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Nieuwjaarsconcert leselkapel
De geheel zelfstandige leselkapel bestaat momenteel uit 22
oprechte amateur-musici. Zoals de naam reeds doet vermoe-
den, brengt zij uitsluitend onvervalste Egerlander muziek ten
gehore.
De kapel werd in 1975 opgericht en heeft zich ten doel gesteld
zoveel mogelijk mensen de vreugde te bieden van het luisteren
naar echte Egerlander muziek. Vandaar ook dit jaar weder-
om het traditionele Nieuwjaarsconcert in schouwburg Am-
phion.

De Egerlander muziek is een echte
sfeermuziek met mooie zangerige
melodieën in diverse partijen, en af-
komstig uit Noord- en West-Bohe-
men, voorheen de provincie Egerland
in Tsjechoslowakije. Het riviertje de

Eger en de stad Cheb, ofwel Eger,
herinnert nog aan de Tsjechische oor-
sprong. Deze mooie muziek wordt al
meer dan 30 jaar lang in Europa en
ver daarbuiten vertolkt door de wel-
bekende componist en dirigent Ernst

Mosch met zijn Original Egerlander
Musikanten.
Vele bekende en minder bekende me-
lodieën van deze kapel worden ook
ten gehore gebracht door de leselka-
pel onder leiding van de welbekende
kapelmeester Albert Ketz uit Zelhem.

Naast de nummers van Mosch speelt
de leselkapel sinds enkele jaren ook
de zeer mooie originele Tsjechische
Egerlander muziek van o.a. Moravan-
ka en Slabak, die ook hier in Neder-
land bij de liefhebbers zeer goed is
ontvangen.

De zang wordt zoals reeds zovele ja-
ren wederom verzorgd door de kapel-
meester en zijn vrouw Lies Ketz-
Migchels. In de kring van Egerlander
kapellen is de leselkapel al lang geen
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• Telefoon gemeente: 05752-
7474.
• Telefax gemeente: 05752-
7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur-op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

ERGUNNINGEN

In de week van 21 tot en met 25 de-
cember 1992 hebben burgemeester
en wethouders vergunning verleend
aan en een melding geaccepteerd van:
- de heer A.A.J. Havenaar, Heijen-

daalseweg 2 te Vorden, voor het
kappen van een spar op het perceel
Het Hoge 80 te Vorden;

— de woningbouwvereniging Thuis
Best te Hengelo, voor het kappen
van een esdoorn op het perceel
Staringstraat 7 te Vorden;

- de heer B.J. Loman, het Jebbink
22 te Vorden, voor het kappen van
een berk op het perceel het Jeb-
bink 22 te Vorden;

- mevrouw H. Schouten, Hoeken-
daalseweg 5 te Vorden, voor het
kappen van 7 dennen op het per-
ceel Hoekendaalseweg 5 te Vor-
den, onder oplegging van een her-
plantplicht voor 5 bomen;

— de heer H. Tjoonk, Schimmeldijk
2 te Vorden, voor het aanleggen
van een foliebassin voor mestop-
slag op het perceel Schimmeldijk
2 te Vorden;

- de heer C.E. Has, Galgengoorweg
16 te Vorden, voor het bouwen van
een dierenverblijf op het perceel
Galgengoorweg 16 te Vorden
(melding).

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kan binnen dertig da-
gen na het verlenen van de vergun-
ning bij het college van burgemeester
en wethouders een bezwaarschrift
worden ingediend.

IEUWE NAMEN VOOR RAADSCOMMISSIES

De namen van de raadscommissies zijn met ingang van januari 1993 verandert.
De commissie algemeen bestuur heet voortaan commissie Bestuur en Ruimte-
lijke Ordening, voorzitter is burgemeester E.J.C. Kamerling, secretaris is de
heer G. Limpers;
De commissie financiën en openbare werken heet voortaan commissie Midde-
len en Gemeentewerken, voorzitter is wethouder W.M. Voortman, secretaris de
heer T.M. van Hunnik;
De commissie welzijn heet voortaan commissie Milieu, Welzijn en Personeel,
voorzitter is wethouder M. Aartsen-den Harder, secretaris de heer P. de Vries.
De namen van de commissies komen overeen met^^beleidsterreinen waarover
de commissies burgemeester en wethouders advid^ph. '
De commissie Middelen en Gemeentewerken zal de voorstellen alleen op fi-
nanciële consequenties beoordelen, niet meer ook beleidsinhoudelijk zoals
vroeger gebeurde. De beleidsinhoudelijke toetsing vindt plaats in de functione-
le commissie. Hierdoor voorkomen we doublures in de advisering van de
commissies aan burgemeester en wethouders. Een^idere doublure die we in de
toekomst voorkomen is de advisering over verkd^P^aken. Dit gebeurde in de
commissie algemeen bestur en in de commissie financiën en openbare werken.
Voortaan zal alleen de commissie Middelen en Gemeentewerken hierover ad-
viseren. Verkeerszaken zit nu geheel in de portefeuille van wethouder Voort-
man.

Inspreken tijdens de commissievergaderingen
Ook u kunt, indien u dat wenst, over de onderwerpen die op de agenda staan,
uw mening kenbaar maken. De raadsstukken, tevens commissiestukken, liggen
ter inzage in de bibliotheek te Vorden en in de Rabobank te Wichmond. Als u
wilt inspreken, moet u dit voordat de behandeling van de agenda begint aan de
voorziter of de secretaris van de commissie meedelen. U kunt inspreken voor-
dat de behandeling van het betreffende agendapunt begint. De mogelijkheid
bestaat dat de commissieleden u tijdens de behandeling van het agendapunt
vragen stellen. Tevens kan de voorzitter een tweede inspraakronde invoegen.

Spreken in de openbare raadsvergadering
Aan het eind van de vergadering, na de rondvraag, bestaat de mogelijkheid om
in het openbaar tegen de gemeenteraad te spreken. Dit mag niet gaan over een
van de onderwerpen die op de agenda staan, omdat u daarover in de commissie-
vergaderingen kunt inspreken. Indien u in een vergadering het woord wenst te
voeren dient u dit op de maandag voorafgaande aan de raadsvergadering op te
geven bij de gemeentesecretaris, onder vermelding van het agendapunt waar-
over u het woord wilt voeren. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
Commissie- en raadsvergaderingen publiceren we steeds tijdig in Gemeente-
bulletin. Over de onderwerpen geven we ruim informatie voor de commissie-
vergaderingen, zodat u tijdig op de hoogte kunt zijn waarover wordt vergaderd.

SG

ERZOEK OM BOUW-
VERGUNNING

De heer J.A. Berenpas, Mosselseweg
8 te Vorden, heeft een vergunning ge-
vraagd voor het veranderen van een
varkensstal op het perceel Mosselse-
weg 8 te Vorden.

ROF HUISVUIL IN 1993

GROF GRIJS HUISVUIL dat u niet gescheiden kunt aanbieden in de mini-
container en dat niet hergebruikt kan worden kunt u elke laatste donderdag van
de maand, INDIEN U BINNEN DE BEBOUWDE KOM WOONT
(VORDEN, KRANENBURG EN WICHMOND) aan de weg zetten.
Bewoners van het buitengebied kunnen dit afval ook aan de weg zetten maar
moeten dit tevoren telefonisch doorgeven. U kunt bellen naar nummer
05752-7447. Op een bandje kunt u dan inspreken dat u grijs grof vuil aan de
weg zet. Op de laatste donderdag van de maand haalt de inzamelaar dit afval
dan op.

LET OP: DE INZAMELAAR NEEMT GEEN GROEN GROF VUIL MEE.

GROEN GROF VUIL (snoeihout e.d.) haalt de inzamelaar apart op. Ook dit
afval kan dan worden gecomposteerd. Het ophalen van dit afval gebeurt in
1993 op de volgende maandagen:

29 maart
26 april
24 mei
28 juni
6 september
18 oktober
29 november

Ook hiervoor geldt dat bewoners van bebouwde kommen het grove groene vuil
aan de weg kunnen leggen en dat bewoners van het buitengebied dit weer
telefonisch moeten melden op bovengenoemde wijze.
Denkt u eraan dat u op tijd belt, zeker twee dagen voordat de inzamelaar het
vuil ophaalt?

VOOR HET ZOVEEL MOGELIJK GESCHEIDEN AANBIEDEN VAN
AFVAL: RAADPLEEG UWAFVALWUZERÜ

OOI JVCEEGENO

onbekende meer en behoort danook
tot de betere kapellen in zijn soort.
Reeds meerdere malen is dit bewezen
op Blaaskapellenconcoursen door
eerste prijzen te behalen. Zoals reeds
gemeld geeft de leselkapel ook dit
jaar zijn traditionele Nieuwjaarscon-
cert in schouwburg Amphion te Doe-
tinchem op zondagmorgen 10 januari
a.s. (Zie affiches)
Voor ouders met kleine kinderen
heeft men wederom gezorgd voor een
crèche waar de kinderen op een pret-
tige wijze worden beziggehouden.

Bejaardensoos
Kranenburg
OUDEJAARSSPEKTAKEL
Op 29 december hield men oudjaar
in zaal Eykelkamp. Het was een héél
gezellige middag met kaarten, bingo
en een verloting. De dames Zents en
Gal hadden fraaie prijzen uitgestald
voor de winnaars van de loterij en de
spelletjes.
Om ruim vijf uur was deze middag
ten einde. Iedereen had veel waarde-
ring voor de dames vóór hun voorbe-
reiding en verzorging van deze mid-
dag.

Jong Gelre
Vrijdagavond 8 januari wordt in zaal
De Wever te Harfsen het regionale
nieuwjaarsfestijn gehouden van Jong
Gelre. De muzikale omlijsting wordt
verzorgd door Assorti.
In het kader van het adspirant-jonge-
renwerk gaat Jong GelreJ^rden vrij-
dagavond 15 januari zweHjien in het
subtropisch zwemparadijs in Haaks-
bergen. Hét vertrek is vanaf het
Dorpscentrum. Voor vervoer wordt
gezorgd, maar dan wel evjk? een bel-
letje naar Ingrid Huurn^Bn 05752-
3446.

Wereldwinkel
Vol goede moed het nieuwe jaar in met
honing uit Chili.

De Valdivia-honing is afkomstig van
boerengezinnen in Chili. Een aantal
van hen stamt af van de Mapuche-in-
dianen. De Mapuche (mensen van
de aarde) zijn lange tijd onafhanke-
lijk gebleven: noch de Inca's, noch de
Spanjaarden lukte het hun te over-
winnen. Na 90 jaar oorlog tegen de
Spanjaarden, kregen de Mapuche
per verdrag de onafhankelijkheid
toegekend: uniek in de geschiedenis
van de verovering van Latijns Ameri-
ka. In 1884 was het dan toch afgelo-
pen met de onafhankelijkheid van de
Mapuches, ze werden overmeesterd
door het Chileense leger. Onder Pi-
nochet werd het meeste land van de
Mapuche verdeeld en verkocht.
Rooms Katholieke organisaties ne-
men het in Chili op voor het arme en
onderdrukte deel van de bevolking.
Een priester hielp de honingprodu-
centen in Valdivia met de aankoop
van een failliete fabriek waar nu de
honing wordt verwerkt. De boeren-
raad beslist waar de meerprijs, die de
alternatieve handelsorganisaties be-
talen, aan moet worden besteed: aan
werktuigen en een truck om de boe-
renfamilies regelmatig te kunnen be-
zoeken.

Lacandona-honing is afkomstig uit
Zuid-Mexico (verkoopt men al 5
jaar). De bijen halen de nektar uit
geurige, tropische bloemen. De in-
diaanse bevolking die aan de rand
van het oerwoud woont, proberen
met de honing iets extra's te verdie-
nen. Naast hun inkomsten uit de ver-
bouw van mais, bonen, pepers en se-
samzaad. De imkers werken samen
in coöperaties. De gemeenschappen
profiteren van deze samenwerking
en een gedeelte van de winst gaat
naar de verbetering van werkplaats,
gebouwen en gezondheidsposten.
Wereldwinkel Vorden zal haar plaats
op de markt elke week gaan inne-
men. De ervaringen in de maanden
november en december jl. zijn der-
mate gunstig geweest dat men beslo-
ten heeft om elke week aanwezig te
zijn.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag W januari 10.00 uur ds. H. Westerink.
Er is zondagsschool en jeugdkerk; 19.00 uur
Jongerendienst In het Achterhuus. Ds. P.W.
Dekker. Thema: 'Als mijn vriend/vriendin niet
gelooft.' Met medewerking van Henny van
Muyen en Hennie Reindsen.

Kapel de Wlldenborch
Zondag W januari ds. K. H. W. Klaassens.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 10 januari 10.00 uur ds. P.W. Dekker;
19.00 uur gez. Jongerendienst in het Achterhuus
bij G.K., voorg. ds. P.W. Dekker.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 10 januari 10.00 uur Eucharistieviering.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 9 januari 18.30 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 10-11 januari Pastor
E. Lammers, Hengelo (Gld.), tel. 05753-1275.

Huisarts 9-10 januari dr. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1255. Adres: School-
straat 9.

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

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

Dierenarts van zaterdag 9 januari 12.00 uur tot
maandagochtend 7 uur dr. Breukink, tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 9-10 januari J.J. de Kruif, Vorden, tel.
05752-3372.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11. Staf en administratie: tel.
05730-54931, fax 57829.

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

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

Woningbouwvereniging Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur klach-
tenspreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede

maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden
SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Corres-
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag van
8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Corresponden-
tie-adres: Stichting 'De Graafschap', t.a.v. afd.
alpha-hulpverlening, Postbus 65, 7255 ZH Hen-
gelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuis-
straat 6, 7251 AB Vorden.

Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Gelderland
Afd. Vorden-Wamsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje mevr. Kamerling, tel. 1940 b.g.g.
2151. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

Netwerk Thuiszorg Nederland Buro voor
thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag van
10.30-11.15 uur inde bus bij de NH kerk.

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

Begrafenlsdlenst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldlngsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

VW Openingstijden VW-kantoor: ma. t/m do.
10.00-12.30 uur; vr. 9.30-12.30 uur.

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 10 januari 10.00 uur ds. O. Hokoyoko,
Zutphen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 9 januari 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 10 januari 10.00 uur Eucharistievie-
ring, Herenkoor.
Weekend-Wacht-Pastores: 10-11 januari
Pastor Lammers, tel. 05753-1275.

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

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

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

'Als mijn
vriend/vriendin
niet geloofd'
Dit is het thema van de jongeren-
dienst die a.s. zondagavond 10 janua-
ri gehouden wordt in Het Achter-
huus (achter dé Gereformeerde
kerk).
Medewerking verleent ds. P.W. Dek-

ker en de muzikale begeleiding is in
handen van Hennie van Muyen en
Hennie Reindsen (gitaar).

Vooraf wordt er koffie/thee aangebo-
den. Iedereen is van harte welkom.
Hopenlijk zit Het Achterhuus weer
net ze lekker vol als de vorige keer.

De dienst is georganiseerd door de
Hervormd/Gereformeerde jeugd-
werkgroepen.



INDE__WOO:
VELE TAPIJTAANBIEDINGEN

WINKEL
Maak nu uw huis

'EXTRA'
voordelig gezellig.

AUPINGAurorelOOO
IKtvU OdVdllllv met linnenkast

Seniorenfauteuils

20% KORTING
20% KORTING

grote KORTINGEN

Wind - regen - koud:

BALKENBRIJ

500 gram 4,45
DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,85

MAALTIJD VAN DE WEEK

Babi Pangang
500 gram 6,25

VAN DE KAASPLANK

Iets Belegen
1 kilo 11,15

UIT EIGEN WORSTKEUKEN

Boterhamworst 100 gram 1,15
Runder Rollade

100 gram 1,95

VOORDELIG VLEES
GELDIG DO. - VR. - ZA.

Cordon Bleu
4 betalen

Fijne verse worst 1 k,io 8,95
Grove verse worst 1 uio 9,90

H.o.h. Gehakt 1 * 8,95
Rundergehakti küo 12,50

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

OOK HET ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

LAMMERS
WOON

Burg. Galleestraat 26
Vorden-Tel. 05752-1421

Ook voor de slankelijners:

DIEETBROOD
't winkeltje in vers brood en banket

P

• Woningtextiel

• Slaapcomfort

• Projekten

• Meubelen

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
)nderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

OPRUIMING!!
Restant katoenen/rib BROEKEN

nu voor maar en

Restant SPIJKERBROEKEN Levi's - Trader

QQ -\J\J*Mnu voor maar

BLOESES vanaf
SWEATERS Levi's

nu voor maar

39.95

59.95

rrtDIUETD ZUTPHENSEWEG 8 VORDEN
l/UKINhK MARKT 21 ZELHEM

Groot gemak
zit in een klein

doosje...

Contactlenzen zijn niet alleen gemakkelijk bij
het dragen, u neemt ze ook nog eens
probleemloos mee, bijvoorbeeld als reserve.

L E N Z E N
OGEN GOED & KIJKEN BETER

Uw special ist geeft u een deskundig advies

06 juwelier
• ' • * Zutphenseweg 5

SKMTlCnnK VORDEN

OO OptiCJën Telefoon 1S05

Nefit-Turbo. Stoke
met Schone Winst!

Nefit-Turbo.
De zuinigste HR cv-ketel en tevens

JP de schoonste. Zo kunt u eindelijk
j een milieu- maatregel nemen die u

•;ƒ geld oplevert. Stap eens bij ons
'binnen. We vertellen
u er graag meer over!

Alles onder één dak brj

fons Jansen
installatiebedrijf

NEFI

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

INTIK
l SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING

VORDEN - TEL. 05752-1656 LOODGIETERSWERK

CONTACT
betalen

f5,-
verdienen
tot 15 januari

a.s.

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

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcr-vofdcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)

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

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

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

DEZE WEEK

KRENTEBOLLEN
6 haien 5 betalen

ONTBIJTKOEK
van 2,75 voor 2,40

WARME BAKKER

OPLAAT
bakt het voor U!
VORDEN-Tel. 1373



Hoera, Manon heeft een
broertje! Zijn naam is

Twan

De gelukkige ouders zijn

Nick Groot
Harmy Groot-Brinkman

5-1-'93
Insulindelaan 7
7251 E J Vorden

Wij rusten van 13.00 uur tot
15.00 uur.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8,50 voor 3 gezet-
te regels: elke regel meer f 1.-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2.50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP: 2 bergmeubels.
Informatie: tel. 055-213754.
Bellen na 17.00 uur.

• TE KOOP: wegens verhui-
zing naar de Wehme was-
machine met centrifuge,
elektr. fornuis, koelkast, lin-
nenkast, tuinmeubelen. H.
Hoetink, Hoetinkhof 14.

• GEVRAAGD: wij zoeken
voor de wo.mi. een ervaren
oppas voor onze 2 kinderen
(10 en 12 jr.), die tevens huis-
houdwerk wil verrichten. Tel.
1140.

• TE KOOP: 2- en 3-zits
bankstel (grijs); eikenhout
bureau. Tel. 05752-1033 óf
05750-90243 (werk).

U kunt tot
15 januari nog

f5,-
verdienen

Betaal
CONTACT!

VERHUISD
van Het Hoge 20

NAAR

Smidsstraat 18
7251 XS
Tel. 3428

Fa/77. J.H. Willink

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Bij de
beginnerscursus

P.D.
BOEKHOUDEN

zijn nog enkele
plaatsen vrij

Opgaaf spoedig bij:
D. Luichies

Noorseweg 8
7213XWGorssel
Tel. 05759-2873

• Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

Jan ter Beek
05752-1807

f«|BiHi«fct«H«fc-H«|̂ ^

Zondag 17 januari 1993 zijn wij

Johan Schimmel
en
Annie Schimmel-Hoevers

40 jaar getrouwd.

*
-'T"

*

i
*

Wij hopen dit samen met onze
kinderen en kleinkinderen te vieren -#•
op zaterdag 16 januari 1993.

Receptie van 15.30-17.00 uur in
Bodega 't Pantoffeltje aan de
Dorpsstraat 34 te Vorden.

H. v. Bramerenstraat 6
725 1XH Vorden

i

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
mij heeft betekend, geef ik u kennis van het
plotseling overlijden van mijn lieve goede man

Gerrit Korenblik
ECHTGENOOT VAN ALEIDA GERRITDINA HULSHOF

op de leeftijd van 83 jaar.

A.G. Korenblik-Hulshof

Zutphenseweg 123
7251 DN Vorden, 3-1-1993

De rouwdienst zal worden gehouden op
donderdag 7 januari om 12.15 uur in het
uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te
Vorden. Aansluitend zal om 13.00 uur de
begrafenis plaatsvinden op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot
condoleren in genoemd uitvaartcentrum.
Voorafgaande aan de dienst is er van
12.00-12.10 uur gelegenheid om afscheid te
nemen.

Heden is plotseling van ons heengegaan mijn
lieve broer en oom

Gerrit Korenblik
ECHTGENOOT VAN A.G. KORENBLIK-HULSHOF

op de leeftijd van 83 jaar.

Vorden : M.J. Ruiterkamp-Korenblik
Kinderen en kleinkinderen

Vorden, 3 januari 1993

Na meer dan 12 jaar héél moedig te hebben
gestreden, tegen de zeer kwaadaardige ziekte
Non Hodgin, heeft mijn lieve vrouw

Henriëtte Schagen-Wesselink

de nederlaag moeten aanvaarden en is op
31 december om 23.50 uur aan haar ziekte
bezweken.

Jan Schagen

Haar kinderen,
Lucas en Fenny

Lizette
Gert en Joke

Melissa
Tristan

Haar moeder,
M.H. Wesselink-Bogchelman

Erasmusstraat95
7316 HN Apeldoorn

De crematieplechtigheid heeft inmiddels te
Lelystad plaatsgehad.

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05750 - 1 29 31
dag en nacht bereikbaar

OPRUIMING
Woensdagmiddag OPEN

Wij wensen u
een voorspoedig 1993

Raadhuisstraat 22 — VORDEN — Tel. 3100

DEZE WEEK

BOLUSSEN

e HALEN 5 betalen
BIJ UW

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL1384

Wullink
bouw & beheer b.v.

Hengelo GLD.

Wij zoeken voor ons bouwbedrijf:

— een VOORMAN-
TIMMERMAN
die ervaring heeft in
zelfstandig uitvoeren
van bouwwerken

— een TIMMERMAN
Inlichtingen: Tel. 05753-1914.

voor
betrouwbare en deskundige

bemiddeling bij koop of verkoop van
onroerend goed.

Lid Vereniging Bemiddeling Onroerend
goed VBO Den Haag.

Ruurloseweg 70, Vorden

Telefoon: (05752) 64 30

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galleestraat 67, 7251 EA Vorden. Telefoon 05752-2532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF

Dit weekend Speciale Aanbieding

Goed gevulde

Roomboter
Appelflappen
Gewoon Geweldig Lekker

5 halen 4

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Zaterdag
9 JAN U AR 11993

NIEUWJAARSRECEPTIE v.v. Vorden
Aanvang 15.30 uur

Voorafgaand aan Nieuwjaarsreceptie

GEKOSTUMEERD VOETBAL

A-SELECTIE 1990 - BOUWPLOEG KANTINE
met gastspelers

Bouwbedrijf Rondeel

Aanvang 14.00 uur

TOTALE-OPRUIMING
KINDER-PANTOFFELS
KINDERSCHOENEN
DAMESBOOTS
ALLE GOLDKRONE!S

20.
v.a.39.
v.a.59.
nu 210.

LET OP 11 OOK ALLE TOPMERKEN
JLQ%

VSTERS van 219=
WESTERN -LAARZEN v. a. 9 9.
WERKSCHOENEN (Heren) v. a. 4 9.
ALLE MEPHISTO!S nu 225.

DE HINTEROPRl/™ BBGM OP ZATERDAG 2 JANUARI 1993.AANBIEDINGEN ZOLNC DE VOORRAAD STREKT.

IE5EN
W* WEHL-VORDEN

BEATRIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL
tel:08347-81378

DORPSSTRAAT 4
7251 BB VORDEN
tel:05752-3006

's MAANDAGS DE HELE DAG GESLOTEN

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

Een gouden idee voor een
zilveren huwelijksfeest

Kerkstraat 11 Keijenborg. Telefoon 05753-1293



Flessenactie werd groot succes!
Zoals eerder reeds gemeld, kon het succes van de lege flessenactie
niet uitblijven. Dat de Vordense bevolking zo massaal aan deze actie
zou meewerken, was grandioos en buiten verwachting. Zaterdag 2
januari liep de wekker om 07.00 uur af. Buiten was het nog donker
en het had goed gevroren. De weerberichten van de verschillende
weermannen gaven aan dat de zon zou gaan schijnen: een hoopvol
vooruitzicht

Met deze gegevens togen de actie-
voerders de auto's in. De voorberei-
dingen waren goed geweest, zou het
dan echt gaan lukken vandaag?
In het schemerdonker werd er nog
wat gesleuteld aan de geluidswagen.
De eerste aanhangwagen reed de
straat reeds in, een vrolijk goedemor-
gen en welkom. Op Het Wiemelink
zouden trainers, leiders, vrijwilligers,
ouders en bestuursleden elkaar om
half negen ontmoeten. En ze waren
er allemaal, de muts en andere
hoofddeksels diep over de oren ge-
trokken, werden de nieuwjaarswen-
sen uitgewisseld.
De jonge en actieve voetballers zou-
den iets later komen. Negen uur zou-
den ze er zijn. En ook zij waren er,
hoopvol kijkend naar de verschillen-
de voertuigen, tractoren met grote

platte wagens en je zag ze denken,
moeten daar allemaal lege flessen
op? De kleine mannetjes amper 6
jaar, ook zij waren er allemaal. Het
ging immers om hun voetbalvereni-
ging waar ook zij bij horen.
Voetballen en lege flessen. Die com-
binatie, daar begrepen ze niets van,
doch de trainer had gezegd dat zo'n
actie ook bij het voetbal hoort. De op-
brengst van deze grandioze inzame-
lactie komt immers ten goede aan de
hele jeugd van de vereniging, want
naast de voetbalopleiding gebeurt er
natuurlijk veel meer bij de voetbalve-
reniging en daar is natuurlijk geld
voor nodig.
Om negen uur vertrokken de eerste
groepen, ondersteund door een ge-
luidswagen, de verschillende wijken
in. Om tien uur waren er al ontzet-

tend veel statiegeld en statieloze fles-
sen verzameld zodat de organisatie
er echt in begon te geloven. Deze ac-
tie zal zijn doel niet meer missen.
De kou werd snel vergeten, de war-
me chocolademelk en een krentebol
deden wonderen. Belangstelling van
de kant van de gemeente was er ook.
Bij de sorteerplaats aan Het Wieme-
link en op de gemeente werf waar de
statieloze flessen in een grote contai-
ner werden plat gestampt. Met be-
wondering werd kennis genomen
van de goed lopende organisatie. Het
was een perfecte en prachtige actie, je
bent als vereniging tot veel dingen
gezamenlijk in staat.

Om ongeveer twaalf uur was de actie
voltooid, de flessen met en zonder
statiegeld waren op de plaats van be-
stemming aangekomen.
Gezamenlijk togen allen naar de
kantine van de voetbalvereniging
waar de actie werd geëvalueerd. De
belangrijkste conclusie: we doen dit
volgend jaar weer.

Een prachtig slot aan deze voor de
voetbalvereniging Vorden zo succes-
vol verlopen activiteit.

Stationsbuurt kampioen van Vorden
Dankzij een 3-0 overwinning in de fi-
nale tegen het team van Hoetinkhof
werd Stationsbuurt zaalvoetbalkam-
pioen van Vorden. Dit straten/wijken
zaalvoetbaltoernooi werd georgani-
seerd door de zaalvoetbalvereniging
Velocitas.

Aanvankelijk zou het toernooi op 3
en 10 januari gespeeld worden. Ge-
zien het deelnemersveld werd beslo-
ten het toernooi op één dag af te wer-
ken.
In poule A waren de uitslagen als

volgt: Boonk 2-Wildenborch 2-1;
Boonk 3-Medler 2-0; Hoetinkhof-
Boonk 2 4-0; Wildenborch-Boonk 3
2-9; Medler-Hoetinkhof 1-1; Boonk
2-Boonk 3 0-11; Wildenborch-Hoe-
tinkhof 1-8; Medler-Boonk 2 4-0;
Hoetinkhof-Boonk 31-2; Wilden-
borch-Medler 0-6.
Eindstand: 1. Boonk 3; 2. Medler en
Hoetinkhof.
Poule B: Boonk l-Stationsbuurt 0-0;
H. van Gelreweg-Addinkhof 0-3;
Tranendal-Boonk l 2-2; Stations-
buurt-H. van Gelreweg2-0; Addink-

hof-Tranendal 0-0; Boonk l-H. van
Gelreweg 8-1; Stationsbuurt-Tra-
nendal 2-2; Addinkhof-Boonk 10-3;
Tranendal-H. van Gelreweg 4-1;
Stationsbuurt-Addinkhof 3-0.
Eindstand: 1. Boonk l en Stations-
buurt; 3. Tranendal.
Kruisfinale Boonk 3-Hoetinkhof 2-
3; Boonk 1-Stationsbuurt 1-2. In de
strijd om de derde plaats won Boonk
l met 1-0 van Boonk 3. De finale
werd zoals vermeld gewonnen door
Stationsbuurt dankzij een 3-0 over-
winning op Hoetinkhof.

dagboefö,
^—^ Over wat er in de

Vordense bibliotheek te beleven is

Nieuw boekenleesjaar

Knappe koppen hebben het onder-
zocht: we hebben meer vrije tijd maar
houden minder tijd over. Dat lijkt te-
genstrijdig; daarom een korte uitleg.
We krijgen steeds meer vrije tijd door
werktijdverkorting, vroegere uittre-
ding uit het arbeidsproces, gemakke-
lijker machines in het huishouden e,d.
Dat is zeker. Maar we krijgen toch
minder tijd, omdat die vrije uren in
beslag worden genomen door ver-
plichtingen die we onszelf opleggen.
We moeten naar sport, de kinderen
moeten naar gym of ballet gebracht,

familieleden moeten worden bezocht,
verenigingen vragen tijd, we moeten
zo nodig kijken naar de vele TV-pro-
gramma's, die ons als het ware wor-
den opgedrongen. Echte vrije tijd
waarin je zelf kunt kiezen wat je doet:
praten met gezinsleden, een spelletje,
puzzelen of lezen... we hebben er
steeds minder van.

Een van de 'slachtoffers' van dat tijd-
gebrek is: het lezen van boeken en
kranten. In 1980 lazen we gemiddeld
zo'n 13% van onze vrije tijd; in 1990
is dat aandeel teruggelopen tot 11%.
Dat wil wel zeggen dat als dit zo
doorgaat over zeg twinlig jaar de tijd
die aan lezen wordt besteed in verge-
lijking met het jaar 1980 is gehal-
veerd.

Natuurlijk is dat jammer. En natuur-
lijk zijn we blij dat het aantal uitlenin-
gen in onze bibliotheek in Vorden
zich handhaaft op een hoog peil, zo-
dat het bij ons dus nog wel meevalt.

Maar het is duidelijk dat we steeds
weer aandacht moeten vragen voor
het lezen van boeken en tijdschriften.
Ook en \^feal door de jeugd, die het
gevaar lo^t langzaam maar zeker
meer te kijken dan te lezen. Dat mag
je best een verarming noemen die van
grote invloed zal zijn op de vorming
van die j'Jtac mensen.

Daarom raroit eerste blaadje van ons
'Dag Boek!' van 1993 een advies om
van dit jaar een echt boekenleesjaar te
maken. Voor de kosten hoeft u het
niet te laten: een lezersabbnnement
voor een heel jaar kost maar f 31.50;
voor kinderen tot en met 17 jaar is de
bibliotheek zelfs gratis. Wie leest ont-
dekt dat je dan geen last hebt van die
vreemde situatie dat we wel meer
vrije tijd hebben maar toch meer tijd
tekort komen.

Dagboekanier
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Ruilbeurs

v N D W K

S L A G E R I J V L O G M A N

Basisbereiding roerhakken:
Kleine stukjes vlees (en groente bijvoorbeeld)
kunnen heel gemakkelijk
en snel worden
klanrgemankt in een
wndjan of in een wok. De
wadjan -de pan met oren-
wordt vooral in de
Indonesische keuken
gebruikt, de wok -niet
handvat- in de Chinese
keuken. Voor beide
pannen geldt dat de
wijde, ronde bodem van de pan (meestal
gemaakt van plaatstaal of gietijzer) maar om
weinig vet vraagt. Er zijn bovendien ook
soorten te koop die aan de binnenkant met
een anti-aanbaklaag zijn bekleed. De
temperatuur tijdens de bereiding is hoog
/.odat het vlee*s snel dichtschroeit. Het neemt
dus geen onnodig extra vet tijdens de
bereiding op. De stukjes vlees worden tijdens
het bakken voortdurend heen en weer
bewogen zodat het vlees de kans niet krijgt
aan te bakken.

U heeft nodig voor 4 personen:
300 gram varkenslappen
100 gram ontbijtspek
2 eetlepels olie
l grote ui of 2 bosuitjes
1 koolrabi
2 eetlepels sojasaus
1 kleine bloemkool of 2 struikjes broccoli
21/z deciliter runderbouillon
2 thcelepels aardappelmeel
zout
4 takjes bladselderij
250 gram mie

Varkenslappen
met bloemkool

uit de wok

Snijd de varkenslappen en het ontbijtspek in
dunne reepjes. Snijd de ui of bosuitjes in

halve ringen. Schil de
koolrabi dun en snijd
deze in dunne reepjes.
Maak van de bloemkool
of broccoli kleine roosjes.
Kook vervolgens de mie.
Fruit in een wok of
wadjang met l eetlepel
olie de ui of de bosuitjes
en het ontbijtspek. Voeg
dan de reepjes varkenslap

toe en bak deze op een hoog vuur mee. Voeg
nu de reepjes koolrabi en de bloemkool- of
broccoliroosjcs toe en bak dit alles even mee.
Voeg nu de 2 eetlepels sojasaus, zout en do
runderbouillon toe en laat het geheel in
ca. 10 minuten gaar smoren. Bind het vocht
met het aardappelzetmeel. Bak de gekookte
mie in l eetlepel olie licht bruin. Knip de
selderij fijn en roer dit met de gebakken mie
door het vlecs-groenten mengsel. Laat alles
goed warm worden.
Lekker met komkommcrvenkelsalade
aangemaakt met een dressing met rode
lombok (spaanse peper).

Voedingswaarde per portie:
Energie: ± 2175 kj (520 kcal)
Eiwit: 28 gram
Vet: 24 gram
Koolhydraten: 48 gram

Op 10 januari zal een ruilbeurs van
brouwer ij artikelen worden gehouden
in café-restaurant 'De Luifel.' Daar
kunnen allerlei brouwerijartikelen,
zoals etiketten, viltjes, glazen en fles-
sen worden geruild. Het is een ruil-
beurs, géén verkoopbeurs. De ope-
ning ervan zal worden verricht door
de burgemeester, de heer J. Ordel-
man. Brouwerijartikelen worden
door veel mensen verzameld.
Voor de beoefenaars van deze hobby
bestaat zelfs een vereniging: de BAV,
een afkorting die staat voor 'Brouwe-
rij Artikelen Verzamelaars', een ver-
eniging waarbij ongeveer 2200 men-
sen zijn aangesloten.
De BAV zal op de ruilbeurs aanwezig
zijn. De beurs zal voor de vijfde keer
in Ruurlo worden gehouden. Dat is
uniek voor Gelderland, want de
BAV-beurzen worden doorgaans
georganiseerd in Noord-Brabant,
Limburg en Noord- en Zuid-Holland.
Dat houdt verband met de aanwezig-
heid in die regio's van brouwerijen,
die dan het beschermheerschap op
zich nemen.
Dat de Ruurlose ruilbeurs ook al in-
ternationale bekendheid heeft mag
blijken uit het feit dat in 1992 bezoe-
kers uit Duitsland en België aanwezig
waren. Voor inlichtingen over deze
ruilbeurs kan men zich wenden tot de
heer H.J. Jimmink, telefoon (05752)
2452.

VENEL

Dat het hun niet lekker zit blijkt wel.
Ze maken er meteen een afkorting bij
die wel uit te spreken valt. Maar
goed, VENEL betekent: beheerders
of eigenaren helpen bij het onderhoud
van hun terrein of een onderdeel daar-
van. Broodnodig werk, maar inten-
sief. Handwerk bovendien, dat bijna
niet meer in het werkschema van hun
eigen mensen te stoppen is. Leuk
werk ook. Je bent buiten bezig met
levende natuur, helpt die natuur in
stand houden of herstellen. Dat geeft
een fijn gevoel.
Educatief, want je leert al doende
waarom en hoe je bepaalde dingen
moet doen of juist laten; welk gereed-
schap je moet gebruiken; hoe je op je
eigen veiligheid en die van anderen
moet passen. Vrijwillig. Je wordt 'al-
leen maar' beloond met warm drin-
ken, met kameraadschap en de tevre-
den lach van de beheerder. Meer toch
dan in geld is uit te drukken.

Kom dat allemaal beleven. De IVN
afdeling Lochem e.o. werkt op de
derde zaterdagmorgen van demaand
(16 januari) op een terrein van Staats-
bosbeheer aan de Muldersweg - bij
de Maandagsdijk - in Borculo. Doen
... een goed begin van 1993. Heeft
men vragen? Bel dan Kees Munster-
man in Ruurlo, tel. (05735) 3554.

Damvereniging
DCV
Onderstaand de activiteiten welke
werden georganiseerd in de periode
rond de jaarwisseling.

Nick-cup

Op 28 december werd voor de eerste
keer gesneldamd om de Nick-cup.
Deze beker is beschikbaar gesteld
door Gert Jacobs, zaaleigenaar van
De Olde Smidse en vervangt de Piet
Dekker wisselbeker die vorig jaar
door Wieger Wesselink definitief
werd gewonnen.
Henk Grotenhuis ten Harkel was
zoals vaker in onze sneldamtoer-
nooien, onaantastbaar en won 7 par-
tijen nadat hij de laatste cadeau kreeg
omdat hij als 27e en laatste binnenk-
wam.
Gerrit Wassink kwam rn^ÉB uit 8 in
de buurt. Hij verspeelde nog een
punt tegen de als 15e geëindigde Ber-
tus Nijenhuis. Als d^rde kwam Jo-
han Haijtink over de streep met 10
punten. Hij stond met Gir^tenhuis na
3 ronden als enige met 6^piten aan
kop en was dus in de vierde ronde
'aan de beurt".
Saskia Buist was de kampioen van de
eerste klasse: zij bleef de gebroeders

Kroesbergen nipt voor. De tweede
klasse werd gewonnen door John
Kuin en tenslotte werd Mark Dorres-
tijn derde klasse kampioen.

Oliebollentoernooi
Traditiegetrouw werd er 's-middags
weer om oliebollen gedamd. Vanaf
dit jaar werd het toernooi onder au-
spiciën van het districtsbestuur geor-
ganiseerd waardoor er deelnemers
uit de gehele Achterhoek aanwezig
waren.
De aanvangstijd (l uur) bleek voor
sommigen wat onduidelijk: zo ston-
den een paar DVD-jeugdspelers te
wachten op vervoer in Doetinchem,
wat dis niet geregeld bleek te zijn.
Een van de ouders bracht hen toen
maar zodat ze om 2 uur aanwezig wa-
ren. Ook de Vordense jeugd was tra-
ditiegetrouw een half uur te laat.
De 35 deelnemers waren onderver-
deeld in 6 groepen. De eerste prijs-
winnaars waren Mike Voskamp, Ro-
nald Scheffer, A. van Zuilen (Warns-
veld), Maarten Boss, Christiaan
Schieven (Warnsveld) en Marcel
Mensink (Warnsveld).

Bridgeclub BZR
Uitslagen woensdag 30 december
Groep A: 1. mevr. Schigt/de heer
Schigt 63.7%; mevr. Elferink/de heer
Bergeman 62.5%; mevr. den Hartog/
de heer Machiels 56.5%.
Groep B: 1. mevr. v.d. Vlugt/de heer
Gille 61.3%; mevr. de Bruin/de heer
de Bruin 59.5%; mevr. Broertjes/
mevr. Horstink 57.6%.

Elke woensdagmiddag in het Dorp-
scentrum/'t Stampertje. Inlichtingen
telefoon 2830.

Volleybal-
vereniging Dash
Programma: Dash A-Voorst D;
Dash B-Heeten 7.
S VS 2-Dash l; WSV 2-Dash 3; WS V
2-Dash 3; WSV 3-Dash 6; Vios 5-
Dash 5; Voorwaarts l-Dash 1; Dash
2-Wilhelmina 1; Dash 2-WIK 1;
Dash 4-Wilhelmina 2; Dash l-Vios
1; recreanten: Epse-Dash A.
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EUROPA KINDERHULP ZOEKT GASTGEZINNEN

Joegoslavisch oorlogsleed in een
Hollandse huiskamer
Drie vluchtelingetjes die verblijven in het barakkenkamp aan de Keulse Polier Holzweg.

Alma uit Joegoslavië hield de eerste nachten in Nederland haar
kleren aan. Ze sliep niet in de slaapkamer in een bed, maar beneden
in een stoel. Haar zusje Jasmine verkoos - ook geheel gekleed - de
bank in de woonkamer. Hun koffertje werd niet uitgepakt. Dat bleef
binnen handbereik naast de bank. Joegoslavisch oorlogsleed, zicht-
baar in een Hollandse huiskamer.

Vrijwillig Educatief Natuur- en
Landschapsbeheer. Altijd sta je weer
verbaasd hoe mensen dergelijke kre-
ten kunnen verzinnen.

De Joegoslavische vluchtelingetjes
Alma (6 jaar) en Jasmine (7 jaar) lo-
geerden de voorbije zomer drie we-
ken bij gastouders in Gelderland. De
eerste dagen waren er de slaappro-
blemen, maar die werden door de
gastouders met veel geduld opgelost.
Na enkele dagen durfden de beide
voor het oorlogsgeweld gevluchte
zusjes in een echt bed te gaan slapen.
En ging het koffertje open waarin
slechts een paar schoentjes, wat on-
dergoed en een pyama zaten.

Stichting Europa Kinderhulp

Na die eerste moeilijke dagen had-
den de zusjes nog drie weken lang
een fijne vakantie bij hun gastouders
in Gelderland. Ze genoten van het
mooie weer en de vrijheid en vrien-
delijkheid in ons land. De meisjes
vertrokken weer aangesterkt en vro-
lijk naar het vluchtelingenkamp in
Keulen, waar ze met hun ouders ver-
blijven. Even hadden ze van een an-
dere wereld geproefd.
De kinderen werden naar Nederland
gehaald door de Stichting Europa
Kinderhulp, die behalve Alma en
Jasmine nog 167 andere kinderen uit
Keulse vluchtelingenkampen en het
Oostenrijkse kamp Traiskirchen naar
Nederland haalde. Ruim de helft van
die kinderen waren met hun ouders

het oorlogsgeweld in het voormalige
Joegoslavië ontvlucht.

Aan vakantie toe
Het geval van Alma en Jasmine is ex-
treem. Gelukkig hadden de meeste
kinderen van vluchtelingen weinig of
geen last van oorlogsstress. £e waren
blij een keer weg te zijn uit de stin-
kende houten barakken aan de Keul-
se Polier Holzweg, of het troosteloze,
benauwde kamp in Traiskirchen.
Want ook een kind kan serieus aan
vakantie toe zijn!
Dat geldt ook voor de ruim 3.000 an-
dere kinderen die via Europa Kinder-
hulp elk jaar aan een fijne vakantie bij
gastouders geholpen worden. Het
gaat om ruim 500 Nederlandse kin-
deren, ongeveer 700 Franse kinde-
ren, ruim 1.000 Duitse kinderen en
de rest komt uit Engeland, Noord-
lerland, Oostenrijk en het voormali-
ge Tsjechoslowakije.

Misbruikt
Veel kinderen hebben thuis te ma-
ken met armoede en eenzaamheid.
Ze komen uit krottenwijken waar je
zonder gevaar niet buiten kunt spe-
len. Sommigen zijn misbruikt en
mishandeld, anderen hebben nooit
een normaal gezinsjeven gekend. De

Noord-ierse kinderen zitten hun hele
leven al in een geweldsspiraal. En
veel kinderen uit het voormalige
Oostblok hebben gezondheidspro-
blemen omdat ze in immens vervuil-
de gebieden wonen.

Gastouders
Om die kinderen aan een drieweekse
vakantie in Nederland te helpen,
zoekt Europa Kinderhulp' gastou-
ders. Een groot aantal gastouders van
vorig jaar heeft zich al weer opgege-
ven en hun gastkind voor weer een
vakantie gevraagd. Maar toch zijn er
elk jaar nieuwe gastouders nodig.
Want er zijn nog zo veel kinderen aan
vakantie toe!
Wie geïnteresseerd is, krijgt uitvoe-
rig alle informatie. Dat gebeurt on-
der meer tijdens een huisbezoek van
een Kinderhulpmedewerker. Na het
huisbezoek hoeft men pas te beslis-
sen of men een kind wil uitnodigen.
Overigens staan tijdens de vakantie
van het kind de 300 vrijwilligers van
Europa Kinderhulp, dat zelf ook al
het reisgeld bijeen moet zien te krij-
gen, paraat om bij eventuele proble-
men in te springen.

Kan om welke reden dan ook geen
vakantie aan een kind worden aange-
boden maar is er wel de bereidheid
voor financiële steun, dan kan dat
ook. Het gironummer is 1582300 ten
name van Stichting Europa Kinder-
hulp regio Gelderland te Oldebroek.

Belangstellenden kunnen zich melden
hij: Jan en Ans Teunissen, telefoon
05736-1202 of by Cees en Lidy de Vis-
ser, telefoon 08350-24217.
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Jubilarissen Vordens Mannenkoor Betaling abonnementsgeld
vanaf donderdag 17 december 1992
tot 15 januari 1993

Het abonnementsgeld voor 1993 voor Contact ed. Vorden bedraagt

f 36,- inklusief 6% BTW
als u voor 15 januari 1993 betaalt.

Betaalt u na 15 januari (ook girobetalers) dan brengen wij u f 5,- administratiekosten in
rekening.

U VERDIENT DUS F 5,- als u vóór 15 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
NIEUWSTAD 30 POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

In het voorbije jaar hebben drie leden van het Vordens Mannenkoor
een mijlpaal gepasseerd. G.A.W. Schepers en B.R. Eykdkamp
beide meer dan 40 jaar lid en J.H.H. Besselink meer dan 25 jaar lid,
werden ter gelegenheid daarvan afgelopen maandag op de eerste
repetitie-avond van het Vordens Mannenkoor in 1993 gehuldigd.
De bijeenkomst in het Dorpscentrum, dat toch al een extra gezellig
tintje had ter gelegenheid van het nieuwe jaar, kreeg daardoor een
echt feestelijk karakter.

De vertegenwoordiger van het Ko-
ninklijk Nederlands Zangersver-
bond, H. Kolthoff, sprak de jubilaris-
sen toe waarna hen de onderschei-
dingen in de vorm van de KNZV-
speld en de bijbehorende oorkonden
werden uitgereikt.
Ook de voorzitter van het Vordens
Mannenkoor - Bart Krijt - die zelf
net de 10 jaar lidmaatschap gepas-
seerd was, sprak lovende woorden
aan het adres van de jubilarissen.

De sprekers memoreerden dat alle
drie jubilarissen zeer trouwe leden
zijn van het mannenkoor. Slechts bij
hoge uitzondering zullen ze door
overmacht een repetitie of uitvoering
missen. Dat zijn het type leden waar-
op een mannenkoor gebouwd is. Dat
het naast trouwe en enthousiaste
zangers zijn, moge blijken uit het feit
dat ze toevallig alle drie ook nog lid
zijn van het katholiek kerkkoor Can-
temus Domino. Het koor is dan ook

L.H.G. Westerbroek:

Nieuwe directeur Woningbouw-
vereniging 'Thuis Best'
Met ingang van l januari is tot directeur van de Woningbouw-
vereniging 'Thuis Best' te Hengelo/Vorden benoemd, de heer
L.H.G. Westerbroek. Betrokkene is vanaf 1981 werkzaam ge-
weest bij de Directie Volkshuisvesting in de provincie Gelder-
land te Arnhem. Laatstelijk was hij werkzaam in de functie
van seniorinspecteur en belast met het onderzoek bij toegela-
ten volkshuisvestingsinstellingen.

De benoeming van de heer Wester-
broek houdt verband met de verzelf-
standigingsoperatie van de Woning-
bouwvereniging en dit proces is een
uitstraling van het totale decentralisa-
tieproces van de volkshuisvesting
naar zowel de gemeenten en de wo-
ningbouwverenigingen. Het hierop
betrekking hebbende Besluit Beheer
Sociale Huursector wordt met ingang
van l januari 1993 van kracht en
heeft vergaande gevolgen voor zowel
de bedrijfsvoering van de vereniging
als voor het bestuurlijke apparaat.
Vanaf 1991 is men binnen de woning-
bouwvereniging gestart met dit pro-
ces en men is thans in een fase geko-
men dat vrij veel executieve taken
van het bestuur naar de organisatie

overgeheveld zullen worden. Een-
zelfde traject is van toepassing op de
ledenraad, die op haar beurt de direc-
te verantwoordelijkheid heeft gelegd
op de schouders van het bestuur en
als hoogste orgaan binnen de vereni-
ging achteraf toetst op basis van re-
sultaten. Dit sturen op afstand wordt
aan heleind van 1993 geëvalueerd.

Het geheel aan activiteiten, gericht
op de primaire taakstelling van de
woningbouwvereniging i.c. de socia-
le huurders, wordt vanaf l januari on-
der supervisie van de heer Wester-
broek verder uitgewerkt. Tijdens een
bijeenkomst op vrijdag 8 januari zal
de heer Westerbroek als directeur
worden geïnstalleerd.

J. Papperse erelid muziek-
vereniging Concordia
Zondagmorgen gaf de muziekvereniging Concordia in een goed
gevulde zaal van het Dorpscentrum haar traditionele nieuwjaars-
koffieconcert. Nadat het harmonie-orkest onder leiding van Hans
Kraxner had geopend met 'Uren, dagen, maanden, jaren', heette
voorzitter Peter Kraayeveld de aanwezigen welkom waarna hij een
terugblik gaf op het afgelopen jaar.

Solistisch werk was er daarna te ho-
ren van Mark Heuvelink op banton
met het nummer The Cavalier. Dit
•examenstuk voor het U-diploma
werd met een gul applaus beloond.
Vervolgd werd met het themanum-
mer uit de film Out of Africa en een
charleston met solo's van klarinet,
trompet, bas en altsax. De drumband

bracht op correcte wijze een viertal
nummers ten gehore.

Tijdens dit concert werd afscheid ge-
nomen van instructeur J. Papperse.
Gezien de grote verdienste voor
Concordia (onder andere voorzitter,
dirigent, opleider leerlingen en in-
strukteur) werd de heer Papperse be-

bijzonder blij met deze enthousiaste
zangers waarop je kunt rekenen.
Voor de echtgenotes van de jubilaris-
sen die toch ook achter de hobby van
hun man moeten staan en maar moe-
ten accepteren dat er op maandaga-
vond eerst repetitie is en dan mis-
schien wat anders, was er een mooie
ruiker. Ook Bernard Eykelkamp die
als vrolijke vrijgezel trouw is aan het
Vordens Mannenkoor, werd met een
bloemetje bedacht.

Hierna werden voor de tweede keer
op deze avond de handen van de ju-
bilarissen en hun echtgenotes ge-
schud door de andere koorleden en
hun aanhai^ Als afsluiting van de
huldiging ^^den zij door het koor
toegezongen met het vierstemmige
'Zij leven lang'.

Gerard Schepers sprak namens de ju-
bilarissen een kort dankwoord.

noemd tot erelid van de vereniging.
Een en ander ging vergezeld met het
aanbieden van een attentie en een
groepsfoto, aangeboden door de
drumband.
Na de pauze werd een Oostenrijkse
sfeer gecreëerd met nummers zoals
Czechen Polka, Frühling auf der Alm
en de Weinschenke Polka.
Nadat voorzitter Kraayeveld de aan-
wezigen had bedankt voor de belang-
stelling en een ieder had uitgenodigd
voor de uitvoering van 8 mei aan-
staande, werd het koffïeconceit pas-
send besloten met de Radetzky
Mars.

Expositie in de
bibliotheek
Helene de Klerk-Temminck expo-
seert van 11 januari t/m 6 februari in
de bibliotheek met schilderijen en
keramiek. Zij genoot haar opleiding
aan de academie voor beeldende
kunsten te Groningen. Van 1965 tot
1970. Dat was haar mooiste schoolpe-
riode. Deed daar de vrije richting en
kreeg dus te maken met allerlei ma-
teriaal. Het werk dat hier in de biblio-
theek hangt is heel gevarieerd. Daar
is ze dol op om zo te werken. Ze
houdt van direct werk. Geen geklun-
gel met foto's of een ellenlange serie.

Gewoon midden in de natu^ zitten
is het allermooiste. Het is r^pls een
portret in levende lijve. Beweging
licht en donker, kleur en geluid.

Het keramiek is vervaardigd uit be-
staande vormen en uit voojto naar
eigen idee. Hier geldt in rSËdzaak
de onder- en opglazuurtechniek.
Sinds enkele jaren is zij in het bezit
van een pottenbakkersoven.
Als men les wil nemen, kan men al-
tijd bij haar terecht. Ze geeft al vele
jaren teken- en schilderlessen. Op-
glazuurtechniek kan men ook leren
bij haar. Wil men alleen maar potjes
leren bakken, dan geeft ze het advies
om naar een goede pottenbakker te
gaan om daar het vak te leren.

Helene is getrouwd en moeder van
vier kinderen. Haar oudste dochter is
nu inmiddels tweedejaars studente
aan de kunstacademie te Kampen.

GROEP VORDKN

Woensdag 30-12-'92 werd de politie
gewaarschuwd toen op de Overweg
in Vorden een onenigheid tussen twee
personen uit de hand dreigde te lopen.
Bleek dat een van de betrokkenen,
een 32-jarige man uit Diepenheim,
nog straf moest uitzitten. Toen hij dat
hoorde nam hij de benen maar kon
hiermee niet voorkomen dat hij werd
aangehouden. Hij raakte hierbij licht
gewond. De man moest nog 81 dagen
uitzitten bij justitie.

Vernielingen met Oud en
Nieuw

Tijdens de jaarwisseling, die rustig
verliep in Vorden, werden enkele ver-
nielingen gepleegd. Bij het station
werd door een grote groep jongeren
vuurwerk afgestoken, waarbij de tele-
fooncel en het wachtlokaal van de NS
het moesten ontgelden. Dankzij het
feit dat deze objekten redelijk bestand
zijn tegen vandalisme, ging het niet

kapot. Door wie de overlast werd ver-
oorzaakt is niet bekend geworden.
Bij de Amrobank aan de Raadhuis-
straat werd de geldautomaat vernield
doordat er vuurwerk in afgestoken
werd. De schade loopt in de duizen-
den guldens. De politie is nog bezig
met het onderzoek in deze zaak. Men-
sen die inlichtingen kunnen verstrek-
ken met betrekking tot deze zaak
worden dringend verzocht zich te
melden bij de politie.
Bij het postkantoor werd een brieven-
bus vernield.

Op maandag 4 januari werden bij een
verkeersongeval twee voertuigen zo-
danig beschadigd dat ze afgesleept
moesten worden. Er raakte bij deze
aanrijding niemand gewond. Een be-
stuurder die vanaf de Zutphenseweg
linksaf de Strodijk op wilde rijden
verleende hierbij geen vrije doorgang
aan de tegenligger die-vanuit de rich-
ting Zutphen over de Zutphenseweg
aan kwam rijden.

Hartelijk dank aan alle mensen die mogelijk hebben gemaakt dat de actie
'Help Bosnische vluchtelingen' een succes geworden is, in het bijzonder
defam. Disbergen voor hun grote inzet.

Mirko en Mar ja.

Adressen van de politie
Bureau van politie, basiseenheid IJsselstreek-oost
Prins Bernhardweg 25, 7241 DH Lochem, telefoon 05730-54931
Postbus 46, 7240 AA Lochem, telefax 05730-57829

Bureau van politie te Vorden
Raadhuisstraat 5, 7251 AA Vorden, telefoon 05752-1230

Het alarmnummer: 06-11

Het politietelefoonnummer van Vorden is en blijft 1230. Dit nummer
is dag en nacht bereikbaar. Indien op het politiebureau te Vorden nie-
mand aanwezig is, wordt u automatisch doorgeschakeld naar de cen-
trale meldkamer van de regio Gelderland noord-oost, gevestigd te
Apeldoorn. Voor niet al te belangrijke zaken wordt verzocht te wach-
ten tot de bureau-openstellingstijden.

(ADVERTENTIE)

Nieuwjaarsconcert „De leselkapel"

De leselkapel zal op zondag 10 januari haar nieuwjaarsconcert geven onder leiding van dhr. Ketz in de schouwburg te
Doetinchem. Aanvang is 11.00 uur. Zaal open 10.30 uur. Entree f5,—. Kinderen f2,50.



VEEL MENSEN TWIJFELEN:

Moet ik een huis huren of zal
ik een huis kopen?
Wat is wijs: een huis huren, of een huis kopen? Veel mensen
die van plan zijn een (nieuw) huis te betrekken, worstelen met
deze vraag. De twijfel is begrijpelijk, want de economie draait
in sommige sectoren minder goed, de rente is relatief hoog en
de huizen zijn duur.
Desondanks blijft het toch voor veel mensen aantrekkelijker
om een huis te kopen in plaats van te huren.

Waarom kopen?

Kopen kan om de volgende redenen
interessant zijn:

— Een huis kopen is eigenlijk een
vorm van sparen. Het bezit van
een huis is, door de jaren heen, een
waardevaste belegging gebleken.

— Een huis kopen is, zeker op ter-
mijn gezien, vaak goedkoper dan
huren. Dat komt onder meer om-
dat de huur jaarlijks wordt ver-
hoogd.

— De overheid stimuleert het bezit
van een eigen woning. Dit bete-
kent dat eigenaren van een woning
bij overheidsmaatregelen meer
worden ontzien dan huurders.

Kopen heeft dus steeds vaker de
voorkeur. Wel is heel belangrijk dat u
zich van tevoren goed laat informe-
ren. Daarbij is het van belang goed te
bekijken wat precies de financiële
consequenties zijn van huren of ko-
pen.
Neem geen genoegen met een stan-
daard-verhaal, maar ga naar uw bank,
en laat een deskundige voor u uitreke-
nen wat het gunstigst is.

De hamvraag die veel mensen zich
stellen is: „kan ik het nieuwe huis, en
de vaste lasten die daarbij horen, wel
betalen?" Ook om daar achter te ko-
men doet u er verstandig aan een ex-
pert te raadplegen. Dat kost niks; bij
de bank helpen ze u graag. Zo kan de
Rabobank met behulp van een geau-
tomatiseerd rekenprogramma heel
snel duidelijke cijfers aanbieden over
uw specifieke situatie. Woonlasten
kunnen worden vergeleken en allerlei
vragen kunnen heel concreet worden
beantwoord.
Stel bijvoorbeeld dat u per maand
f 800,— huur betaalt. En jaarlijks
wordt de huur gemiddeld met 3% ver-
hoogd. Dan kunt u laten berekenen
hoeveel huur u over bijvoorbeeld der-
tig jaar betaalt. Met dit bedrag had u
ook een hypotheek kunnen afbetalen

en had u geïnvesteerd in een stukje
eigen vermogen. De hoogte van het
hypotheekbedrag dat hierbij aansluit,
kan exact door het computerprogram-
ma worden berekend.

Twee-verdieners

Ook biedt het rekenmodel bijvoor-
beeld nauwkeurige informatie over
de maximale hypotheek-hoogte in
geval van twee inkomens (twee-ver-
dieners). Het belangrijkste bij het ko-
pen van een huis is dat u zich goed
oriënteert. De Vereniging Eigen
Huis, die de belangen bewaakt van de
woningbezitters, benadrukt dit keer
op keer. Er bestaan meerdere soorten
hypotheken. Neem geen genoegen
met een standaard-hypotheek. Tegen-

ULFT. DINXPERUO, AALTEN. WINTEKSWVH,
UCKTENVOORpE,RUUiaO,ÖBERGEN/LOCHENl

woordig is het mogelijk de lening
volledig af te stemmen op uw speci-
fieke situatie. Specialist op dit gebied
is de Rabobank, de grootste hypo-
theekverstrekker van Nederland.
Voor goede raad kunt u er vrijblij-
vend terecht.

Kleding-
inzameling
Max Tailleur-
stichting
Ook in het nieuwe jaar zamelt de Max
Tailleurstichting weer kleding in. Dit
ten behoeve van de kurreizen voor de
reumapatiënten. Voor deze regio kan
men kleding inleveren bij fam. Voort-
man, de Boonk 23, Vorden of Jan Tij-
dink, Sarinkkamp 43, Hengelo
(Gld.), tel. (05753) 3044. Met hem
kan men ook overleggen over even-
tueel ophalen.

JANUARI:
6 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
6 HVG Wichmond, Nieuwjaars-

avond
7 PCOB Nieuwjaarsvisite
7 Bejaardenkring, Dorpscentrum
8 ANBO Speciale Nieuwjaars-

bijeenkomst in het Stampertje
8 SWOV Open Tafel 'de Wehme'

11 ANBO Klootschieten op de Gold-
berg

11 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
11 Vrouwenclub Medler, Louise Tel-

man, knutselen
12 Soos Kranenburg, Nieuwjaar en

gymnastiek
13 Welfare, Handwerken 'de Weh-

me'
13 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
15 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
18 ANBO Klootschieten op de Gold-

berg
18 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
19 Plattelandsvrouwen, Doe-middag
19 NCVB, Mevr. de Bruin
20 HVG Dorp, Jaarvergadering
20 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
20 HVG Wichmond, Jaarvergade-

ring
20 Plattelandsvrouwen, Jaarvergade-

ring
21 PCOB Spelmiddag in de Wehme
21 Handwerkdoedag, Ned. Bond v.

Plattelandsvrouwen in Dorpscen-
trum

21 Bejaardenkring, Dorpscentrum
21 HVG Wildenborch, Jaarvergade-

ring
22 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
22-23 Toneeluitvoering in 't Ludge-

rusgebouw
25 ANBO Klootschieten op de Gold-

berg
25 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
25 Vrouwenclub Medler, dhr. Klein

Hesselink, dia's
26 Soos Kranenburg, Jaarvergade-

ring en gymnastiek
27 Bejaardensoos, Vierakker-Wich-

mond
27 Welfare Handwerken 'de Wehme'
27 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
29 SWOV Open Tafel 'de Wehme'

FEBRUARI:
1 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
2 Plattelandsvrouwen, Doemiddag

in het Dorpscentrum
3 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
3 HVG Wichmond met KPO
4 Handwerkdoedag, Ned. Bond v.

Plattelandsvrouwen in Dorpscen-
trum

4 Bejaardenkring, Dorpscentrum
5 Plattelandsvrouwen, Culturele

avond in de Herberg
5 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
8 Vrouwenclub Medler
8 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
9 Soos Kranenburg
9 Plattelandsvrouwen in de Roskam

te Gorssel
10 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
10 Welfare Handwerken 'de Wehme'
12 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
15 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
16 NCVB Jaarvergadering
17 HVG Dorp Mr. Rogmans, Een

dag uit het leven van een rechter
17 HVG Wichmond
17 Plattelandsvrouwen, dia's de Ber-

kel in de Herberg
17 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
18 HVG Wildenborch, Jubileum-

avond
18 Bejaardenkring Dorpscentrum
19 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
22 Vrouwenclub Medler
22 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
23 Soos Kranenburg, Karnaval
24 Welfare Handwerken 'de Wehme'
24 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
26 SWOV Open Tafel 'de Wehme'



Nog t/m
15 januari

f5,-
verdienen

Betaal nu
CONTACT

Za. 16 januari
GEHOORZAAMHEIDS-

CURSUS
voor huishonden

en tevens
PUPPYCURSUS
Aanvang 15.00 uur

Inl.: H. Lichtenberg,
tel. 05753-2042 of

A. Peters,
tel. 08344-1436

Ten Cate en
Hollandia

ONDERGOED
voor DAMES en HEREN

Onze totale DAMES & HEREN

WINTERCOLLECTIE

KORTINGEN TOT 70%
moclecentrum

a/d Zutphenseweg heeft het.

Ion nissen
ruurlo

Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo
Telefoon : 05735 - 1438

KOM KIJKEN
EN DOE UW
VOORDEEL

OPRUIMING
LAARZEN v a f 39,—

SCHOENEN va f 98,—

TRUIEN va.39,—

LODEN JASSEN va f 129,—

OVERHEMDEN v a f 25,—

Wapen- en
sport-
handel

Steeds doeltreffend

Zutphenseweg 9 - Vorden - Tel. 05752-1272

Werk voor
opgeruimde

mensen

Eijssink
SCHOO ĴMAAKORGANISATIE

Kwinkweerd 6a

7241 CWLochem

05730-51289

SCHOONMAKEN LEVERT

SCHOON GELD OP!

Bij ons kunnen jongeren &

volwassenen in Vorden meteen

beginnen.

Schoonmaken in de avonduren.

Loon, vakantiedagen etc., volgens

CAO.

Interesse? Schrijf dan naar

nevenstaand adres of bel naar mevr.

C. van Thiel. Tel. 05750-22471.

• • • • •

Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter
voldoening aan het bepaalde in de inspraakverorde-
ning ruimtelijke plannen en stadsvernieuwing, bekend
dat vanaf 11 januari 1993, gedurende 14 dagen, ter
gemeentesecretarie, afdeling ruimtelijke ordening c.a.
(Koetshuis) ter inzage liggen de voorontwerp-bestem-
mingsplannen 'Het Jebbink 1992' en 'Wichmond
1992,no. 1'.

Het eerstgenoemde bestemmingsplan heeft betrek-
king op het aan een particulier in eigendom toebeho-
rend perceel het Jebbink 10 en regelt de wijziging van
de bestemming 'Verpleeginrichting' in een bestem-
ming voor woondoeleinden.

Het tweede plan heeft betrekking op het perceel Ba-
ron van der Heijdenlaan 1 waarbij de bestemming 'in-
dustrieterrein' wordt gewijzigd in een bestemming
voor woondoeleinden.

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belang-
hebbenden eventuele bezwaren (schriftelijk) kenbaar
maken aan hun college.

Zij die de wens daartoe te kennen geven, zullen in de
gelegenheid worden gesteld over de plannen van ge-
dachten te wisselen met daartoe door ons aangewe-
zen ambtenaren.

Vorden, 7 januari 1993.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,

Mr. A.H.B. van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat de
gemeenteraad in zijn vergadering van 22 december
1992 heeft besloten invulling te geven aanhet volume-
besluit 1993, Wet stads- en dorpsvernieuwing, en wel
als volgt:
a. woningverbetering

(hfdst. 2 subsidieverordening) f 15.000,-
b. monumenten en herstel rieten daken

(hfdst. 3) f 65.000,--
c. midden- en kleinbedrijf (hfdst. 4)
d. overige steun (hfdst. 5)
e. gemeentelijke activiteiten, te weten bijdrage

in verplaatsing transportbedrijf Woltering
f 112.000,--

f 192.000,-

Vorden, 7 januari 1993.
De burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

Vrijdag 8 jariuari
KLAVERJASAVOND

Aanvang 20.00 uur

Café-Restaurant

't Wapen
van 'tMedler
Ruurlosewegll4
Vorden
Tel. (05752) 6634

OPRUIMING
MATRASSENVOORDEEL

WIJ VEGEN DE VLOER AAN
MET DE TAPIJTPRIJZEIM!

Polyether SG 40 Soft
80 x190 198.
90 x 200 249.
140x200 398.
Ook leverbaar in tussenliggende
maten

MODERNE RUITEN EN
STREPEN DIVERSE KLEUREN
140 OF 150 BREED
NU ...A-. ..19.95

UNISILK van 44.95 NU ....24.95
KINDERDESSIN "PHANTASIE"
NU . ..7.95

Binnenveringsmatras
80 x190 219.
90 x200 265.
140x200 419.
Ook leverbaar in tussenliggende
maten

Pirelli
schuimrubbermatras
80 x190 530.
90 x200 595.
140x200 945.
Ook leverbaar in tussenliggende
maten

Marcu^ette met loodveter
VITRTOEVOORDEEL
150 hoog nu 7.95
180 hoog nu 9.95
210hoognu 11.95
300 hoog nu 15.95

Spreien
Eénpersoons van 75.- nu .... 49.-

Handweeftafelkleden
140x170 UITZOEKEN
NU .. ..49.95

HELMINK
meubelen
VORDEN/ TEL. 05752 - 1514 ZUTPHENSEWEG 24

EIBERGEN/ TEL. 05454 - 74190 J. W. HAGEMANSTRAAT 3

Veren Hoofdkussen
nu per stuk 19.95

2 voor O O."

HELMINK MAAKT HET MOOIER BIJ U THUIS

BEKENDMAKING

Beheersplan IJsseluiterwaarden
Gedeputeerde Staten van Gelderland maken
ingevolge artikel 18 van de Regeling beheers-
overeenkomsten 1988 bekend dat zij op 15 *
december 1992 het Beheersplan voor het het
beheers- en reservaatsgebied IJsseluiterwaarden
(herziening) hebben vastgesteld. Dit beheersplan
behelst alle begrensde relatienotagebieden in de
IJsseluiterwaarden. De reeds vigerende Beheers-
plannen Wilpse Uiterwaard (1985, herzien
1991), Rammelwaard (1987), Hoenwaard (1988)
en IJsseluiterwaarden (1989) zijn hierin opgeno-
men met een aantal uitbreidingen.

Een en ander betekent dat ondernemers die
gronden in eigendom en/of gebruik hebben in
deze gebieden, de mogelijkheid hebben om op
basis van vrijwilligheid beheersovereenkomsten
te sluiten met het Bureau Beheer Landbouw-
gronden van het ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij.

provincie

Gl DEiRLAND

De overeenkomsten kunnen ingaan per l januari
1993. In voorkomende gevallen dient de ver-
pachter de overeenkomst(en) mede te onderte-
kenen.

Ondernemers die een beheersovereenkomst
wensen aan te gaan, kunnen aanvraagformulie-
ren verkrijgen bij het Bureau Beheer Landbouw-
gronden, Rosendaalsestraat 64 te Arnhem. Op
genoemd adres liggen ook exemplaren ter inza-
ge van het vastgestelde beheersplan, alsmede de
Algemene Voorwaarden tot het aangaan van
beheersovereenkomsten.

De vigerende Beheersplannen Wilpse Uiter-
waard, Hoenwaard en IJsseluiterwaarden zijn
bij deze ingetrokken.

Voor nadere informatie kan men zich wenden
tot de heer Seesink van het voornoemde
bureau, telefoon 085-579344.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
dr. J.C. Ter/ouw - voorzitter
drs. C.P.A.G. Crasborn - griffier

Vinyl 200 breed
diverse dessins ^Q QI-
nu van 49.-59.-voor .£,«/.«/9

Parade tapijt
400 breed van 235.-
voor
LEGGEN GRATIS

198.-

Slaapkamertapijt
turbo 400 breed
oplegklare rug
van 89.- nu voor
LEGGEN GRATIS

59.-

Esfera laminaat

ö9.~ per m2

8 mm MDF
in 12 kleuren
nu voor .

Meer dan 300 tapijtcouponnen in
40O en 500 breed van 1 meter tot 12
meter. Meet snel uw kamer want uw
maat is er vast bij! Alle tapijten
worden gratis gemeten en gelegd
(uitgezonderd trappen en
couponnen).

ALL-SEASON
DEKBED
KATOENEN TIJK MET POLYESTER
HOLVEZEL VULLING

opruimingsprijs
eenpersoons 140 x 200 * ̂ Q
van 129.-voor 1USJ.-
tweepersoons 200 x 200 «• /»•-
van 195.-voor IOD.~
lits-jumeaux 240 x 200 ,• QQ
van 235.- voor . .1 Ï/O. -

••
•
•

1
1

•
1

1
•

_•_
•_•
•

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat vanaf
vrijdag 8 januari 1993 voor eenieder ter gemeentese-
cretarie ter inzage ligt het door Gedeputeerde Staten
van Gelderland bij hun besluit van 23 december 1992,
no. RG92.72391 onherroepelijk goedgekeurde beste-
mingsplan 'Buitengebied 1982, nr. 4'.

Dit plan heeft betrekking op de uitbreiding van het
agrarisch bouwperceel op het perceel Oude Zutphen-
seweg 5a te Vorden.

Vorden, 7 januari 1993,
De burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTHfflO" 3 RUURLO 05735-1161



mode voor
het héle gezin

üïmtc
fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR

WIJ WiNSEN IEDEREEN EEN ZEER
VOORSPOEDIG EN GEZOND 1993!

enmaiig

opruiming.
•

De WinteHcleding is nu yV
rigoureus afgeprijsd. ^

•

LOOP EVEN BINNEN

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

2 bos Narcissen 5,95

10 Poten 10,-
Kalkoenf Net 100 gram 1,55

Lever 5,50 per KNO
u

at POE E HOFFMAN

SA

EUROPESE

Hoe verwoest
ik mijzelf?
Houd uzelf onder druk. Maak
elk uur van de dag een af-
spraak. Laat in uw agenda
geen tijd voor een adempauze.
Bemoei u met alles, in uw werk,
maar ook thuis.
Vermijd lichaamsbeweging.
Fiets nooit en loop nooit de trap
op.
Laat werk en ontspanning sa-
mengaan. Als u een collega
heeft die tot uw vriendenkring
behoort, praat dan met hem in
uw vrije uren ook hoofdzakelijk
over het werk. Drink een borrel
met een zakenrelatie. Ga brid-
gen bij een goede klant. Wie
weet waar het goed voor is.
Combineer uw vakantie met
een bezoek aan een bedrijf in
uw branche. Neem enig werk
mee zoals u dat ook elk week-
end doet.
Beheers u onder alle omstan-
digheden, hoe grof collega's
ook tegen u optreden. Blijf
vriendelijk, toon dat u 'incasse-
ringsvermogen ' bezit.
Ga consequent laat naar bed,
avond aan avond. Slapen is
tijdverspilling.
Gun uzelf zelden een aardighei-
dje: een bioscoop, een boek of
een plaat.
Drink veel, eet veel. Maak van
zoveel mogelijk maaltijden za-
kenlunches. Als dat een keer
niet lukt, werk dan door terwijl
u eet.
Bezoek een dokter alleen als u
klachten heeft. Een periodiek
medisch onderzoek is voor
zwakkelingen.

C' V
k - w l l w l »_wk —

\f SPECIALITEITEN §
$> Grenzeloos Lekker ^

<$^ Vers van de Warme Bakker. £>
'^ Dat proeft U! <̂2>

$
N
(D

^r ^ ^
&

ti ti
; ft ti
| * ti * -j
Gold Korn, Wadden

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt af 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD

VOORKOM FOUTEN.
GEEF UW ADVERTENTIE
SCHRIFTELIJK OP OF
KOM EVEN LANGS
OP ONS
KANTOOR!/

Zo' n fijne warme
half wollen

ONDERBLOUSE
koopt u bij

aan de Zutphenseweg

Neem geen onnodige

risico's
Huur en koop uw

SKI'S
bij (Erkend wintersport-

specialist
F.S.N, en Ned. ski-ver.)

L O C H E M
k Zuiphenuwig 2. Lochem, 05730 54189

KERKSTRAAT 6 - GROENLO - TEL: 05440 - 61308

jcmucftiri

TRAIN BAND

NIEUWE BUSDIENST
SILVOLDE en TER BORG
heen 21.10 - 21.15 / retour 02.20
VOOR BUS INFORMATIE B EL: 05440 • 64145

TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

ALLES VOOR UW AUTO

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

CURSUSSEN
JAN. '93

COMPUTER/
ADMINISTRATIEF

Eerste vrijblijvende informatielessen:

LICHTENVOORDE PILLEN "T ZWAANTJE':
wo. 20-1

CH19-1
do21-l
do21-l
vr22-l
dl. 19-1

wo 20-1
wo 20-1
do 21-1

ma-vr

Computerboekhouden
Computercursus beginners

Comp.cursus gevorderden

Tekstverw. WP5.1 beginners

Tekstverw. WP 5.1 gev.

Basiskennis Boekhouden
Huiswerk- en studiebeg.

EIBERGEN ZALENCENTRUM 'DE KLOK':
Comp.cursus beginners ' ma 18-1
Tekstverw. WP 5.1 beginners ma 18-1
Basiskennis Boekhouden di!9-l

VORDEN 'DORPSCENTRUM':
Comp.cursus beginners di!9-l
Tekstverw, WP 5,l beginners di!9-l

Basiskennis Boekhouden ma 18-1

19.00
20.30
19.00
20.30
13.30
9.30

19,00
9.30

20.30
19,00
15.30

19.00
20.30
19.00

19.00
9.30

20.30
19.00

19.00
9,30

20.30
19.00

9.30
19.00

GENDRINGEN CAFETARIA 'TE PAS':
Comp.cursus beginners do 21-l
Tekstverw. WP5.l beginners do21-l

do21-l
Basiskennis Boekhouden do 21-l

ZELHEM CAFE-REST. 'DE BRINK':
Tekstverw. WP 5.1 beginners vr22-l
Basiskennis Boekhouden wo20-l

Inlichtingen:

05443-75140 _
Instituut

WALLERBOS
Evert Heusinkveldstr. 2
713.1 ZG LICHTENVOORDE

VOOR DEELNAME AAN DE l E VRIJBLIJVENDE
INFORMATIELES GRAAG TEL. OPGAVE

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VORDEN

REULING
SLAGMAN

TELEFOON 05752-3618/1511 BGG 08347-81366


