klantenpanel?
"We zijn het eerste korps wat funda-
menteel, zowel op het niveau van het
korps als op het niveau van alle uitvoe-
rende, aan klantenpanel^toen. Wij lo-
pen wat dat betreft voor^^Ik kan dan
ook niet veel zeggen over ervaringen
die anderen hebben. Er zijn wel inci-
dentele ervaringen met klantenpanels.
Soms liep dat heel goed en soms bloed-
de dat wat dood. Maar over het alge
meen is men tevreden over de interac-
tie tussen klant en politie".

De politie regio Noord- en Oost-Gelderland,
waar u korpschef van bent zeg maar de

baas, is verdeeld in vier districten
Noordwest Veluwe - Apeldoorn - IJsselstreek
en de Achterhoek. Deze vier districten zijn
weer onderverdeeld in 28 teams. De eenheid
Hengelo, Hummelo en Keppel en Zelhem is
zo'n team. Als ik nu als burger in aanraking
ben geweest met de politie, bijvoorbeeld ik
heb aangifte gedaan of ik was getuige of
verdacht, wat merk ik daar dan van als bur-
ger ten aanzien van de dienstverlening/na-
zorgvan de politie?
"Ik hoop dat U in ieder geval het gevoel
krijgt dat U heel serieus behandeld
bent als slachtoffer, als klant, als be-
trokkene. Ik noem het wel eens; wij
moeten meer van buiten naar binnen
leren kijken. Wij moeten meer de be-
hoefte van de burger leider te laten
zijn ten aanzien van een aantal zaken
dan alleen maar onze interne princi-
pes. Ik hoop dat u het gevoel heeft dat
u vakmanschap tegen bent gekomen,
professionaliteit, iemand die tijd voor
u had, iemand die ook zorg aan u be-
steedde en iemand die gevoel voor u
had. Respect zijn dingen die daar dan
bij om de hoek komen kijken. Dus, ik
hoop dat u dat tegenkomt".

En dat wordt dan gecontroleerd door een en-
quêteformulier, die de burger in moet vul-
len. Wat is die controlerende functie daar-
in?
"Niet bij iedereen, maar bij elke tiende
contact dat we hebben, dus een op de
tien mensen die in aanraking komen
met de politie en die in ons bedrijfs-
processysteem worden verwerkt. Die
krijgen een enquête toegezonden,
waarbij wij ook van dit soort vragen
stellen: vindt u dat u respectvol behan-
deld bent, wat vond u van de houding,
wat vond u van het meeleven van de
politie. Dus ik vind dat daar ook kri-
tisch naar gekeken mag worden".

Sinds l januari 1997 voert de politie regio
Noord- en Oost-Gelderland, waaronder de
Achterhoek valt, een kwaliteitsonderzoek uit
naar de dienstverlening door middel van
een vragenformulier. Wordt1»1, die formulie-
ren allemaal ingevuld en teruggestuurd?
Kunt u iets vertellen over het respons?
"Het percentage is iets tussen 37 en

40% wat terugkomt. Dat is op zich een
redelijk percentage als je nagaat dat
we dit nu al een jaar of drie doen. We
hebben nu iets van 10.000 klanten
rechtstreeks bevraagd. Dat geeft dus
een redelijk vertrouwd beeld".

Vele soorten paddestoelen van de
Hollandse kweker
Het is als de wcgwij/er op fiets- en
wandelpaden: de paddestoel wijst
u altijd de weg. Als ingrediënt, als
voorgerecht, als hoofdgerecht, bij
de side-plate en voor de sauzen.
Paddestoelen zijn er in vele soor-
ten en smaken. Elk heeft een
onmiskenbaar karakter, zijn spe-
cifieke afkomst, zijn eigen ver-
haal. Er is eigenlijk maar één
grote overeenkomst: ze zijn een-
voudig te bereiden en ontzettend
lekker.

Speciaal met het oog op de feestda-
gen zien we enkele meer exclusieve
soorten bij de groentespecialist. Hij
kent het verhaal achter iedere pad-
destoel.

Ontdek de verschillen
Gedurende het gehele jaar zijn de
bekende witte weidechampignons,
de grot- en kastanje champignons en
ook oesterzwammen te verkrijgen.
Minder bekend zijn de Bundel-
zwam, de Pom pom blanc, de Clam
shell, de nieuwe Portabella en de
Shii-take. Deze paddestoelen wor-

den ook in Nederland geteeld en
bieden nieuwe culinaire mogelijkhe-
den. Hoe herkennen we ze, hoe sma-
ken ze en wat kun je ermee'.'

Bundelzwammen
Dit zijn kle ine paddestoelen met een
lengte van 4-5 cm en een hoeddoor-
snede van 1-3 cm. De steel is dun,
de smaak is lekker kruidig. De kleur
van de bolvormige hoed varieert van
lichtbruin tot oranjebruin en het
vruchtvlees is lichtgeel van kleur.
Ze groeien in bundels, vandaar de
naam. De bundelzwam dient zo vers

mogelijk te worden gegeten en is bij
uitstek geschikt in alle gerechten
waarin een kru id ige paddestoel-
smaak past, dus b i j vlees, vis, ei- en
eiergerechten, salades, pasta's, soep,
saus en ragouts, maar ook bij
schelp- en schaaldieren.

Clam shells
Clam shells zijn kleine tere padde-
stoelen met een steellengte van 3-5
cm en een hoeddoorsnede van 1-3
cm. De kleur van de hoed is licht-
grijs tot crèmekleurig, de steekjes
zijn wit. Een hele geurige padde-

stoel die veel toepassingsmogelijk-
heden heeft. Ook Clam shells moe-
ten zo vers mogelijk worden bereid
en tussen keukenpapier in de grocn-
tela worden bewaard. De smaak is
kruidig en bijzonder lekker bij vis,
schaal- en schelpdieren, maar ook
b i j eiergerechten, pasta s of vleesge-
rechten.

Portabella
Een nieuwkomer op de paddestoe-
lenmarkt is de Portabella, een grote
kastanjechampignon waarvan de
hoed 12 cm groot kan worden. Deze
champignon is heel smakelijk en
aromatisch. De Portabella is goed
houdbaar in de groentela van de
koelkast en leent zich voor heel
decoratieve gerechten. In / 'n geheel
als voor- of hoofdgerecht gevuld
met vlees of gehakt, vis, groenten of
een mengsel van Brie of Camembert
met crème fraïche. Even onder de
hete grill, in de magnetron of oven
en u heeft een heerlijk voor- oflunch-
gerecht. Bij een hoofdgerecht kan
de Portabella in plakjes worden
gesneden als stevige paddestoel in
lasagne, roerbakgerechten of tradi-

tioneel bij de biefstuk, varkenshaas
of in een gehaktschotel. Deze forse
paddestoel is in circa 5 minuten
gaar. Bestrooien met peper, zout en
verse kruiden, zoals peterselie, tijm
of rozemarijn. Of bestrijken met
olijfolie en een teentje knoflook en
bestrooien met Provencaalse krui-
den.

Shii-take
Deze van oorsprong "Oosterse"
paddestoel met de officiële naam
Lentinus edodes groeit op stamme-
tjes hout. Hij wordt ook in
Nederland geteeld op een mengsel
van eikenzaagsel, gehakseld tarwe-

stro en water en voelt zich daar
prima bij. De hoed is grijsbruin tot
roodbruin en de lamellen zijn crè-
mekleurig. De Shii-take heeft een
volle kruidige smaak en voelt zich
uitstekend thuis bij Oosterse gerech-
ten. De steel kan het best voor het
grootste deel verwijderd worden
aangezien deze een beetje taai kan
zijn. Mits goed gekoeld en droog
bewaard heeft de Shii-take een
houdbaarheid van ca. 7 tot 10 dagen.
De Shii-take is niet alleen lekker
maar ook gezond. Hij is rijk aan
vitamine B2 en D en heeft volgens
velen een geneeskrachtige, choleste-
rol verlagende werking.



Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,- voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer 1,-.
Vermelding brieven onder nr.
of inlichtingen 1,- extra.

• Ik heb hulp nodig! Voor de
distributie van kansrijke nieu-
we producten. Bel nu voor
een geweldige nieuwe kans in
zaken. Tel. (0575) 52 98 69.

• Te huur: bedrijfsruimte: 1
unit van ± 100 m2 en 1 unit
van ± 475 m2. Inl.: N.H.A. van
Goethem, Vorden, tel. (0575)
55 31 35

• Gewichtsproblemen?
Daaraan kunnen wij iets
veranderen! Gaf afslanken n
een gevoel van onbehagen,
maakte het u moe en humeu-
rig? Hebt u moeite met het
verliezen van uw overgewicht
oMiet behouden van het juiste
gewicht? Wij hebben het per-
fecte programma voor ge-
wichtsbeheersing voor u en
begeleiden u persoonlijk. Bel
nu zonder verplichtingen: me-
vrouw A. Eijsink (0575) 52 98
69

• Te koop: antieke Friese
staartklok ged. 1833. Uur-
werk en kast in perfecte staat.
Met garantie. Tel. (0575) 45 12
18

• Te koop: slachtkalkoenen.
Maalderink, Berendschot 6,
Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46
2239

Wij hebben voor u

hand-
gemaakte

room-
chocolade-

kransjes

Niet
te geloven,
zó lekker

Burg. Galleestraat 22, Vorden
Telefoon (0575) 55 18 77

F E E S T J K
advertentie
geldig t/m

27 december.

CITY LIFE
blazer
zwart
2 modellen

69.95
CITY LIFE
satijn-
blouse

4995
CITY LIFE
pantalon
zwart
norm. 39,95

dames- djverse
blOUSGS dessins
norm. •
29,959995

mode voor
het héle gezin

WINTERSWIJK-WIERDENVORDE-TERBORG-DIDAM-AALTEN-ZEVENAAR-LICHTENVOORDE-'s-HEERENBERG

Alle medewerkers van Tuunte fashion wensen u Prettige Feestdagen.

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan al le merken onder garantie

Autoglasservice

lA'ciKiuto ryra/i,s etc.

Brinkhorst l
7207 13G ZUTPMKN
( i n d . terrein Hevelhorst)

w (0575) 52 28 lü

Schaatsen
Nu volop voorraad schaatsen: *

- nieuwe modellen
$ Noren
r kunstschaatsen
\ hockeyschaatsen
t kinderschaatsen

Tevens het juiste adres voor het
slijpen van alle schaatsen

m
PEVAKMAN

'BARENDSGN
Zutphenseweg 15 • Vorden • Tel. (0575) 55 21 59

Wij wensen u prettige Feestdagen!
Beide Kerstdagen en Nieuwjaarsdag zijn onze kantoren gesloten. Op
woensdag 24 december sluiten onze kantoren te Hengelo, Steenderen
en Vorden-om 16.00 uur.
Oudejaarsdag 31 december zijn al onze kantoren vanaf 12.30 uur
gesloten.
Betalingsopdrachten welke u uiterlijk 22 december inlevert, worden
nog in 1997 verwerkt,
bij u als opdrachtgever
en ook bij de begunstigde.

Graafschap-West



Betaling abonnementsgeld weekblad Contact
editie Vorden vanaf woensdag 17 december 1997
tot 9 januari 1998
Bij Weevers kunt u alle kanten op.
Er zijn 3 mogelijkheden om te betalen:
1. Betalen aan de balie bij Drukkerij Weevers

vóór 9 januari 1998 f39,-

2. Betalen per bank of giro
vóór 9 januari 1998 (u ontvangt geen acceptgirokaart) f39,-
Betaalt u na 9 januari, dan komen er in beide bovengenoemde moge-
lijkheden f5,- administratie- en incassokosten bij.

3. Machtigen.
Wilt u drukkerij Weevers machtigen, dan kunt u overgaan tot het uit-
schrijven van bijgaande machtiging om het abonnementsgeld af te
schrijven van uw bank- of girorekening.

Machtigingen die vorig jaar zijn verleend,
behoeven niet opnieuw verstrekt te worden.

Het abonnementsgeld voor 1998 voor Contact editie Vorden bedraagt

f 39,-inclusief 6% BTW
als u vóór 9 januari 1998 betaalt.

Betaalt u na 9 januari (ook girobetalers) dan brengen wij u f5,- administra-
tiekosten in rekening.

U VERDIENT DUS f 5,-
als u vóór 9 januari betaalt!
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374;
ABN-AMRO nr. 48.63.19.245;
Bondsspaarbank nr. 92.31.24.004;
Postbank nr. 1.20.58.67
t.n.v. Drukkerij Weevers BV, Vorden

Onze kantooruren zijn: van maandag t/m vrijdag
8.00-12.30 uur en 13.00-17.00 uur; zaterdags gesloten

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TÏL (0676) 661010 - FAX (0676) 661O86
NIEUWSTAD 30. 7261 AH - POSTBUS 22. 7260 AA
BBS 554040 - http://www.wMVvn.nl - ISDN 551329

MACHTIGING
Ondergetekende machtigt Drukkerij Weevers om het abonnements-
geld voor Contact jaarlijks af te schrijven van zijn/haar bank- of giro-
rekening

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Rekeningnummer:

Handtekening:

Deze machtiging terugzenden of bezorgen voor l januari '98 bij
Drukkerij Weevers, postbus 22, 7250 AA Vorden, Nieuwstad 30, 7251
AH Vorden. Machtigingen welke vorig jaar zijn verleend, behoeven
niet opnieuw verstrekt te worden.

Concert Roder Jongenskoor en Stadsjongenskoor Zutphen:

Christmas Carol concert in
Martinuskerk in Warnsveld
Het fameuze Roder Jongenskoor
zingt zaterdagavond 20 december
het authentieke Engelse "Festival of
Lessons and Carols". De lezingen
zullen verzorgd worden door twee
professionele lectores die hiervoor
speciaal uit Engeland zijn overgeko-
men.

Het Roder Jongenskoor wordt alge-
meen beschouwd als één van de beste
koren in Nederland. Deze kwalificatie
is vooral te danken aa*h de consequente
Engelse koorscholing in stijl. Niet al-
leen de omvang en stemzetting, maar
ook de stemkwaliteit van de individu-
ele jongens en mannen wordt een paar
keer per week intensief getraind.
Duizenden liefhebbers bezoeken jaar-
lijks de bekende concerten van het
Roder Jongenskoor. Het koor maakte

toernees door landen als Amerika,
Frankrijk, Engeland, Luxemburg en
Tsjechië. Dirigent Bouwe Dijkstra van
het Roder Jongenskoor is een specialist
op jongenskoorgebied in Nederland.
Hij studeerde bij beroemde Engelse di-
rigenten als John Rutter en David
Willcocks en is werkzaam als zangdo-
cent koordirectie, koorscholing en
koorvorming en directeur van de koor-
school Noord-Nederland. Dijkstra geeft
workshops en gastcolleges in heel
Nederland en de ontwikkeling en ver-
dieping van de mogelijkheden van de
jongensstem vormen de kern van al
zijn activiteiten.
Het veelbelovende Stadsjongenskoor
Zutphen onder leiding van Wim en
Judy Riefel zal op 20 december ook en-
kele Chirstmas Carols samen met het
Roder Jongenskoor zingen.

Kerstcollecte en Kerstattentie-actie
van de Raad van Kerken

Een goede Vordense
medelevendheid

Alweer loopt eenjaar naar het einde. Voor velen is de maand december gezellig,
maai' anderen behoeven wat aandacht. Het is al jaren zo dat in de week van 15-20
december een honderdtal collectanten door buurtschappen en straten van
Vorden gaan om huis-aan-huis een beroep op u te doen voor de kerstattenties.
Deze attenties worden bezorgd aan onze ouderen, zieken en medemensen die
niet vergeten mogen worden.
In aanmerking voor deze kerstgroet komen
- alle mensen boven de 80 jaar
- alle langdurig zieken
- alle mensen die rond Kerstmis in de ziekenhuizen liggen
- de partners, ouders of huisgenoten van allen die in het afgelopen jaar een

overledene te betreuren hadden en op hetzelfde adres wonen
- de mensen in de tehuizen

Een van de prettigste dingen die men kan doen is andere mensen blij maken. Dat
werkt van twee kanten: je doet een ander een plezier en je krijgt er zelf een geluk-
kig gevoel bij. Daar gaat het uiteindelijk om.
Laat dit jaar niet tevergeefs bij u aanbellen. Als u de collecte gemist heeft, kunt u
ook een storting doen op rekening van de Raad van Kerken: Rabobank Vorden,
rekening nr. 36.64.06.485 (postrekening van de bank 862923).

Een eventueel batig saldo wordt besteed aan de activiteiten van de Raad van
Kerken. Behalve in de tehuizen worden nog eens 600 fruitbakjes bij particulieren
gebracht. Zonder uw financiële hulp zou dat niet mogelijk zijn.

De Raad van Kerken wenst u gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 1998 toe.

Biej ons
in d'n jlchterhook
Tinus van 't Jolink gooien 'n bessem achteruut. De ligboxenstal lei d'r veur de
zondag wel weer netjes biej. Moeder zol onderhand de koffie wel kloar hem-
men. Hee had eur nao gisteraovund nog neet weer esprokn, daor had e trou-
wens ok gin behoefte an ehad. Den sinterklaosaovund zat um nog een betjen
dwars.

'n Heeln nach had e zowat wakker eleagen en maor prakkezeern hoe of e d'r
met an mos. Al wel een half jaor leep e met plannen rond um de olde brake,
waor ze now in wonnen, af te brekn en d'r een heel niej huus op te zetn. Dat
passen dan ok better biej de moderne loopstal die ze veur een paar jaor trugge
ebouwd hadn.

Maor zien moeder, waor e now sinds 't uuttrouwen van zien zuster met wieter
mos, had andere plannen as hee. Zee wol een kamer en kokken veur eur zelf
hemmen in 't nieje huus. Tinus daorentegen vond dat ze zich better een bun-
galow in 't darp kon koopn, geld had ze jao wel. At hee dan ging trouwen met
Anneken van de Hietmaot zatn ze mekare neet op de vingers te kiekn en heel
iej 't langste vrea. Tinus had t'r in zien kennissenkring al wel zovölle drama's
van zien kommen. Dan desnoods maor neet trouwen had e altied ezeg.

Gisteraovund, sinterklaosaovund, hadn zee d'r nogal wat woorde oaver ehad.
Hee was nao Anneken egaon, van te veurn had e moeder uuteleg waorumme
Anneken neet daor kwam. „As iej argens anders in een bungalow of bejaorden-
huusken hadn ewoond wazze wiej samen biej ow ekommen en hadn dan een
gezelligen aovund ehad. Dan waa'w zo tegen tien of elf uur nao huus egaon
umnie samen nog wat te bepraotn. Maor hier in huus kump daor nooit wat
van. Iej bunt altied bange dat t'r ow wat mis geet en blieft t'r biej zitten, al wöd
't ok twee uur" had e eur veur de vuute egooid.

Maor moeder schienen dat al vegetn te wean too hee de kokken in kwam. An
eur gezichte te zien was ze besunders goed tepasse. ,,'k Hebbe d'r vannach nog
's oaver nao-edach, oaver wa'j gisteraovund allemaole ezeg heb. Meschien ha'j
wel een betjen geliek. Vraog daorumme maor 's an de makelaar of den bunga-
low in 't darp al vekoch is, anders zol mien dat nog wel wat heken".
Tinus leet van schrik de komme koffie haos uut de hande valn. Hee wis zo
gauw neet wat e zeggen mos> maor leet zien gedachten wel raozendgauw wer-
ken.

„Ik kan wel effen beln", en leep metene nao de tillefoon. Too hee van de make-
laar heurn dat de bungalow nog neet vekoch was leet e d'r gin gres oaver greu-
jen. Hee maakn metene een afspraak veur de veurlopige koopakte. Anderhalf
uur later was alles al beklonken.

Denzelfden zaoterdagaovund kwam Anneken umme met te praoten oaver alle
veranderingen die eur te wachten waarn. Wat 't meeste opveel was dat moeder
umme half elf nao bedde gong. Zo ziej maor dat een mense nooit te old is um
te laern, biej ons en d'n Achterhoek.

H. Leestman.



Kerst 1997
Kerstarrangement

Proef onze heerlijke feestelijke

BoterstoCCen
gevuld met 100% amandelspijs, noten en vruchten

Roomèoter Amandelkransen

f 14,95
Kransjes groot en klein met suiker of amandelen

Heerlijke boter-amandelstaven

Kersttaarten in diverse smaken v.a. f 10,"

Slagroom kersttaart
van 22,50 voor

f 19,95
(gaarne even bestellen)

Kirsch kerstvlaai
Deze heerlijke, royale en feestelijke vlaai

van f 20,00 voor

f 17,50

Volop keuze uit puddingen en schnitten
en maak keuze uit onze zeer speciale ijstaarten,

o.a. Fragola Reale = 3 soorten ijs: aardbei, bananen
en vanille met aardbeiensaus.

Om teleurstelling te voorkomen: bestel tijdig!

Onze medewerkers en wij
wensen Ufijne> gezeföge

en smakeüjke Kerstdagen!

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

Laat uw

drukwerk

onze zorg

zijn

Wij bieden u een com-
plete collectie kaarten
van diverse leveran-

ciers o.a.

DANK-
BETUIGING

MENU

ROUWWERK
o.a. rouwbrieven

rouw-
dankbetuigingen

bidprentjes

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (Q575) 551086

Spectaculaire
kerst- en
eindejaarsactie
bij

YVONNE EN
WILBERT GROTENHUYS

Deze actie loopt

van maandag

22 december

t/m woensdag

31 december

oudejaarsdag

13.00 uur.

Prijswinnaars

dienen bij de

trekking

aanwezig te zijn

Tijdens de actieperiode kunt u uw kassabon-
nen met een minimaal bedrag van f 50,- op
de achterzijde voorzien van uw naam en adres
en deponeren in een in de winkel opgestelde
wervelwindkast. Hieruit trekken wij op

OUDEJAARSDAG
OM 14.00 UUR
3 prijswinnaars welke in het bezit kunnen komen van
de volgende mooie prijzen:

1. Wintersportvakantie
van 1 week voor 2 personen

2. Kleurentelevisie
3. Videocamera

YVONNE EN WILBERT GROTENHUYS
Dorpsstraat 18, 7251 BB Vorden - Telefoon (0575) 55 27 13

Win nu de cruise van
de eeuw.

Nefit Fasto bestaat 100 jaar.

Dat gebeurt maar één keer en

daarom t r ak te ren we als nooi t

tevoren. Ontdek nu dat de Nefit

EcomLine HR-ketel a l l e records

breekt op het gebied van zuinig,

schoon en comfor tabel stoken. En

win een cruise voor twee met de

uxe v i j fmas te r C l u b M e d l. De

actie loopt tot 31 maar t 1998.

100 jaar energie in schonere warmte.

Kom snel voor advies, de actiefolder en de vid

f. Jansen
installatiebedrijf

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

Spectaculaire kern-
en eindejaarsactie
bij Super Grotenhuys
Super Yvonne en Wilbert Grotenhuys
houdt van 22 tot en met 31 december
een spectaculaire kerst- en eindejaars-
actie. Er zijn met deze actie schitteren-
de prijzen te winnen: een weekje win-
tersport, een kleurentelevisie en een vi-
deorecorder.
Het is de bedoeling dat u van 22 tot en -
met 31 december kassabonnen met
een minimumbedrag van vijftig gul-
den op de achterzijde voorziet van uw
naam en adres. Deze kassabonnen
kunt u in een bus deponeren die in de
winkel staat. De trekking van de drie
prijswinnaars is op woensdagmiddag
31 december.

VÏÏV»V
VROUWENRAAD
ORDEN

Presenteert:

Cursus
'Had ik dat maar

geweten'
Vrouwen en de gemeentepolitiek

o.l.v. Ria Putman uit Twello

6, 13, 20 en 27 januari
van 13.30 tot 15.30 uur in het

Dorpscentrum
Kosten f 20,- voor de gehele cursus.

Inlichtingen en opgave:
Dinie Velhorst, telefoon 55 16 88

KWAL TA
S T I C H T I N G E R K E N D E C A F E T A R I A ' S Dorpsstraat 8, Vorden, tel. (0575) 55 43 55

Openingstijden Kerstmis en Oud en Nieuw

Woensdag 24 december

Donderdag Eerste Kerstdag

Vrijdag Tweede Kerstdag

Woensdag 31 december

Donderdag 1 januari

G E S L O T E N

G E S L O T E N

GEOPEND
tot 20.00 uur

G E S L O T E N

G E S L O T E N

Personeel van 'De Buurman' wenst u
Prettige Feestdagen en een Voorspoedig 1998



JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
ROOMBOTER

KERST-
KRJVNSJES

LUXE
PATISSERIE
KERSTKOEKEN

ROOMBOTER
AMANDEL

KERSTKRflNS

LUXE
KERSTSTOL
'000 gram

NU

Tijd voor een nieuwe
t

^̂ .̂

De Univé Groeisompolis
PprHpr «fnnnpn mft \x/prVpn? Ma n\v npncinnpnncr ^^^^^^^^.Eerder stoppen met werken? Na uw pensionering

eindelijk die langgekoesterde wensen vervullen?

Het klinkt zo aantrekkelijk. Maar laat uw pensioen-

voorziening het ook toe? Bestaan AOW en VUT nog

wel als u met pensioen gaat? U laat uw toekomst-

plannen toch niet afhangen van dit soort onzekerhe-

den? Kies voor een zekere financiële koers met de

nieuwe Univé Groeisompolis. Een veilige weg naar

een flink kapitaal, met een reële kans op veel meer.

Precies weten waar u op kunt rekenen? Kom bij ons

langs, of stuur vandaag nog de coupon in.

Ja, ik wil een zekere financiële koers varen, dus ik ben benieuwd
naar de nieuwe Univé Groeisompolis.

ü Neem contact met mij op voor een vrijblijvend adviesgesprek.
O Stuur mij meer informatie.

Naam: m/v

Adres:

PC/Woonplaats:

Telefoon privé: .

Telefoon werk:

U kunt deze bon opsturen aan: Univé Gelre,
Antwoordnummer 3525, 7260 ZX Ruurlo.

(een postzegel is niet nodig)

Onderlinge Verzekerings Maatschappij

Univé Gelre

pf fjuf-•„!» voordelen op een nj:

door een gegarandeerd basiskapitaal

grote kans op gr&L ^nt u deelt mee in het
rendement van Univé

kans op <&m groei omdat u tussentijds een
hogere rente kunt vastzetten

Stationsstraat 12
7261 AD Ruurlo
0573-451635

Eekmolenweg 10
7241 CM Lochem
0573-298100

UNTVEV—X VERZEKERINGEN • J

Daar plukt ü de vruchten van!

Met
kwaliteitsdrukwerk

van de
gecertificeerde

drukker uit Vorden
bent u beslist
de winnaar.

DRUKKERIJ
WEEVERS

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Telefoon (0575) 551010

Fax (0575) 551086

Filiaal Ruurlo:

STUDIO CONTACT
Barchemseweg 7, 7261 DA Ruurlo

Tel./Fax(0573)451286

Actie
'zuinig
stoken'

Volg kritisch uw gasverbruik door
wekelijks de meterstand te noteren

en uw verbruik (hoe lager, hoe beter)
te vergelijken met uw streefverbruik.
Hou 't bij op de -gamog-meterkaart.

tabel voor de week van:
maandag 1 dec. t/m zondag

7dec. 1997.

Bijeen
jaarverbruik
van:

m MI
1000 M3
1200 u3
1400 M3
1600 M3
1800 M3
2000 M3
2200 M3
2400 M3
2600 M 3
2800 1«3
3000 M3
3300 M3
3600 M3
3900 M3
«200 uJ
4SOOM3
n» id
5500 M3
6000 M3

hoorteen
streefver-
bruik voor
de afgelopen
week van:

30 M3
37 M3
45 M3
52 M3
60 «J
67 M3
75 M3
82 M3
90 M3
97 MJ

105 M3
112 M3
124 M3
135 M3
146 M3
157 M3
169 M3
187 u3
206 M3
225 «3

en een totaal
streefver-
bruik sinds
03-11 -'97
van:

115 MÏ

144 M3
173 «3
201 M3
230 «3
257 M3
286 M3
315 M3
344 M3
372 M3
402 «3
430 M3
474 M
516 M
560 M
602M
646M
716M3
788 w3
860 M3

Het weekstreefverbruik wordt bepaald
aan de hand van de in de

afgelopen week gemeten temperaturen.

-gornog
Voor meer informatie of nog een

meterkaart, kunt u bellen:

0800-1548



Openingsknallersr o vande VershofZutphenseweg IA , 7251 DG Vorden. Tel./fax (0575) 55 18 85

BUITENLANDSE KAAS

Roombrie van de Mat
Nu 100 gram

Castello Blue
100 gram

Miree kruidenkaasje
150 gram, per stuk

Diverse olijven
100 gram

Diverse lekkere Paté's
100 gram

i.
2.

Suikerpinda's
250 gram

i.
i.
i.
i.
i.

29

59

99

98

98

99

HOLLANDSE KAAS

Delicateur jong,
jong belegen
en belegen 9.98
Héél kilo

Voor de f ij n proeve
Boeren jumbo kaas
gemaakt van ±600 liter melk

100 gram

Old Markies
Oude kaas
100 gram

Bij aankoop van 500 gram een

(150 gram) Doesburgse Mosterd gratis!

.
l •

AARDAPPELEN -
GROENTE • FRUIT

98Chiquita bananen
Héél kilo l •

Doe nu mee met de altijd prijs kleur-

wedstrijd. Haal 'm snel op in de winkel!

Blank witlof
héél kilo

Overheerlijke
Maroc Clementines
± 2,5 kilo

Grote Elstar
héél kilo

i.

5.

i.

98

98

98

Maandag en dinsdag 22 en 23 december

Landverse Prei
kilo

Geldt ook vrijdag voor de markt.

woonbeelcr
Het JOOStmk compleet?
U heeft de grond, wij de kennis. U weet wat u wilt, wij kunnen dat maken.

Van het fundament tot het dak, bouwen om te leven.

U heeft juist die kavel gekocht omdat u daar wilt wonen, maar nu moet

dat huis er conform uw individuele wensen komen.

Wij zijn er voor de uitvoering. De grond, het uitzicht, de omgeving, dat

heeft u zelf gekozen. Wat wij kunnen doen, is het gedroomde huis voor u

laten verrijzen. Snel en goed.

Plegt-Vos Wonen bouwt dagelijks, maar steeds anders. Omdat elk stukje

grond van mensen is. Uw leven weerspiegelt zich in uw woning. Die maken

wij. Woningen van betaalbare topkwaliteit.

Bel voor gratis documentatie en routebeschrijving:

PLEGT-TO»
W O N E N

Plegt-Vos Wonen B.V.
Hardenbergerweg 226, Postbus 44, 7670 AA Langeveen

Telefoon 0546 681000 (tijdens kantooruren)

Onze modelwoning aan de
J. Kamphuisstraat 60

te Vriezenveen is iedere
zaterdag geopend van

11.00- 14.00 uur.

Muziekvereniging

CONCORDIA
Vorden

Dankt iedereen die er aan heeft bijgedragen dat
onze

OLIEBOLLENACTIE
ook dit jaar weer een groot succes is geworden.

De eerstvolgende oliebollenactie is in december
1998

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

NORDE
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta V
kunt u bij ons terecht. Bel (0575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

In onze supermarkt is plaats voor een

vleeswaren-
verkoopster
enige ervaring heeft voorkeur

leeftijd tot ca. 21 jaar

Sollicitaties aan:

AALDERINK
SUPERMARKT
Dorpsstraat 14 • 7221 BP Steenderen



Goede belangstelling
midwinterwandeling
Zondagmiddag gingen bij de Kapel in
het buurtschap Wildenborch 604 per-
sonen van start voor de traditionele
"Midwinterwandeling". Een wandeling
door de prachtige omgeving van de
Wildenborch en het naburige Lochem,
over bospaadjes waar normaliter geen
mens te bekennen is. De deelnemers
konden kiezen uit twee afstanden te
weten 11 kilometer of een "verkorte"
versie van 8,5 kilometer.
Onderweg werden de wandelaars ge-
trakteerd op Gluhwein en erwtensoep.
Daarnaast klonken in de stilte van de
bossen de sonore geluiden van de mid-
winterhoornblazers. Een traditie die in
de Achterhoek en Twente nog in ere
wordt gehouden. De midwinterhoorn
werd in "vroegere dagen" gebruikt als
een soort communicatiemiddel. Voor
veel wandelaars was het zondagmid-
dag de eerste keer dat ze deze hoorn-
blazers in aktie zagen.

Oliebollenactie van
Concordia geslaagd
De Vordense muziekvereniging "Con-
cordia" kan de komende maanden
weer enkele instrumenten aanschaf-
fen. Dit als gevolg van de opbrengst
van een groots opgezette oliebollenac-
tie die het afgelopen weekend door de
vereniging in Vorden gehouden werd.
De bakcommissie, welke reeds enkele
maanden van tevoren met de organisa-
tie begon gaf vrijdagmorgen het start-
sein voor de produktie van duizenden
oliebollen.
De Vordense bevolking wist deze in-
spanning goed in te schatten en het
duurde dan ook niet lang of de oliebol-
len waren aan de man gebracht. De op-
brengst gaat dus in het instrumenten-
fonds. Door onder meer de toestroom
van leerlingen moet "Concordia" forse
bedragen investeren in de aanschaf
van instrumenten. In 1998 prijkt de ac-
tie opnieuw op de agenda.

Na een rigoureuze verbouwing en
een aanpassing va^fcet assortiment
is deze week aan aPzutphenseweg
la de nieuwe winkel van de familie
Koldenhof van start gegaan.
Eigenaar van Vershof is dochter
Simone Koldenhol

De familie Koldenhor is geen onbeken-
de in Vorden. Sinds zeven jaar staat de
vader van Simone Koldenhof elke vrij-
dag met aardappelen, groente en fruit

op de markt in Vorden. Op haar twaalf-
de wist Simone Koldenhof (2^fcl dat ze
later ook het vak in wilde^^ij zijn
daarom in deze regio op zoek gegaan
naar een pand waar ik een eigen win-
kel zou kunnen gaan starten. Gezien
onze goede ervaringen op de markt in
Vorden, is onze keuze uitejtffclijk op
het pand aan de Zutphensewg geval-
len", vertelt Simone Koldenhof.
Simone Koldenhof is van huis uit
groentespecialist en bezit op dit gebied

diverse vakdiploma's. Toch gaat ze zich
in de winkel niet alleen toeleggen op
groenten. "Nee, het is meer een ver-
wenwinkel", legt ze uit. "Naast veel
versgesneden groenten en salades kun-
nen de mensen hier ook terecht voor
noten, kaas, wijn, olijven, patés en al-
lerlei andere heerlijke delicatessen.
Wij zijn dus een speciaalzaak met een
heel breed assortiment", aldus Simone
Koldenhof die in de winkel wordt bij-
gestaan door haar moeder.

Dode Vos in gaas hertenkamp

In het westen van het land hebben
ze er nog meer last van. Maar ook in
Vorden neemt het aantal vossen dat
aan de rand van het dorp wordt ge-
signaleerd met de dag toe. Zo werd
er vorige week donderdag een dode
vos aangetroffen die vast was ko-
men te zitten in de afrastering van
een hertenkamp aan de Nieuwstad.

Volgens jachtopziender H. Olthof ko-
men de meeste vossen van gebieden
die beheert worden door Natuurmonu-

menten. "Ze doen daar helemaal niets
aan het op pijl houden van het vossen-
bestand met als gevolg dat er veel te
veel vossen rondlopen", zegt hij.

Vooral voor agrariërs en particulieren
die vee en dieren hebben is dit een
doorn in het oog. Want zij moeten elke
keer maar weer afwachten of hun bees-
ten nog in leven zijn. "En het lijkt net
alsof het steeds erger wordt", zegt
Olthof. "Vooral de laatste tijd hoor ik
steeds meer mensen klagen".

Bent u

verhuisd

of woont u

pas in Vorden

en wilt u

bij horen?

Dan kunt u niet buiten een
echt plaatselijk blad
met nieuwtjes en
aanbiedingen van de
plaatselijke middenstand.
Een abonnementsblad
biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact
verzorgt al meer dan 50 jaar
het 'contact' tussen klant
en middenstand
alsmede verenigingen.
Twijfel niet lang
maar neem mi een
j aarabonnement vpor
f44,-

Naam:

Adres'

Postcode'

Woonplaats'

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers bv, Nieuwstad 30,
7250 AA Vorden. Ook kunt u zich telefonisch opgeven: (0575) 55 10 10 2



Volleybal

DASH Heren komen tekort
De wedstrijd van afgelopen zaterdag te-
gen Heeten hebben de heren van Dash
met 3-2 verloren. Het feit dat de wed-
strijd maar liefst 2 uur en 15 min. duur-
de, geeft wel aan dat er hard gevochten
is. In de eerste set nam Dash al snel een
1-5 voorsprong en liep daarna uit naar 5-
11. Heeten kwam nog terug maar Dash
won deze set met 11-15. Ook de 2e set be-
gon Dash voortvarend. Heeten kon geen
vat krijgen op het gevarieerde aanvalspel
dat Dash onder leiding van uitblinker
Richard Bijenhof liet zien. Via 1-7 stond
al snel de stand van 4-11 op het score-
bord, Heeten stribbelde nog wat tegen,
maar Dash won met 9-15. In de 3e set
nam Dash weer een voorsprong (2-5). Op
dat moment stokte het aanvalsritme, de
passing zakte terug en Heeten kwam be-
ter in het spel en won deze set met 15-12.
In de vierde set leek het erop dat Dash
via 1-7 alsnog de wedstrijd naar zich toe
zou trekken. Door een aantal fouten en
misschien ook wel een conditioneel pro-
bleem, won Heeten deze belangrijke ste
met 15-11. In de vijfde set kon Dash geen
vuist meer maken; via 6-2 en 9-7 won
Heeten uiteindelijk met 15-10.

Uitslagen
Heren: prom.kl. Heeten 1-Dash 3 3-2, eer-
ste kl. Dash 2-Devolco 4 3-1, derde kl.
Dash 3-Vios 4 3-0; jongens B Side Out 2-
WSV/Dash comb. 0-3; Dames derde div. G
Somas/Activa-Dash l 3-0, derde div. B
Dash 2-Set Up '65 2 3-1, prom. kl. Dash 3-
SVS 2 2-3, tweede kl. Dash 4-SVS 3 0-3, der-
de kl. Vios 4-Dash 5 1-2, Dash 6-DVO 5 1-2,
vierde kl. Dash 7-SC Gorssel 1-2; Meisjes
A Dash 1-DVO l 1-3, B Dash 1-WSV l 0-3,
C Dash 1-DVO l 0-3; Heren rekr. Dash 2-
SV Voorwaarts 2-1.

Gracia Rouwen goed op dreef
Na eerst samen met een aantal subspon-
sors op de gevoelige plaat te zijn vastge-
legd toog het eerste damesteam van
Dash zaterdag jl. in de felgele bus van
subsponsor VEGA bv autoverhuur uit
Lochem naar het Brabantse land. In het
van motorcross bekende dorp Sint
Anthonis (St. Tunnes in goed Brabants
dialect) moest worden aangetreden te-
gen het op de vijfde plaats in 3G staande
Somas Activa. Actief zijn ze daar in elk
geval wel. Een eigen sporthal, dames l in
de eerste, heren l in de tweede en dames
2 dus in de derde divisie. Een goede
jeugdafdeling, op de been gebracht en
gehouden door een heuse "Club van (f)
honderd"; een groot aantal honderd gul-
den sponsors waarvan de gelden geheel
ten goede komen aan de eigen jeugdop-
leiding. Iets om over na te denken...?
Actief was ook de wedstrijd. Van twee zij-
den was er attractief volleybal te aan-
schouwen met aan Dash-zijde de eerste
wedstrijd van het seizoen. Dash kwam
fris uit de startblokken en zag in elk van
de drie sets kans om op voorsprong te ko-
men. Helaas was de kwaliteit en de
kwantiteit van de tegenstander zodanig
dat Dash ook elk van de drie sets aan het
kortste eind trok. Met setstanden van 15-
11,15-9 en 16-9 was het pleit na 67 minu-
ten mooi volleybal beslecht. Iedereen zat
daarna moe, enigszins teleurgesteld
maar toch voldaan uit te puffen. "We
hebben eindelijk het gevoel goed volley-
bal te hebben gespeeld". Gracia Rouwen
stond naar hartelust te hakken en nam
daarme ehaar team op sleeptouw. Er zat
spirit in, enthousiasme en de speelsters
lieten zich horen. Zo stil als het op de
heenweg in de bus was (zaten de meiden
de wedstrijd van vorige week te overden-
ken?) zo druk was het in het veld.
De investeringen van de trainingen lij en
vruchten af te gaan werpen; nu de pun-
ten nog. Coach Louis Bosman, die bijna
elke week spreekt over de progressie die
hij ziet, zwaaide met complimenten
naar zijn speelsters. Ook de tegenstander
liet zich wat dat betrteft niet onbetuigd:
"Wij begrijpen niet waarom jlllie met
nul punten onderaan staan".
Volgende wee spelen de Dash-meiden
eindelijk weer eens een thuiswedstrijd
tegen Savicto uit Velp.

Programma
Overa 2-Dash l (DR), WIK 1-Dash 2 (Hl),

Dash 1-DSC l (HP), WSV 3-Dash 4 (H3),
Dash 1-Savicto Velp (D3G), Boemerang
Eibergen-Dash 2 (D3B), WIK 1-Dash 3
(DP), WIK 3-Dash 4 (D2), Dash 5-SV
Terwolde 5 (D3).

Dash dames 2-Set Up '65 2 3-1
Afgelopen zaterdag speelde DASH dames
2 voor het enthousiaste thuispubliek te
gen Set Up '65 uit Ootmarsu;m. Ondanks
een matige passing over de gehele wed-
strijd heeft Dash de eerste en tweede set
gewonnen door Set Up onder druk te
houden met een goede service: 15-11 en
15-7.
In de derde set was de concentratie even
zoek. Er werden veel persoonlijke fouten
gemaakt, waardoor Set Up wer in het
spel kwam en Dash het hoofd moest bui-
ten: 3-15. Dash gaf zich echter niet ge-
wonnen en in de vierde set kwam de con-
centratie terug en het spel liep weer.
Doordat er gevochten werd om de pun-
ten in de wacht te slepen heeft Dash de-
ze set gewonnen met 15-6.
Zeterdagmiddag 20 december moeten de
dames uit tegen Boemerang in Eibergen.

Biljarten
In het weekend van 19, 20 en 21 decem-
ber a.s. organiseert Biljartvereniging
Krijt Op Tijd (KOT) Vorden wederom haar
jaarlijkse spelweekend. Zoals ieder jaar
kunt u ook dit jaar weer leuke prijzen
winnen met onder meer "kurkbiljarten"
en "ballero". De te winnen hoofdprijzen
hiervoor zijn respectievelijk een luxe
Daewoo magnetron en een Tefal steen-
grill + een vleeswaardebon van Sagerij
Rodenburg. Natuurlijk zijn er ook prij-
zen beschikbaar gesteld voor iedere dag-
prijswinnaar. Dit jaar is er door de orga-
nisatie gekozen voor kerstpakketten
t.w.v. f70,- welke zijn samengesteld door
Super Grotenhuys te Vorden. Dus, inwo-
ners van Vorden en alle andere belang-
stellenden: als u zich verveelt of u wilt
lekker bijkomen van de kerstmarkt, kom
gerust laitffc bij café Uenk (aan de
Nieuwstao^n doe mee met é 'n van de
spelen waarmee u deze prijzen kunt win-
nen. (Zie advertentie elders in dit blad.)

Wielersport
RTV
Op zaterdag 22 november werd in
Eibergen de derde wedstrijd van de
GOW-competitie verreden. Het parcours
was ondanks de regenval niet erg mod-
derig, meer wel snel. Het was Thijs
Volken die als eerste over de streep
kwam, net voor Arjan Ribbers. Martin
Weijers uit Hengelo werd knap derde.
RTV-er Eddy Heuvelink behaalde een ver-
dienstelijke zevende plaats.
Op zondag 23 november werd er een
veldrit in Gieten georganiseerd. Hier
stonden ook weer verschillende RTV-ers
aan het vertrek. Bij de cyclosportieven be-
haalde' Martin Weijers een negende plek.
Rudi Peters werd vijfde in zijn wedstrijd
bij de veteranen.
Zaterdag 13 december werd in Amers-
foort een cross verreden. Bij de veteranen
werd Rudi Peters zevende. Zondag 14 de
cember viel Rudi Peters wederom in de
prijzen bij een cross in Berlicum. Hier be
haalde hij bij de veteranen een achtste
plaats.

Voetbal

W Vorden
Vorden 1-ZW l
Om aansluiting met Brummen en
Vaassen te behouden mocht Vorden zich
niet verslikken in ZWuit Apeldoorn.
Hugo van Ditshuizen en Mark van der
Linden waren absent vanwege een bles-
sure en griep. Hun plaatsen werden inge
nomen door Ronald de Beus (weer terug
na afwezigheid van een blessure) en
Hans van Dijk. Trainer Peter Jansen had
"laatste man" Dennis WSentink nu in de
voorste linie gezet. Dit pakte goed uit.
Vorden begon zo als de meeste wedstrij-
den sterk aanvallend. In het Ie kwartier
kregen Peter Hoevers, Dcnnis Wentink
en Mark Sueters goede kansen. De doel-
man van ZW redde steeds bekwaam.

Hierna kreeg ZW meer vat op het spel
van Vorden. Echt gevaarlijk werd ZW
echter niet. Door stug verdedigen gaven
de spelers van ZW nu weinig kansen
weg. Met een stand van 0-0 ging men de
pauze in.
Peter Jansen had in de rust de spelers
blijkbaar opgepept. Er stond in de 2e
helft een agressiever Vorden in het veld.
In de 49e minuut opende Dennis Wen-
tink op aangeven van Hans van Dijk de
score: 1-0. In de 70e minuut schoot Rob
Enzerink van buiten de zestien meter
hard op het doel. Via een speler van ZW
was de doelman kansloos: 2-0. Het ijs was
nu gebroken. Vorden combineerde er lus-
tig op los en kreeg behoorlijk wat kan-
sen. Dennis Wentink scoorde in de 78e
en 82e minuut en bracht de eindstand
op 4-0.
De spelers gaan nu de winterstop in. Als
de weergoden geen roet in het eten gooi-
en zijn op 25 januari 1998 de eerstvol-
gende wedstrijden.

Uitslagen
Vorden 1-ZW '56 l 4-0, Vorden 2-VIOS B 2
1-0, Vorden 3-WVC 5 1-0, Witkampers 5-
Vorden 4 1-6, WHCZ 2-Vorden 5 2-0.

Programma
Vorden 6-Sint Joris 5.

n •••Sociï
Uitslagen
Sociï 1-WHCZ l 0-0, Sociï 2-Ruurlo 3 2-3,
Oeken 4-Sociï 5 1-7.

Programma
PAX 8-Sociï 4, Wolfersveen 5-Sociï 6.

Z w e m m e n
De Vordense Daniëlle Westerbroek, die
uitkomt voor de zwemvereniging
Groenlo, heeft uitstekend gepresteerd bij
de Nationale Winterkampioenschappen
Zwemmen, die op l A > en 14 december
werden gehouden rWiet zwembad "de
Welle" te Drachten. In het 50-meter
zwembad startte Daniëlle vrijdag met de
100 m schoolslag. Daarbij zwom zij een
tijd van 1.17,7 min. ̂  die tijd mocht zij
's middags deelnenWi aan de B-finale.
Met een tijd van 1.17,6 min. eindigde zij
nationaal op een veertiende plaats. Nog
beter ging het zondag op de 200 m
schoolslag. In de series liet Daniëlle een
tijd van 2.47,95 min. op het electronisch
bord registreren. Met die tijd verbeterde
zij het clubrecord op de 50-m baan en ui-
teraard ook haar persoonlijke tijd. Met
deze prestatie dwong Daniëlle een acht-
ste startpositie af voor de A-finale. In de
finale zwom ze naar 2.48,42 en werd
hiermede zevende van Nederland.
Tevens behaalde ze hiermee de limiet
voor de Nationale Zomerkampioen-
schappen die in juni 1998 in Eindhoven
zullen worden gehouden. Daniëlle gefe-
liciteerd!

Dammen

DCV Dostal-TDV Tilbur 11-9
Het eerste team van Dostal Wegenbouw
Vorden wachtte een thuiswedstrijd tegen
TDV uit Tilburg. De trainer Hendrik van
der Zee had vooraf al gewaarschuwd
voor een vervelende wedstrijd. Het bezoe
kende team uit Tilburg bungelt al jaren
onderaan de ranglijst en is gehard in de
strijd tegen degradatie. Ook dit jaar spe
len zij weer met een elfde man in de
vorm van het degradatiespook. En in de
strijd tegen degradatie laten zij geen
middel onbenut. Dus je kunt niet echt
zeggen "kom we gaan een lekker potje
dammen".

De toon werd direct gezet door de be
ruchtste speler aan Tilburgse zijde.
"RemiseAdje" van Tilburg heeft een
naam hoog te houden en kwam al na
een halfuur spelen met een remise aan-
bod aan Nina Jankovskaja. Nina wees dit
gedecideerd van de hand, al sputterde re
miseAdje nog even tegen. Het gevolg was
dat de schijven snel in het doosje gingen
en na drie uur spelen kwamen zij een
wapenstilstand overeen. De volgende re
mise kwam op naam van Hendrik van
der Zee. Na een uurtje spelen leek het
eenmakkelijke middag te worden voor
Hendrik. Het tegenspel van zijn oppo-
nent leek nergens na en kon Hendrik
slechts een minzaam glimlachje ontlok-
ken. In de veronderstelling dat alles wint
verslapte de concentratie. En daardoor
liet Hendrik zijn tegenstander helaa
sontsnappen. Gelukkig was Gerrit Boom
deze middag wel bij de les. Op zijn ver-
trouwede manier rekende hij hardhan-
dig af met het povere weerwerk van zijn
tegenstander. Gerrit is dit seizoen van
onschatbare waarde voor Vorden.
Aan het eerse bord was het vervolgens
Eddy Bude die de voorsprong vergrootte.
In een waanzinnige partij was het Eddy
die aan het langste eind trok. Hiermee
leek de zege veilig voor Vorden, maar hè
laas ging Henk Grotenhuis totaalonver-
wachts onderuit. Door zijn optreden
kwamen de gasten weer terug in de wed-
strijd. En ongewild plaatste Henk zijn
teamgenoten onder grote druk. Vooral
Gerrit Wassink en Henk Ruesink hadden
het zwaar te verduren. De enige met
winstkansen was Emmanuel Merins.
MAar helaas lette Emmanuel niet goed
op en gaf zijn tegenstander de kans remi-
se te claimen. Met de spelregels in de
hand vloog zijn tegenstander naar de ar-
biter. Gelukkig blijft lijfelijk contact uit,
maar in voetbalkringen hadden sommi-
ge spelers zeker een rode kaart gekregen.
Door dit ongelukje raakten de gemoede
ren aardig verhit. Een geluk bij een onge
luk was dat de nog spelend emannen
van Tilburg de kluts helemaal kwijtraak-
ten. Zij waren druk zoekende naar de
winst en in het losgebarsttte tumult was
dat geen eenvoudige zaak. Eerst ontsnap-
te Gerrit tegen een withete tegenstander.
Met een gezit van "wat-wol-iejong" raap-
te Gerrit het puntje op. Nog bonte
rmaakte Henk Ruesink het. Stoïcijns
doorspelend joeg hij zijn tegenstander
over de rooie. Deze kon minimaal twee
keer eenvoudig winnen maar zag totaal
niets meer. Henk werd daardoor de man
of the match met zijn elfde punt. Door
deze zwaar bevochten zege stijgt Vorden
naar de vierd eplaats op de ranglijst.

Bridge
Bridgeclub Vorden
Uitslagen van 8 dec.: Groep A: 1. van
Gastel/v.d. List 60.4%; 2. Lagendijk/v.
Schieveen 59.3%; 3. Bergman/Hendrik
58.8%. Groep B: 1. den Ambtman/Vrug-
gink 67%; 2. Brandenbarg/Eijkelkamp
56.8%; 3. echtp. Speulman 53.4%.

Bridgen Zonder Roken (BZR)
Uitslagen van 10 dec.: Groep A: 1.
Smit/Kloosterman 64.1%; 2. v. Gastel/Hen-
driks 60.9%; 3. mw./dhr. Scholten 57.8%.
Groep B: 1. de Jonge/Mouwen 62.5%; 2.
mw./dhr. de Bruin 54.2%; 3. mw./dhr.
Speulmen, de Bie/Harmsen en de Vries/
Lenderink met 53.1%.

Op zondag 21 december is er een kerstsamenzang in de Dorpskerk te
Vorden met medewerking van Interchrist en het koor van de St.
Willibrordusparochie van Vierakker. De kerstsamenzang begint om 19.00
uur.

Het jaarlijkse kerstconcert dat door de Gebroeders Eijkelkamp wordt ge-
houden op de zondag voor de kerst gaat in verband met ziekte niet door.
De gebroeders Eijkelkamp hopen volgend jaar wel weer van de partij te
zijn in 't Wapen van 't Medler.



De verzorging van onze kerstboom
Twee tot vier weken een

frisgroene boom in de
kamer. Het lijkt moeilijker
dan het is. Maar we moe-

ten alleen van tevoren
weten wat voor een boom

we moeten aanschaffen.
Dat wil zeggen mét of

zonder kluit. Het is
natuurlijk belangrijk je

van tevoren af te vragen
of je de boom gewoon

weg wilt gooien of dat je
hem in de tuin wilt plan-

ten. Vooral den is het
belangrijk om voor een

goede vochtvoorziening
te zorgen. Gelukkig zijn er
tegenwoordig verschillen-
de constructies in de han-
del die er voor zorgen dat
uw boom niet wankelt en
tevens zijn stevige dorst

kan lessen.

Een aantal jaren geleden waren er
nog mensen die geen kerstboom
wilden plaatsen omdat ze het
zonde vonden dat al die jonge
bomen werden gekapt. Nou, daar
hoeven we tegenwoordig geen
wroeging meer over te hebben,
want alle kerstbomen worden spe-

ciaal voor de huiskamer gekweekt.
Net zoals andere kamerplanten en
heesters dus. Het verschil is alleen
dat dit gewas slechts enkele we-
ken in onze huiskamer mag ver-
toeven. Een deel wordt in Neder-
land geteeld, maar vooral Dene-
marken, Duitsland en Luxemburg
zijn grote kerstboomleveranciers.
Als we onze sfeermaker voor de
kerstdagen gaan kopen, moeten
we er op letten dat de boom een
goede vorm heeft. De mooiste

boom is regelmatig van vorm. Ook
de kleur en de dikte van de takken
zijn belangrijk. Naast de gewone
fijnspar zien we tegenwoordig veel
de blauwspar. Deze geeft een
andere sfeer. Hij ziet er niet zo fris-
groen uit als de fijnspar maar doet
het vooral goed in moderne interi-
eurs.

Water geven
Hoe kunnen we voorkomen dat
onze kerstboom voortijdig zijn
naalden laat vallen? Door te zor-
gen dat hij voldoende water krijgt.
Ook een opstelling te dicht bij een
warmtebron is natuurlijk funest.
Als we een gekapte boom kopen is
het belangrijk om er voor te zorgen
dat de boom voldoende water kan
opzuigen. Het is verstandig om net
zoals we bij onze rozen doen thuis
nog een stukje van de stam af te
zagen. Daarna halen we nog een
stukje van de bast van de onder-
kant af. We verwijderen eveneens
de onderste takken en zetten hem
dan in een emmer met flink nat
zand. Dit zand regelmatig nat
maken, vooral als het koud is en
de verwarming hard brandt.
U kunt ook gebruik maken van
speciale kerstboomklemmen in
een emmer. U hoeft de emmer dan
niet per se met zand te vullen,

maar in verband met het voorko-
men van omvallen is het toch raad-
zaam om dat wel te doen. Het is
natuurlijk ook zo dat een frisse,
niet uitgedroogde boom, ook veili-
ger is omdat hij minder snel in
brand raakt, vooral als u in uw
boom échte kaarsjes brandt.

De wortels
De kerstbomen met wortelkluit zijn
over het algemeen wat duurder
dan de gekapte. Dat is natuurlijk
logisch want de oogst brengt veel
meer werk met zich mee. Vooral
als de wortels ingegaasd zijn zodat
als de boom uit de grond gehaald
wordt de wortels slechts minimaal
beschadigd worden. Deze bomen
zijn natuurlijk het geschiktst om
later in de tuin te planten. De kans
dat de boom het hele avontuur
overleeft is fifty-fifty. Dat planten
kan altijd, mits het maar niet vriest.
Laat het weer het niet toe om
meteen te planten dan kunt u de
boom nog enige tijd binnen op een
vorstvrije plaats in de emmer laten
staan. Niet vergeten water te
geven. Als u uw boom met kluit
gaat optuigen snijd dan niet per
ongeluk (uit gewoonte) de top eruit
voor de piek. Hij gaat er niet dood
van maar een spar zonder top in
de tuin is natuurlijk niet zo fraai.

Versieren
Hoe wij onze boom optuigen,
hangt helemaal af van onze per-
soonlijke smaak. Er zijn natuurlijk
wel bepaalde trends waar te
nemen. Het is heel erg in om de
hele versiering in één of twee tin-
ten te houden. De tijd is een beet-
je voorbij om elk jaar dezelfde ver-
sieringen in de boom te hangen.
Ook wat de kerstboom betreft zijn
velen steeds op zoek naar iets
nieuws. Vooral jonge mensen heb-
ben vaak de echte kerstbal afge-
zworen en hangen alternatieve
dingetjes in de boom. We zien wat
dat betreft vele mogelijkheden.
Bijvoorbeeld, pakjes, vogeltjes,
trosjes namaakvruchten, engeltjes
en sterretjes, driehoekjes en
kransjes enz. Ook zien we een
steeds grotere variatie in materia-
len. De kerstboomversieringen
worden gemaakt van hout, papier,
textiel, kunststof, metaal en na-
tuurlijk het aloude glas. Of we nou
een boom mét of zonder kluit ne-
men. Of we hem nou modern of
klassiek optuigen. De heerlijke
geur van hars en dennengroen is
dezelfde. Elk jaar worden er weer
meer kerstbomen verkocht en we
zien dat ze ook langer blijven
staan. De boom is een symbool
van gezelligheid en saamhorig-
heid. Vooral in een tijd dat alles
steeds sneller en harder moet, is
het heerlijk om eind december een
paar dagen tot bezinning te kun-
nen komen. Bij de boom.

Het handigste cadeau voor de
feestdagen: de Bison lijmbox

Doe de SeniorenThuisTest

De juiste lijmen voor iedere klus, al-
tijd overzichtelijk bij de hand. Niet
voor niets is de Bisonylijmbox al jaren
een topper tussen de kerstcadeaus.

De Bison lijmbox is een duurzame draag-
koffer voor de klusprofessional met daar-
in alles wat nodig is voor een goed resul-
taat. Met produkten die voldoen aan de
hoogste eisen die de doe-het-zelver aan
zijn gereedschap stelt. De lijmbox is uit-
gerust met zeven lijmprodukten en enk-
Ie handige hulpmiddelen voor tijdens en
na het klussen. Overzichtelijk gerang-
schikt, dus nooit meer zoeken naar de
juiste lijm of losse en wellicht lege tubes
en flacons. Hiermee bewijst Bison dat ze
meedenkt met de veeleisende 'handy-
man'.

PRAKTISCH
Want wie kent niet de volgende wagen:
Welke lijm heb ik nodig? Had ik daar nog
een tube van, of was die al leeg? En waar
heb ik die ook alweer opgeborgen? Met
de lijmbox zijn deze vragen voltooid ver-
leden tijd. Omdat Bison ook in praktisch
opzicht continu zoekt naar de goede op-
lossing, werd deze 'vloeibare gereed-
schapskist' ontworpen.

COMPLEET W
In de lijmbox vindt u natuurlijk de be-
kende Bison-kit. Maar ook Bison-alleslijm
(een kleurloze knutsellijm), hard-plasti-
clijm, montagek^^ kombi-snel (twee
componentenlijnQPnoutlijm en de se-
condenlijm Power Glue.
De produkten zijn keurig geplaatst in de
kunststof bewaarkoffer zodat u in één
oogopslag ziet of een tube (bijna) leeg is.
Die kan dan zo worden vervangen.

NICO ZWINKELS
In de handige bijgevoegde lijmwijzer is
snel terug te vinden welke lijm voor wel-
ke klus kan worden gebruikt. De totaal-
oplossing op lijmgebied dus, voor de
mensen die terecht hoge eisen stellen
aan het materiaal waarmee ze werken.
Niet voor niets behoort de lijmbox voor-
taan tot de standaarduitrusting van Nico
Zwinkels van het RTL-4 programma
'Eigen Huis en Tuin'.
De lijmbox is verkrijgbaar bij bouwmark-
ten en de betere doe-het-zelf winkels. De
prijs is interessant, zeker gezien het com-
plete pakket wat Bison biedt: voor f29,95
heeft u voortaan alles bij de hand. Dat
maakt de lijmbox tot een leuke tip voor
het verlanglijstje van iedere veeleisende
doe-het-zelver die graag compleet uitge-
rust wil zijn.

Kleindierenshow
Clubshow PKV
Hoofdereprijzen: Mooiste van de jeugd:
een wyandotte kriel van Jan Menkveld
ZG. Mooiste grote hoen: een Wyandotte
Goud zwart gezoomd van Jan
Rouwenhorst leF. Mooiste dwerghoen:
een Amherts fazant van G. Berendsen
leF. Mooiste watervogel: een Europese
pijlstaart van J. Rouwenhorst (jr.) leF.
Mooiste sierduif; een Pauwstaart van
M.D. Zevenhoeken leF.
Ereprijzen konijnen: Mooiste van de
jeugd: een klein zilver van Marijke
Rietman leZG. Mooiste grote rassen: een
Vlaamse reus van J. Lenselink leF.
Mooste middenrassen; een Alaska van
Hans Pardij s leF. Tevens totaal winnaar.
Mooiste kleine rassen; een Hollander van
B.J. Looman leF. Mooiste dwergrassen:

een Nederlandse hangoordwerg van J.
Grobben leF.
Grote hoenders: Holl-hoen goudspel H.
Rietman 3xZG 3xG. Fries hoen
Citroenpel A J. Dijkstra 2xG. Lakenvelder
E.H. Ruesink IxF. Twents hoen DJ.
Lijftogt IxF 4xZG 4xg. Vorwerk E.H.
Ruesink IxG. Appenzeller spitskuif H.
van Olst IxF 3xG. Orpington HJ.
Rietman 2xG. Modern Eng-vechthoen H.
van Heerde IxZG IxG. Leghorn HJ.
Rietman IxF IxZG 2xG. Wyandotte J.
Rouwenhorst 2xF 4xZG. Idem H.
Berenpas IxZG 4xG. Dwerghoenders:
Hollandse kriel L. Meijer IxZG 2xG. Fries
Hoen A.J. Dijkstra 2xZG 2xG. Barncvelder
HJ. Rietman IxG. Welsumers S.G. 't
Beeckland 2xG. Doornikse kriel H. van
Olst IxZG IxG. Vorwerk H. Regelink
2xZG 2xG. Idem H. van Heerde IxZG IxG.
Orpington B J. van Dijke 4xZG 3xG.
Modern Eng-vechtkriel H. van Heerde

Steeds meer senioren willen zo lang
mogelijk zelfstandig blijven wonen.
Het liefst ook in hun eigen huis
en vertrouwde omgeving. Daarom
wordt de laatste tijd vecl^nraat over
aanpassingen aan wonin^n, om ze
beter geschikt te maken voor bewo-
ning door ouderen. Beter zelfs: ge-
schikt te maken voor alle leeftijden.
Als er tijdig aanpassingen in de wo-
ning worden gedaan, is JB| vaak ook
mogelijk. En wanneer je^fn nieuwe
woning vooraf toetst, voorkomt dat
problemen in de toekomst.

Over een kleine tien tot vijftien jaar zal
door de toenemende vergrijzing maar
liefst de helft van alle woningen in
Nederland door 55-plussers bewoond
worden. Overheden, woningcorporaties
en projectontwikkelaars zijn daarom al
enkele jaren bezig met aanpassing en
uitbreiding van het woningbestand.
Elke woning, zowel koop- als huurwo-
ning, zou in principe een ouderenwo-
ning moeten zijn. Natuurlijk is het dan
belangrijk dat het huis voldoet aan een
aantal voorwaarden. Winkels in de
buurt, toegankelijkheid, veiligheid in en
om huis, gebruiksgemak en aanpasbaar-

heid zijn voor ouderen heel belangrijk.
Deze voorwaarden staan vermeld in het
Seniorenlabel. Dit is een keurmerk voor
geschikte woningen voor ouderen van de
drie landelijke ouderenbonden (ANBO,
Unie KBO en PCOB) en de Stuurgroep
Experimenten Volkshuisvesting (SEV).
Het Seniorenlabel omvat ruim negentig
eisen en wensen. En de woningen moe-
ten aan ruim dertig basis-eisen voldoen
om het label te krijgen. Een deel van de-
ze eisen is opgenomen in een handig
boekje: de SeniorenThuisTest. Met deze
test kunt u zelf beoordelen of uw woning
geschikt is om er nog lang in te blijven
wonen. De ThuisTest omvat ruim 80 vra-
gen over de woning, het woongebouw
(handig als u in een flat woont) en de
woonomgeving.
U krijgt met het boekje een compleet
beeld over de noodzakelijke aanpassin-
gen in uw woning. Zijn deze niet te reali-
seren, dan is de test een goede leidraad
voor uw zoektocht naar een andere wo-
ning. Het kan ook een middel zijn om
met buurtgenoten te beoordelen wat er
schort aan de woning en de woonomge-
ving. Met de uitkomsten kunt u dan sa-
men met uw woningcorporatie in ge-
sprek over gewenste aanpassingen.

2xZG 2xG. Wyandotte kriel HJ. Siemes
5xZG IxG. Idem H. Berenpas 3xZG. S.G. 't
Beeckland 2xZG. Idem Jan Menkveld
IxZG 3xG. Idem T. Zevenhoeken 5xG.
Idem M. Klein Bramel IxZG IxG.
Amrocks HJ. Pardijs IxF 4xZG IxG.
Chabo A.J. Dijkstra 2xZG IxG. Ko-Shamo
H. van Heerde IxF IxG Australorp H J.
Rietman IxG.

Siervogels: Kalkoen HJ. Rietman 2xZG.
Fazanten G. Berendsen IxF 3xZG 3xG.
Watervogels Rode Casara AJ. Dijkstra
2xG. Afr-geelsnaveleend Joh.
Rouwenhorst 2xZG. Europeschc pijl-
staart Joh. Rouwenhorst IxZG. Idem J.
Rouwenhorst 3xF IxZG. Europesche wi-
toogeend Joh. Rouwenhorst IxZG.
Carolinaeend Joh. Rouwenhorst IxZG
IxG. Bl-vl-taling J. Rouwenhorst IxG.
Rood schoudcrtalingjoh. Rouwenhorst
IxF IxZG. Idem J. Rouwenhorst 2xF 2xZG
5xG. Sierduiven: Pauwstaart Mevr. M.D.
Zevenhoeken IxF 2xZG IxG Arabische
Trommelduif S. Jansen IxZG IxG. Idem
met IJsduif IxG. oud duitse meeuw HJ.
Rietman IxG. Felegyhazer tuimelaar F.
van Olst IxZG IxG. Raspelsdieren: VI.
reus W.H. Arends 2xZG. Idem H J.
Rietman 3xG. Idem R. Bruinsma IxF

IdemComb. Dijkstra 3xZG 2xG Idem J.
Lenselink IxF 3xZG. Franse hangoor
J.F.H. Dekkers 4xZG IxG.Idem R.
Bruinsma IxZG IxG. Nieuwzeelander
wit M. Boersbroek IxZG IxG. Idem H J.
Rietman IxZG 2xG. Idem W.H.
Braakhekke IxZG. Idem H. Verstege IxG.
Californian H. Verstege IxZG IxG. Wener
HJ. Rietman 2xZG. Nieuwzeelander rood
H. Gosselink 2xF 2xZG IxG. Idem EJ.
Kamperman IxZG 3xG. Idem G.
Lenselink 4xZG 4xZglxG. Idem H.
Rietman IxF IxZG 2xG. Rijnlander H.
Verstege IxG. Alaska Hans Pardijs 2xF
5xZF IxG. Rex M.G. Lijftogt IxZG IxG.
Tan L Jansen 2xF 2xG. Hollander B.J.
Looman IxF 2xZG IxG. Idem AJ. Everink
2xF 3xZG IxG. Idem T.H.Jansen IxF IxZG
2xg. Idem H. Regelink IxZG. Idem T.
Zevenhoeken 2xZG. Idem S.G. 't
Beeckland IxG.Klein Zilver Marijke
Rietman 2xZG 2xG. Idem HJ. Rietman
IxF IxZG Hulstlander Comb. Dijkstra
IxF IxG. Rus W.H. Arends 2xG. Idem T.
Zevenhoeken 3xZG 3xG. Nederlandse
hangoordwerg J.F.H. Dekkers 4xG. DJ.
Grobben IxF 3xG. Idem J.W. Marttens
2xZG IxG. Idem H. van Heerde IxZG 2xG.
Pool roodoog J. Bierhof IxZG 3xG.
Kleurdwerg Wiebe Franssen 2xZG 2xG.



oh OOK DAT IS ALBERT HEIJN
Gezellig hè, winkelen in onze versierde winkel oh

Chabïis, Pouiy^ Fiimé
u

OPENINGSTIJDEN:
Ma 22-12 tot 20.00 u.

CARPACCIO
100 gram

HOLLANDSE
GARNALEN
100 gram

ZALMMOTEN
100 gram

pot 380 mi

AH Fond
vis-vlees-gevogelte-wild

lip

itenkaas

90

Albert Heijn Hengelo
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo

Bouwen
in plan Vorden-Noord:

Hetjoostink?

U bouwt een huis. Wij leasen de basis.

Plannen om ccn huis te bouwen in

plan Hetjoostink?

Kom dan eerst eens praten met een

hypothcckadviseur van de Rabobank.

Zij kunnen u alles vertellen over dit

project. Maar ook wat er allemaal komt

kijken bij het kopen en bouwen van

een huis en welke financiering het

beste bij u past.

Zo vindt u moeiteloos de ideale

combinatie van minimale woonlasten

en maximaal woongenot.

Nu met een extra aantrekkelijke

rente.

Meer weten?

Maak een afspraak met één van
on^kypothcckadviseurs,
mcv^l. Oosterveld
of de heer M.M. van der Heijde.

telefoon: (0575) 55 78 71
e-mail: rabo3274@tref.nl

Met de hypotheekadviseur

van de Rabobank

sta je er niet alleen voor.

Rabobank
Graafschap-West

& Trekking St. Nicolaasactie
4e trekking 8 december 1997
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Naam

Aalders
H. Haggeman
NBvP
Willie Reintjes
Fam. Wesselink
Bukman
B.F.H. Seesink
De Waard
A. Kamperman-
Wentink
Groenendal
G.H. van Rossum
J.W. Denkers
E. Hartemink
Langwerden
G. Hendriksen
R. Bonekamp

Adres Plaats

Vordenseweg 26 Wamsveld
Dorpsstraat 24 Wichmond
p/a Brinkerhof 2 Vorden
Het Leemgoor 18 Vorden
H |̂j|lik9 Vorden
üWreek 1 Leesten
Het Hoge 7 Vorden
Beatrixlaan 12 Vorden

R^toseweg 33 Vorden
IvWtrskamp 4 Vorden
Garvelinkkampw. 19 Ruurlo
Almenseweg 20 Vorden
Heerlerweg 6 Vierakker
Nijlandweg 3 Vorden
Het Karspel 32 Vorden
Het Jebbink 9b Vorden

39 VERRASSINGSPAKKETTEN
Naam

MJ. Eskes
J. A. Jansen
Jansen-v.d. Haar
3. Siebelink
H. Groot Roessink

Adres Plaats

Hoetinkhof 116 Vorden
Brinkerhof 12 Vorden
Zutphenseweg 42 Eefde
Koekoekstraat 6 V ierakker
Hengeloseweg 7 Vorden

Fam. Ruesink
A.Pas
Lianne Versteege
Wagenvoort
Fam. H. Kappert
Peters
D. Hofman
Garritsen
G. Hartman
DJ. Besselink
Van Goethem
D.M. Dik
Ml. van Oht
W. Dijkman
M. Schouten
J. Helmink
Monique Jansen
J.H. Eilander
H.deWeerd
Th.Valster
EJ.Gotink
S. Bokstart
J. Bruil
Wouter en Hannie
Joanne Zelle
M.H. Besselink
Annelies Breukink
AJ.Wallenburg
Edith Harmsen
Cv.d.Pol
Sjoerd Mombarg
D.G. Regelink
Froling
J.EA Roelofs

Almenseweg 12 Vorden
Het Wiemelink Vorden
Lankhorsterstraat 4a Hengelo G.
Van Lennepweg 3 Vorden
DeHanekamp12 Vorden
Beeklaan 20 Wichmond
B. v. Hackfortweg 32 Vorden
Rijksstraatweg 43 Warnsveld
Eikenlaan 5 Kranenburg
Deldenseweg 8 Vorden
Wilhelminalaan 28 Vorden
Oude Zutphensew. 8 Vorden
Ambachtsweg 6 Vorden
Riethuisweg 8 Vorden
Zutphenseweg 81 V orden
De Eendracht 3 Vorden
Hackforterweg 27 Wichmond
De Laegte 26 Vorden
Het Wiemelink 23 Vorden
Het Hoge 60 Vorden
Maalderinkweg 8 Vorden
B. van Hackfortweg 9 Vorden
Ruurloseweg 34 Vorden
Het Hoge 33 Vorden
Hoetinkhof 2 51 Vorden
De Banekamp 14 Vorden
Het Jebbink 3 Vorden
De Steege 39 Vorden
p/a Schimmeldijk 4 Vorden
Hoetinkhof 45 Vorden
Nieuwstad 3 Vorden
Deldensebroekweg 2 Vorden
Reeoordweg 4 Vorden
Bar. v.d. Heijdenl. 3 Wichmond

'IV koon:
kerstbomen,
kerststukies
en graf takken

BOOMKWEKERIJEN
M.G. SPIEGELENBERG B.V.
Oude Zutpheiiiewcg Sa, \brden
Tel. (0575) 55 14 64/AutoteL 06-54323046

De schilder trakteert deze winter.
En hij trakteert royaal! Want hij geeft kleuradviezen die precies bij u en uw
huis passen. De vakman weet alles van moderne materialen en de nieuwste
technieken. En hij werkt snel en met zorg voor uw huis. Kortom, de schilder

geeft uw huis een nieuw gezicht. Bel hem nu. En laat uw huis nog deze
winter helemaal opfëuren.

De schilder. De beste vriend van je huis.

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

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

Exclusieve
kerstgroepen!

Kerstgroepbeelden
ook los verkrijgbaar

Natuurlijk bij

SUETERS
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL. 553566 Chipknip



Herberg"
V

Dorpsstraat 10 - Vorden - Telefoon 0575 - 55 22 43^•X^Xx^x^x-x^N
Wij hebben dit jaar gekozen voor l kerstmenu,

maar daarnaast kunt u natuurlijk ook altijd a la carte eten,
zo is er dus voor ieder wat wils . . .

Wij wensen u nu alvast een smakelijke Kerst
en een gezond 1998

Op vrijdag 19 december zal er een speciale Kerstmarkt worden
gehouden met opnieuw een enveloppenactie. Tijdens deze markt zul-
len vele waardebonnen worden uitgereikt. Tegen inlevering van iede-
re waardebon kunt u een prijs uitzoeken. Er zullen ongeveer 600 prij-
zen beschikbaar worden gesteld.

Met bestuur Marktvereniging Vorden

Clubshow PKV trekt veel publiek

De clubshow van de Pluimvee- en
Konijnenvereniging Vorden in de
zaal van De Herberg trok het afge-
lopen weekend veel publiek. De ten-
toonstelling werd geopend door de
heer M. Lijftogt.

•
Om de jeugd meer bij de sportfokkerij
te betrekken, werd er evenals voor-
gaande jaren ook een wedstrijd gehou-

den voor kinderen en hun lievelings-
dier. In totaal zeventien kinderen de-
den hieraan mee. Danny en Sanne
Roenhorst kregen een eerste prijs voor
het mooiste hamster. De mooiste kavia
was van LUC Brinkman. Ook hij ontving
een beker.

Leon Arendsen en hans Berenpas be-
haalden een eerste en tweede plaats in

de categorie hanen. Het mooiste konijn
was van Ellen Waenink. Leon Arendsen
en Torn Krajenbrink legden hier beslag
op de tweede en derde plaats.

Tot slot waren er vierde prijzen voor
Eddy Menkveld, Frank Waenink,
Sijmen en Wietske Eggink, Lianne en
Marije Arfman, Renske en Wieger
Makkink en Hanneke Lurvink.

980 deelnemers aan
veldtoertocht van
Achtkastelenrijders
Het is nog maar een kwestie van tijd of
de VRTC "De Achtkastelenrijders" te
Vorden moet een maximum aantal
deelnemers voor de jaarlijkse veldtoer-
tocht gaan instellen. Zondagmorgen
werd deze veldtoertocht met als start
het sportcomplex van de voetbalvereni-
ging "Vorden" onder grote belangstel-
ling verreden. In totaal 980 deelne-
mers.

"Ik zeg je eerlijk dat ik blij was dat er
ergens in Twente ook nog een veldtoer-
tocht werd georganiseerd, anders wa-
ren we in de problemen gekomen" , zo
zegt Harry Eggink de man die al jaren
bij de organisatie is betrokken en ook
de rit uitzet. Er is bijna geen bospad in
Vorden te vinden of Harry Eggink kent
ze wel. Problemen zijn er nog niet,
Harry Eggink kan zich heel goed voor-
stellen dat de landgoedeigenaren, over
wiens grondgebied gereden mag wor-
den, deelnemersaantallen van rond de
duizend een beetje teveel van het goe-
de vinden. Bovendien is het voor de rij-
ders zelf ook lastig. De tocht heeft een
lengte van 45 kilometer.

"De veldtoertocht bij ons in Vorden
trekt veel schaatsers en triatonatleten,
omdat deze tocht een prima gelegen-
heid is om in de wintermaanden de
konditie op peil te houden. Zo kwamen
bijvoorbeeld vanmorgen de marathon-
schaatsers Jos Lammertink en Robert
Vunderink aan de start. En dat soort
jongens komen omdat we hier een per-
fekte organisatie hebben, over een
fraai parcours", aldus Harry Eggink.

Vanwege de belangstelling voor deze
veldtoertocht heeft het bestuur van
"De Achtkastelenrijders" besloten op 8
februari 1998 wederom een dergelijke
tocht te organiseren.

Tennis Park wint Zilveren Kruis preventieprijs
Zondagmiddag 14 december is tij-
dens de Zilveren Kruis Masters 1997
door Ir. P.M. van Buijtenen, direk-
teur van het Zilveren Kruis, in
Warmond bekend gemaakt dat de
Zilveren Kruis Preventieprijs 1997 is
gewonnen door Vordens Tennis
Park.

De Vo'dense vereniging wist zich op
positieve wijze te onderscheiden ten
opzichte van de vijf andere genomi-
neerde tennisverenigingen die mee-
dongen naar de prijs. De Zilveren Kruis
Preventieprijs bestaat uit een geldbe-

drag van 4000 gulden. De prijs is in
het kader van de blessurepreventie-
campagne van de KNLTB, zorgverzeke-
raar Zilveren Kruis, NOC-NSF en
Consument en Veiligheid begin 1997
uitgeloofd voor de meest actieve ver-
eniging op het gebied van blessurepre-
ventie. De Werkgroep Sportblessures,
Preventie en Zorg had de zware taak
uit de zes nominaties een winnaar te
kiezen.

Bij de beoordeling is met name gelet
op het aantal goed georganiseerde acti-
viteiten in 1997 en of die ook volgens

de plannen elk jaar terugkeren, of er
een breed draagvlak binnen de vereni-
ging is voor blessurepreventie en of
blessurepreventie in de begroting van
1998 is opgenomen.
De zes genomineerde verenigingen wa-
ren TV Duno uit Doorwerth, TV Miland
uit Zegveld, TV De Hoge Wiek uit
Oosterhout, Vordens Tennis Park,
Amicale TC uit Rijswijk en TV Sla Raak
uit Oisterwijk. Alle zes verenigingen
hebben veel werk verricht om een
structuur op te zetten voor het stimu-
leren en en in stand houden van bles-
surepreventie. Het was verrassend om

te zien hoe origineel sommige vereni-
gingen met blessurepreventie omgin-
gen.
Vordens Tennis Park is als winnaar ge-
kozen omdat men op bepaalde gebie-
den duidelijk meer had bereikt dan de
andere verenigingen. Men heeft een
goed opgezet netwerk van hulpverle-
ners en een goed lopende samenwer-
king met het naast gelegen fitnesscen-
trum. In het beleidsplan staat als doel
geformuleerd om in het jaar 2000
(wanneer de vereniging 25 jaar bestaat)
struktureel minder blessures te heb-
ben.



5^50/aar een begrip

,n fluurlo e.o.̂

Openingstijden ma. t.m don. 8.00-18.00 uur / vrij. tot 21.00 uur / zat. tot 13.00 uur

mode voor
het héle gezin

Tïïïmtc
m fachinn

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

De advertentie van de Tuunte

te Vorden in de Kerstkrant

is niet geldig

op zondag 21 december

maar op de Kerstmarkt

zaterdag 20 december

te Vorden

Kom beslist even kijken, het loont d» moeite

Hotel Café Restaurant

'Meilink'
Barchem

!) Borculoseweg 4
Telefoon (0573) 44 12 02

Zondag 21 december

Familiebuffet
ook wildspecialiteiten

f29,50
Aanvang 17.30 uur

Zaterdag 17 januari 1998

m.m.v.
Bakkerij üan Manschot

chïnees-indisch
buffet

entree f so,— p.p.
incl. dranken

Zaal Lovink
Halle-Nijmanweg 13, 7025 EG Halle

Telefoon (0314) 63 13 88

Raatsreservering gewenst

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

HCI Bouwwinkel
weekaanbiedingen

Brander streichgrund
Voorstrijkmiddel en/of tussen-
laag. Om de ondergrond van

de juiste kleur te voorzien en/
of voor goede hechting van

sierpleister. Per 4 liter.

Branderdekor sierpleister
Schorseffect, met spaan verwerken.
Korrelgr. 2 en 3 mm. Vele kleuren.
In emmer van 18 kg.

Branderklassiek spachtelputz
Met spaan te verwerken en ver-

spuitbaar. Korrelgr. 1, 2 en 3 mm.
Ook oplosmiddelvrije variant

leverbaar. In emmer van 18 kg.

Brandertex muurverf
Allround zijdeglans voor bin-
nen en buiten. Niet vullend.
Geschikt om gestructureerde
ondergronden over te
schilderen. Per 10 liter.

Brander mortelmix voorstrijkmiddel
Voor opheffen van zuigingsverschillen aan
als toeslagmiddel. Voor binnen en buiten.

Bravamatt wand-/plafondverf
Licht vullend, voor binnen. Geen spat-
neigingen. Oplosmiddelvrij. Per 4 liter.

de ondergrond /
Per liter.

iBouwCenteriHCI
Hengelo (Gld). Kruisbergseweg 13, Telefoon (0575) 46 81 81.

Openingstijden showroom: ma. t/m vr. 8.30 -17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur,
zaterdag 10.00-16.00 uur. Openingstijden bouwwinkel: ma. t/m vr. 7.30-17.30 uur, zaterdag 08.00-16.00 uur.

Prijzen incl. BTW U W K E U S l S R U I M E R B l J H C l

Wijzigi ng
tarieven per
i januari 1998

Per i januari 1998 wordt de gasprijs voor het kleinverbruik
gewijzigd. Het nieuwe tarief voor verbruik tot 170.000 m^
luidt als volgt:

Basisprijs
Milieutoeslag
Brandstofbelasting

Tarief per m' eerste
800 m' per jaar
Regulerende
energiebelasting i)

Tarief per m' voor het
meerdere boven 800 m'
per jaar

Tarief per i januari 1998

Exclusief BTW

43.952 et
0,250 et
2,155 ct

46,357 ct

9,530 ct

55,887 ct

Inclusief BTW
(17-5%)

51,643 ct
0,294 ct

2,532 ct

54,469 ct

11,198 ct

65,667 ct

Huidige tarief

Exclusief BTW

45.179 ct
0,200 ct
2,155 ct

47-534 ct

6,400 ct

53.934 ct

Inclusief BTW

(17-5%)

53.085 ct
0,235 «
2,532 ct

55,852 ct

7,520 ct

63,372 ct

i) De prijs per m* is exclusief de toeslag voor hoogcalorisch
gag. Voor de regulerende energiebelasting geldt dat een
verbruik van 800 m3 per jaar van deze belasting is
vrijgesteld.

De hoogte van het vastrecht wordt niet gewijzigd.

De daling van de basisprijs is een gevolg van de daling van de
gaspjieprijs, waaraan de gasprijs is gekoppeld. De regulerende
energiebelasting is door de Rijksoverheid met ingang van
i januari 1998 verhoogd van 6,4 cent/m* naar 9,53 cent/m3

(exclusief BTW).

Maandbedrag
Indien als gevolg van het bovenstaande uw maandbedrag wordt
aangepast, dan zullen wij dit zo spoedig mogelijk in 1998 doen ingaan.

Met ingang van i januari 1998 wordt bij klanten van ^gamogeen
bedrag in rekening gebracht voor administratiekosten in
verband met verhuizingen.
In verband met deze administratiekosten hanteert -gamog
e^en tarief van f 25,- voor klanten die zowel gas als CAI afnemen
en een tarief van ƒ 17,50 voor klanten die aUeen gas afnemen.
Uitsluitend bij inhuizende klanten worden deze kosten in rekening gebracht.

^*Q(\ ffl ̂ D ^n en a' ener&e*

en een aardeasafzel van meer

is -gamog het g roo ts te

zelfstandige gasbedr i j f

\ an Nederland.
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't Hemelvuur in Delden
en de vrouw op de Kranenburg

De onweersbui kwam van de Ruurlose
kant en dreef om zo te zien over Linde
en bleef boven Delden hangen. Dat
komt, zei een man op de Nieuwstad, dat
komt omdat zo'n bui dan niet goed over
de IJssel kan komen. Zijn grootmoeder
had daar verstand van en die had dat
vaak gezegd. En nu was het weer zo: 't
zat vast boven Delden op die zomermor-
gen beginjaren dertig .. .
Het was tegen half acht in de morgen.
Het onweerde bijna nooit zo vroeg,
maar het was die nacht drukkend warm
geweest. De vrouw, die met haar gezin
woonde op het kleine boerenbedrijf]e
vooraan in Delden, was al voorbij.
Mensen op de Nieuwstad hadden haar
gezien - een keer of drie in de week
fietste ze, door weer en wind als het
niet anders kon, van Delden uit het
dorp door naar de Kranenburg om daar
in de kerk te bidden. Ze zou nu wel in de
kerk zijn, zei de vrouw van Van
Zuilekom.
Het bleef weerlichten, eerder meer dan
minder. Een paar vrouwen op de Nieuw-
stad waarschuwden elkaar: 'je hebt toch
geen gekruiste schaar op tafel liggen?
Die trekt de bliksem aan'.

Een heldere lichtflits schoot langs de
lucht en een paar tellen later was er een
harde knal. Dat is dichtbij, zei veld-
wachter Bos, die met zijn hond op de
weg tegenover de Hervormde pastorie
stond. Heel dichtbij... Even later was er
al rook te zien vooraan in Delden en Bos
sprong op zijn fiets en reed de
Deldenseweg op. D'r is brand, riepen de
mensen tegen elkaar en gingen op de
fiets de kant op van de rook. Het leek
alsof het onweer wegtrok. Tien minuten
later was de brandspuit er. Een boerde-
rijtje vooraan in Delden stond in brand.
De buren waren haastig toegesneld en
hadden de koeien en de varkens naar
buiten gehaald. Veel meer konden ze
niet doen. Een paar kopjes uit de keu-
kenkast en de koffiepot en een koperen
ketel werden op het grasveld bij de voor-
deur gegooid. De helft viel kapot, maar
je had toch het gevoel iets te hebben ge-
daan. Hoewel, je moest niet meer keu-
kengerief uit huis halen dan nodig was,
want de verzekering trok daar nogal
wat voor af bij de uitkering. Zoveel mo-
gelijk laten verbranden, buiten de leven-
de have om, werd gezegd.
De brandspuit kon eerst geen water vin-

den. Een eind verderop was een aftak-
king van de beek en daar zat wat water
in. Intussen had het vuur hevig huis ge-
houden. Het dak was al zo goed als weg.
De mensen van de brandspuit konden
niets meer redden. Ze beperkten zich
tot het aanrichten van waterschade.
De correspondenten van de kranten
hadden een paar zinnen achter de hand
om te gebruiken bij branden: "Vroeg in
de ochtend werd een boerderij door het
hemelvuur getroffen. Hoewel de brand-
weer al het mogelijke deed om uitbrei-
ding te voorkomen, moest men er in be-
rusten dat het pand een prooi der vlam-
men werd".

Een van de buren had de fiets gepakt en
was richting Kranenburg gereden, de
vrouw van het verbrande spul tege-
moet. Na haar smeekbede tot God, op de
knieën achter in de kerk, was op de fiets
gestapt. Tijdens het zware onweer was
ze in gebed verzonken geweest. Ook
toen de bliksem insloeg. Maar daar had
ze toen natuurlijk geen weet van.
Ik heb geen beste boodschap voor je, zei
de buurman. Toen je aan het bidden
was in de kerk is de bliksem ingeslagen

in jullie huis. Je zou toch zeggen tijdens
het bidden, hoe kon dat nou? Buurman
kon het eigenlijk niet met elkaar rij-
men: bidden op de Kranenburg en het
huis in brand in Delden.
De vrouw zei niet veel, ze schrok wel.
Hoe is het afgelopen? vroeg ze.
Zo goed als alles verbrand, zei buur-
man. Mijn man en de kinderen, hoe is
het daar mee?
Die konden bijtijds naar buiten komen,
zei buurman.
Toen zei de vrouw: "Daar ben ik heel blij
om, buurman". Ze sloeg een kruis en
vervolgde met zachte stem: "Ik bid altijd
voor ze in de kerk op de Kranenburg. Ze
zien het nou zelf, mijn gebeden worden
verhoord. En wat het afgebrande spul
aangaat, dat komt wel goed".

Negen maanden later waren huis en
veestal herbouwd. Met meer gerief in
het voorhuis en op de deel en in de stal-
len was het veel doelmatiger dan voor
de brand. En de vrouw bleef op gezette
tijden 's morgens vroeg naar de Kranen-
burg fietsen, om te bidden en om te
danken.

GJ. BREUKER

Veel reis-jkampeefinform
Bij de stands van ACSI op de Vakan-
tiebeurs 1998 (7 t/m 11 jan. Jaarbeurs
Utrecht, hal 2, 8 en 10) kan de auto-
kampeerder veel bruikbare informa-
tie halen. Traditioneel wordt in
Utrecht ook de nieuwste ACSI In-
ternational Campinggids gepresen-
teerd.

Alle in de ACSI-gids vermelde campings
worden elk jaar door eigen selecteurs ge-
controleerd. Ook worden kampeerders
over hun ervaringen geënquêteerd. Daar-
aan dankt de ACSI-gids zijn reputatie van
actualiteit en betrouwbaarheid. Zeer ge-
waardeerd wordt ook de mogelijkheid
om selecteurs persoonlijk te benaderen
voor nadere inlichtingen over een ter-
rein. De gids bevat meertalige reserve-
rings- en info-aanvraagbonnen waardoor
taaimisverstanden weinig kans krijgen.

De handige (met Hallwag-kaarten corres-
ponderende landenkaarten) per cam-
ping duidelijk omschreven aanrijroutes,
de selecties van etappecampings aan
doorgaande routes en de speciale (bij-
voorbeeld winter- en naturisten)cam-
pings maken de ACSI-gids haast onmis-
baar bij het plannen van een vakantie.

Voor 1998 is de gids flink gegroeid en be-
schrijft nu 7.300 terreinen in Europa. De
prijs blijft desondanks f 32,50. Op de
stands zijn bovendien ook gratis folders
van 600 Europese campings en boekjes
met reserveringscoupons verkrijgbaar.

GOED VOORBEREIDE
KAMPEERREIZEN
Daarnaast kan men zich bij ACSI laten
informeren over het ACSI-rallyprogram-
ma. Rally's tussen 3 tpt 7 weken durende,

goed voorbereide, kampeerreizen per ei-
gen caravan of camper. Het unieke van
een rally is dat de overnachtingen en ax-
cursies alsmede diverse maaltijden voor-
af geboekt zijn.

Men kan in een groep of individueel rij-
den en kamperen. Elke reis wordt bege-
leftl door ervaren 'rally captains' die zo-
nodig bijstand, begeleiding en taalonder-
steuning bieden. De gehele route is met
auto en caravan voorgereden en is gega-
randeerd veilig. Het reisschema is duide-
lijk beschreven en afgebeeld in een rou-
teboek. Verdwalen is er dus niet bij.

Alle ACSI-rally's worden in het voor- óf
naseizoen gereden om drukte en ex-
treem warm weer te vermijden. De rally
is dus de vakantie bij uitstek voor vitale
senioren en VUT-ers. Een bijkomend
voordeel is dat men en lange reis kan ma-
ken zonder de rompslomp van de voorbe-
reiding, dat het thuisfront weet waar
men zich bevindt en dat in noodgevallen
altijd contact mogelijk is.

ACSI-RALLYPROGRAMMA
Het ACSI-rallyprogramma voor 1998 om-
vat liefst 29 reizen. 26 daarvan spelen
zich in Europa af. Nieuw voor 1998 zijn
de unieke Noordkaap Rally en de zon-
overgroten Kreta Rally. Een aantal reizen
- onder andere de Romantiek Rally en de
N.O. Italië/Istrië Rally - is vernieuwd. Het
rally-aanbod is zeer gedetailleerd be-
schrev en in het 'Caravan Rally's Maga-
zine '98' van 180 pagina's.

Verder bevat het magazine ook veel
prachtige kleurenfoto's , boeiende reisre
portages, interviews en nuttige reisinfor-
matie. Het is bij de ACSI-stands te verkrij-
gen.



Showroomkeukens
Breng uw keukenmaten mee en profiteer van onze^

sensationele aanbiedingen
zeer compleet met bv. combi-oven, vaatwasmachine, kookplaat, oven,

wasemafzuigkap, verlichting enz. enz.

Bijvoorbeeld:

van 10.680,- nu voor l r

van 28.750.- nu voor

van 34.6OO,- nu voor

a

a

a

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo

Telefoon: (0573) 45 20 00 BOUWMATERIALEN

Als u op zoek bent naar een

KEUKEN VAIWWALITEIT
dan bent u nog niet bij ons geweest.

Bel voor een afspraak (0314) 365732 of 06-53744066

Advies aan huis is mogelijk,
ook 's avonds en op zaterdag

KEUKENS EN MONTAGE
Doetinchem «et

Zondag 21 december is het koopzondag.
Wij zijn tussen 09.00 en 17.00 uur bereikbaar.

Mogelijkheid tot bezichtigen van VS-keukens en montage

Kerst
kom naar onze sfeervolle
kerstshow

Kerstbomen* vanaf
Kerststerren 3 voor
Kerststukjes vanaf

Graftakken vanaf
Hyacinthen diverse kleuren

Oases 3 blokken voor

5,00
7,50
7,95

12,50
1,75
5,00

Groot

assortiment

kerstartikelen

ORDEN

Ruurloseweg 65a
Vorden

Telefoon (0575) 55 36 71
* Tip: Laat uw kerstboom Inpakken.

Handig voor vervoer

Openingstijden:
van 20-12 t/m
03-01 alleen na
telefonische
afspraak

Openingstijden ma. t.m don. 8.00-18.00 uur / vrij. tot 21.00 uur / zat. tot 13.00 uur

gegarandeerd
de grootste collectie

in neder!and
88 modellen, vele kleuren

Hoofdstraat 39, Tel. 0575 491349

Hotel Café Restaurant

'Meilink'
Barchcm

Borculoseweg 4
Telefoon (0573) 44 12 02

Donderdag 25 december
van 14.00 tot 17.00 uur

Kerstbuffet
f 49,50 p p
inclusief kinderboek

18.00 uur

Kerstdiner-
dansant
ƒ 69,50 p p
ruime keuze mogelijk

Vrijdag 26 december van 18.00 tot 19.00 uur
binnenkomst

Kerstbuffet-dansant
f59,50 p.p.

Ook verzorgen wij voor u tijdens de kerst-
dagen salades en puddingen. Gaarne vroeg-
tijdig bestellen

Wijziging tarieven
per i januari 1998.

Tarieven huurtoestellen per jaar

Keukengeisers
Douchegeisers
Badgeisers/Boilers

Tarief per i januari 1998

Exclusief BTW

ƒ 95.04
ƒ 189,48
ƒ I I I . 12

Inclusief BTW
(17-5%)

ƒ 111,67
ƒ 222,64
ƒ 130,57

Huidige tarief

Exclusief BTW

ƒ 92,00
ƒ 185,31
ƒ 107,64

Inclusief BTW
(17-5%)

ƒ 108,10
ƒ 21774
7126,48

44 gemeenten

in (.elderland

Bij Gamog Gelre Flevo Holding BV

hebben enkele wijzigingen plaatsgevonden

in de organisatie. Als gevolg hiervan zijn ook

een aantal naamsveranderingen doorgevoerd.

Vanaf heden wijzigt Gamog Verhuur
«l

B.V. in Gelre Flevo Verhuur B.V.

k l a n l t ' i i en een

aardgasafzetvan meer dan \,\

m i l j a r d kubieke meter is gamo>.

het grootste zelfstandige gas-

b e d r i j f van Nede r l and .



Een kers(t)versmenu begint bij dé

ELSTAR

HAND-
APPELS

1500 gram

298
Vlug klaar

uit eigen keuken

PIEPERS
IN HET PANNETJE

500 gram

298

VITAMINEN-
RIJK

NAVELINA'S
15 voor

598
VRAAG OOK NAAR ONZE SPECIALE SCHOTELS

PRACHTIGE

BLOEM-
KOOL

per stuk

199
Exootjes

VERSE

LITCHEES
200 gram

198

Uit eigen keuken

WINTER-
SALADE

200 gram

Het team van de échte
groenteman wenst u

fijne feestdagen
en een gezond 1998

Fam. J. Huitink
Burg. Galleestraat 3, Vorden, teBR 16 17

Aanbiedingen geldig maandag 15 december
t/m woensdag 24 december.
Woensdag 24 december zijn wij vanaf 07.00
uur geopend

a.
o
•̂ B

O

De meest verkochte koopsom
heeft nu een klik variant
Natuurlijk verwacht u bij een koopsom een aantrekkelijk rendement en
het nodige fiscale voordeel. Maar nog aardiger wordt het als u kunt
profiteren van het hoge rendement op aandelen met een minimaal
risico. De Cumulent KlikKoopsom geeft u al die mogelijkheden.
Behalve dat gerealiseerde koerswinsten worden 'vastgeklikt' biedt de
'garantieklik' u ook de zekerheid van een gegarandeerd eindkapitaal.
Voor meer informatie over deze variant op de meest verkochte koopsom
kunt u natuurlijk terecht bij de Rabobank. Vraagt u naar het Rabobank
Persoonlijk Financieel Advies®, waarvan de koopsom deel uit kan maken.

D E C U M U L E N T K L I K K O O P S O M j

G e m a k k e l i j k g e r e g e l d b i j R a b o b a n k G r a a f s c h a p - W e s t

Rabobank
Graafschap-West

Voor informatie:
Telefoon: (0575) 55 78 91
e-mail: rabo3274@tref.nl

AFHALEN
SPORTVIS-

VERGUNNING

Sporthal 't Jebbink
vrijdag 19 december '97
van 19.00-21.00 uur of

zaterdag 20 december '97
van 10.30-11.30 uur

Kom bij ons een
feestelijke kaart

uitzoeken
of neem de

monsterboeken
mee naar huis

om samen uw keus
te maken uit onze

grote collectie.

U ontvangt bij bestelling
een presentje

in de vorm van
een ovenwant en
een keukenschort

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AHVorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086

organiseert een

KERST-
KLAVERJAS-
EN JOKER-

AVOND
donderdag

18 december

Kantine
De Ark

aanvang: 20.00 uur

Schoenmakers

Vakwerk

* Echt vakwerk
* Snel klaar

* Redelijk geprijsd
* Kwaliteit

BEATRIXPLEIN 6 DORPSSTRAAT 4
7031 AJ WEHL 7251 BB VORDEN
tel:(0314)681378 tel:(p575)553006
[•• MAANDAGS DE HELE DAG GESLOTEN]
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