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Pastoor J. van Zeelst
koperen jubilaris
Op l november vierde pastoor J. van
Zeelst zijn koperen pastoorsjubileum in
Vorden/Kranenburg. Immers per l mei
1981 werd hu door de bisschop als pas-
toor benoemd in de gezamenlijke paro-
chie van St. Antonius van Padua en
Christus Koning als opvolger van M.J.
v.d.Werf.

De gebeurtenissen volgden elkaar in
die tijd wel in rap tempo op, want de ei-
genlijke inhuldiging vond al op 26 april
plaats, dus nog voor de datum van be-
noeming. Het koperen jubileum hoopt
men a.s. zondag 7 november, de feest-
dag van St. Willibrord, in de Christus
Koningkerk te Vorden te vieren.
Pastoor van Zeelst heeft het afgelopen
ruime decennium zijn opbouwende
taak niet alleeft figuurlijk maar ook in
concreto aangepakt: in 1981 direct al
met de sacristie in Kranenburg, in 1984
met de kerk in Vorden, in 1985 met de
restauratie van de toren in Kranenburg
en nu weer met de lopende restauratie-
fase in Kranenburg waarbij het glas-in-
lood geheel wordt opgeknapt en aller-
lei natuursteenwerk wordt herzien.
De kerkopbouw en het in stand hou-
den in meer abstrakte zin is dat deel
van de pastoorstaak waarvoor hij ook
wel pastor (herder) wordt genoemd .Te-
genwoordig associeert men 'herder'
wel met het zitten op een steen en daar-

bij in de gaten houden van de kudde
dat graast in een vredig dal. Makke
schapen, kalme baan. Maar reeds in
een vroeg stadium van zijn pastoor-
schap stond hij aan de wieg van allerlei
raden en commissies. Om te beginnen
de Parochieraad die mede door zijn
toedoen uitgroeide van voorlopige
praatgroep tot de beleidsbepalende
raad van nu.
Het kerkbestuur en de parochieraad
maken zich wel zorgen over de toe-
komst. Het is lang niet overal meer zo
dat parochies 'bemand'zijn met een ei-
gen priester. Samenwerkingsverban-
den tussen parochies in het dekenaat
zullen dan nodig zijn. Allerlei aktivitei-
ten van mensen en voor mensen zullen
dan echt door vrijwilligers gedragen en
geïnspireerd moeten worden, veel
meer dan nu het geval is.

Vanwege deze toch niet onverdeeld
rooskleurige toekomstvisie vinden het
kerkbestuur en parochieraad het van
groot belang dit koperen pastoorsjubi-
leum te vieren. Men nodigt alle paro-
chianen en belangstellenden uit de
feestelijke Eucharistieviering op zon-
dagmorgen 7 november mee te vieren.
Na afloop van de dienst is er in de
Christus Koningkerk en parochiezaal
een receptie alwaar de jubilaris de
hand kan worden geschud.

Algemene
Nederlandse Bond
Ouderen
De Stichting Welzijn Ouderen Vorden is
een organisatie die stelselmatig tracht in
te spelen op diverse vragen en behoeften
van Vordense senioren. Binnen dit kader
zijn in de loop der jaren diverse activitei-
ten in gang gezet die inmiddels een suc-
ces blijken te zijn. De voortgang hiervan
is in overwegende mate afhankelijk van
de beschikbaarheid en inzet van vrijwilli-
gers.

Woorden van deze strekking formul-
eerde mevr. L. van Uden-te Woerd tij-
dens haar inleiding voor de leden van
de Algemene Nederlandse Bond Oud-
eren in het Dorpscentrum. Mevr. Van
Uden is werkzaam als steunfunctiona-
ris bij de SWOVen coördineert het vrij-
willigerswerk, vervult een brugfunctie
tussen de dienstverleners en het be-
stuur en tracht onder meer zoveel mo-
gelijk antwoord te geven op hulpvra-
gen uit de praktijk.
Na een korte uiteenzetting over de be-
stuurlijke organisatie gaat zij wat die-
per in op de contacten met de gemeen-
telijke overheid en de sluisfunctie van
de SWOV met overheidsgeld (subsi-
dies) in de richting van de ouderenor-
ganisaties, Tafeltje-dek-je e.a. Mevr.
Van Uden benadrukt dat de SWOV
voortdurend bezig is met het aandra-
gen van praktische oplossingen. Ze
somt een aantal activiteiten op die in-
middels hun waarde hebben bewezen
zoals het instellen en/of ontwikkelen
van de werkgroep Wonen/Toeganke-
lijkheid; het geven van begeleiding en
ondersteuning aan individuele oude-
ren; het bewerkstelligen van de dienst-
verlening van verschillende instellin-
gen om een betere wederzijdse afstem-
ming te realiseren waardoor betere
zorg op maat bij de mensen thuis kan
worden geleverd; evenementen in het
kader van het Europese Jaar voor Oud-
eren etc.
Andere projecten waarmee de SWOV
een grote betrokkenheid heeft zijn bij-
voorbeeld Open Tafel, Dagopvang, Per-
sonenalarmering, Vrijwilligerspool ten
behoeve van het verrichten van uiteen-
lopende werkzaamheden waar dat bin-
nen de doelgroep van de SWOV ge-
vraagd wordt; Meer bewegen voor
Ouderen en het project Koken voor
mannen.
Mevr. Van Uden put tijdens haar inlei-
ding uit een grote reeks gebeurtenis-

sen die inmiddels zijn gerealiseerd of
op stapel staan.Tenslotte wijst zij erop
dat zij voor uitvoerige informatie altijd
beschikbaar tijdens kantooruren of op
afspraak.
Na de discussie wordt het programma
beëindigd met de vertoning van een in-
drukwekkende documentaire over het
dierenleven in en rond een Australi-
sche koraalrif. Na het dankwoord van
voorzitter P. Takken biedt hij mevr. Van
Uden een boeket bloemen aan.
De volgende bijeenkomst vindt plaats
op donderdag 25 november. Dan
wordt het tegenwoordig actuele onder-
werp 'Thuiszorg' vanuit diverse invals-
hoeken belicht.

De Zonnebloem
De nieuwe vakantiegids voor 1994 is
uitgekomen. Deze is wegens nieuwe
vakantie-accommodaties aanzienlijk
uitgebreid en ook het aantal beschik-
bare vakantieweken is toegenomen zo-
dat De Zonnebloem in 1994 voor bijna
5.500 zieken een vakantie kan verzor-
gen.
ledere zieke of gehandicapte (ook echt-
paren) die in 1994 deel wil nemen aan
een Zonnebloemvakantie, is in de gele-
genheid van de inhoud van deze gids
kennis te nemen door contact op te ne-
men met een van de plaatselijke mede-
werkers. Ook de aanvraagformulieren
voor d e d iverse vakantieweken zij n ver-
krijgbaar.

Bejaardensoos
Vierakker Wichmond
Op woensdag 10 november is er een
feestmiddag voor de bezoekers van de
soos. De middag staat in het teken van
het Jaar van de Ouderen en wordt ge-
houden in Den Elter. Het belooft een
gezellige middag te worden met mu-
ziek 'uut de olde deuze' en als afslui-
ting een koffietafel.
Voor woensdag 24 november is er een
uitnodiging voor alle ouderen van de
Nederlandse Bond van Plattelands-
vrouwen en de Gelderse Maatschappij
van Landbouw voor een toneelmiddag
in De Boggelaar. De toegang is gratis.

Bazar in De Wehme
De bazar van de welfare, onderdeel van
het Rode Kruis, is een succes gewor-
den. Er is voor f 2.811,30 aan handwer-
ken verkocht. Met aktiviteiten zoals

verloting, grabbelton, raden en con-
sumpties is de totale opbrengst opgelo-
pen tot f3.483,-. Koffie, thee en cake
was beschikbaar gesteld door de direk-
tie van De Wehme.
Het aantal te raden kruisjes van de
kerstloper was 9.512. Mevr. Gotink was
er het dichtste bij. Deelnemers en vrij-
willigers van de welfare bedanken alle
bezoekers van de bazar, alle mensen
die het welfarewerk op een of andere
manier steunen en de direktie van De
Wehme voor de faciliteiten.

Jong Gelre

Verbouwing
't Beeckland
Vrijdagmiddag 5 november is er voor
de oud-leerlingen, toekomstige leerlin-
gen en hun ouders van Scholenge-
meenschap 't Beeckland de mogelijk-
heid het vernieuwde gebouw te komen
bekijken.
Een paar jaar geleden zijn de gymles-
sen verplaatst naar het Dorpscentrum.
Vanaf dat moment is de voormalige
gymzaal van 't Beekcland als kantine in
gebruik genomen. Intussen is deze
zaal verbouwd tot een volwaardige
kantine. Verder is er een extra tekenlo-
kaal bijgebouwd terwijl ook de keuken
is uitgebreid met een zgn. groot-keu-
keninventaris. Dit ten behoeve van de
opleiding in de verzorgende sektor.
Ook is in het kader van de dienstverle-
nende sektor een lokaal ingericht voor
de nieuwe AVMB (algemene voorbe-
reiding maatschappij en beroep).

Carnavalsvereniging
De ^eurdreajers
Carnavalsvereniging De Deurdreajers
organiseert zaterdag 13 november in
residentie De Herberg het traditionele
Prinsenbal.Tijdens dit bal zal Prins Jan
de Twaflk aftreden en zal de nieuwe
Prins ciP'rinses zijn of haar opwach-
ting maken.

Vrouwenraad gaat
over politiek praten
Om met name de vrouwen wat meer
bekend te maken met de gemeentepo-
litiek, organiseert de Vrouwenraad op
donderdagmiddag 11 novmeber een
politieke middag in het Dorpscentrum.
Met het oog op de aanstaande gemeen-
teraadsverkiezingen zal wethouder
mevr. M.H. Aartsen-den Harder en
raadslid mevr. T. Tolkamp het een en
ander over hun werk en werkwijze ver-
tellen. Ook andere belangstellenden
zijn welkom.

Grote belangstelling
themamiddag
over 'dementie'
Bijna 100 vrouwen waren naar het
Dorpscentrum gekomen om daar de
themamiddag over demensie mee te
maken. De organisatie was in handen
van de Vrouwenraad die pastor van den
Berg uit Almelo had uitgenodigd om
over dit onderwerp een spreekbeurt te
houden. De pastor is in Vorden geen
onbekende want in 1989 was hij ook al
eens te gast. Toen sprak hij over het on-
derwerp 'verwerken van verlies'.
In haar openingswoord toonde voorzit-
ter van de Vrouwenraad mevr. Kamer-
ling zich uitermate verheugd over de
grote opkomst. Vervolgens las zij twee
gedichten voor uit het boek 'Als een le-
lie op het veld' van Yvonne van Emme-
rik. Het boek gaat over het afscheid van
de demente moeder van de schrijfster.
Pastor van de Berg behandelde in grote
lijnen de zorg die gezinnen soms on-
dervinden bij demente familieleden.
"Dementie is een zeer gevoelig onder-
werp. De familie is vaak ook in de war.
Hij verwacht dat in het jaar 2000 een op
de drie families te maken krijgt met
een vorm van dementie. Deze stij-
gende lijn wordt veroorzaakt door de
vergrijzing van de bevolking. Het is een
chronische zorg die heel lang duurt.
Het is dus noodzaak dat deze 'mantel-
zorg'zelf ondersteund wordt", aldus de
pastor. Hij hoopte tot slot dat deze mid-
dag drempelverlagend zal werken om
deze ziekte vroegtijdig te onderken-
nen.

De agrarische jongeren van Jong Gelre
hebben voor dinsdagavond 9 novem-
ber de heer H. Pelgrum uitgenodigd
om iets te komen vertellen over zijn be-
roep als rentmeester en makelaar.
Deze bijeenkomst wordt gehouden in
De Herberg.

Kindercentrum De Klimboom orga-
niseert een open morgen voor de Vor-
dense Ondernemers Vereniging ter ge-
legenheid van haar eerste verjaardag.
Op maandagmorgen 8 november a.s.
maken de ondernemers (opnieuw)
kennis met kinderopvang zoals deze
voorondernemers en hun personeel in
Vorden georganiseerd kan worden.
Juist omdat steeds meer ouders en hun
kinderen gebruik maken van kinderop-
vang, is het belangrijk tijdig plaats te re-
serveren in het kindercentrum. Voor
het bedrijfsleven bestaat een aparte re-
geling die op deze morgen uitgelegd
zal worden. Vragen als: 'wie komt erin
aanmerking voor kinderopvang, kan
dit bijvoorbeeld voor twee dagen gere-
geld worden, wat zijn de kosten voor
mij als ondernemer en wat betalen
mijn werknemers zelf?' zullen verdui-
delijkt worden.
De Klimboom verzorgt professionele
kinderopvang gedurende het gehele
jaar tijdens werkdagen.

Fusie een
Per l november zijn de Regionale
Stichting voor Thuiszorg en Maat-
schappelijk Werk Zutohen en de
ZorgGroep Oost-Gel^»nd gefu-
seerd. De nieuwe organisatie zal
onder de naam Zorggroep Oost-Gel-
derland het totaal pakket aan zorg en
diensten in en rond de thuissituatie
aan de bevolking in Oost-Gelderland
aanbieden.

Begin dit jaar was er al een fusie tus-
sen Gezinsverzorging/Maatschappe-
lijk Werk en Kruiswerk Oost-Gelder-
land in de Oost-Achterhoek. In dit
gebied werd daarmee al het gehele
jaar vanuit één organisatie zorg en
diensten geleverd. Nu is dat ook in het
gebied Zutphen/de Graafschap moge-
lijk. Voornaamste doelstelling van de
fusie is de dienstverlening aan het
publiek te verbeteren. Door de fusie
kan de ZorgGroep efficiënter werken
en daarmee ook de zorg beter op
elkaar afstemmen. Voor de cliënt
betekent dit niet alleen betere zorg,
maar ook méér zorg en dienstverle-
ning. Door een betere organisatie kan
er meer van hetzelfde worden gedaan,
maar kan en zal er ook meer aandacht
zijn voor vernieuwing en uitbreiding
van de zorgverlening. Hierbij staan de
belangen en behoeften van de cliënten
voorop. Nu al is de ZorgGroep dag en
nacht op één telefoonnummer te
bereiken, via 06-8806 worden cliën-
ten door verpleegkundigen snel en
direct op weg geholpen in de zorg en
diensten van de ZorgGroep. Indien
nodig wordt verwezen naar de zorg
van een andere organisatie. In het
gebied Zutphen/de Graafschap wor-
den in eerste instantie de zorg en
diensten op dezelfde wijze als voor-
heen geregeld. Voor vragen of infor-
matie over Gezinsverzorging en
Maatschappelijk Werk kan men op de
vertrouwde adressen terecht.

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Kerk n i e u w s

Gezamenlijke
gezinsdienst
Zondagmorgen 7 november zal er een
gezamenlijke gezinsdienst worden ge-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Woensdag 3 november Dankstond voor gewas
en arbeid 19.30 uur ds. K.H.W. Klaassens,
gezamenlijke Herv./Geref. dienst In de Gerefor-
meerde kerk.
Zondag 7 november 10.00 uur ds. H. Westerink,
gezinsdienst, gezamenlijke HervVGeref. dienst.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 7 november 10.00 uur gez. gezins-
dienst, ds. H. Westerink in N.H. Kerk; 19.00 uur
ds. C.P.M. Verrips, Eibergen.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 6 november 18.30 uur Eucharistievie-
ring, Willibrordzondag.

RK Kerk Vorden
Zondag 7 november 10.00 uur Eucharistievie-
ring, H.Willibrord, alle koren. Jubileum pastoor
van Zeelst.
Weekend-Wacht-Pastores: 7-8 november Pas-
toor W. Zandbelt, Keijenborg, tel. 05753-1314.

Huisarts 6-7 november dr. Dagevos.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 2432. Adres: het Vaar-
werk 1.

Apotheek
Openingstijden: maandag 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 6 november 12.00 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa, tel.
1277.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 6-7 novemberW.A. Houtman, Vorden,
tel. 05752-2253.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

Politie telefoon 05752-1230 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijden van het
kantoor zijn (onder voorbehoud): maandag van
08.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur;
dinsdag de gehele dag gesloten; woensdag van
13.00 tot 17.00 uur; donderdag de gehele dag
gesloten; vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 17.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich
wenden tot de politie te Lochem, Prins Bern-
hardweg 25, 7241 DH Lochem, telefoon
05730-54931 of postbus 46, 7240 AA
Lochem, fax 05730-57829.

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' School-
straat 11 A, tel. 05752-1494. Onderhoudsklach-

ten en technische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot
9.00 uur. Spreekuur ma. en wo. 11.00-12.00 uur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Regionale Stichting voor Thuiszorg en
Maatschappelijk Werk Zutphen
Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Zutphenseweg 1c, VOR-
DEN, tel. 05752-2148.
Maatschappelijk werk: Zutphenseweg 1c, VOR-
DEN, tel. 05752-2129.
Alpha-hulpverlening: hoofdkantoor Zutphen, tel.
05750-43800. Bezoekadres: Hogestraatje 3,
ZUTPHEN. Correspondentie-adres: Postbus
4012, 7200 BA ZUTPHEN.

Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Getderland
Afd. Vorden-Warnsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806. Openingstijden uitleen-
spreekuur: maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje oktober mevr. Kamerling, tel.
1940; november mevr. v.d. Berg, tel. 6875 b.g.g.
1940. 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 donder-
dag van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH
kerk.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmelrtingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

Openbare bibliotheek geopend dinsdag
13-.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.30
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

VVV Openingstijden maandag t/m donderdag
10.00-12.30 uur; vrijdag 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.

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

VIERAKKER - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 7 november 10.00 uur ds. F. Kalis, Zut-
phen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 6 november 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 7 november 10.00 uur Eucharistievie-
ring.
Weekend-Wacht-Pastores: 7-8 november Pas-
toor W. Zandbelt, Keijenborg, tel. 05753-1314.

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

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

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openings-
tijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond St. Lud-
gerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

houden in de dorpskerk. Fijn dat de
beide kerkeraden besloten hebben dat
na het vertrek van ds. Dekker de gezins-
diensten nu in één kerk kunnen blijven
doorgaan.
De interkerkelijke gezinsdienst voor-
bereidingscommissie hoopt dat deze

diensten een positieve bijdrage leveren
aan het 'samen op weg'-proces in Vor-
den. Het thema van de dienst is 'Ik sta
pal'. Ds. Westerink wordt bijgestaan
door gemeenteleden. De schriftlezing
is deze zondag uit Daniël 3. Organist is
Rudi van Straten.
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Zoveel goeds g
in één brood: f

Rogge
en Tarwe,
Lijnzaad, J

Zonnebloem- i
pitten, |

gebroken Soja |
enSesamzaad i

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

t winkeltje m brood en banket

Nooit geweten
dat die lastige
tante van je
moeder werd
verscheurd door
de stille pijn?

Help haar.

REUMAFONDS (H)

Giro 324

Nationaal Reumafonds, Den Haag.

/TicHTine
DORP/CEflTRUm

MAAND-
AGENDA
DORPSCENTRUM

NOVEMBER 1993

vrijdag 5:
zaterdag 6:
revue "t Is altied wat' van Jong Gelre

donderdag 11:
politieke informatie door wethouder
mevrouw Aartsen ten behoeve van
Vrouwenraad. Aanvang 13.30 uur.

vrijdag 12:
Kinderdisco in keldertje (alcoholvrij!).
Voor kinderen tot 16 jaar.

zaterdag 13:
zondag 14:
grote vogelshow georganiseerd door
De Vogelvriend.

zaterdag 20:
intocht St. Nicolaas.

Inlichtingen:
Tel. 2722 - Stichting Dorpscentrum Vorden

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

Squash Centrum
V/O ,R D E 'N

5SQUASHBANEN
Instructeurs aanwezig de

gehele dag
Sportschoenen met witte

zolen s.v.p.
Rackets te huur/te koop

in het centrum.

BON BONn

Bij inlevering van deze bon een half uur
GRATIS SQUASH voor 2 personen.

Geldig op vrijdagavond of
dinsdagochtend 1993.

Overweg 18
7251 JS Vorden
Tel. 05752-1 844

TUINKEURING
VORDEN 1993

Denkt u aan de
najaarsbijeenkomst op
maandag 8 november

as. Aanvang 19.45 uur in
het Dorpscentrum

('t Stampertje).

Iedereen is van harte
welkom. Toegang vrij.

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister S team is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

UI ANSCENTRUM

CITY-IIPO
KERKSTRAAT6 TELEFOON 05440-61308

ZATERDAG 6 NOVEMBERmmm
iLIDOBAR-LIDODISCO-BIERCAFE

PELIKMN-CITY ZAAL-HAPPERIJ

TRAIN

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

BAND
UITGAANSCENTRUM CITY - LIDO

AL 25 J AAR AAN DE TOP

BUSINFO TEU 05440-64145
TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

dierlijk als een gordijn.
Saktisch als een jaloezie.

:: ^|t Ts 'Luxaflex' Süliouette" (ró

SILHOUETTE'
G O R D I J N

modieuze tinten

"Luxaf lex" Silhouette" ( i on l i j n is een to taa l nieuw type raanilx-kleding, dat een optimum aan sfeer kombineert

niet funkt iona l i t e i t . L) / u i t uw o^en niet geloven als u de zachte, zwevende textiel lamellen tussen transparante

s t o f . in het echt ziet. l' wil t uw interieur iets heel bijzonders laten uitstralen? De 'Luxaflex' Dealer nodigt u

uit om de nieuwe dimensie in sfeer - in .'iO modieuze tinten - te komen bewonderen.
—/uxaf/ex<-j*^^**j^^^^^^ •̂̂ ^

'Luxaflex' Silhouette Gordijn -Voor een nieuwe dimensie in sfeer.
l \v 'Luxaflex Produkten Specialirt:

interieuradviseur
Rijksstraatweg 39

7231 AB Warnsveld
Tel. 05750-26132

EEN BETER
MILIEU

BEGINT BIJ
JEZELF *

MESSCHERP:

Argentijnse Steaks
(bakken als biefstuk)

100 gram

geldig donderdag- vrijdag-zaterdag

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 kno 7,95
Grove verse worst 1 KHO 9,95
Slavinken per stuk 1,00

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 3 pond 10,00
Rundergehakti kib 12,50

Magere Speklapjes 1 kno 6,95
MARKTAANBIEDING

Erwtensoep of
Bruine
Bonensoep

3,951 liter

SPECIALITEITEN

Pampa-
schijven

4 betalen

Gebraden Gehakt
100 gram 1,15

Achterham
100 gram 1,95

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,85

MESSCHERP - GELDIG DO-VRIJ-ZAT

Dikbevleesde
Krabbetjes

1 kiio 4,95

Malse
Lendelapjes
500 gram 8,95

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
OOK UW ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

Vele kleuren
Chrysanten

7,952 bos

2 Winter-
cyclamen

8,95

2 bos

Bloemen
NAAR KEUZE

8,95
Bloembollen
10% korting

LEVER, HARTJES EN MAAGJES
2,50 PER V2 KILO

HAANTJES 5,25 PER KILO

, POELIER HOFFMAN
ALLES VOOR UW AUTO

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

Ketteterijfm
Addinkhof16a-VORDEN

Hoveniersbedrij f
Gebr. Kettelerij BV is
wegens familiefeest
op

VRIJDAG
12 NOVEMBER 1993
VANAF 15.00 UUR

GESLOTEN

SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
WILINK

Café-Restaurant

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

zoekt een flinke

zelfstandige HULP
die genegen is alle voorkomende
werkzaamheden te verrichten.

Voor tenminste 15 uur per week,
ook weekeinden.

Schriftelijke reacties naar:
Ellisten Have-Eykelkamp,
Ruurloseweg 114, 7251 LZ Vorden

VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

WIJ WILLEN GRAAG UW SCHILDER- OF BEHANGWERK
VOOR UW WONING VERZORGEN.
BEL ONS VOOR EEN CONCURRERENDE PRIJSOPGAVE.
WIJ STAAN GARANT VOOR GOEDE KWALITEIT.

schieters bzcinjf 7250 AA VORDEN - Postbus 37 - Het Hoge 3

P

»v
Leo Westerhof: Telefoon 1208 b.g.g. 2039



Heel gelukkig zijn wij met de
geboorte van ons zoontje en
mijn broertje

Paul

Bart, Yvette en
Simone Broekhuizen

26 oktober 1993
Het Hoge 34
7251 XX Vorden

Yvette en Paul rusten
tussen 13.00 en 16.00 uu r.

Langs deze weg willen wij
iedereen hartelijk bedanken,
die op welke wijze dan ook ons
50-jarig huwelijksfeest tot een
onvergetelijke dag hebben
gemaakt.

J, Korenblek
R. Korenblek-Norde

Vorden, november 1993

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.

•Kringloopbedrijf de Cirkel:
elke dinsdagmiddag halen wij
uw bruikbaar huisraad op.
Belt u even voor 'n afspraak.
Tel. 05730-56968.

• Nieuw hoedenatelier:
hoeden op maat, ook voor
bruiloften. Openingstijd: 9.00-
12.00 uur. Veldsebosweg 20,
Warnsveld. Tel. 05750-22275/
05750-42844.

• TE HUUR: paardestalling
met weidegang, incl. verzor-
ging. Mogelijkheid tot afrijden
paard (amazone Z-dressuur).
Nabij binnenmanege. Tel.
05752-1416.

• VOGELSHOW IN
RUURLO: vogeltentoonstel-
ling in zaal 'de Luifel' te Ruur-
lo. Tal van vogels zijn te
bewonderen. Open: zaterdag
6 nov. van 10.00 tot 20.00 uur;
zondag 7 nov. van 10.00 tot
16.00 uur. Gratis toegang ver-
koopklasse aanwezig.

• TE KOOP: allesbrander.
Dorpsstraat 22a, Wichmond.
Tel. 05754-2033.

• TE KOOP: Puch dames-
brommer, bj. '90, i.g.st.,
f750,- + helm. Tel. 05752-
6784.

• GEVRAAGD: bezorgers
voor drukwerk huis-aan-huis in
Vorden en Vierakker, streek-
post en reclame. Versprei-
dingsbureau PBB, Boeijink-
weg 4, Keijenborg, tel. 05753-
3007. Na 18.00 uur.

VOOR AL UW

STAL-
REPARATIES

LAS-en
CONSTRUCTIE-

WERK

BORGONJEN
Vosheuvelweg 6
7261 PD Ruurlo

Tel. 05735-2761

TUINKEURING
VORDEN 1993

Denkt u aan de
najaarsbijeenkomst op
maandag 8 november

a.s. Aanvang 19.45 uur in
het Dorpscentrum

('t Stampertje).

Iedereen is van harte
welkom. Toegang vrij.

de blauwe hand
05752 2223 vorden
burg.galleestraat
3G

Mooier dan ooit ! ! !

Jos Klein Gebbinck
en

Joke Roelvink

gaan trouwen op vrijdag 12
november 1993 om 10.30 uur in de
parochiekerk van O.L.V. ten
Hemelopneming te Beltrum.

Wij nodigen U uit op onze receptie
van 14.30 uur tot 16.00 uur in Café
Overkamp, Winterswijkseweg 11 te
Vragender.

Toekomstig adres:
Pastoor Schepersstraat 43
7134 RB Vragender

Op woensdag 10 november zijn wij

Reind en
Annie Zweverink-Zieverink

40 jaar getrouwd.

U bent van harte welkom op onze
receptie op zaterdag 13 november
van 15.00-17.00 uur in de zaal van
Café-Restaurant Wolbrink,
Bleekstraat 3 te Hengelo (Gld.).

lekink 8
7255 XR Hengelo (Gld.)

13 November is onze rijwielspeciaalzaak
GESLOTEN.

1953 In plaats van kaarten 1993

4 Februari 1993 was de dag dat wij
40 jaar geleden in het huwelijk
traden.
Wij willen deze feestelijke dag
herdenken met onze kinderen en
kleinkinderen op vrijdag 12 november
1993. '

J. Kettelerij
H.H. Kettelerij-Wolsink

Receptie van 15.30 tot 18.00 uur bij
Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te
Vorden.

november 1993
't Hoge 37, 7251 XV Vorden

U wordt vriendelijk verzocht in de zaal niet
te roken.

GEMEENTE
VORDEN

Wet milieubeheer openbare kennisgeving
ontwerp-beschikking (art. 13.10, lid 2)

Op de secretarie van de gemeente Vorden, sektor
grondgebied, bureau milieu ligt vanaf vrijdag 5
november 1993 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur
en op de woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur,
alsmede op de maandagavond in het Dorpscentrum
tussen 18.00 en 21.00 uur ter inzage de ontwerp-
beschikking inzake de aanvraag van:
Dierenartsenpraktijk Vorden, Het Hoge 9, 7251 XT
Vorden voor het oprichtenen in werking hebben van
een dierenartsenpraktijk en onderzoeksruimte voor
paarden op het perceel Het Hoge 9 te Vorden.

De strekking van het ontwerp van de beschikking
luidt: voor zover thans rekening valt te houden met
toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting
van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe
omgeving, is het ontwerp van de vergunning opge-
steld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke
voorschriften in het belang van de bescherming van
het milieu.

Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerpbeschik-
kingen kunnen zowel schriftelijk als mondeling door
een ieder worden gemaakt tot en met 4 december
1993. De bezwaarschriften kunnen tot die datum wor-
den ingediend. Indien gewenst worden de persoon-
lijke gegevens van degene die een bezwaarschrift
indient niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe
moet tegelijk met het bezwaarschrift worden inge-
diend.

Voor het indienen van mondelinge bezwaren kunt u
tot 5 december 1993 een afspraak maken.

Datum: 2 november 1993

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

Zo'n fijne warme
half wollen

ONDERBLOUSE
koopt u bij

a/d Zutphenseweg in Vorden

• Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

Jan ter Beek
05752-1807

- - :
•-«•

Op 18 november hoop ik

H.F. Leunk (Herman)

mijn 80ste verjaardag te vieren.

Je kunt mij feliciteren van 14.30 tot
17.00 uur bij 'De Boggelaar',
Vordenseweg 32 te Warnsveld.

Rietgerweg 10, 7231 PV Warnsveld

GRIEPVACCINATIE
De 3 plaatselijke huisartsen geven nog
gelegenheid tot

INENTING TEGEN GRIEP

op maandagavond 8 november van 18.30
tot 19.30 uur.

Kosten f 42,- per persoon, contant te
voldoen.

Ziekenfondsleden met chronische hart- of
longziekten, alsmede suikerzieken
kunnen op vertoon van hun ZF-kaart
gratis ingeënt worden.

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

De Vonk bestaat
12,5 jaar.

In november geven we
12,5% korting op alle muziek

op CD en MC, wat in
voorraad is.

EVANGELISCHE
BOEKHANDEL

'De Vonk'
Warnsveldseweg 98

ZUTPHEN
Tel. 14569

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

ooo
I SUPERIORSHOES

Een traditie
in kwaliteit

New
Generation

Classics

WEHL-VORDEN
BEATF1IXPLEIN 6 DORPSSTRAAT 4
7031 AJ WEHL 7251 BB VORDEN
tel:08347-81378 lel:05752-3006

^
jf ̂
m %"

Elly Teeuwen
Zutphenseweg 1 A - Vorden - Tel. 3773

Jonge Delicateurkaas
nin 9.98
Twenny Geltekaas
inngrnm 2.15

Castello Blue
1 nn grnm 298
Kernhemmer Roomkaas
inngrnm 2.49

Leverrollade
1 nn grnm 1.89
Kingsize Pinda's
ongezouten of gezouten
inngrnm «5./Ö

Kersenbonbons metsteei
inngrnm 3.49

ELKE DAG VERS GEBAKKEN BROODJES:
CROISSANTS EN STOKBROOD
UIT EIGEN OVEN.

SPECIALE AANBIEDING
donderdag f/m zaterdag

Roomboter
SPECULAASTAARTJES

gevuld met 100% amandelspijs

VOOR MAAR, 6/50

* * * * * * * * * *
NIEUW !

Royaal Gevuld l

Hawaï STOKBROOD
Dit is echt lekker l

VOOR DE SPECIALE PRUS VAN 3/75

* * * * * * * * * *
HARTIGE

Kip-Kerriebroodjes è 1,65

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Diep bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor
ons is geweest, geven wij u kennis van het over-
lijden van mijn geliefde vriend, onze zorgzame
vader en opa

GERRIT JAN BUUNK
WEDUWNAAR VAN H.B. MEIJERMAN

op de leeftijd van 60 jaar.

Vorden
Winterswijk

Vorden

Hengelo (Gld.)

Gerda Bloemen
Herman Buunk
Lies Buunk-te Giffel
Sandra, Patrick
Benny Buunk
Marga Buunk-van Overhagen
Daniël, Jaimy
Gerard Buunk
Ans Buunk-Berendsen
Femke

2 november 1993
De Hanekamp 25
7251 CH Vorden

Geen bloemen, geen bezoek aan huis.

Vader is opgebaard in het uitvaartcentrum
Monuta, Het Jebbink 4A te Vorden, alwaar don-
derdag 4 november van 19.00-19.30 uur gele-
genheid is tot afscheid nemen en condoleren.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden vrij-
dag 5 november om 13.30 uur in het cremato-
rium Slangenburg, De Nutselaer 4 te Doetin-
chem.
Na de plechtigheid is er eveneens gelegenheid
tot condoleren in de ontvangkamer van het cre-
matorium.

&

KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

MERS TOPPERS MORDE/V
NIEUW VOOR VORDEN

DE VERSTOPPERS PRESENTEREN GROTE
ROOKWORST-STAMPPOT EN OLIEBOLLENDAG

ZATERDAG 6 NOVEMBER 1993
op de stoep bij

Keurslagerij Vlogman en Echte Bakker Van Asselt
van 10.00 tot 15.00 uur.

PROEVEN VAN DE

Goudbekroonde ROOKWORST - Kant-en-klare STAMPPOTTEN - Heerlijke SPECULAAS

MET EXTRA AANBIEDINGEN :
Goudbekroonde

ROOKWORST
100 gram 1.65

2» voor de HA L VE PRIJS

Alle STAMPPOTTEN
NU

500 gram

3.95

SPECULAAS
250gram 5.75

2» pakje HALVE PRIJS

11 OLIEBOLLEN
voor / .

VOOR DE WEEKENDAANBIEDINGEN ZIE UW FOLDER IN UW BRIEVENBUS

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

KEURSLAGER Fam. J. Huitink - Burg. Galléestraat 3 - Vorden

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18-VORDEN-TEL. 1384



De Graafschaprijders hebben organisatie van nationale endurorit

Ruim 200 coureurs in Oost-Gelderlandrit
Zaterdag 6 november wordt in Vorden de Oost- Gelderlandrit gehouden. Een enduro-
rit die meetelt voor het nationaal kampioenschap. Op de kampioensrit van de K N M V
na is deze Oost-Gelderlandrit que deelnemers de grootste van ons land. Zo zullen za-
terdag niet minder dan 210 coureurs aan de start verschijnen.

Onder hen de wereldkampioen Gerard
Jimmink uit Kolhorn, de man die in de
seniorenklasse 500 cc al diverse keren
de Oost-Gelderlandrit op zijn naam
heeft gebracht.
Ook het Junior Trophy-team van de
KNMV dat vorige maand op fraaie
wijze in Assen eveneens kampioen
werd, zal aan de start verschijnen. On-
derhen o. m. Peter Lenselink uitEefde,
favoriet in de klasse 250 cc senioren;
Erik Davids uit Holten, kanshebber in
de klasse 500 cc senioren en niet te ver-
geten Patrick Isvordink uit Olst, het'ka-
non' in de klasse 125 cc senioren.
Andere coureurs die een goede gooi
naar de ereplaatsen doen zijn o.m.
Henk Knuiman uit Rijssen (125 cc ju-
nioren), Jan van Oirschot uit Liempde
(250 cc senioren) en Toine van Dijk uit
Eindhoven in de klasse 250 cc senio-
ren.
De organisatie van deze endurorit is
zoals te doen gebruikelijk in handen

van de Vordense motorclub De Graaf-
schaprijders. Bij de tijd-en routecontro-
les wordt zij terzijde gestaan door le-
den van Sport en Vriendschap uit Lo-
chem en leden van Hamac uit Harfsen.
De start en finish zijn aan de Eikenlaan
bij het clublokaal van de sportvereni-
ging Ratti. Daarvertrekken de senioren
voor vier ronden van elk 65 kilometer.
De coureurs gaan vanaf de start rich-
ting het Delden-circuit (de thuishaven
van De Graafschaprijders). Daar wordt
voor de senioren in de tweede, derde
en vierde ronde een crossproef gehou-
den van 2,5 kilometer. Vervolgens gaan
de rijders via Linde/Medler naar het
militaire oefenterrein op de grens Vor-
den/Lochem. Daar moeten de senio-
ren eveneens in de tweede, derde en
vierde ronde een crossproef afleggen.
Ditmaal bedraagt de afstand per keer 7
kilometer.
De deelnemers in de klasse Nationa-
len hebben het zaterdag iets makkelij-

ker. Zij rijden drie ronden van 65 kilo-
meter. Voor deze klasse worden de
crossproeven op het Delden-circuit en
het militaire oefenterrein in de tweede
en derde ronde gehouden.
Volgens Jan Slagman, bestuurslid van
De Graafschaprijders en al jaren nauw
betrokken bijd e organisatie van deze
Oost-Gelderlandrit, is er een pittig par-
cours uitgezet. "Voor de coureurs goed
te berijden. Toestanden zoals onlangs
tijdens de Zesdaagse in Assen zullen
ze hier niet aantreffen", zo zegt Jan
Slagman.
In totaal zijn er zaterdag 125 man in
touw om deze Oost-Gelderlandrit in
goede banen te leiden. Dat is De Graaf-
schaprijders wel toevertrouwd want
men heeft de afgelopen jaren met dit
bijltje gehakt. De milieubewuste men-
sen behoeven zich evenmin ongerust
te maken dat de natuur wordt vernield
want zondagmorgen staan voor dag en
dauw opnieuw 35 Graafschaprijders
klaar om alle wegen, paden e.d. weer in
de oorspronkelijke staat terug te bren-
gen. Ook dat varkentje weet de Vor-
dense motorclub altijd prima te was-
sen.

NOVEMBER:
5 WO V Open Tafel in de Wehme
iedere dag.
4 Bejaardenkring Dorpscentrum
4 Ledenvergadering de Vogelvriend
5-6 Jong Gelre Revue in

Dorpscentrum
8 Tuinkeuring, bijeenkomst in het

Dorpscentrum
8 Sport en spel in sporthal't lebbink,

MBvO
8 VrouwenclubMedler
8 ANBO Klootschieten op de

Goldberg
9 Gymnastiek 55+MBvO, sporthal
9 Volksdansen MBvO, Withmundi
9 HVGDorp.RingmiddaginAlmen
9 HVGWichmond.Ringmiddagin

Almen
10 Volksdansen MBvO,

Dorpscentrum
10 Gymnastiek 65+MBvO,

Dorpscentrum
I O Plattelandsvrouwen, dia's
10 Bejaardensoos Vierakker,

Feestmiddag
10 Welfare Hand werken in de Wehme
I I Gymnastiek 55+MBvO,

Withmundi
13 PrinsenbardeDeurdreajers'
13 IndeReep'n,slipjacht
13-14 De Vogelvriend,

Dorpscentrum, Expositie
15 ANBO Klootschieten op de

Goldberg
16 NCVB,mevr.Logtenberg
16 HVGWichmondtegastbijKPO
16 KPO Vorden
16 KPO Vierakker, lezing

Paranormale gaven
16 Soos Kranenburg
17 HVG Dorp, Sinterklaas

pakjesavond
18 VrouwenclubMedler
18 Historische vereniging Vorden,

dia-lezing
18 H VG Wildenborch, dia's Berkel
18 Bejaardenkring Dorpscentrum
ISPCOBindeWehme
22 ANBO Klootschieten op de

Goldberg
23 Plattelandsvrouwen, Kersttegels

maken
24 Toneelmiddag voor bejaarden in

deBoggelaar
24 Welfare handwerken in de Wehme
25 ANBO Ledenbijeenkomst

't Stampertje/Dorpscentrum
29 ANBO Klootschieten op de

Goldberg
29 VrouwenclubMedler
30 Soos Kranenburg

DECEMBER:
SWOV Open Tafel in de Wehme
iedere dag.

1 H VGWichmond, eigen avond,
kerstkaarten maken

2 Bejaardenkring, Dorpscentrum
6 VrouwenclubMedler
8 Welfare Handwerken,'de Wehme'

12 VAMC de Graafschaprijders,
Pannekoeken-oriëntatierit

12 VRTC,veldtoertocht
12 Kapelcommissie:

Midwinterwandeling,
Wildenborch

14 Kerstmiddag, soos Kranenburg
14 KPO Vorden
14 KPO Vierakker, Kerstviering
15 Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen, Kerstfeest
15 HVGWichmond,Adventsviering
16 Bejaardenkring Dorpscentrum,

Kerstmiddag
16PCOB,deWehme
16 H VG Wildenborch, Kerstviering
17/19 PK V, Expositie in de Herberg

20 VrouwenclubMedler
20 H VG dorp, Kerstfeest
21 NC VB, Kerstavond
22 Kerstkontaktmiddag, de Wehme
30 Dorpscentrum,

Kindervoorstelling

Vrouwenclub
Medler
Maandagavond 25 oktober had de
Vrouwenclub Medler weer een bij-
eenkomst waarbij mevr. Poelert-Biel-
derman uit Laren was uitgenodigd.
Zij verzorgde die avond door leuke
liedjes te zingen en schetsjes voor-
droeg wat dan ook in het dialect
gebracht werd. Dineke Hendriksen
bedankte haar voor die mooie avond
en bood een attentie aan.

Openbare
bibliotheek Vorden
In verband met de Kinderboekenweek
1993 hebben de bovenbouwleerlingen
van de basisscholen kunnen genieten
van een heel bijzondere voorstelling,
aangeboden door de bibliotheek en de
boekhandel.
De voorstelling, een vertelling, werd
gebracht door de bekende kinderboe-
kenschrijver Hans Hagen. Koning Gil-
gamesj is een van de boeken van Hans
Hagen die zich afspelen in het land van
Sumer en Akkad, het zuidelijke deel
van het huidige Irak. Het verhaal is
bijna 5.000 jaar oud en werd doorver-
teld van vader op zoon en opgetekend
in spijkerschrift. Op duizenden kleita-
bletten zijn stukjes van het epos terug-
gevonden. Het is een verhaal over

vriendschap, liefde en moed en leeft
voort tot op de dag-van vandaag.
Hans Hagen zet met een bewerking
van dit epos de traditie van de oude ver-
tellers voort. Hij gebruikt het woord en
Erik Karsemeijer kleurt de vertelling
met klank en muziek. Hij bespeelt tra-
ditionele instrumenten van Aziatische
en Indiaanse oorsprong. Met onder an-
dere Nepalese en Tibetaanse klank-
schalen, Chinese gongs, trom, berim-
bao en andere instrumenten brengt hij
de toehoorder dicht b ij Gilgamesj'erva-
ringen.

Heinrich Boll: De engel zweeg. Ste-
phen Buil: Een historische gids voor
wapenuitrusting en wapens. Zubli
Clercq: De heilige graal. Arend van
Dam: De ideale vader. Johannes van
Dam: Alles moet op. Jenny Diski:
MoederzkkJanet Frame: Gezichten
in het wflR Michael Gear: Het volk
van de rivier. Elisabeth Keesing: Tijd
gerekt. Andrea Kettenmann: Frida
Kahlo: 1907-1954. Stephen King: Het
klusboek, beveiliging. Lynda la Plante:
De hoofcl^dachte. Olga van der most-
Dol: Krarran voor het feest. Nelleke
Noordervliet: Tine of De dalen waar
het leven woont. Rien Poortvliet: Aan-
loop. Praktische informatie over so-
ciale zekerheid. William Sarabande:
Over een zee van ijs. Dan Simmons:
Kinderen van de nacht. Isaac Singer:
De slaaf. Sociale zekerheidswetgeving.
Rielies Timmer: Lampekappen en stof-
decoraties. CorriejanneTimmers: Brie-
ven schrijven in het Frans. Mieke Vest-
dijk-van der Hoeven: Afscheid van Si-
mon.Dieuwke Winsemius: De vlinder-
vrouw. Joan Wolf: De stam van het
edelhert.

Politie varia VORDEN

• Op 27 oktober werd op de Ruurlose-
weg een metalen plaat aangetroffen.
Deze plaat is tijdelijk gestald achter het
politiebureau.
• Op 27 oktober is op diverse plaatsen
in de gemeente controle gehouden op
het gebruik van de veiligheidsgordels.
Geconstateerd werd dat het overgrote
deel van de weggebruikers de gordels
op correcte manier gebruikte.
• Op 28 oktober vond op de Almense-
weg een ongeval plaats tussen een trac-
tor en een bestelauto. De bestuurder
van de bestelauto reed in de richting
van Vorden. Voor hem reed de tractor
die op een gegeven moment rechtsaf
wilde slaan. Om de bocht goed te ma-
ken kwam de tractor op de linkerweg-
helft waardoor de bestelautobestuur-
der die toen naast de tractor reed, werd
aangereden. Het gevolg was materiële
schade.
• Op 30 oktober vond een ongeval
plaats op de Mispelkampdijk/Zut-
phenseweg tussen een personenauto
en een tractor met aanhangwagen.
Over de Mispelkampdijk reed de be-
stuurder van een tractor met daarach-
ter gekoppeld een giertankwagen. Voor
de kruising stopte deze bestuurder.
Om een bromfietser vrije doorgang te
verlenen reed de tractor met aanhang-
wagen iets achteruit. Met de achter-
zijde van de gierwagen botste hij tegen
de achter hem staande personenauto.
Enkel materiële schade.
• Op 31 oktober werd aangifte gedaan
van een inbraak in een woning aan de
Zutphenseweg. De desbetreffende wo-

ning werd op dat moment verbouwd.
De aangrenzende schuur werd openge-
broken. Er wordt tot op heden niets ver-
mist. Wel is een uitvoerig onderzoek in-
gesteld.
• Op l november omstreeks 12.00 uur
werd er melding ontvangen dat een
aantal jongelui rond een woning liepen
waarvan de bewoners op vakantie wa-
ren. Onmiddellijk ter plaatse een on-
derzoek ingesteld. Later melding ont-
vangen dat een drietal jongelui liepen
op de Vordenseweg. De knapen aange-
troffen en meegenomen naar het bu-
reau. Vervplgens kwam er een melding
binnen dat bij een woning aan de Ruur-
loseweg een drietal onbeheerde fietsen
waren aangetroffen. Uit het onderzoek
kwam inmiddels dat de knapen wegge-
lopen waren uit een tehuis in de Ach-
terhoek. Uit de verhoren bleek dat de
drie knapen de drie fietsen hadden ont-
vreemd bij het NS-station te Ruurlo.
Het onderzoek werd voortgezet in sa-
menwerking met de politie Ruurlo. De
knapen zijn overgebracht naar hun te-
huis.
• Het bureau te Vorden is, onder voor-
behoud, nog maar open maandag van
09.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur;
woensdagmiddag van 13.00-17.00 uur
en vrijdags van 09.00-12.00 en van
13.00-17.00 uur.
Verder kunt u altijd bellen het bureau
van de basiseenheid IJsselstreek-Oost
te Lochem, telefoon 05730-54931 tij-
dens bureau-uren. Alleen voor drin-
gende noodzaak. Zie verder aankondi-
ging op de eerste pagina.

DE KALENDERCOLLECTIE 1994
IS NU COMPLEET!!!

(meer dan 150 soorten)

o.a.:

KUNST: ESCHER - KLEE - DEGAS - NONET -
BLAUE REITER - TUNISREISE - OUDE MEESTERS -
IMPRESSIONISTEN - R. POORTVLIET - A. PIECK -
M. BASTIN - ICONEN - HUMMEL

HOLLAND: LANDSCHAPPEN OA. VAN M. KERS -
WADDENZEE - KASTELEN EN LANDHUIZEN -
AQUAREL

LANDEN: OOSTENRIJK-ZWITSERLAND-IERLAND
BRETAGNE-ALPEN

FLORA EN FAUNA: TUINEN - BOMEN - BLOEMEN -
GRASDUINEN-W.N.F.-VOGELS-VLINDERS -
VARKENS - KOEIEN - KIPPEN - PAARDEN - HONDEN
KATTEN

DIVERSEN: SPORT - SURF - LOKOMOTIEVEN -
MANNEN - KEUKEN - BEREN

SCHEURKALENDERS: ACHTERHOEKSE SPREUKEN -
GROEN E VINGERS-NEDERLANDSE POËZIE-TAAL-
BOMMEL - LOESJE - PETER VAN STRAATEN -
LIEFDE IS - GARFIELD - HULLIE

(S)
BOEKHANDEL
Raadhuisstraat 22 - VORDEN - Tel. 3100

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum; Het Jebbink 4, Vorden

05750 - 1 29 31
dag en nacht bereikbaar

Voor al uw

e/ecfra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Uw meubels
versleten?
Wij stofferen snel en voordelig

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

interieuradviseur

VROUWEN
RAAD
VORDEN
PRATEN

OVER P O L I T I E K
i.v.r̂ fle a.s.
Gemeenteraadsverkiezingen
in maart 1994

Spreeksters zijn:
MefÊM.H. Aartsen-Den Harder,
wetrwder en
Mevr. T. Tolkamp, raadslid Vorden.

DORPSCENTRUM 11 november
(donderdagmiddag) AANVANG: 13.30 UUR

De toegang is gratis voor iedereen!

Inl.: Mevr. G. Velhorst-Soek, tel. 05752-1688.

Rijksstraatweg 39, Warnsveld, tel. 05750-26132

Hou uw body fit met
THERMOFIT

Halfwollen ondergoed
TE KOOP BIJ:

a/d Zutphenseweg in Vorden

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Voor

actuele

politiek

GITAARLES
Gedipl. docent geeft les in
Zutphen en Steenderen.

Voor kinderen en
volwassenen.

Bel 05750-16240.

Mappen

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Voidu
Telefoon 05752 1010

UITSLAG
KINDERBOEKENWEEK
groep 1 - 2 - 3 :
1. Marloes Beek
2. Monique Sleumer
3. Wieteke Schotsman

groep 4 - 5:
1. Froukje Hiemstra
2. Sanne Poorterman
3. Marjolein van Olst

groep 6 - 7:
1. Arjandoreen Gasper
2. Jacquelien

Robbertsen
3. Arjan Vrgggink

De prijzen zijn af te
halen bij Logo te
Vorden.

Jong Gelre Vorden
speelt de REVUE

"t IS ALTIED WAT!'

vrijdag 5 november
zaterdag 6 november

Na afloop dansen!

Plaats: Dorpscentrum
Aanvang: 20.00 uur

KAARTEN:
Voorverkoop in Dorpscentrum a f 8,

Aan de zaal a f 10-

Vogel-
tentoonstelling
Vogelvereniging Ruurlo & Omstre-
ken uit Ruurlo organiseert op zater-
dag 6 en zondag 7 november a.s. een
onderlinge vogeltentoonstelling in
zaal 'de Luifel' te Ruurlo. Er zullen
tal van vogels worden tentoongesteld
en deze worden door deskundige
keurmeesters beoordeeld. De keur-
meesters zijn: B. Horsting, A.J. Hout-
koperen H.J.A. Bleumink. Gestreden
zal worden ondermeer om de felbe-
geerde Luifel wisseltrofee. De ten-
toonstelling is voor het publiek ge-
opend op zaterdag 6 november en
zondag 7 november. De toegang is
gratis.

CONTACT een goed en graag gelezen blad

Mister X
We zijn de ontknoping van de nieuwe
Prins nabij. Wie zwaait de scepter over
het Deurdreajersdarp? Wie, o wie mag
zich Prins Carnaval noemen? Of wordt
het soms weer een Prinses?

Wie de nieuwe Prins of Prinses 1993/
94 wordt, kan mogelijk geraden wor-
den wanneer de laatste twee uitgaven
van Contact voorde ontknoping op 13
november de aanwijzingen duidelijk
worden.
- Heeft 30 april er iets mee te maken?

- Hij/zij kent Vorden op z'n duimpje.
- Hij/zij haalt regelmatig de krant.
- De naam van de toekomstige heer-

ser over het Deurdreajersdarp is nog
niet eerder gebruikt.

— Hij/zij voelt zich in elk vel wel.
- Zijn/haar naam is een copie.

De bekendmaking van de nieuwe
Prins of Prinses vindt plaats op 13 no-
vember in residentie De Herberg. Vol-
gende week volgen de laatste aanwij-
zingen.
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Internationaal kwaliteitscertificaat voor Hengelose GOMA

Metaalwarenfabriek is toekomstgericht bezig
"Er 4jn jaren overheen gegaan dat alles zo was georganiseerd dat GOMA rjjp was
voor certificering. Maar dankzij de medewerking van al onze mensen is het dan toch
zover gekomen." Dat zei Arie Teunissen, directeur van GOMA na het in ontvangst ne-
men van het zogeheten Lloyd's ISO-9002-certificaat. Het kwaliteitscertificaat werd
uitgereikt door de directeur van de Kamer van Koophandel voor de Noord-Veluwe en
Achterhoek, drs. Ad van der Houwen.

Bij metaalwarenfabriek GOMA wer-
ken 85 mensen. GOMA is gespeciali-
seerd in plaatwerk en leverancier voor
bedrijven in onder meer de magazijn-
bouw, verwarmingsindustrie, winke-
linrichting, gereedschapmakerij en de
elektronische industrie. In eigen beh-
eer worden kantoormeubels gefabri-
ceerd en geassembleerd.
Ir. Foppe Atema, hoofd commerciële
zaken van GOMA, kon zo'n 400 be-
langstellenden welkom heten tijdens
een feestelijke bijeenkomst.

Drs. Ad van der Houwen liet in zijn
toespraak weten veel waardering te
hebben hoe GOMA zich ontwikkeld
heeft. "In het kippenhok begonnen in
1962 de heren Oortgiesen en Teunis-
sen met slijpen. En ondernemers die
voor zichzelf beginnen, hebben vaak
niet een riante plek. Het kippenhok
was de broedplaats waar het allemaal
begon. Het waren gereedschapmakers
die er wat van konden. We zijn nu 30
jaar later en ze hebben een fantastisch
bedrijf opgebouwd. Helaas is de heer
Oortgiesen overleden, maar de heer
Teunissen heeft het bedrijf met veel
elan voortgezet, wat de werkgelegen-
heid ten goede is gekomen. Maar hoe
ontstaat dan eigenlijk die werkgelegen-
heid en waar komt die vandaan. Nou,
dat zijn mannen zoals de heer Teunis-
sen die dat creëren."
"Dit bedrijf begon heel klein en
groeide. Eind van de tachtiger jaren is
het uitgebreid tot 2.200 m2 en het be-
drijf heeft een schitterende vorm ge-

kregen. Complimenten aan de archi-
tect. En dan begin je natuurlijk en heb
je een bouwvergunning nodig. Vroe-
ger breidde je dat kippenhok nog een
beetje uit, maar nu moet het wat offi-
ciëler en dan kom je uit bij de ge-
meente en dat ging goed. De ge-
meente die zei: "Wij zien dat zitten en
we vinden dat prima". Maardat is niet
de enige overheid die er is. Vervolgens
kom je bij de provincie. Dan komt er ie-
mand van de inspectie ruimtelijke or-
dening aan te pas en dan is er altijd wel
iemand die beleid heeft en dan mag
het niet. Je kan dat samenvatten als
een anti-startersbeleid. Als Kamer van
Koophandel houden we van dat soort
werk en hebben er ons ook ingestort.
Uiteindelijk is er door gezamenlijke in-
spanning van de gemeente en de Ka-
mer van Koophandel het toch in orde
gekomen. Er werd uitgebreid .Toen wa-
ren er 65 medewerkers in dienst. Over
een jaar of drie zijn het er 85 zei Teunis-
sen toen. En het is waar. Nu worden er
ook nieuwe produkten gemaakt.
Waar komt die werkgelegenheid in de
Achterhoek vandaan. Er zijn heel veel
mensen in de Achterhoek met initia-
tieven. Dit bedrijf is daar een voor-
beeld van. Dit bedrijf is gegroeid en
creatief geworden. Dit soort bedrijven
als de GOMA zorgen voor de toe-
komst. Ze zorgen voor de produkten
en zorgen ervoor dat we samen inko-
men hebben. Zo'n bedrijf exporteert
tegenwoordig ook naar Duitsland. En
dan kom je in een nieuwe fase. Dan
kom je Ir. Atema, hoofd commerciële

zaken tegen. Dan krijg je nieuw lef in
zo'n onderneming. Weer een fase ver-
der in ontwikkeling en dat is goed. Eco-
nomische ontwikkeling en werkgele-
genheid is belangrijk, koester je eigen
bedrijven. Zorg dat ze niet gehinderd
worden. Kijk naarde redelijkheid en er
is veel mogelijk. Probeer niet alleen
ambtelijk te zijn maar probeer ook
mee te denken zoals de gemeente
Hengelo in die tijd meedacht met het
bedrijf. Als je Zo'n ontwikkeling ziet
dan heb je vertrouwen in de Achter-
hoek, vertrouwen in de mensen hier
en in de toekomst. Dat zijn de geluk-
kige types mensen, die als het een keer
tegen zit niet de armen omhoog ste-
ken en roepen: redt me, maar probe-
ren zich op een redelijke manier zelf te
redden. En dan vind ik het ook fantas-
tisch, dat in deze branche er in Neder-
land zo weinig bedrijven zijn die zo'n
kwaliteitscertificering hebben van
Lloyd's ISO. Dat is niet zo eenvoudig.
Het is geen kadootje. Het zijn de men-
sen die het doen. Het betekent ge-
woon een kwaliteitsgarantie en dat je
werkt in een sfeer van voortdurende
kwaliteitsverbetering. Het bedrijfis zo
georganiseerd dat de produkten aan
het eind wel goed moeten zijn. Dat be-
tekent het. Dat examen moet je eerst
afleggen. Ze geven het niet cadeau. Je
kunt het niet kopen. Het wordt uitvoe-
rig bekeken anders zou zo'n certifice-
ring zichzelf verknoeien. Na een half
jaar wordt het weer bekeken en iedere
drie jaar moet je weer examen doen.
Maar dit bedrijf met alle medewerkers
zullen na een halfjaar en daarna elke
drie jaar moeten laten zien dat ze het
nog steeds kunnen. Dat is geen flauwe-
kul. Het stelt echt iets voor. Het is geen
prijs van enkele nobele mensen die ge-
zegd hebben 'goh, dat hebben ze leuk
gedaan'. Nee, de heer Teunissen en alle

De overhandiging van het certificaat door de heer Van der Houwen aan de heer Teunissen.

mannen en vrouwen hebben dat uit-
stekend gedaan", aldus Ad van der
Houwen.

Arie Teunissen bedankte Ad van der
Houwen voor de uitreiking van het
kwaliteitscertificaat."Ik wil graag ieder-
een bedanken. Maar één ding is zeker.
Als in zo'n project geen man zou zijn
die het voortouw neemt, dan zou het
nooit tot een goed einde gebracht kun-
nen worden. Reint Beunk als werker
achter de schermen moest vaak een
dankbare maar vaak ook een ondank-
bare taak verrichten. In het begin was
het een moeilijke zaak om het geheel
op de rails te krijgen en alle neuzen de-
zelfde richting op te krijgen. Iedereen
moest er van overtuigd worden
waarom de werkzaamheden zo ge-
daan moesten worden zoals gedaan
moeten worden. Dat is toch een heel
probleem geweest. Reint moest soms
dagelijks en soms tot in de late uurtjes
weer stug doorgaan. Nogmaals be-
dankt."
"Naast alle kracht en inzet van de
GOMA heb ik zelf in het bijzonder
aanvullende professionele hulp gehad
van organisatiebureau PKM die het
raamwerk en de voortgang van het to-
taal heeft verzorgd. Ook aan deze men-
sen, met name de heer Oostenbroek,
dank hiervoor."
Teunissen: "Wat is nu een kwaliteit-
scertificaat. In principe is het niets an-
ders dan een organisatie optillen naar
een niveau van beheersing in alle gele-
dingen. Het klinkt simpel, maar het is
niet eenvoudig in een groeiende orga-
nisatie. De organisatie is voortdurend
in beweging. Zo kan het voorkomen
dat opgestelde regels zichzelf in de
loop van de tijd hebben ingehaald. Je
moet het certificaat zien als een inge-
slagen weg van voortdurende verbete-
ringen en aanpassingen en een waar-
borg voor klanten. Dat dfl|anten een
produkt krijgen van eenargesproken
kwaliteit binnen de afgesproken lever-
tijd en tegen een concurrerende prijs.
We kunnen niet op onze lauweren rus-
ten. Het certificaat is inj«uicipe drie
jaar geldig maar ieder ha^ar komt de
Lloyd's weer met een toets om te kij-
ken of alles volgens het boekje werkt.
Er zullen telkens weer corrigerende
maatregelen getroffen moeten wor-
den. We denken dat dit niet alleen een
noodzaak is maar een goed beheer-
singsmiddel om door te kunnen
groeien zonder bureaucratisch te wor-
den. Waarschijnlijk zullen we als toele-
verancier steeds flexibeler moeten
worden. Ik denk dat snel reageren op
de dagelijkse markt en probleemoplos-
send meedenken absolute noodzaak
is. We zullen ons sterk maken geza-
menlijke problemen en dus ook geza-
menlijke belangen op een snelle en zo
efficiënt mogelijke manier op te los-
sen. U moet ons bedrijf zien als een
verlengstuk van het bedrijf dat aan ons
uitbesteed. Dit is de waarde waar we
met GOMA steeds verder naar toe wil-
len", aldus Arie Teunissen.

Jong Gelre
afdeling Warnsveld
Zaterdag 6 november is er een snoei-
morgen gepland. Marcel Rouwenhorst
zal dit begeleiden door middel van al-
lerlei nuttige informatie en zorgt voor
het nodige gereedschap. De tuin van
Dinie Maalderink aan de Lochemse-
weg zal als decor fungeren. Gaarne
vooraf opgave bij Henny Hilbrink, tel.
05754-2068.
De najaarsledenvergadering vindt
plaats op vrijdagavond 12 november in
de Wever te Harfsen. Tijdens deze ver-
gadering zal worden ingegaan op de fu-
sie tussen Jong Gelre en de KPJ. Dit zal
de nodige veranderingen met zich
meebrengen en het is dus zaak hiervan
kennis te nemen. Na afloop van het of-
ficiële gedeelte zal er door elke afdeling
van de regio west-Achterhoek iets
leuks gedaan worden.
Na een zware vergadering is het zater-
dag 13 november goed ontspannen
tijdens een middagje kleiduivenschie-
ten. Net als andere jaren bij de familie
Rossel aan de Holtmaatweg.
Als men graag eens met andere jonge
agrarische vrouwen praat over van alles
en nog wat, kan men op maandag-
a vond 15 november in het Dorpscen-
trum te Vorden terecht. Dan wordt er
gepraat over ziektes bij kalveropfok
door veearts Warringa. Verder zal er ge-
praat worden over'aanloop'op het be-

drijf van vertegenwoordigers, veearts,
KI, enz. Veel vrouwen hebben hier nl.
mee te maken. Tot slot is het de bedoe-
ling dat de deelnemers kenbaar maken
wat de wensen en ideeën voor even-
tuele vervolgavonden zijn. Voor ver-
dere informatie kan men bellen 05752-
1268 of 05754-2046.
Op dinsdag 16 november zal de video-
füm van de revue 'Wat noe dan toch
weer' van het afgelopen jaar gedraaid
worden. De avond wordt gehouden in
De Boggelaar. Tevens kan men zich
hier opgeven voor de jubileumrevue
van april 1994. .

Goudkeur voor
Keurslager Vlogman
Op 28 september hield de Vereniging
van Keurslagers de jaarlijkse keuring
van ambachtelijk gemaakte Gelderse
rookworst. Keurslager Vlogman verdi-
ende door de goede kwaliteit van /ijn
rookworst het predikaat Goudkeur.

Om Goudkeur te behalen moet de
rookworst aan strenge eisen voldoen.
Het produkt wordt door een onafhan-
kelijke en deskundige jury beoordeeld
op de punten geur en smaak, kleur, sa-
menstelling, snijdbaarheid. In totaal
kunnen 100 punten worden behaald,
pas vanaf 90 punten of meer ontvangt
men het Goudkeur-certificaat.
Keurslager Vlogman is zeer tevreden

met de behaalde 96 punten. Vooral aan
het begin van het rookworstseizoen is
het behalen van Goudkeur voor een
produkt een goede stimulans. Op die
manier houdt men de kwaliteit in het
oog en kan men zien of de rookworst
nog verbeterd kan worden om een per-
fekt produkt af te leveren aan de consu-
ment.
De Vereniging van Keurslagers heeft
600 leden, gevestigd door het hele land.
ledere Keurslager moet voldoen aan
strenge eisen op het gebied van kwali-
teit, versheid, presentatie, assortiment,
hygiëne en service. Voldoet een lid niet
aan de door de VSR gestelde normen,
dan kan hem het K-embleem worden
ontnomen.

Textiel decoreren
uit een tube
Al een groot aantal cursisten in de Ach-
terhoek hebben ervaren dat textiel-
schilderen een hobby is met grenze-
loze mogelijkheden voor zowel jong
als oud. Veel eigengemaakte cadeaus
hebben op deze wijze hun weg gevon-
den.
Zelfs zonder zelf te kunnen tekenen,
zijn er verbluffende resultaten bereikt
met het decoreren van stof en harde
materialen door gebruik te maken van
de textielverftube met een ballpoint-
punt. Het patroon wordt met een strijk-
pen en patroontekenpapier op de stof

overgebracht waarna ingeschilderd
kan worden. Zo zijn er zelfs eigen ont-
worpen T-shirts een eigen leven gaan
leiden.
Om deze cursussen te kunnen volgen,
is men helaas op dit moment nog aan-
gewezen op leidsters in o.a. Lichten-
voorde, Warnsveld, Doetinchem of
Zutphen. Veel prettiger is het natuur-
lijk om in de eigen omgeving deze cur-
sus te kunnen volgen. Daarom is men
op zoek naar creatieve dames die opge-
leid willen worden tot cursusleidster
om daarna in hun eigen omgeving de
mensen kennis te laten maken met
deze fantastische hobby.
Voor nadere informatie kan men bel-
len met Betsy Lurvink, Beethoven-
straat 36 7131 AK Lichtenvoorde, tel.
05443-75772.

HONDEPOEP
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in d'n Achterhoek
"En Willem, biet ze nogal vandage?"
"Oh jao, bieten doet ze altied, maor neet altied an mien angel."
Willem Wolters kö'j hier, bi'j de brugge an 't Knopenlaantje, geregeld an
de Vennegötte vinnen. At 't weer d'r un betjen nao is zeg e zien vrouw
goeiendag en vemaakt zich dan met 't wachten op un ding dat e nog nooit
ezien hef. Zo hef iederene zien liefebri'je, zelf mag ik graag op zien tied un
flink ende rondlopen. Da'sgoed veurde bloeddruk,botontkalking en wat
al neet meer. 't Is in ieder geval un millesien dat volle goedkoper is as de pil-
len van 'n apeteker.

'k Stonne nao Willem zien dobber te kiek'n too d'r un paar vrouwluu met
goed gevulde bloesjes en un kearl ankwamm'n. Umme ech natuurmen-
sen te liek'n waarn ze nogal gruun: gruun jak,gruune bokse met bendjes
en schoene an waor anderen de Nordwand van de Eiger met beklimt. I'j
kont ok zeggen dat 't wandelende natuurmonumenten lekken. Zee
hadd'n un tasse met landkaarten um de nekke hangen die Schwarzkopf in
de Golfoorlog neet zol hemmen misstaon. Dus zo'j denken dat ze goed
met de weage hier op de heugte waarn.
Maor dat veel tegen. De kearl kwam op mien too en vroog, met de stelle
van zien piepe nao de Vennegötte wiezend: "Dit is toch de IJssel, me-
neer?"
't Volt natuurluk neet met umme op zo'n stomme vraoge ok zo'n stom ant-
woord te vinnen, 'k Hele mien maor netjes en vetel'n um dat 'n lesel un
stromende rivier is en dat e die un ende wieter op mos zuuken.
"Ja, maar, dit water stroomt toch ook?"
Tegen zovölle onbenul is natuurluk gin kruud ewassen en 'k hele mien
mond dan ok maor. Wieters vonnen zee 't hier besunder mooi en leep'n
weer 't bos in en trean 't enugge bluumken dat t'r nog bluujen tot moes.

Willem had ondertussen un mooien snoek van zo'n 40 centimeter an 'n
haok zitten die hee met vakmanschap uut 't water wis te haal'n. Un snoek
die op de eersvolgende vesite van Willem wel anegreujd zal wean tot 80
centimeter. Maor dat is 't normale visserslatijn bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman

/s uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers uit Vorden

F=
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Laag-Keppel aan de Oude IJssel met zijn kasteel Keppel kennen
de meesten van u wel. Het nabij gelegen Hoog-Keppel wordt ech-
ter meestal voorbijgereden, je moet er dan ook wel even de rijks-
weg naar Doesburg voor verlaten. Maar de moeite waard is het
wel om even rechtsaf te gaan. De kerk, waar het in dit geval om
gaat, ligt niet, zoals gewoonlijk in de meeste dorpen, in het cen-
trum maar aan de rand ervan.
De nabij gelegen parkeerplaats biedt volop ruimte en rust. Een
klein hekje, het grote hek is meestal op slot, aan de zijkant geeft
toegang tot het kerkhof (waar ook nu nog begraven wordt) en de
kerk.
Opvallend is de mooie toreningang die een goed beeld geeft van
de romaanse stijl en stamt uit de twaalfde eeuw. De kerk is een
pseudo-basiliek waarvan de zijbeuken gesloopt zijn, voor wie
buiten om loopt nu nog duidelijk te zien. Ze is gewijd aan Petrus
en Paulus en is in het begin van de vijftiende eeuw gebouwd op
deze plaats waar voordien reeds een kapel stond.
Bezienswaardig in de kerk is allereerst de achtkantige preekstoel
uit de zeventiende eeuw. Het orgel, gebouwd door Mathijs van
Deventer uit Nijmegen is uit de achttiende eeuw en ook de mooie
zandloperhouder is al wel tweehonderd jaar oud. Schijnbaar heb-
ben ze hier alles goed bewaard, want ook de avondmaalsbeker
schijnt dezelfde leeftijd te hebben.
Voor wie even tot rust wil komen, even weg wil zijn van het jach-
tige leven, is deze kerk met zijn nabije omgeving een ideale plek.

H.G. Wullink.

Sint Nicolaaskrant Vorden
In week 46 (15-20 november) verschijnt weer het St. Nicolaasnummer
van Contact i.s.m. Vordense Ondernemersvereniging. Het nummer ver-
schijnt in Vorden, Hengelo, Warnsveld, Almen, Steenderen, Baak etc.
Berichten en advertenties kunnen nog t/m vrijdag 5 november worden
ingeleverd.

De Redactie.



l

i J^

•,
;

I-p
l

KOM NAAR DE GROTE O.K.

BIJ OPELDEALER W.J.v/d KOOI IN LOCHEM
OP 5-6 EN 7 NOVEMBER IS HET FEEST IN DE TRAMSTRAAT

TE LOCHEM, WIJ HOUDEN DAN WEER ONZE OERGEZELLIGE O.K
INRUILWAGENBEURS, DEZE KEER IN "THE AMERICAN STYLE"

AUTOFEEST IN LOCHEM

Op 5, 6 en 7 november is het meer
dan de moeite waard om naar de
OPELDEALER v.d. Kooi in Lochem
te komen, samen met uw hele
gezin. In ons bedrijf staan tientallen
perfecte inruilauto's voor u klaar.
De werkplaats is deze dagen
gesloten, omdat zoveel moois niet
allemaal in onze showroom past.

NU UW AUTO INRUILEN H!

Dat er bovendien met ons valt te
praten over uw inruilprijs ervaart u,
als u deze show bezoekt.
Ook ziet u dan dat onze
inruilwagens:

FIJN DINER VOOR TWEE

1 Volledig winterklaar worden
afgeleverd.

2 Een beurt hebben gehad.
3 APK goedgekeurd worden.
4 Alle OPELS verkocht worden

met 'wintergarantie' op accu/

«langen/waterpomp/radiateur
nz. tot eind maart 1994!

5 Alle auto's boven f 7500,-
3 maanden onze 100% O.K.-

^arantie krijgen (dus nooit
enige bijbetaling).

AMERICAN SALES PROMOTION

Als u ons bedrijf binnenstapt merkt
u al die speciale sfeer. Van alles
kan en veel mag. Er zijn allerlei
Amerikaanse items te zien, zoals
diverse jukeboxen, een schitteren-
de Chevrolet Caprice Classic
Convertible en the all American
Sports Car, de Chevrolet Stingray
Special Anniversary.

FINANCIERING ZONDER AANBETALING
METEEN TE REGELEN

Snel, soepel en tegen uiterst
gunstige condities kunt g desge-
wenst de financiering bij ons ter
plekke regelen. Vraag één van
onze "Mister America's" voor
advies.

Medewerking aan deze show wordt
gegeven door onderstaande
bedrijven.

Indien u besluit tot aankoop van een
O.K. inruilwagen, bieden wij u ge-
heel gratis een compleet verzorgd
diner voor 2 bij "Hof van Gelre" of;

FABRIEKSREIS OPEL

U kunt natuurlijk ook kiezen om
met ons mee naar Antwerpen te
gaan en daar de OPEL fabrieken
te bezoeken.
Ook dit is een geheel verzorgde
reis met koff ietafel en diner voor
2 personen.

YOUR AMERICAN SALESMEN

The
American

Beer

TRAVEL &
TOÜRIST

AIWIXISTKATION

W.J. vVd. KOOI G. BOONK H. ROUHOF

AMERICA, YOURS
TO DISCOVER!

OPENINGSTIJDEN

Vrijdag 5 november 9-21 uur
Zaterdag 6 november 10-17 uur

Zondag 7 november
10-17 uur

Tot ziens, op één van onze beurs-
dagen. Een kopje koffie* donuts of
een drankje staan voor u klaar!

0^ ^̂ L.1 l • l • l m ̂ ^^f :

OFF. ^_^
OPEL-GM f
DEALER ^ "' '

Tramstraat 13-31 Lochem Tel: 05730-52555

INRUIIWAGENS



ZATERDAG 13 NOVEMBER :

K.G.B. + KAS BENDJEN

AAN VANG 2 1.00 UUR
ENTREE F 12,50

Kaarten in voorverkoop f 10,-

bode

de blauwe hand J
05752 2223 vorden ^ A cö
burg.galleestraat
36

Mooier dan ooit ! ! !

mode voor
het héle gezin

&

AVAN
^^ r

MOCASSIN van absolute
topklasse. Speciaal model
voor brede voeten. Hand-
gemaakt van zacht
geiteleer.
Komfort en
kwaliteit

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

_ mtmm\mfm\m\m\
ItewiM^h'iMtH

«^WEHL-VORDEN
BEATRIXPLEIN 6 DORPSSTRAAT 4
7031 AJ WEHL 7251 BB VORDEN
tel:08347-81378 tel:05752-3006

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. van 9.00-17.30 uur; vri|. van 9.00 20.30 uur;
zal van 9.00-15.00 uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcr-uofdcn bu
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 Vorden tel 05752-3278 (industrieterrein)

JE HARD RIJDEN
KOSJÏEVEEL

ROVG/VVN
BINNEN DE KOM

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE

T' - —.—. r ^v ZEVENAAR - AALTEN

fashion
HEREN!!! ookvoorujs

er altijd wel een koopje
Heren Spijkerbroeken
Een prachtige stone washed kwaliteit
in de maten 30 t/m 40 inch.
Onze normale prijs is 39,95.
ALLEEN DEZE WEEK SLECHTS

Heren Overhemden
Wij hebben een ruime sortering in
mooie bedrukte dessins.
Het is een prachtige viscose kwaliteit.
Onze normale prijs is 35,00.
ALLEEN DEZE WEEK SLECHTS

Heren Truien
Wij hebben alleen deze week veel truier
ook schipperstruien, in prijs verlaagd.
Onze normale prijs is vanaf 29,95.
ALLEEN DEZE WEEK VANAF

Heren Sweaters
Het is een prachtige kwaliteit
in vele modellen en kleuren
Onze normale prijs is 39,95.
ALLEEN DEZE WEEK SLECHTS

HERiNU LOOP WEL EVEN BINNEN WANT HET LOONT DE MOEITE

^H

(J)

****

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Volop haagconiferen en heesters
van eigen kwekerij.
Zeer scherp geprijsd.

Verkoop op onze kwekerij aan de
Hamsveldseweg, Kranenburg.
Zaterdags vanaf 9.00 uur en
na afspraak.

Fa. LllCaSSen Boomkwekenj
Ganzensteeg 6 - VORDEN
Tel. 05752-6525 b.g.g. 6722

Ook opgave mogelijk voor de cursus keiststakjes maken.

***

KEN l E Dl E ZAAL
THE TRAMPS

Handmaüe mcn's shoes

IESENA .Ik.Jikill
M 3 * l v'i M •]

BEATniXPLfEIN 6 DORPSSTRAAT 4
7031 AJWEHL 7251 BB VORDEN

|tel:08347-81378 lel:05752-300el

Op 3/1,17/1 en 14/3 gaan
wij naar de

VIJF-UUR SHOW
bij RTL 4

Vertrek:
Vorden 14.00 uur
Zutphen 14.15 uur

Kosten:
f 35,- p.p. incl. jachtschotel

HAVI Reizen

J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14

VOORST

Tel. 05758-1334

•«*f», l»
onze winkel aan de Laarstraat te Zutphen vindt u een

ruime keuze aan wasmachines, koelkasten, wasdrogers,
alles op het gebied van beeld en geluid en klein huishou-
delijke apparatuur. Alleen de allerbeste merken tegen
betaalbare prijzen. Natuurlijk zorgen we ook voor vakkun-
dige plaatsing van de apparatuur. Onze eigen reparatieaf-
deling zorgt bovendien voor snelle en optimale service.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
l Saakseweg 11 WICHMOND 05754 -1755 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 -18383

• Haaksbergseweg 21 EIBERGEN 05454 - 76026

MONTE CARLO & SILENCE
VRIJDAG v.a 20.30 uur

Tonny Jurrtëns
OANC PAR' Y

IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER
VOOR MEER INFO: TEL. 08343-1232

AUTOSCHADE
\SJELBEDRUF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

Veranderlijk weer, bomen die ontdaan worden van hun

kleurrijke mantel. De mode daarintegen brengt een

smaakvol contrast. Warme stoffen en een comfortabele

D A M E S M O D E

V E R A N D E R L I J K
ALS E E N BLAD
AAN DE BOOM

pasvorm doet een mens

het trieste jaargetij

vergeten en levert

een bijdrage aan

het modieuze

straatbeeld.

Kom gerust eens langs,
/

voor een najaars 'j

ontmoeting!

Vorden Zutphenseweg 29, Tel. 05752-1971 Winterswijk Misterstraat 76, Tel. 05430-13980
Doetinchem Dr Huher Noodtstraat 14, Tel. 08340-60416

LET OP!
5 ROZENSTRUIKEN

dlv. kleuren 15,-
KLIMROZEN

div. kleuren
per stuk 4,50

OpalleVIJVERVISSEN
50% KORTING

TUINBEELDEN
groot of klein

25% KORTING
CONIFEREN

vanaf2,95

Bij aankoop van 10 of meer
rozenstruiken

1 zak tui n turf a 50 liter
GRATIS.

WORDEN
RuurtoMw»g 65», Vord*n

Til. 05752-3671

UITNODIGING VOOR EEN FEESTELIJK
OPEN HUIS OP DONDERDAG 4 NOVEMBER

VAN 15.00-21.00 UUR IN EIBERGEN

Totaal vernieuwde showroom met de nieuwste woonideeën.
Helmink Eibergen is uitgebreid en verrassend vernieuwd. Alle afdelingen staan nu boordevol aktuele

woonideeën, van modern tot klassiek. Een sfeervolle en overzichtelijke presentatie van talloze
combinatiemogelijkheden, waarbij ook ruimschoots aandacht wordt geschonken aan de kollekties tapijt en
woningtextiel. Prachtige stoffen in tientallen kleuren en dessins, aangevuld met stijlvolle en bijpassende
accessoires. Onze interieurspecialisten laten u zien hoe mooi wonen kan zijn.

Donderdag 4 november open huis van 15.00 - 21.00 uur.
Vrijdag 5 en zaterdag 6 november is het bij Helmink niet alleen openingsfeest maar ook kortingsfeest.

Want tijdens deze dagen geeft Helmink een flinke korting op uw aankopen.
Een korting die uzelf bepaalt door middel van en worp met de dobbelsteen en die kan oplopen
tot maar liefst 20%! En let bovendien ook eens op onze speciale openingsaanbiedingen.

10-15-20% KORTING meubelen Eibergen
J. W. Hagemanstraat 3
Tel. 05454-74190

HELMINK MAAKT HET MOOIER BIJ U THUIS



Actrice en schilderes Riek Schagen wordt 80 jaar

'Vorden vind ik een gezellig dorp'
Om halfzeven 's-morgens staat ze op. Dan zet ze een kopje thee, eet een boterham-
mc(jc en begint ze aan een lange en nog altijd werkzame dag.Werken in de tuin. Schil-
derijen vernissen en inlijsten. Tussendoor de gebruikelijke huishoudelijke werk-
zaamheden. Boodschappen doen. En wat ze verder allemaal nog voor bezigheden
heeft.

Je ziet het haar absoluut niet aan, maar
het is wel degelijk waar. Volgende week
wordt Riek Schagen 80 jaar. "Eigenlijk
vind ik 80 worden helemaal niet zo
leuk. Negenenzeventig klinkt toch wel
even iets anders, vind je ook niet?"
Als ik haar dan zeg dat ze datzelfde ge-
voel ook zal krijgen wanneer ze 89 is en
90 wordt, begint ze te lachen. "Dat zal
mij benieuwen", zegt de zeer levenslus-
tige vrouw die een lang en hardwer-
kend leven achter de rug heeft. Zij kijkt
er graag op terug en komt vervolgens
aandragen met een grote stapel krante-
knipsels en foto's. Allemaal herinne-
ringen uit haar carrière als actrice, schil-
deres e.d. Prachtige kritieken waar
Riek nog elke dag van kan nagenieten.
"Ik ben ook altijd zeer nieuwsgierig ge-
weest naar wat journalisten over mij
schreven", zegt ze.

Steentje bijdragen
De successen zijn Riek niet zomaar ko-
men aanwaaien. Ze heeft er hard voor
moeten knokken. Dat begon al op zeer
jeugdige leeftijd. Riek over d ie periode:
"Ik kom uit een gezin van tien kinderen.
Mijn vader is al jong gestorven, dus ar-
moe troef, dat begrijp je wel. Ik was de
middelste uit het gezin. We moesten al-
lemaal een steentje bijdragen om rond
te komen. Op mijn tiende jaar hielp ik
's-middags in een kapperszaak de boel
aan te vegen. Naderhand werd ik
dienstbode en kwam ik vlak voor de
oorlog, ik geloof in 1938, terecht bij de
familie Van Dalsum. Jazeker, bij de be-
kende acteur Albert van Dalsum", al-
dus Riek.
"Het was een fijne tijd bij de Van Dal-
sums. Daar begon in feite ook haar car-
rière als actrice. Toneelspelen zat er bij
mij al vroeg in. Toen ik zes jaar was
speelde ik samen met mijn zusters bij
de speeltuinvereniging 'De Zuiderzee-
speeltuin' in Amsterdam. Ik herinner
me nog dat we 'Assepoester' speelden,
speciaal voor de ouderen. Daarna heb
ik ook veel aan amateurtoneel gedaan.
Op gegeven moment zei Albert van
Dalsum tegem mij: 'Zeg Riek, ik heb
een klein rolletje voorje, lijkt je dat niet
wat?' Nou, wat dacht je! Het was een
stuk uit Claudel, getiteld 'Maria's
Boodschap'. Een zeer droevig stuk. Ik
speelde daarin de rol van non. Nou ja,
rol! Albert van Dalsum, die zelf de
hoofdrol speelde, zei dan in het stuk te-
gen mij: 'Wat zoekt gij zuster?' Ik ant-
woordde dan: 'Ik zoek bloemen om
tussen haar handen op het graf te leg-
gen'. Dat was alles. En elke avond zei

Albert van Dalsum na afloop van de
voorstelling tegen mij: 'Wat heb je dat
toch mooi gezegd, Riek'. Nu, meer dan
50 jaar later, herhaalt Riek deze zin nog
eens, een zin die ze haar hele leven
lang al 'koestert'.

Carrière
Uiteraard bleef het niet bij dat ene zin-
netje. Het was het begin van een lange
toneelcarrière. Nog voor de oorlog
speelde -zij een rol in de 'Getemde
Feeks', met daarin de hoofdrollen door
Fien de la Mar en Albert van Dalsum.
Toen brak de oorlog uit en was het voor-
lopig gedaan met toneelspelen. Wel on-
derhield Riek contacten met acteurs
als Paul Storm, Nel Knoop en Rob de
Vries. Mensen bij wie ze ooit als dienst-
meisje gewerkt had.

Riek Schagen was door de oorlog niet
in de gelegenheid een toneelschool te
bezoeken. Dat overkwam uiteraard
nog een aantal personen. Voor deze
mensen bestond in 1945 de mogelijk-
heid toch een soort eindexamen af te
leggen. Riek: "Ik heb toen een stuk uit
'Allerzielen' van Heyermans gespeeld.
Met succes, ik slaagde en kreeg een
contract aangeboden bij het Amster-
dams Toneelgezelschap. In eerste in-
stantie was ik overdag gewoon als
dienstbode werkzaam en 's-avonds het
toneel op. Later kreeg ik de kans om
overdag in de schouwburg kostuums
voor het toneelgezelschap te maken.
Deze bijverdienste leverde drie gulden
per uur op", zo zegt Riek Schagen.

Na het Amsterdams Toneelgezelschap
acteerde Riek Schagen o.a. nog bij 'Co-
medie'van Cor Hermus. Ook werkte ze
bij de Haagse Comedie bij Paul Steen-
bergen.

Film
Van het een kwam het ander en werd
Riek ook gevraagd om in wat Neder-
landse speelfilms mee te spelen. Bij-
voorbeeld in Ciske de Rat als Tante
Jans, de tweede moeder van Ciske. Ver-
der in Klopjacht in Holland en in De
Aanslag.
Toen de televisie zijn intrede deed,
werd ook al heel snel een beroep op
Riek gedaan. "Ze kenden me natuur-
lijk al een beetje. Toen de NCRV in
1953 startte met de kinderserie Swie-
bertje werd ik gevraagd voor de rol van
Saartje. Een machtige tijd bij de televi-
sie. Ik had niet durven dromen dat
deze serie het zeventien jaar vol zou

houden. Ook gingen we in die tijd veel
met Swiebertje het land in. Prachtig",
zo kijkt ze terug.

Muzikaal
Riek Schagen is werkelijke van alle
markten thuis. Ook heeft zij een paar
jaar meegespeeld in het cabaret Tingel-
Tangel van Marijke en Sieto Hoving.
"Op de Nieuwe Zijds Voorburgwal.
Geen avond vrij. Hard werken, maar
wel leuk. In die tijd heb ik nog zangles
gehad bij de Opera van Rut Horne (een
in die dagen zeer bekende zangeres).
Weetje dat ik zelfs nog een plaatje heb
gemaakt? Samen met Jasperina de
Jong, een Jordaans liedje."

Schilderijen
Toen Riek Schagen op gegeven mo-
ment de kunsthistoricus Bert Wester-
mann leerde kennen, met wie ze 33 jaar
getrouwd is geweest, werd er een extra
dimensie «Biaar leven toegevoegd.

Riek: "Mijn man kwam uit een schil-
dersfamilie. Zijn vader was professor
aan de Kunstacademie in Amsterdam.
De grootst^pbby van mijn man was
schilderen.lRtrakt, veel in kleur. Alle-
maal zeer professioneel. Hij had er best
zijn beroep van kunnen maken. Ik ben
toen ook gaan schilderen. 's-Morgens
begon ik al vroeg. Als mijn man dan
thuis kwam vroeg hij altijd eerst: 'wat
heb je vandaag gemaakt, Riek?' Hij be-
keek het zeer kritisch. Vooral in de be-
ginfase verdween er nog wel eens wat .
in de prullemand. Afgekeurd. Mijn
man bleef me echter stimuleren en
kreeg ik het schilderen onder de knie",

zo zegt Riek. Inmiddels heeft zij zo'n
1.500 schilderijen gemaakt.

Het oog
Ze weet bij het schilderen nooit wat het
gaat worden. Riek: "Ik begin eerst kleu-
ren op te zetten, dan de lijnen. Halver-
wege het schilderij zie ik pas wat het
gaat voorstellen. Voorbeelden heb ik
nooit gehad", aldus Riek.
In veel van haar schilderijen zie je een
oog. "Omdat, zo verklaart Riek, het oog
immers alles is in het leven." Soms zat
ze dagen van 's-morgens vroeg tot
's-avonds laat achter haar ezel. "Ik heb,
denk ik wel 80 exposities gehad. De
eerste tentoonstelling was in 1969 op
de Brouwersgracht in Amsterdam in
een dependance. De expositie duurde
vierweken.Totaal uitverkocht. Wat was
ik trots", zo blikt Riek terug.
Door dit succes trok ze de stoute schoe-
nen aan en besloot ze ook ü^iet bui-
tenland te exposeren. Op 20 m^ 1970:1
Galerie Gammel Strand in Kopenha-
gen. Later ook nog een keer in Spanje.
Ze laat het mij zien, overal lovende kri-
tieken.

Galeriek
Na het overlijden van haar man in 1984
is Riek gestopt met het schilderen. "Ik
vind het niet leuk meer, zo in je eentje.
Ik heb er bovendien geen rust meer
voor en ook niet genoeg concentratie.
Je moet in je leven ook iets kunnen af-
sluiten. Wel kijk ik regelmatig in de stu-
dio naar de schilderijen. Dat is toch ook
leuk. Ik heb hier altijd nog vier keer per
jaar een expositie en verder komen er
regelmatig mensen die mijn schilde-

rijen willen zien", aldus Riek. Een paar
meter van haar woning vandaan heeft
Riek nl. een galerij met de toepasse-
lijke naam 'Galeriek'. Een galerij met
ook een historie. In mei 1990 werd
deze galerie door mevrouw De Jong ge-
opend. Riek: "Zeventien jaar geleden
kwam ik in aanraking met Jac. H. de
Jong, die mij vroeg wat Sorbo-reklame-
spotjes voor de televisie te maken. Erg
leuk werk. Ik ga nu altijd nog een aantal
keren per jaar als Sorbo-Saartje naar
openingen van supermarkten. De men-
sen vinden het nog altijd prachtig
wanneer ze mij zien. Vaak vrouwen die
vroeger als kind naar Swiebertje ke-
ken".
De eerste kennismaking met Jac. H. de
Jong en zijn vrouw Marine leidde later
tot een hechte vriendschap met Riek
en Bert Westermann. In 1985 werd
Riek een prachtige ruimte aangeboden
in de voormalige Empo Rijwielenfa-
briek om daar haar exposities onder te
brengen. Dit pand was nl. eigendom
van Jac. H. de Jong. Zij bleef daar tot
1990, toen bood de familie De Jong
haar het pand Nieuwstad 2 aan. Twee
verdiepingen met een woning ernaast.
Riek vind het heerlijk wonen in Vor-
den. Zegt ze: "Ik mis Amsterdam niet.
Kom er nog regelmatig om familie en
vrienden te bezoeken. Het liefst ben ik
hier. Vorden is een gezellig dorp. Het
heeft een bepaalde stemming. En de
mensen zijn zo vriendelijk en zeggen je
altijd goedendag".
Dat laatste is niet zo verwonderlijk
want de vriendelijkheid zelve is Riek.
Bij ons in de Achterhoek zouden ze
zeggen: 'ze is altied goed te passé!'

V o l l e v b a l W W a t e r n o l o
Heren l en 2 in duel
De heren l en 2 van Dash spelen dit sei-
zoen in dezelfde klasse, de promotie-
klasse. Dus zouden de heren l wel
even van het tweede winnen, zo dacht
men althans. Het lukte uiteindelijk ook
wel doch via een vijfsetter.

In de eerste set bleven de heren l goed
bij de les en wonnen zij met 15-4.
Deels door overmoed en deels door
concentratieverlies ging de tweede set
naar een enthousiast heren 2 13-15. Na
een stevige speech van trainer/coach
Hoornweg werd de derde set weereen
prooi voor de heren l: 15-4. De vierde
set leverde een 9-15 zegen op voor het
tweede. In de vijfde set alsnog een 15-9
zege voor de heren l. Die waren blij
met de overwinning maar'baalden'als
een stekker dat twee sets verloren gin-
gen. Zaterdag 6 november spelen de
heren van Dash thuis tegen DVO uit
Hengelo.

Uitslagen: Do. 28-10: beker: DP
DASH 2 - Heeten Sp. 1-3; HP DASH
l-DASH23-2.
Zo. 30-10: IC mix Voorw. l - DASH l
2-1.
Vr. 29-10: D rekr. DASH B - Wilh. B
2-1.

Programma: Do. 4-11: D3B Voorw.
5 - DASH 4; D4B Terw. 4 - DASH 5;
D4C Wilh. 4-DASH 7.
Zo. 6-77: HP DVO 2 - DASH 2; H2A
Heeten 2 - DASH 3; H3B WSV 3 -
DASH 4; D4A Heeten 6 - DASH 6;
MA WSV l - DASH l; MB Heeten l -
DASH l; IA WSV l - DASH l; D 3e
div. B DASH l Sorbo - Labyellov; DP
DASH 2 - Devolco 3; HP DASH l -
DVO 1; D2A DASH 3 - Wilh. 2; IC
mix DASH l -Voorw. l.

Dames winnen
van Flevo
Na een spannende strijd hebben de da-
mes van Vorden '64 de uitwedstrijd te-
gen Flevo l met 6-8 gewonnen. In de
eerste periode nam Vorden met 1-3 de
leiding door goals van Grietje Welle-
weerd en Karin Rouwenhorst twee-
maa. De tweede periode leverde een
3-5 voorsprong op voor Vorden. Karin
Rouwenhorst en Andra Eisink scoor-
den voor Vorden. In de derde periode
werd het 4-6 door Debby Kraayeveld.
In de slotfase stelden Karin Rouwen-
horst en Grietje Welleweerd de over-
winning veilig 6-8.

Wielrennen
Jan Weevers wint
Voor Jan Weevers bleek de overstap
van de ATB naar de crossfiets niet zo
groot. Na zaterdags zijn crossfiets in el-
kaar gesleuteld te hebben, stond hij
zondags tijdens de GOW-wedstrijd in
Eibergen aan de start. Na een paar ron-
den met vijf man kwam hij de laatste
ronde alleen over de meet en won daar-
door.
Rudie Peters deed dit bij de amateurs B
door oud-Nederlands kampioen Jan
Olde Meule in de sprint te kloppen.
Verdere uitslagen GOW Eibergen: Ed-
win Maalderink 3e en André Barge-
man 4e.

B a a m i n t o n

Flash-uitslagen
Flash 2 zal de komende wedstrijden
eerste dame Esther Oosterink moeten
missen. In de wedstrijd tegen Herwen
l klapte ze tijdens de damesdubbel

hard door haar enkel. De wedstrijd te-
gen Herwen was een heel spannende.
Herwen staat bovenaan en heeft nog
geen punt verloren. Flash speelde sterk
en geconcentreerd en veroverde een
2-0 voorsprong. De dames van Her-
wen waren uiterst sterk. Hun eerste
dame heeft vroeger op een heel hoog
niveau gespeeld. In ieder geval heeft
Flash 2 een belangrijk punt afgesnoept
van Herwen.
Flash 4 speelde tegen Rianto 9 uit Zut-
phen. De enkelspelen waren bijna alle-
maal erg spannend, maar alleen Hans
Brinkman wist de partij te winnen. De
herendubbel was erg spannend. In de
derde set kwamen ze achter met 13-2.
Na een gigantische inhaalrace kwamen
ze op 13-13 waarna Rianto toch nog de
dubbel won met 18-17. Na de dames-
dubbel was de wedstrijd eigenlijk al ge-
speeld. Het tekent Flash 4 dat de mi-
xeddubbels nog werden gewonnen.
Rianto behaalde een gelukkige 3-5
overwinning.

D V Huissen -
Dostal Wegenbouw 115-5
Tegen landskampioen Huissen heeft
het eerst team van Dostal een flinke
nederlaag geleden. Alhoewel de eer-
ste tekenen in de wedstrijd hoopvol
waren, bleek de routine van de Huis-
senaren toch een'te grote horde voor
de Vordenaren.
Ben Smeenk kreeg groot voordeel
tegen Geert Berends. Deze moest een
grote remise-afwikkeling nemen, op
straffe van verlies (1-1). Nina Jan-
kovskaja had ook een goede stelling
opgebouwd, maar overzag een door-
braakkombinatie, die direkt winnend
was voor de tegenstander (3-1). Mike
Voskamp kwam er niet aan te pas
tegen Huissens topscorer Alexander
Baljakin (5-1) en Henk Hoekman

hield grootmeester Rob Clerc kundig
op remise (6-2). Henk Grotenhuis ten
Harkel had een goede klassieke stand,
maar door koelbloedig verdedigen
redde zijn tegenstander zich nog met
een remise (7-3). Gerrit Wassink,
Chris Grevers en Henk Ruesink ver-
loren kansloos (13-3), waarna nog
twee remises volgden van Alex Klein
enJohanHaijtink.
De volgende wedstrijd is thuis tegen
TDV Tilburg en dan wordt het tijd dat
er punten gehaald gaan worden.
G. Jansen - G. Wassink 2-0; T.
Berends - A. Klein 1-1; A. Baljakin -
M. Voskamp 2-0; R. Clerc - H. Hoek-
man l -1; G. Berends - B. Smeenk l -1;
G. van Aalten - C. Grevers 2-0; M.
Janssen - H. Ruesink 2-0; H. van Aal-
ten - N. Jankovskaja 2-0; F. Kemper-
man - H. Grotenhuis tH l -1; M. Kem-
perman - J. Haijtink l -1.

V o e t

Vorden wint met 3-0
van Brammen
Door blessures van de keepers Ronald
Hoevers en Marinho Besselink maakte
Jelle Klein Kranenbarg zijn debuut in
het eerste elftal. Vanaf het begin trok
Brummen fel van leer en moest Jelle
Klein Kranenbarg handelend optre-
den door een spetter van de snelle
rechtsbuiten Kaya uit het doel te ranse-
len. Vorden trachtte de bakens te ver-
zetten doch had hiermee vooreerst
geen succes. De achterhoede van Vor-
den trok een cordon rond het zestien-
metergebied zodat Brummen van af-
stand moest schieten.

Na het rustsignaal liep het bij Brum-
men steeds minder en werden de pas-
ses en schoten steeds onnauwkeuriger.
Eenmaal had Vorden geluk. Buiten be-

reik van Jelle Klein Kranenbarg schoot
Kaya de bal op de lat. Doordat beide
ploegen fel op de bal bleven spelen had
scheidsrechter Van Ark de handen vol
om het spel in goede banen te leiden.
Het laatste kwartier had Brummen het
kruit verschoten en rook Vorden kan-
sen. Een vrije trap buiten de 'zestien'
werd snel door Wilco Klein Nenger-
man genomen en tot verbazing van de
Brummenspelers verdween de bal in
het doel 1-0. Brummen was door deze
goal behoorlijk aangeslagen. Twee mi-
nuten later was het Rob Enzerink die
met een hard schot de doelman van
Brummen het nakijken gaf 2-0. In bles-
suretijd bracht Gert Verbeek de stand
op 3-0. A.s. zondag speelt Vorden in
Apeldoorn tegen ZW.

uitslagen w Vorden
Vorden EDl-Warnsveldse Boys E2
2-2; Gazelle Nieuwland Fl-Vorden Fl
2-1; Vorden F2-Almen Fl 3-5; Ratum
Al-Vorden Al 0-4; Vorden B l-Ratum
BI; Vorden Cl-Lochem Cl 2-5; Oe-
ken C l-Vorden C2 0-3.
Vorden l-Brummen l 3-0; Vorden
2-Pax 3 1-2; Vorden 3-Doesburg 3
1-6; Vorden 4-SHE 34-1; Eibergen
8-Vorden 6 8-0; Rekken 3-Vorden 7
5-3; Vorden 8-Rekken 5 2-2.

Programma w Vorden
Gazelle Nieuwland D2-Vorden Dl;
SHE E l-Vorden El; Vorden Fl-Wil-
helmina SSS F2; Gazelle Nieuwland
F3-Vorden F2; Lochem Al-Vorden
Al; Grol B2-Vorden BI; Diepenheim
C l-Vorden Cl; Vorden C2-Brummen
C2.
ZVV l-Vorden 1; Witkampers 2-Vor-
den 2; AZC 4-Vorden 3; Socii 4-Vor-
den 4; Vorden 5-GSV 2; Vorden
6-GSV 3; Vorden 7-Reunie 6; Ruurlo
10-Vorden 8.

Teuge wint nipt
van Ratti
Het wordt eentonig: weer 4-3 op het
scorebord, weer grote persoonlijke fou-
ten die leidden tot een onnodig verlies.
Week in week uit spelen de Kranenbur-
gers lang niet slecht maar staan uitein-
delijk met lege handen.
Ratti startte goed. Op tempo werd
Teuge bij vlagen vastgezet en hadden
de Kranenburgers een overwicht. Je-
roen Tolkamp wist dit overwicht om te
zetten in een voorsprong dooreen afge-
slagen aanval in een keer in te schieten.
Deze voorsprong bracht echter geen
rust en Teuge kwam enkele malen ge-
vaarlijk voor keeper Herbert Rutgers,
vooral dooreen slecht funktionerende
buitenspelval. Pascal Klootwijk ver-
speelde de kans op 0-2 waarna Teuge
de gelijkmaker scoorde vlak voor rust.
Na rust pakte Ratti de zaken wat beter
aan, wat een aantal kansen opleverde
maar nog geen doelpunt. Dat kwam
pas nadat de keeper Harm Welleweerd
onderuit gehaald had en Dick Smit de
strafschop benutte 1-2. Dit keer was
het binnen de minuut weer gelijk door-
dat het hele linker verdedigingsblok
niet oplette en twee Teuge-aanvallers
konden kiezen wie er zou scoren 2-2.
Toen even later een breedtepass in de
verdediging zomaar voor de voeten
van een Teuge-aanvaller kwam, kon
Teuge tegen de verhouding in zelfs 3-2
scoren. Ratti wist ook deze tegenslag te
verwerken en Dick Smit scoorde zijn
tweede treffer uit een vrije trap 3-3.
Toen Teuge verder moest met 10 man
omdat na twee wissels iemand uitviel,
leek Ratti te zullen doordrukken. Maar
zelfs dat voordeel was niet besteed aan
de Kranenburgers. Uit een snelle coun-
ter wist Teuge de volle winst te behalen
4-3. Zoals zo vaak, niet verdiend .Tegen
Gendringen zal Ratti de defensie beter
op orde moeten brengen wil er nog
enig positief resultaat behaald worden.

Uitslagen l programma sv Ratti
Afdeling jeugd: Witkampers Bl-Ratti
BI 3-11; Ratti Cl-Gazelle Nieuwland
C2 2-3.
Programma: Ratti Bl-Epse BI; Zelos
C2-RattiCl.

Socii
Uitslagen: Gazelle Nieuwland F-Socii
F 0-3; Socii E-Dierense Boys E 4-2;
KSH C-Socii C 2-3; Socii A-Klein
Dochteren A 1-5; Socii-Alexandria
1-1; Socii 2-De Hoven 2 3-0; Drempt
Vooruit 4-Socii 3 1-0; Steenderen
4-Socii 4 2-0; Socii 5-Eerbeekse Boys
8 4-2; Socii 6-Erica 6 2-2.
Programma: Socii F-Voorst F; Erica E-
Socii E; Socii C-Lochem C; Longa A2-
Socii Al.
Labor-Socii; Socii 2-Warnsveldse
Boys 3; Sp. Doesburg 3-Socii 3; Socii
4-Vorden 4; Baakse Boys 6-Socii 6.

Bridgeclub 'B.Z.R.'
Uitslagen
van woensdag 2 7 oktober
Groep A: 1. Hr. Groot Bramel/Hr.
Wolters 63.8%; 2. Mv. Hendriks/Mv.
van Burk 61.6%; 3. Mv. Elferink/Hr.
van Uffelen en Mv. Vreeman/Hr.
Vreeman 56.7%.

Groep B: 1. Mv. van Gastel/Hr. van
Gastel 63.1%; 2. Mv. Knoppcrs/Hr.
Knoppers 56.3%; 3. Mv. Krukziener/
Mv.Machiels55.8%.

ELKE WOENSDAGMIDDAG IN
HETDORPSCENTRUMI'T STAM-
PERTJE; INL. TEL. 2830.

Resultaten
4De Vogelvriend'
Op de Nationale Tentoonstelling in
het cultureel centrum te Winterswijk
hebben enige leden van 'De Vogel-
vriend' uit Vorden hun vogel getoond
aan de keurmeesteren het publiek. Bij
een inzending van 1300 vogels mag
het resultaat er wezen; dhr. W.
Berendsen behaalde met een stam
closter consort een eerste prijs met
364 punten, tevens behaalde hij met
een stel closter consort een eerste
plaats met 181 punten.
Dhr. C. Bink behaalde met een gras-
parkiet licht groen opaline de tweede
prijs met 89 punten bij de enkelingen.
De uitslagen van de leden van 'De
Vogel vriend' op Nationale Wedstrij-
den geven een hoopvol beeld en
belooft een goede kwaliteit op de
onderlinge Tentoonstelling van 'De
Vogelvriend' op 13 en 14 november
in het Dorpscentrum.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!
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• Telefoon gemeente:
05752-7474.
• Telefax gemeente:
05752-7444.
m 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.

^GECOMBINEERDE VERGADERING VAN DE
COMMISSIES MILIEU, WELZIJN EN

PERSONEEL EN MIDDELEN EN
GEMEENTEWERKEN OVER DE BEZUINIGINGEN

Op dinsdag 9 november aanstaande is er om 20.15 uur een hoorzitting
over de bezuinigingen die burgemeester en wethouders aan de gemeente-
raad voorstellen. Verenigingen en instellingen kunnen daar hun reactie
geven op de voorgestelde kortingen op subsdies. Verenigingen en instel-
lingen die gekort worden hebben een uitnodiging voor deze zitting gekre-
gen.

j-VERGUNNINGEN

In de week van 25 tot en met 29 okto-
ber 1993 hebben burgemeester en
wethouders vergunning verleend aan:
- de heer L. Bosman, voor het

bouwen van een berging op het
perceel Zutphenseweg 61 te Vor-
den;

- de beheersstichting Urtica, voor
het bouwen van een berging op het
perceel Overweg 3 te Vorden;

— mevrouw J. Taekema-Nieuwstra-
ten, voor het kappen van één ame-
rikaanse eik op het perceel het
Vaarwerk 23 te Vorden;

- de heer J.H. ten Elshof, voor het
vellen van 4 berken en 3 populie-
ren op het perceel Ruurloseweg 55
te Vorden;

- de heer J. Hartman voor het kap-
pen van één berk op het perceel
Willem Alexanderlaan 8 te Vor-
den;

- de heer B. Wiltink, voor het vellen
van één beuk op het perceel Bleu-
minkmaatweg 3 te Vorden.

Ingevolge het bepaalde in de Wet
Administratieve rechtspraak over-
heidsbeschikkingen kunt u binnen
dertig dagen na het verlenen van de
vergunning bij het college van burge-
meester en wethouders een bezwaar-
schrift indienen.

NGEKOMENBOUW-
AANVRAGEN

In de week van 25 tot en met 19 okto-
ber jongstleden zijn de volgende ver-
zoeken om bouwvcergunning ingeko-
men:

— kerk voogd ij hervormde gemeente
Vorden, voor het plaatsen van een
dakkapel op het perceel Kerkstraat
15 te Vorden;

— de heer J.H. Harmsen, voor het
bouwen van een berging op het
perceel Christinalaan 6 te Vorden;

- de heer B. Peters, voor het bouwen
van een carport op het perceel
Vogelzang 22 en 24 te Wichmond.

ERKIEZING LEDEN GEMEENTERAAD

INSCHRIJVING AANDUIDING POLITIEKE GROEPERING
De burgemeester van Vorden maakt op grond van het bepaalde in artikel G 3, lid
l van de Kieswet bekend, dat politieke groeperingen die een vereniging zijn met
volledige rechtsbevoegdheid, kunnen verzoeken ten behoeve van de op 2 maart
1994 te houden verkiezing van de leden van de raad van deze gemeente, waar-
voor de kandidaatstelling zal plaatshebben op 18 januari 1994, hun aanduiding
daarvan in te schrijven in een register, dat door het centraal stembureau voor die
verkiezing wordt aangelegd.

Het verzoek daartoe moet schriftelijke worden gericht tot het centraal stembu-
reau voor de verkiezing van de leden van de raad van deze gemeente, gevestigd
ter secretarie van deze gemeente, uiterlijk op de 43e dag voor de kandidaatstel-
ling (dus voor 7 december 1993).

Politieke groeperingen waarvan de aanduiding reeds bij de Kiesraad is geregi-
streerd hoeven geen inschrijving aan te vragen.

Voor de registratie moet een waarborgsom van f 250,- worden betaald aan de
gemeente.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inschrij-
ving worden ter gemeentesecretarie verstrekt.

ERGADERINGENRAADSCOMMISSIES

rgWe

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over
aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een
besluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders hun advies daarna nog bij
of houden ze het voorstel aan. Ook kunnen burgemeester en wethouders raads-
voorstellen intrekken. De leden van de commissies zijn ook raadslid. 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 voor-
zitter of de secretaris van de commissie meedelen. De mogelijkheid om in te
spreken wordt geboden voordat de behandeling van het betreffende agendapunt
begint. De mogelijkheid bestaat dat de commissieleden u tijdens de behande-
ling van het agendapunt vragen stellen. Tevens kan de voorzitter een tweede
inspraakronde invoegen.

De commissie Middelen en Gemeentewerken vergadert op dinsdag 9 november
1993. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
— openbare verlichting;
- voorlopige vaststelling jaarrekening 1992;
- begroting 1994 en meerjarenbegroting 1994-1997;

— verordening rioolrechten;
— legesverordening;

— verordening onroerende zaakbelastingen;
- verordening toeristenbelasting;

— invoering woonforensenbelasting;
- uitbreiding kantoor gemeentewerf.

De commissie voor Bestuur en Ruimtelijke Ordening vergadert op dinsdag 9
november 1993 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staat het vol-
gende onderwerp:
- bestemmingsplan 'Vorden Kom, Gemsterrein 1993, nr. l, perceel Zutphen-

seweg l te Vorden'.

De commissie milieu, welzijn en personeel vergadert op woensdag 10 novem-
ber 1993 om 20.00 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende
onderwerpen:
- budgetfinanciering welzijnsinstellingen.

^GEMEENTERAAD VERGADERT
OP 23/30 NOVEMBER 1993

Tijdens deze vergadering, die om 19.30 uur begint (beide avonden) behan-
delt de gemeenteraad de begroting en de meerjarenbegroting 1994-1997.
Overige punten die op de agenda staan:

- Vorden kom Gemsterrein 1993,nr. 1;
- openbare verlichting;

— Legesverordening 1994;
- verordening onroerende zaakbelasting 1994;
- verordening toeristenbelasting 1994;
- invoering woonforensenbelasting;
- uitbreiding kantoor aan de gemeentewerf aan de Enk weg;
- budgetfinanciering welzijnsinstellingen.

De vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur. 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 deze vergadering het woord
wenst te voeren dient u dit op de maandag voorafgaande aan de raadsver-
gadering op te geven bij de gemeentesecretaris, onder vermelding van het
onderwerp waarover u het woord wilt voeren.

!• WERBETERING VAN DE
VERKEERS-

VEILIGHEID
De voorbereidingen voor de aanleg
van het fietspad van Vorden naar
Ruurlo zijn in volle gang.
Op 14 september 1993 heeft de
gemeenteraad besloten om geld
beschikbaar te stellen voor een ver-
keersonderzoek. Aan de hand van de
uitkomsten van dit onderzoek gaan
burgemeester en wethouders een
prioriteitenlijst maken voor de ver-
dere aanleg van fietspaden langs
gemeentelijke wegen. De verkeerson-
veilige situaties zullen ook worden
geanalyseerd.

Voor de voorbereidingskosten stellen
burgemeester en wethouders de
gemeenteraad voor om een bedrag
van f 100.000,- beschikbaar te stel-
len.

MAAK ONS DORP
NIET BEKAKT

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

^GEMEENTERAAD BUIGT ZICH OVER DE
BEGROTING 1994 EN DE MEERJARENBEGROTING

De begroting voor 1994 heeft een tekort van f 528.841,-. Burgemeester en wet-
houders stellen de gemeenteraad voor om dit tekort te deken door de onroerende
zaakbelasting te verhogen met 10 procent en om op uitgaven die beïnvloedbaar
zijn te bezuinigen. De verhoging van de onroerende zaak belasting levert
f 88.000,- op in 1994. Ook de rioolrechten gaan omhoog met f 18,- per aanslui-
ting. De toeristenbelasting gaat met f 0,25 per overnachting omhoog.

Voor het overgrote deel liggen de uitgaven die de gemeente heeft vast. Op een
groot aantal uitgaven kan de gemeenteraad niet bezuinigen. Wel vinden onder
andere op de volgende posten bezuinigingen plaats:
— energiekosten gemeentehuis;
- kopieeermachines;
- besparing drukkosten door afschaffen meerkleurendruk etc.;

— voorziening welzijn ten behoeve van 5 jaarlijkse herdenkingsfeesten;
- kosten van maaien bermen;
- representatiekosten gemeenteraad en burgemeesteren wethouders;

— opleidingskosten gemeentepersoneel;
— kantoorbenodigdheden;
- contributies en lidmaatschappen;
— schoolzwemmen;
- subsidie levensbeschouwelijk onderwijs openbare basisschool;

— subsidie muziekschool;
— subsidie C.J.P. en volksuniversiteit;
— adviescommissie beeldende kunst;
— onderhoud toren N.H. Kerk;
- afstoten Hackfortermolen aan Het Hoge;

— bijdragen aan V.V.V, streek V.V. V. en provinciale V. V.V;
- subsidie ziekenomroep de Opkikker;
- verlaging gemeentelijke bijdrage kinderopvang;
- openbare verlichting;
- gladheidsbestrijding;
- sporthal;

— energie en water;
- stads-en dorspvernieuwing.

'̂ roIn totaal bezuinigen burgemeester en wethouders hiermee f 136.257,-.

Door de verhoging van belastingen en retributies en door het vrijmaken van
reserves kan de gemeenteraad het overige tekort dekken en nog noodzakelijke
investeringen doen.

f KERKTOREN N.H. KERK TE VORDEN
Burgemeester en wethouders onderhandelen met het kerkbestuur over de over-
dracht van de kerktoren. Deze toren is eigendom van de gemeente. Burgemees-
ter en wethouders willen de toren overdragen aan het kerkbestuur. De gemeente
is niet gediend met het in eigendom houden van deze toren.

Er komt een onderzoek naar de onderhoudswerkzaamheden die in de komende
decennia te verwachten zijn. Deze lasten kunnen dan gekapitaliseerd worden,
waarna burgemeester en wethouders het kerkbestuur zullen voorstellen om de
toren in eigendom over te nemen.

IOLERING

De Wet milieubeheer verplicht de
gemeenten om een rioleringsplan op
te stellen. In 1994 is de aanleg van rio-
lering in het gebied Onstein Linde
gepland. 56 percelen krijgen een aan-
sluiting op de riolering.

De Grontmij heeft aan burgemeester
en wethouders geadviseerd om een
ringleiding aan te leggen waaruit alle
uit het buitengebied komende perslei-
dingen kunnen aansluiten. Ook deze
ringleiding wordt in 1994 aangelegd.

Als alles volgens de planning ver-
loopt is in 2001 het hele buitengebied
van riolering voorzien.

ILIEUBELEIDS-EN
UITVOERINGSPLAN

Eind 1993 komt het milieubeleids- en
uitvoeringsplan aan de orde in de
raad. Burgemeester en wethouders
verwachten een structurele formatie-
uitbreiding. De kosten hiervoor
bedragen f 20.000,-.

NTERNE GEMEENTE-
LIJKE MILIEUZORG

De gemeente gaat zelf ook zorgen
voor een zo optimaal mogelijke
bedrijfsinterne milieuzorg. Alle
werkzaamheden worden daarbij
onder de loupe genomen. Veel
gebeurt vanzelfsprekend al, zoals het
scheiden van afvalstromen, dubbel-
zijdig kopiëren, zuinig zijn met ener-
gie door aanschaf van H.R. verwar-
mingsketels etc.

In het plan dat voor de bedrijfsinterne
milieuzorg wordt gemaakt komt de
chemische onkruidbestrijding zeker
aan de orde. Burgemeester en wet-
houders hebben voor het opstellen
van het plan een bedrag nodig van
f 12.000,-

i" VOORZIENINGEN
VOOR

GEHANDICAPTEN

Met ingang van l april 1994 zullen de
gemeenten moeten zorgen voor de
voorzieningen voor gehandicapten.
Het rijk heeft deze taken opgedragen
(gedecentraliseerd) aan de gemeen-
ten. Zij krijgen hiervoor een vergoe-
ding van het rijk. Om het beleid in de
korte tijd op poten te kunnen zetten
zullen de gemeenten een grote
inspanning moeten leveren. Dit blijkt
ook uit het bedrag van l ,4 miljard dat
het rijk aan de gemeenten beschikbaar
stelt. Na l april 1994 kunnen in prin-
cipe alle 65 plussers een beroep doen
op de WVG. Burgemeester en wet-
houders verwachten dat met name de
aanvragen om vervoersvoorzieningen
zullen stijgen.
Voor de periode van l april 1994 tot l
januari 1995 krijgt de gemeente van
het rijk hiervoor een bedrag van
f 433.000,-.

•

^GROENBEHEER
Gemeentewerken heeft behoefte aan
een methode om het groenbeheer zo
efficiënt mogelijk te maken. Een goed
middel daarvoor is het automatise-
ringsprogramma groenbeheer. Hier-
mee kan een zo efficiënt mogelijk
groenbeheersplan worden opgesteld.
In de toekomst moet dit besparingen
opleveren. De aanschafkosten van het
programma bedragen f 60.000,-.

Vervolg
(k-meentenieuws
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;• SUBSIDIEVERORDENING
STADS- EN DORPSVERNIEUWING

In 1994 krijgt de gemeente geen uitkering meer uit het stads- en dorspvernieu-
wingsfonds van de provincie Gelderland. Er komt dan geen geld meer van de
provincie voor het opknappen van individuele panden. Op deze post moet
f 85.000,- bezuinigd worden.

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om de subsidie voor
woningverbetering te laten vervallen. De subsidies op rieten daken van panden
die niet op de gemeentelijke monumentenverordening staan vervallen.

In overleg met de gemeentelijke monumentencommissie willen burgemeester
en wethouders het aantal panden op de gemeentelijke monumentenlijst beper-
ken. Doordat de bebouwde kom van Vorden en Vierakker en Wichmond nog
geïnventariseerd moeten worden zou het aantal panden op de gemeentelijke
monumentenlijst nog kunnen verdubbelen. De gemeentelijke monumenten-
commissie zal de panden die al op de gemeentelijke lijst zijn geplaatst, herover-
wegen. Verder stellen burgemeester en wethouders geen hoger budget beschik-
baar dan f 60.000,-. Als er subsidie komt voor panden dan moeten de subsidia-
bele kosten tenminste f 4000,- bedragen.

't Is altied wat.,

^STREMMING RONDWEG IN VERBAND MET AANLEG
ROTONDE

De aanleg van de rotonde op het kruispunt Rondweg/Baakseweg/Het Hoge ver-
loopt voorspoedig. Binnenkort komt de laatste laag asfalt. In verband daarmee
zal waarschijnlijk op donderdag en vrijdag 12 november aanstaande (mogelijk)
enkele dagen eerder of later) het kruispunt afgesloten worden voor alle verkeer.
Doorgaand verkeer (ook vrachtauto's) zal worden omgeleid via de Horster-
kamp, de Dorpsstraat en de Zutphenseweg.

^
-B- BESTEMMINGSPLAN

VOOR PERCEEL ZUTPHENSEWEG J

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om het mogeljk te
maken in het perceel Zutphenseweg l te Vorden een shoarmazaak te beginnen.
Aangezien de huidige bestemming het niet toestaat dat daar horeca-activiteiten
plaatsvinden, moet de gemeenteraad de bestemming veranderen.

Omwonenden hebben tegen deze bestemmingswijziging bezwaren gemaakt.
Zij vrezen overlast in de vorm van afval, stank en geluid van de nieuwe horeca-
vestiging. Naar hun mening zijn elders in het dorp al voldoende horecagelegen-
heden aanwezig en is dit dorpsgedeelte niet geschikt voor deze doeleinden.

Burgemeester en wethouders ontkennen niet dat vestiging van horecagelegen-
heden neveneffecten op de omgeving hebben. In het plan zijn bepalingen opge-
nomen die deze effecten zoveel mogelijk moeten beperken. Zo is de opper-
vlakte van de inrichting beperkt tot maximaal 100 m2. Als sluitingstijd van de
inrichting geven burgemeester en wethouders 22.00 uur aan. Ook in de milieu-
vergunning komen bepalingen die de eventuele overlast zoveel mogelijk beper-
ken. Gelet op deze beperkingen vinden burgemeester en wethouders dat de
gemeenteraad het bestemmingsplan kan vaststellen.

'AARREKENING1992: F 134.000,- OVER

De jaarrekening 1992 sluit met een batig saldo van f 134.000,-. Dit saldo voe-
gen burgemeester en wethouders toe aan de begroting 1994.

De rioolrechten leveren een positief saldo op van f 29.000,-. Burgemeester en
wethouders voegen dit toe aan het spaarpotje voor de riolering.

De gemeenteraad zal ook een voorziening maken voor dubieuze debiteuren. Bij
het opstellen van de jaarrekening is hiermee al rekening gehouden door een
bedrag van f 30.000,- hiervoor te reserveren. Ook de gemeente wordt gecon-
fronteerd met niet te innen vorderingen, bijvoorbeeld door faillissementen, ver-
huizingen naar onbekende bestemming, afwikkeling van oude posten etc.

ADVERTEREN KOST GELD
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

f* BELEIDSPLAN VOOR RECREATIE EN TOERISME
Het bureau De Vries, Hopman en Partners B.V. heeft in opdracht van burge-
meester en wethouders een ontwerp-beleidsplan recreatie en toerisme geschre-
ven. De belangrijkste aanbevelingen uit dit plan:

— afsluiten van zandwegen voor gemotoriseerd verkeer;
— organisatie van kasteelconcerten;
- het openstellen voor bezichtiging van karakteristieke Gelderse boerderijen;

— ontwikkeling van diverse toeristische routes;
- natuur- en milieu-educatie, gericht op het Vordens landschap;
- vakantiebungalows in de gemeente;

— Vordens museum;
— speeltuin.

Voordat het plan aan de gemeenteraad ter vaststelling wordt aangeboden gaat
het de inspraak in. Burgemeester en wethouders willen een symposium met
doelgroepen houden.

Afhankelijk van de in uitvoering te nemen projecten zal de gemeente kosten
maken. Aangezien dit nog onvoldoende duidelijk is hebben burgemeester en
wethouders nog geen bedragen in de begroting opgenomen.

MIDDENIJSSEL

Het Algemeen Bestuur van het Gewest Midden IJssel vergadert op woensdag
17 november 1993 om 19.30 uur in het gebouw IJsseluwe, Schurenstraat 8a te
Deventer. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
— bestuurlijke ontwikkelingen;
- regionaal educatief plan Midden-IJssel 1994;
- overname inzameldienst Lochem;
— inzameling en afzet oud papier;
— droge componenten Warnsveld/Zutphen;

— sanering fase l stortplaats Armhoede;
- aanpassing tarievenverordening afvalverwerkingsplaatsen Gewest Midden-

IJssel;
— Leidraad bepaling desintegratievergoeding;
- landelijke vereniging GGD'en.

De stukken voor deze vergadering kunt u inzien op de afdeling Bestuur ter
secretarie.

Veel humor in revue Jong Gelre

HEMA
GEZONDHEIDS-

WIJZER: SLAPEN VAN
KINDEREN

In de maand november zal in de
Gezondheidswijzer in Deventer en
Zutphen het thema 'slapen van kinde-
ren' centraal staan.

Veel kinderen maken het hun ouders
wel eens moeilijk door niet te willen
slapen.25 procent van de kinderen,
zowel kleine baby's als peuters, kleu-
ters en kleine kinderen nebben slaap-
problemen. Ze willen niet naar bed,
vallen niet in slaap of worden
's nachts wakker. Niet alleen de kin-
deren zelf hebben hieronder te lijden,
ook de ouders raken oververmoeid en
weten niet mee wat ze moeten doen.

Voor iedereen die wat meer wil weten
hoe de slaapproblemen van kinderen
zijn op te lossen en hoe ze zijn te voor-
komen, heeft de Gezondheiswijzer
informatie. Er zijn folders verkrijg-
baar met tips van verschillende leef-
tijden. Er zijn boeken voor ouders en
boeken voor kinderen. Ook is er een
tentoonstelling met video te bekijken.

U kunt in de gezondheidswijzer
terecht van maandag tot en met vrij-
dag, 's ochjMKls van 9 tot 12.00 uur in
de hal vafp^ GGD Midden IJssel,
Schurenstraat 8a te Deventer (vlakbij
het station). U kunt ook bellen:
05700-25084. U krijgt dan informatie
thuisgestuu^.

In de Thuiszorgwinkel van de zor-
ggroep Oost-Gelderland, Laarstraat
15, 7201 CA Zutphen, kunt u ook
informatie krijgen.

©b
y&RUGAANDE

NOORDZIJDE BIJ
KASTEEL VORDEN

Deze brugleuningen zijn geheel ver-
rot. Herbouw kost f 150.000,-.

Burgemeester en wethouders zoeken
naar een goedkoper alternatief.

UBSIDIES1994-1997

Sinds 1989 hebben verenigingen en
instellingen in Vorden te maken met
budgetfinanciering. Voor 4 jaren heb-
ben zij een jaarlijks budget gekregen.

Voor de komende budgetperiode wil-
len burgemeester en wethouders het
totaalbudget op het huidige niveau
handhaven. Het is daarom waar-
schijnlijk dat niet alle taken door de
gesubsdieerde instellingen uitge-
voerd kunnen blijven worden. Burge-
meester en wethouders verlengen de
huidige budgetperiode met een jaar,
omdat pas in de loop van het komende
jaar een begin kan worden gemaakt
met het welzijnsplan. Het subsidiëren
van verenigingen en instellingen
maakt hier een belangrijk onderdeel
vanuit.

ODEM-
BESCHERMING

Industrieterrein
De gemeenteraad heeft voor de stimu-
lering van een oriënterend onderzoek
in 1992 een bedrag van f 10.000,-
beschikbaar gesteld. Verdere kosten
verwachten burgemeester en wethou-
ders niet.

Voormalige Empo
De provincie heeft het vervolgonder-
zoek naar de tri-verontreiniging uit-
gesteld nar 1996, omdat elders in de
provincie verontreinigingen gecon-
stateerd zijn die een hogere urgentie
hebben gekregen.

ERBETERING SPORT-
HAL'T JEBBINK

Burgemeester en wethouders willen
enkele verbeteringen in de sporthal
aanbrengen. Primair gaat het om ver-
beteringen die nodig zijn voor het
onderwijs en om energiebesparende
maatregelen.

Er moet een derde gymzaal komen,
een afscheidingswand, een nieuwe
vloer in de hal, nieuwe verlichting,
energiebesparende douchekoppen,
kranen en spoelbakken.

De totale kosten ramen burgemeester
en wethouders op f 367.500,-.dit kan
worden betaald uit de reserve wel-
zijnsaccommodaties en uit de voor-
ziening onderhoud.

In een tweede fase van de verbetering
van de sporthal komen zaken als uit-
breiding van de kleedaccommodaties,
kantine, vergader- en instructiemoge-
lijkheden aan de orde. Deze tweede
fase moet uiterlijk in 1998 plaatsvin-
den.

Op meerdere punten komen er licht-
masten bij. In de houtwal t^^n Brin-
kerhof en Hoetinkhof ko^Per één;
langs de Pastorieweg 4, de Vierakker-
sestraatweg 8, de Hamsveldseweg l,
de Hengeloseweg 2.

Burgemeester gaan 18 arrn^fcpen ver-
vangen die vaak vernielc^vorden.
Hiervoor in de plaats komen minder
vandaalgevoelige armaturen. In Vier-
akker komen er 3 lichtmasten bij,
langs de Almenseweg worden 20
armaturen vervangen, langs de
Schoolstraat 6, Het Hoge 33 en op
achterpaden (op donkere punten)
komen er nog 2 lichtpunten bij.

.• BESTEMMINGS-
PLANNEN

In de komende jaren zal de gemeente-
raad geld beschikbaar moeten stellen
voor de volgende bestemmingsplan-
nen:
- Buitengebied 1982, voor het op-

stellen van een regeling voor vrij-
komende agrarische gebouwen;

- Buitengebied 1971, (Vierakker en
Wichmond). Dit plan moet geac-
tualiseerd worden. Burgemeester
en wethouders willen de voor-
schriften van dit bestemmingpslan
in overeenstemming brengen met
die van het recentere plan Buiten-
gebied 1982;

- Kranenburg. Burgemeester en
wethouders streven er naar om dit
plan in 1995 te actualiseren.

OEKOMSTIGE
STRUCTUUR

VRIJWILLIGE
BRANDWEER

De regionale brandweer van het
Gewest Midden IJssel stelt een onder-
zoek in naar de structuur van de plaat-
selijke brandweer. Burgemeester en
wethouders stellen de gemeenteraad
nu al voor omrekening te houden met
een halve formatieplaats voor de ver-
vanging van de branweercomman-
dant. De kosten bedrgen f 40.000,-.

LZIJNSPLAN

In de 2e helft van 1994 starten burge-
meester en wethouders met de voor-
bereidingen van een welzijnsplan.
Eind volgend jaar moet dit plan klaar
zijn. In de startfase van dit project is
personele ondersteuning nodig. De
kosten hiervan ramen burgemeester
en wethouders op f 20.000,-.

Wie volgend jaar plannen heeft om te
gaan kamperen en daar geen ervaring
mee heeft, moet komend weekend maar
eens gaan kijken by de revue van Jong
Gelre getiteld 't Is altied wat'.

Afgelopen weekend tijdens de eerste
van de drie uitvoeringen in het Dorp-
scentrum, bijgewoond door het voltal-
lig college van B&W, lieten Hanna en
Jans zien hoe je comfortabel kunt gaan
kamperen. Hoe je luchtbedden moet
oppompen en hoe je al slaapwande-
lend door de natuur een ander brokje
'puur natuur'op je weg vindt. Een koste-
lijke scène die door het publiek enorm
werd gewaardeerd.
En dat was toch wel de sterkste kant
van deze revue, de schetsjes die met
veel humor werden gebracht. De revue
speelt zich af rondom de boerenfami-
lie Rozeboom bestaande uit vader,
moeder, opa, oma, twee dochters en
een onnozele schoonzoon. Verder was
er nog buurman en Dieke.
Deze buurman is ook de geestelijk ver-
zorger wanneer Jans, de vader, als ge-
volg van een weddenschap de boksring
instapt. Jans, een voortreffelijke hoofd-
rol van André Knoef, bewegend als
een echte bokser, slaagt er wel in om
zijn verzorger een blauw oog te slaan,
maar wanneer het er echt op aan komt
ziet Jans al heel snel alle sterren van de
hemel.
Hanne, witheet, zal wel even wraak ne-
men, maar ligt zelf ook heel snel ge-
strekt, al mocht voor haar de mond-op-
mondbeademing wel een 'eeuwigheid'
duren.

Sexboerderij
Een dagje naar het strand met in de
buurt een naaktstrand, dat leek het
mannelijk deel van de familie Roze-
boom wel wat. De dames dachten er

duidelijk anders over. Dolle pret bij
Jans en Dieks toen ze in de waan ver-
keerden dat twee Haagse dames die bij
hen grond wilden kopen en daarop een
sexboerderij wilden beginnen. Dat
werd dus wel even een misrekening.
En zo waren er meer scènes die gezien
mochten worden.
De toneelgroep (14 personen) in deze
revue, onder leiding van Henk Broek-
gaarden, verdient een pluim op de
hoed voor de wijze van spelen. De
zanggroep (7 personen) bleef wat on-
der de maat. Niet vanwege de teksten
van de door Erik Knoef geschreven
liedjes, die waren ijzersterk. Maar de
zang zelf viel wat tegen, al revanche-
erde de groep zich uitstekend bij het
lied over het strand. Bij de dansgroep
was de hand van Reina Groenendal
duidelijk waarneembaar. Leuke dan-
sen in disco-achtige sferen, daarbij on-
dersteund door de licht-en geluidsman
Bennie Schoenmaker. De decorgroep
onder leiding van Jan Eskes bestond
eveneens uit zeven man. Gezien de
zeer fraaie decors moet deze groep er
zeer veel tijd in gestopt hebben. Daar
waren werkelijk enkele 'juweeltjes' bij.
De muziek was in handen van Erik
Knoef en Herbert Hulstijn. Ina Wesse-
link, Ina Eskes en Henriette Fokkink
zorgden voor de grime. Kleding: Anja
Hissink en Marian Knoef.
De openingsavond van de revue werd
overwegend bijgewoond door leden
van de plaatselijke afdelingen van de
Plattelandsvrouwen en de Geld. Mij
van Landbouw.

Voor de voorstellingen van zowel vrij-
dag 5 als zaterdag 6 november zijn mo-
menteel nog kaarten verkrijgbaar.
Beide avonden is er na afloop bal met
medewerking van resp. Sunshine en
Dance.

CDA Vorden eensgezind
Op de ledenvergadering van het CDA
Vorden, welke in het Ludgerusgebouw te
Wichmond plaatsvond, was men eensge-
zind. Dit was merkbaar in de grote op-
komst en de besluitvorming.

In een prettige sfeer werd door de aan-
wezige leden de actuele agenda gehan-
teerd. Met name de besprekingen be-
treffende het concept-verkiezingspro-
gramma en de samenstelling van de
kandidatenlijst werden zorgvuldig en
uitgebreid behandeld.
Het concept-verkiezingsprogramma,
welke door een commissie was opge-
steld en door het bestuurgoedgekeurd,
werd na een aantal wijzigingen en aan-
vullingen door de leden accoord be-
vonden.
Evenzo de met zorg samengestelde
kandidatenlijst. Men keek met name
naar de opbouw: de wethouder, hui-
dige fraktieleden, eventueel bestuur-

lijke kandidaten, schaduwfraktie, vrou-
wenjongeren en verder allerlei verte-
genwoordigers uit de Vordense ge-
meenschap.
Het huidige functioneren gespiegeld
aan het verleden en met de blik op de
toekomst. Een weloverwogen kandida-
tenlijst voor 1994: 1. M. Aartsen-den
Harder; 2. A. Boers; 3. A.C. van Voskui-
len; 4. J.D. Bouwmeister; 5. J.W. Rege-
link; 6. G. J.G. Tolkamp bc; 7. H.H. Ket-
telerij; 8. J. Klein Lenderink; 9. W.C.
Wichers; lO.A.Bink-Noorland; 11. Mr.
F. Voerman; 12. Drs. A.J.A. Hartel-
man; 13. J.B. Kruisselbrink-Debbink;
14. G. Schuerink; 15. M.E. Vaags; 16.
G.J. Tolkamp; 17. H.C.J. van der Lin-
den; 18. C.A. Klein Ikkink; 19. G.C.
Voerman; 20. Mr. B.G.P. Rogmans; 21.
W. Vliek.
Gezien de adviezen en de accoordbe-
vinding van de leden, kan het CDA Vor-
den zich opmaken voor de gemeente-
raadsverkiezingen 1994.

'Thuis Best' zet per januari '94
een servicefonds op
In de algemene huurvoorwaarden van de
Woningbouwvereniging 'Thuis Best'
staan onder artikel 10 een aantal onder-
houds- en reparatiewerkzaamheden die
voor rekening /yn van de huurder. Die
werkzaamheden zyn ontleend aan het
bepaalde in het Burgerlyk Wetboek.

De laatste jaren blijkt een toenemend
aantal huurders moeite te hebben met
de uitvoering van een aantal van die
werkzaamheden. Zaken waar huur-
ders vooral moeite mee hebben zijn
het repareren c.q. vervangen van hang-
en sluitwerk zoals scharnieren, sluitin-
gen kastjes, aanrechtbladen, sloten,
brievenbus, grendels en deurkrukken,
uitzetijzers, ventilatieroosters, raamsl-
uitingen en vlizoscharnieren. Het repa-
reren c.q. vervangen van elektrische in-
stallatie-onderdelen zoals stopcontac-
ten, schakelaars, bel, trafo of drukker.
Het repareren c.q. vervangen van sani-
taire onderdelen zoals doucheslang,
handdouche,mengkraan, spiegel, plan-
chet, toiletbril, toiletstortbak, toiletso-
kaansluiting, kraanleertjes, gas- en wa-
terkranen. Het schoonhouden van dak-
goten en regenpijpen. Het ontstoppen
van wastafels, fonteintjes e.d.

Kortom die werkzaamheden die in
feite een vakman vragen of die bij repa-
ratie of vervanging flink in de papieren
kunnen lopen. Met ingang van l ja-
nuari 1994 gaat de corporatie dat deel

van het huurdersonderhoud overne-
men voor een gering bedrag per
maand. Deelname aan het 'Service-
fonds kleine gebreken' is overigens
niet verplicht. Als men wil kan het vol-
ledige huurdersonderhoud gewoon
door de huurder zelf worden uitge-
voerd. Van nieuwe huurders wordt aan-
genomen dat zij lid zullen worden. Zij
behoeven geen entreegeld te betalen.
Huurders die geen lid zijn of hun lid-
maatschap hebben opgezegd, moeten
bij aanmelding een entreegeld betalen.
Bij het in werking treden van het fonds
zal er gedurende enige maanden ook
geen entreegeld worden geheven.
Het tarief van het servicefonds zal niet
automatisch jaarlijks worden ver-
hoogd. Een verhoging zal slechts
plaatsvinden indien de kostenontwik-
kelingen in relatie tot de opbrengsten
daartoe aanleiding geven. Daarbij
wordt verwacht dat bij de in werking
treding gedarende de eerste 2-3 jaar
verlies wordt gemaakt door een inven-
tarisatie en een inhaaleffect terwijl na
die periode het omslagpunte wordt ge-
maakt.

De bewoners van woningen van 'Thuis
Best'zullen op korte termijn een uitge-
breid boekje ontvangen waarin de no-
dige informatie wordt verstrekt en te-
vens de wijze wordt aangegeven hoe
men zich als deelnemer kan aanmel-
den.
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