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Tijdens de jaarvergadering van het Koninklijk Verbond van Grafische Onderne-
mingen in het Hilton Hotel te Amsterdam werd het eerste exemplaar van het
GraflQuiz familiespel overhandigd aan de winnaar van de Nationale GraflQuiz
1993, Drukkerij Weevers BV, Vorden. De heer L. G. Weevers jr. nam het fami-
liespel in ontvangst. Op de foto de heer R. Wurpel, directie Komori hoofdspon-
sor, voorzitter van de K VGO, de heer J. van Ginkel en de heer L. G. Weevers jr.

Nederlandse Bond
van Plattelands-
vrouwen
Woensdagavond 15 december vieren

-__-

de dames het kerstfeest in de Herberg.
Op veler verzoek wordt dit jaar een
koffietafel gegeven. De verdere in-
vulling van de avond wordt door ei-
gen leden verzorgd.

Kerstkollekte en Kerstattentie-aküe van de Raad
van Kerken

Een goede Vordense
medelevendheid
Alweer loopt het jaar 1993 naar het einde. Voor velen is de maand de-
cember gezellig, maar anderen behoeven wat extra aandacht. Het is al
jaren zo dat in de week van 13-17 december een 96 tal kollektanten/
trices door buurtschappen en de straten van Vorden gaan om huis aan
huis een beroep op u te doen voor de kerstattenties. Deze attenties wor-
den bezorgd aan onze ouderen, zieken en medemensen die niet vergeten
mogen worden. In aanmerking voor de de kerstgroet komen:
— alle mensen boven de 80 jaar;
— alle langdurig zieken;
— alle mensen die rond Kerstmis in de ziekenhuizen liggen;

— de partners, ouders of huisgenoten van allen, die in het afgelopen jaar
een dode te betreuren hadden en op hetzelfde adres wonen;

— mensen in de tehuizen.

Een van de prettigste dingen die men kan doen is andere mensen blij
maken. Dat werkt van twee kanten; je doet een ander een plezier en je
krijgt er zelf een gelukkig gevoel bij. Daar gaat het uiteindelijk om! Laat
dit jaar niet tevergeefs bij u aanbellen. Als u de kollekte gemist heeft,
kunt u ook een storting doen op rekening van de Raad van Kerken: Rabo-
bank Vorden, rek.nr. 36.64.06.485 (postrekening bank: 862923). Een
eventueel batig saldo wordt besteed aan de aktiviteiten van de Raad van
Kerken. Behalve in de tehuizen worden nog eens een 600 fruitbakjes bij
particulieren gebracht. Zonder uw financiële hulp zou dat niet mogelijk
zijn! De Raad van Kerken wenst u gezegende kerstdagen en een voor-
spoedig 1994 toe.

N.B.: De kerstsamenzang in de Dorpskerk vindt op zondag 19 de-
cember om 19.00 uur plaats. Zingt u ook mee?

QEMEENTEJf ULLETINyORDEN
Zwembadbesdtor
kan renovatie
zwembad financieel
rond krijgen

• Telefoon gemeente:
05752-7474.
• Telefax gemeente:
05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

Vo

•f : ' ' .

^VERGUNNINGEN
In de week van 29 november tot en
met 3 januari jongstleden hebben bur-
gemeester en wethouders vergunning
verleend aan:

— de heer J. Kuiper, voor het plaatsen
van een hoekraam op het perceel
Brinkerhof 97 te Vorden;

— Kerkvoogdij van de Hervormde
Gemeente voor het bouwen van
een dakkapel op het perceel Kerk-
straat 15teVOrden;

— de heer J.W. Wolters voor het
bouwen van een brijvoerkeukcn
met kantoor en het plaatsen van 3
silo's op het perceel Heidepolweg
2 te Vorden;

— de heer J.W. Huurnink, voor het
rooien van 50 m2 hakhout op het
perceel Lccstcnseweg 15 te Vor-
den.

— Verbo vishandel te Baak, voor een
standplaats voor de verkoop van
vis in Wichmond.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kunt u binnen dertig
dagen na het verlenen van de vergun-
ning bij het college van burgemeester
en wethouders een bezwaarschrift in-
dienen.

^VOORKOM VASTVRIEZEN GROENTE-, FRUIT- EN
TUINAFVAL INDE GROENE MINI-CONTAINER

Nu er weer sprake is van een vorstperiode, bestaat de kans dat groente-, fruit- en
tuinafval vastvriest in de groene mini-container. Dat is vervelend, want u blijft
dan 14 dagen met uw afval zitten.
Het is ook vervelend voor de reinigingsdienst, want het legen van bevroren con-
tainers kost veel meer tijd.
Daarom enkele wintertips voor het gebruik van uw groene container.

— gebruik nooit zout om bevriezen te voorkomen, zout verstoort het composte-
ringsproces;

— gooi zo weinig mogelijk blad en tuinafval in de container, vooral natte blade-
ren vriezen makkelijk aan elkaar vast;

— laat uw natte gft-afval extra goed uitlekken;
— leg tenminste een stuk krantepapier onder in uw container, of nog beter, ge-

bruik de speciale papieren gft-zakken in de container:
— de speciale papieren zakken blijken het vastvriezen langer tegen te gaan. Het

gft-afval gaat bij het legen makkelijker uit de container. Het kan wel gebeu-
ren dat de papieren zak in de container blijft zitten, maar dat is niet zo erg.
Krantepapier onderin de container voorkomt nog niet het vastvriezen aan de
zijkanten van de container.

— plaats de container uit de wind, of zo mogelijk 's avonds in een schuurtje. Als
u daar ruimte voor heeft, is het verstandig om de container uit de koude vries-
wind te zetten of in een schuurtje tijdens de nacht voor de leging.

— stamp uw gft-afval niet aan. Zo voorkomt u dat er één bonk ijs in de container
ontstaat.

Ondanks al uw medewerking kan het voorkomen dat de inhoud vastvriest. De
reinigingsdienst zal extra moeite doen om de containers te legen door automa-
tisch te schudden. Toch kan het ook dan nog voorkomen dat uw container ook
dan niet geheel geleegd kan worden; meestal laat wel het bovenste deel los.

De reinigingsdienst kan onmogelijk op een later tijdstip terugkomen om alle
bevroren containers alsnog te legen. Meestal zal dit in de wintermaanden geen
problemen opleveren, omdat er dan minder groente- en fruit- en tuinafval is.
Het tuinafval ontbreekt immers grotendeels gedurende de wintermaanden.

Oranjevereniging
Vierakker-Wichmond
De Stichting Oranjevereniging Vierakker-Wichmond houdt op
dinsdag 14 december weer haar jaarlijkse filmavond in het
Ludgerusgebouw.

Tijdens een daartoe extra belegde le-
denvergadering van het zwem- en re-
kreatiebad 'In de Dennen', welke in
Hotel Bakker werd gehouden deelde
voorzitter Henk Vriend mede dat het
financiële plaatje met betrekking tot
de renovatie van het bad 'rond' is. Dat
betekent dat de klus het door de ge-
meente beschikbaar gestelde bedrag
van 950.000 gulden niet zal over-
schrijden. De aansluiting op het riool
is een aparte post. Hiervoor heeft de
gemeente Vorden f 63.000 beschik-
baar gesteld. Het bestuur toonde zich
verheugd dat de uitvoering van het
projekt in handen van Vordense on-
dernemers is gekomen. Zo zal Ems-
broek bv zorgen voor de watertech-
niek (leidingen, pompen, filters e.d.).
Het bouwkundig gedeelte (tegelwerk
e.d. zal worden uitgevoerd door de fa.
Ruiterkamp. Met de 'sloop' is men
voor l november jl. reeds gestart. Mo-
menteel ligt de renovatie, gezien de
weersomstandigheden, uiteraard stil.
Voorzitter Vriend heeft goede hoop
dat het bad zo rond half april 1 994
klaar zal zijn. De officiële opening
staat gepland voor l mei 1994.

Beëdigd
Hans Boschloo, woonachtig aan de
Covikseweg l te Stccnderen, is door
de Kamer van Koophandel Apel-
doorn beëdigd als taxateur agrarisch
onroerend goed. Boschloo volgde
deze tweejarige studie, georganiseerd
door de GMvL in Klarenbeek.

KEEKNIEUWS

Op deze avond zal vertoond worden
op grootbeeld scherm, 3x2 meter, de
film over de optocht 1993, tevens zal
er nog een film vertoond worden uit
de oude doos. Deze avond is toegan-
kelijk voor iedereen, maar speciaal
voorde wagenbouwers, om hun eigen
bouwkunst nog eens terug te zien. La-
ter op de avond zal door een van de ju-
ryleden een korte toelichting worden

gegeven en is voor u gelegenheid vra-
gen te stellen.
Het is voor de gemeenschap om deze
avond te bezoeken zeer nuttig i.v.m.
het 75 jarig bestaan van de Oranjever-
eniging volgend jaar, wanneer ook het
1200 jarig bestaan van Wichmond
wordt gevierd, men kan op deze
avond misschien nog wel aardige sug-
gesties opdoen.

Horen, zien en
zwijgen
Zondagavond 12 december is er in de
Gereformeerde kerk een Jeugddienst
met als thema: Horen, zien en zwij-
gen, Het thema wordt uitgewerkt door
middel van muzikale vertaling van de
aankondiging van Johanncs' geboorte
(Lucas 1:5-25). Voorganger is ds. de
Bruine, die tevens zorgt voor de muzi-
kale begeleiding. Na de dienst is er
koffie, thee en fris in het 'Achter-
huus'. Kom, hoor en zie! Tot zondag-
avond 12 december.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag 12 december Derde Advent 10.00 uur
ds. H. Westerink. Gezamenlijke dienst met part-
nergemeente Garlipp; 19.00 uur in de Geref.
Kerk ds. de Bruine. Jeugddienst.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 12 december 10.00 uur drs. J.H.J. Lot-
terman, Haarlo; 19.00 uur ds. J.C. de Bruine,
gez. jongerendienst in de Geref. Kerk.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 12 december 10.00 uur Eucharistievie-
ring, Gemengd koor.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 11 december 18.30 uur Eucharistie-
viering, Volkszang.
Weekend-Wacht-Pastores: 12-13 december
Pastor J. van Zeelst, Vorden, tel. 05752-1735.

Huisarts 11-12 december dr. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1255. Adres: School-
straat 9.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huis-
artsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op deze
tijden uw recept aan te bieden. Zaterdag: van
9.45 tot 10.15 uur en 17.15tot 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 11 december 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink,
tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 11-12 december D. Stolk, Ruurlo, tel.
05735-2400.
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-Gelderland
Af d. 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 december mevr. Wolters, tel.
1262 b.g.g. 6875. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
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.

Stankmeldingsnummer 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-kantoor Openingstijden t/m 23 december:
maandag t/m donderdag 10.00-12.30 uur; vrij-
dag 9.30-15.30 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. Buiten bereik
bellen 2248 of 1701.

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 72 december 10.00 uur ds. Griffioen,
Bathmen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 11 december 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 12 december 10.00 uur Eucharistievie-
ring.
Weekend-Wacht-Pastores: 12-13 december
Pastor J. van Zeelst, tel. 05752-1735.

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.

HOE MEER POST, HOE LEUKER





DANKBETUIGING

Graag willen wij iedereen be-
danken voor de felicitaties,
bloemen, kaarten en andere
attenties, die wij mochten ont-
vangen ter gelegenheid van
ons 50-jarig huwelijksfeest

Reind en Mina
Brunsveld-Boeijink

Wildenborchseweg 26
7251 KJ Vorden

Dokter Haas is

AFWEZIG
van 10 t/m 17 december

10 DECEMBER wordt de
praktijk waargenomen door

dr. Dagevos.

13 T/M 17 DECEMBER
A t/m K:

Dokter DAGEVOS,
Vaarwerk 1, tel. 2432

Lt/mZ:
Dokter STERRINGA,

Schoolstraat 9, tel. 1255

• BIEDT ZICH AAN: hulp In
de huishouding voor 3 uur
per week. Brieven onder nr.
37-1. Bureau Contact, Post-
bus 22, 7250 AA Vorden.
• Nieuw hoedenatelier:
hoeden op maat, ook voor
bruiloften. Openingstijd: 9.00-
12.00 uur. Veldsebosweg 20,
Warnsveld. Tel. 05750-22275/
05750-42844.

• TE KOOP: Citroen Visa II
Super 4, bj. '82, APK okt. '94.
Tel. 05755-2314.

• TE KOOP: mooie kerstbo-
men, en niet duur, uitzoeken
op het land. Bij J. Peppelman,
Kerkhoflaan 1 a, Vorden.

• Concordia 10 en 11 decem-
ber: oliebollenaktie.

• Concordia 10 en 11 decem-
ber: oliebollenaktie.

• TE KOOP: carbld. W. Bes-
seling, Koekoekstraat 1, Vier-
akker. Tel. 05750-21628.

• GEVRAAGD: hulp in de
huishouding, dorp Vorden, 4
1/2 uur per week. Tel.
055-411486. Voor info tussen
18.00 en 19.30 uur.

• Wie wil mij 3 uur in de week
helpen het huis schoonma-
ken. Tel. 05752-2818.

• TE KOOP: Kerstbomen
Blauwspar met kluit, div. ma-
ten. Geschikt voor aanplant!
Hamveldseweg 2, Kranen-
burg. Don. en vr. 13.30-17.00
uur; zat. 10.00-17.00 uur, of na
tel. af spraak: 1909.

Wij zijn

VERHUISD
op 2 december 1993:

Fam. H. Gosselink
Prins Clauslaan 19

naar:
De Wehme, Nieuwstad 32,

kamer 40
7251AJ Vorden

Telefoon 05752-2029

Mevr. M. Klein
Brinke-Gotink

VERHUISD
van Beatrixlaan 8

naar:
DeDelle41,

7251 AJ Vorden

Telefoon 05752-1409
(ongewijzigd)

• Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

NIEUW!

DINO BROOD
Reusachtig lekker!

JLAl
Burg. Galléestraat 22
Vorden-Tel. 1877

Op vrijdag 17 december 1993 hopen
wij met onze kinderen en
kleinkinderen de dag te gedenken
dat we 50 jaar getrouwd zijn.

H. Weekhout
en

H.J. Weekhout-Harmsen

Receptie van 14.30 tot 16.00 uur in
Bodega "t Pantoffeitje', Dorpsstraat
34 te Vorden.

december 1993
Kostedeweg 6, 7251 MZ Vorden

KADOTIP:

Op 17 december 1993 hoop ik

Harry Nijenhuis

65 jaar te worden.

Gelegenheid tot feliciteren op 18
december 1993 van 20.00 tot 22.00
uur in Bodega "t Pantoffeltje',
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Wildenborchseweg 34
7251 KJ Vorden

'Mijn taak is volbracht.'
Heden is van ons heengegaan onze lieve moe-
der, groot- en overgrootmoeder

GERDINA MARGARETHA
REGELINK

WEDUWE VAN B.J. AALDERINK

op de leeftijd van 83 jaar.

H.E. Aalderink
C.A. Aalderink-Weustenenk
G.J. Bijenhof-Aalderink
G. Bijenhof
Klein- en achterkleinkinderen

3 december 1993
Het Hoge 4
7251 XW Vorden

De begrafenis heeft woensdag 8 december op
de Algemene Begraafplaats plaatsgevonden.

Bedroefd, geven wij u kennis van het toch nog
onverwachte overlijden van onze broer, zwager,
oom en oud-oom

JAN HARMSEN

op de leeftijd van 65 jaar.

Vorden

Brummen

Zutphen

H. Harmsen
Ans en Jannes

Chantal en Carolien
Tonny

F. Harmsen
J. Harmsen-Storm

J. Harmsen

7251 CM Vorden, 4 december 1993
de Steege 4
Correspondentie-adres:
H. Harmsen, Lekkebekje 2, 7251 JN Vorden

Jan is opgebaard in het uitvaartcentrum 'Monu-
ta', Het Jebink 4a te Vorden, waar donderdag 9
december a.s. van 13.00-13.15 uur gelegenheid
is tot afscheid nemen.

Aansluitend zal een korte overdenking plaats-
hebben in bovengenoemd uitvaartcentrum,
waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden
om 14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condo-
leren in het uitvaartcentrum van de 'Monuta'.

Heden bereikte ons het droevige bericht dat ons
geachte lid, mevrouw

M. BRETVELD-EIJERKAMP

is overleden.

Wij wensen haar man veel sterkte toe.

Bestuur en leden H.V.G. Wichmond.

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

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

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

Jaap en Hennie Holtslag
zijn 14 december a.s. 25 jaar getrouwd.

Tevens is Jaap 30 jaar werkzaam bij
HOLTSLAG BOUWMATERIALEN B.V.
Deze heuglijke feiten willen wij graag samen
met u vieren op 18 december a.s.

U bent van harte welkom op onze receptie
van 15.30 tot 17.30 uur in de „Keizerskroon",
Dorpsstraat 15 te Ruurlo.

December 1993
Spoorstraat 16, 7261 AE Ruurlo

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je.
Je zegt: 'Ik ben wat moe'
maar op een keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.

Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar voor
alle liefde en zorgzaamheid die hij ons geschon-
ken heeft, geven wij u kennis dat na een moedig
gedragen ziekte, voorzien van het H. Sacra-
ment der Zieken is heengegaan onze zorgzame
vader, groot- en overgrootvader

THEODORUS BERNARDUS
WOLTERING

WEDUWNAAR VAN HENDRIKA REINIRA MARIA TAKKENKAMP

op de leeftijd van 82 jaar.

Zijn dankbare kinderen,
klein- en
achterkleinkinderen.

7255 XZ Hengelo (Gld.), 5 december 1993
Bleekstraat 5

De plechtige H. Mis van Requiem zal worden
opgedragen op donderdag 9 december a.s. om
10.30 uur in de parochiekerk van St. Antonius
van Padua te Kranenburg, waarna begrafenis
op het R.K. Kerkhof aldaar.
Zij, die hem de laatste eer willen bewijzen wor-
den hierbij uitgenodigd.
Woensdag 8 december zal om 19.00 uur een
avondwake tot zijn intentie worden gehouden in
bovengenoemde parochiekerk.
De overledene is opgebaard in de aula van 'Ons
Huis', Beukenlaan 30 te Hengelo (Gld.).
Condoleance- en aulabezoek woensdagavond
na de avondwake tot 20.30 uur, ingang Bleek-
straat.
Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren in
zaal Eijkelkamp.

Hou de kou en de
dokter van uw lijf!

Draag

THERMOFIT
halfwollen ONDERGOED

Verkrijgbaar bij:

Elly Teeuwen
Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

Extra Belegen
Delicateurkaas
500 gram 6.65
Leerdammer gatenkaas
500 gram _8.20
Petrella verse roomkaas metbieslook

100 gram

Pere JOSeph kloosterkaas
100 gram

Coburger Rauwe Ham
100 gram

Versgebrande Pinda's
500 gram

2.49

2.19

2.79

3.75
ChOC. Hulstblaadjes meikof puur

100 gram 2.98

Bij aankoop van iedere 500 gram kaas
kerstboom beertje GRATIS.

a/d Zutphenseweg in Vorden

Vierkleurendruk

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

Wie eenmaal
WALDKORN

heeft gekend, eet niet
anders; is verwend!

Burg.Galléestraat22
Vorden-Tel. 1877

TE KOOP:
blauwe en groene

KERSTBOMEN
VAN KLEIN TOT GROOT

OP HET LAND UITZOEKEN

Hebben &
Cortumme

Voortseweg 9 en 11
TOLDIJK

ALLES VOOR UW AUTO
Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 -- Vorden - Tel. 05752-3228

KERSTSHOW

K.C rS t D O ITI e II ruime sortering bomen

vanaf

niet van echt te onderscheiden

1 50-1 80 cm hoog vanaf _ 99f OO

Kerstbakjes vanaf _ 7*50

Oaseblokken 4 voor _ 5*00

Kerststerren 2 voor _ 7950

Voor uw kerstversieringen hebben wij veel
decoratiemateriaal.
Uw kerstboom wordt grot/s ingepakt.

Tot ziens bij:

WORDEN
Ruurloseweg 65a, Vorden

Tel. 05752-3671

KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

TOPPERS
AANBIEDINGEN
Geldig do. 9 - vrij. 10 - zat. 11 dec.

VARKENS
FRIKANDEAU

500 gram O j

VLEESWARENTIP:

CORNED BEEF

100 gram l .Ov7

KEURKOOPJE DONDERDAG 9 DEC.:

HACHEE-VLEES
500gram O. f O

volgende week: ROOKWORST

SPECIAL

GEKRUIDE
BALKAN-

SCHIJVEN

100 gram £.. f D

VLEESWAREN
SPECIAL:

ZWEEDSE
KRUIDEN
ROLLADE

100 gram l .

K E U R S L A G E R

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

IMPORT

SPERZIEBONEN

500 GRAM 2.95

M/̂
STQOFPEREN

•W* KILO 3.50

CITROENEN

10 STUKS 2.95

MAANDAG
13 DEC.:

PANKLARE
Hutspot

500 gram 1 fcO

DINSDAG
14 DEC.:

PANKLARE
Groene

kool

500 gram 1 fcO

WOENSDAG
15 DEC.:

PANKLARE
Worteltjes

1W500 gram lts/

(k

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

KERST-
KRANSJES

5,75
5,95

MET SUIKER

METAMANDEL

PUDDINGEN
IN DIVERSE SMAKEN

NU 7.50

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



Wie heeft er zin in een
bijverdienste van

ca. f 400,-per maand?

Het enige wat u moet
doen is het weggeven van

videobanden van onze

NIEUWSTE

MODE-
COLLECTIE
Uniek in Nederland

en u verdient slapend
geld, nou ja!

Bel nu:

05756-5024/4829

Keramisch atelier

"t Wemeitje'
Kieftendorp 2
HENGELO Gld.

Tel. 05753-2415

VERKOOP van gedraaide
en handgevormde vazen,

schalen etc. (unica).

Is open vanaf donderdag
9 december t/m

donderdag 23 december
van 15.00-21.00 uur.

de blauwe hand
05752 2223 vorden
burg gallecstraat
36

voor kado's en kadootjes

verhuur
verkoop
onderhoud
Tevens verhuren wij
sneeuwkettingen. ^ .

^tifiMM?*
L O C H E M

a«- ^ Zulphenseweg 2. Lochem 05730 54189

KERSTINKOPEN IN
DUITSLAND

Düsseldorf en Munster
Prijs f 32-p.p.

(Düssetóorl excl. kaartjes Bahnhof)

10/12 t/m 22/12

KERSTMARKT
ANTWERPEN

f 34-p.p.
13/12 t/m 19/12

(Alles bij voldoende deelname.)

HAVI Reizen

J.L HARREN

Tel. 05758-1334

Vanwege een flink verschil van mening over zowel
kwantiteit als kwaliteit, heb ik besloten mij met onmid-
dellijke ingang terug te trekken als medewerker én in-
structeur van de Gehoorzaamheidscursus voor Huis-
honden te Hengelo Gld.

Op 8 januari 1994 starten wij de nieuwe

gehoorzaamheidscursus
VOOR HUISHONDEN TE VELSWIJK

Inschrijvingen open voor:
- Puppy's - Extra Klasse
- Beginners - Privélessen
- Gevorderden

Inlichtingen en opgave:
Ap Peters, tel. 08344-1436 of
Lucia Mullink, tel. 08342-2361

BANDEN - ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

APK keuren klaar, terwijl U wacht

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

ZONDAG 12 DECEMBER

Bij besteding vanaf f 20,-
een leuke attentie GRATIS.
Vanaf 10.00 uur geopend.

WORDEN
Ruurloseweg 65a. Vorden

T«l. 05752-3671

Restaurant

MENTINK
Groenloseweg 57
Tel. 05739-1279
RUURLO

UIT
GOED VOOR U

RESERVEER VROEGTIJDIG

UW KERSTDINER

o.a. verkrijgbaar:
WILD, BIEFSTUK, SCHNITZEL,
KOTELETen VARKENSHAAS

Gezellig steengrillen met de Kerst
(geen wachttijd)

Beide Kerstdagen GEOPEND.

SALADES voor de feestdagen

Vroegtijdig bestellen.

mode voor
het héle gezin

Droomkeukens van Holtslag

Fam. Besselink
Ruurloseweg 2
BARCHEM-Tel. 05734-1201

Eerste en
Tweede Kerstdag

GEOPEND

A la carte en Kerstmenu

Eerste Kerstdag vanaf 16.00 uur
Tweede Kerstdag vanaf 14.00 uur

OP DE
VIERKANTE
MILLIMETER

Bij de opzet van Uw keukenplan houden we terdege rekening met
Uw persoonljke wensen en verlangens. Wij kijken U, voor we een
advies geven, even heel goed aan: bent U links- of rechtshandig,

groot of juist klein. Want wat heeft U aan een keuken op de hoogte
van een reus, als U net de 1 meter 65 haalt - of andersom.

Teken op deze pagina Uw keukenruimte op schaal in en neem de
advertentie mee naar onze showroom. Dan kiezen we samen de

droomkeuken die U past - in formaat en prijs.

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

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 ?,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

TE KOOP: kerstbomen. H.
^wmeester, Schuttestraat
/orden. Tel. 05752-6793.

w

• IDEAAL voor open haard en
kachel: geperste houtblok-
ken, branden 2x zolang en zijn
3x zo heet! Per pakket van 12

(10 kilo) f8,50. Kor-
grotere afname, proef-

pakket gratis. Tel. 05752-
6814.

• WINTERSPORT: blind ge-
worden aan één oog moet ik
tot mijn spijt mijn dure ski-uit-
rusting maar verkopen: Ato-
mic midski's, compleet met Ty-
rolia, bindingen, stokken en
hoes; Nordica skischoenen,
maat 43/44; klepper skibroek;
thermowarmte-onderkleding.
In één koop tegen de halve
prijs. Tel 05752-6814.

PROVIMI
BJQQEVOEDER-
PROGRAMMA

PROVIKRUIM
SPEENVOEDER

Tegen slingerziekte

Verkrijgbaar bij:

HENK BERKELAAR

Speciaalvoeders

Wichmond
Tel.:05754-1748

HOLTSLAG RUURLO
i i i i i

45 jaar Bouwkundig

Spoorstraat 28, Ruurlo, Telefoon (05735) 2000

nd v,m m.i. I/m vri j . v,m 08.00 l 7 . (K) uur. Vri|d,ig koop.ivomi.
/.ilcnl.iiy. geopend v.m ( ) ' ) , ( ) ( ) l 1.00 1 1 1 1 1

LEEFLANG ARCHITECTUUR
Is uw drukwerfaakwerk geworden Raadhuis*™ )a 7251AA vorden Tei 05752

Leef lang Architectuur BV is een architecten -

Rekeningblocks

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

^ ^^fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR - AALTEN

Uw kind kan nu heerlijk slapen, want
jytfe hebben nu een superaanbieding

üJ% in TRICOTWJAMA'S!!

dan komt 't van Weevers uit Vorden

****

GO TO THE HAX
NONK N YS

THE WINNERS & ASSORTI
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER

VOOR MEER INFO: TEL. 0 8 3 4 3 - I 2 3 2

BUS 5
21.20 u. WARNSVELD - winkelcentrum
21.30 u. VORDEN - N.H.-kerk
21.40 u. RUURLO - kerkplein
21.50 u. VELDHOEK - Wentink

BUS 2
21.20 u. HENGELO - sporthal/Vezo
21.35 u. VELSWIJK - postkantoor

BUS 4
21.15 u. TOLDIJK - De Bremer
21.20 u. STEENDEREN - postkantoor
21.25 u. BAAK - bushalte
21.30 u. WICHMOND - café Krijt
21.35 u. KEYENBORG - R.K.-kerk

bureau met 6 medewerkers waar wordt
gewerkt aan woning- en utiliteitsbouwpro-
jekten in Nederland en Duitsland.

Wegens vertrek van onze secretaresse zoe-
ken wij met ingang van 10 januari a.s. een

PART-TIME

SECRETARESSE /
BUREAU ASSISTENTE

De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk
uit het voeren van correspondentie en uit-
werken van verslagen in de Nederlandse en
Duitse taal, het uitvoeren van repro-werk
alsmede alle voorkomende kantoorwerk-
zaamheden.
Een goede beheersing van de Nederlandse
en Duitse taal en een grote mate van zelf-
standigheid is een vereiste, kennis van
tekstverwerkingsapparatuur strekt tot aan-

beveling.
De werktijden zijn van 13.00 tot 17.15 uur.

Een fijne baan voor iemand met minimaal
MEAO-opleiding die het prettig vindt in een
enthousiast team samen te werken.

Heeft u belangstelling schrijf dan aan bo-
venstaand adres t.a.v. dhr. A.H. Leef lang.

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

Prachtige dessins, mooie kwaliteit.
Maten 92 t/m 176.
Onze normale prijs is ƒ 25,-.

Alleen deze week slechts

Deze aanbieding g^fdt niet voor de filialen Didam en Terborg

LOOÏBEiUST EVEN BINNEN WANT HET LOONT DE MOEITE

Installatiebedrijf Oldenhave is een full-service installatiebe-
drijf. Betrouwbaar installatiewerk is een kwestie van ken-
nis, vakmanschap en ervaring. Mede door de snelle techni-
sche veranderingen is het belangrijk om steeds up-to-date
te blijven. We b hikken over een team goed getrainde
vakmensen voor betrouwbaar en vooral veilig installatie-
werk.

• Baakseweg 11 WICHMOND 05754 -1755 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 -18383
• Haaksbergseweg 21 EIBERGEN 05454 • 76026
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Krentebrood voor Jubilarissen

Afgelopen vrijdagmorgen bood buschauffeur Harren de drie jubilarissen op school 't Hoge een krente-
brood aan. Al ruim 30 jaar verzorgt hij de schoolreisjes en als blijk van waardering hiervoor overhan-
digde hij samen met bakker Schurink het brood.

swov
De openingstijden van het kantoor
van de SWOV zijn: 23, 24, 27 en 28
december. 3 en 4 januari gesloten.

Proefspelen bij
rookvrije Bridge
Club Smoke Down
Evenals vorig jaar zet bridgeclub
'Smoke Down' zich nu ook weer in
om de drempel van het competitiespe-
len voor beginnende bridgers wat te
verlagen. De eerste dinsdag van het
nieuwe jaar wordt gestart met een
nieuwe groep van cursisten en thuis-
bridgers. Onder deskundige leiding
van een ervaren bridger wordt spelen-
derwijs het wedstrijdelement inge-
bouwd. Bovendien wordt in een ple-
zierige omgeving gespeeld, want het
nieuwe onderkomen van 'Smoke
Down' is het gezellig ingerichte res-
taurant van Huize Elisabeth, Gewel-
digershoek 39 te Zutphen. Natuurlijk
zijn gevorderde bridgers ook van har-
te welkom. Zij mogen nu al een avond
gratis 'procfspelcn', als dat van te vo-
ren is afgesproken. Wie interesse
heeft mee te gaan doen bij Smoke
Down, kan zich melden bij mevr. W.
Ruys, tel. 05750-25693.

Soweto-kaarsen
verbeterd
Moeilijk brandbaar, krom en niet al-
tijd van dezelfde lengt. De kwaliteit
van de Soweto-kaarsen liet wel eens
te wensen over. Daarom is er assisten-
tie verleend aan UKUKHANYA, de
leverancier van de kaarsen. En niet
zonder succes, dit najaar liggen de
nieuwe kaarsen reeds in de kraam op
de markt. Het betalen van een eerlijke
prijs alleen, blijkt in de praktijk niet
altijd genoeg voor alle handelspart-
ners van SOS Wereldhandel.
Zo hadden de kaarsenmakcrs van
Ukukhanya grote problemen met het
verbeteren van de kwaliteit. Dat
bracht de verkoop van de kaarsen in
gevaar. Er was wat extra's nodig. Een
Nederlandse kaarsenmaker ging in de
zomer van 1992 op bezoek in Zuid-
Afrika. Was, lonten noch dompel-
mcthode bleken te voldoen. Met een
speciaal voor Ukukhanya ontworpen
dompelmolen een aantal lontadviezcn
keerde de kaarsenmaker begin 1993
terug naar Soweto. Ter plekke be-
sprak hij de nieuwe produktiemetho-
den en gaf trainingen aan de produ-
centen.
Een maand later lagen de ecste mon-
sters reeds bij SOS Wereldhandel. Die
bevielen zo goed, dat meteen een or-
der is geplaatst. Goed brandbaar,
recht, gelijk van lengte en bovendien
in een aantal nieuwe kleuren. Twee
aan twee verpakt met en lonten aan el-

kaar, want dat is het bewijs van hand-
gemaakte dompelkaarsen. Ook in de
maand december is de Wereldwinkel
elke week op de markt in Vorden.

Verkoop
Unicef-artikelen
Op vrijdagmorgen 10 december zal
de Rabobank weer een stand herber-
gen van Unicef. Unicef, het kinder-
fonds van de Verenigde Naties, heeft
de steun hard nodig om kinderen,
waar ook ter wereld, te helpen. Op dit
moment gaat speciale aandacht uit
naar de kinderen in Bosnië. Als men
het werk van Unicef wil steunen en de
kinderen wil helpen loop dan op 10
december even binnen bij de Rabo-
bank. Mogelijk vindt men bij de aan-
geboden artikelen iets van de gading.
Het is nu de tijd om mooie kerstkaar-
ten te kopen. Ook de bekende buroa-
genda's en leuke kerstversieringen
worden aangeboden.

Jong Gelre
Jong Gelre gaat woensdagmiddag 22
december naar Enschede om een be-
zoek te brengen aan de bierbrouwerij
van de Grolsch. Men kan zich hier-
voor opgeven bij Jan Schieven, tel.
05754-2046 of bij André Knoef, tel.
05752-6506.

Weekendrecept
Vlogman

Fricandeau met druivesaus
Bereidingstijd: 40 minuten.
Benodigdheden voor 4 personen: 500 gram fricandeau van 2 centimeter
dik; witte peper uit de molen; 80 gram roomboter; zout; 2 deciliter droge
witte wijn; l rode paprika; 30 gram geschaafde amandelen; l blik (425
gram) ontpitte witte druiven; '/H liter room; 3 eetlepels maizena; worces-
tersaus.

Benodigd keukengerei: grotere en kleine koekepan, mes, steclpannetje,
voorverwarmde schotel en sauskom.

Bereidingswijze:
Wrijf het vlees aan beide zijden in met wat vers gemalen peper. Smelt de
roomboter in de grote koekepan, maar laat de boter niet te bruin worden.
Schroei het vlees aan weerszijden dicht. Braad het vlees, regelmatig ke-
rend, in 25 minuten bijna gaar en mooi van kleur. Strooi wat zout op het
vlees en schenk l deciliter van de wijn langs de wand langzaam in de pan.
Was de paprika, snijd die in de lengte door en verwijder de witte zaadlijs-
ten, het zaad en de steel. Snijd het vruchtvlees in kleine blokjes. Verwarm
een kleine koekepan droog (dus zonder boter of olie) en rooster daarin,
onder schudden van de pan, de amandeltjes goudgeel van kleur. Doe de
druiven met het sap in een pannetje en verhit ze kort, schep de druiven
eruit en bewaar ze op een warme plaats. Schenk de helft van de room en de
rest van de wijn bij het sap in het pannetje. Roer van de rest van de room en
de maizena een glad papje. Giet het maizenapapje bij het sap in het pan-
netje en breng het al roerend aan de kook. Laat de saus binden. Leg het
vlees op een voorverwarmde schotel en verdeel de druiven rond en over
het vlees. Roer de roomsaus door de braadjus en voeg naar smaak worces-
tersaus, peper en zout toe. Roer er 2A van het amandelschaafsel en de pa-
prikablokjes door. Schep een deel van de saus over het vlees en de druiven
en bestrooi het met de rest van het amandelschaafsel en de paprikablokjes.
Geef er de rest van de saus apart bij in een met heet water voorverwarmde
sauskom.

COMMISSIE MIDDELEN EN GEMEENTEWERKEN:

Bijna half miljoen voor
bouwrijpmaken 'De Wogt'
fors bedrag
'Een dÉj fors bedrag voor het bouwrijpmaken vaAen paar
huizeir^o sprak J.W. Regelink (CDA dinsdagavond m de com-
missie Middelen en Gemeentewerken, toen daar het College-
voorstel aan de orde kwam om een krediet van f447.000,- be-
schikbrar te stellen voor het bouwrijpmaken van gronden in
het co^lex 'De Wogt 1993'. 9

In eerste instantie gaat het om 8 wo-
ningen, het gehele plan omvat de
bouw van 21 woningen. Wethouder
W.M. Voortman (PvdA) deelde mede
dat het bij deze 'aanpak' verder gaat
dan echt nodig is voor de woning-
bouw. 'Ook is in dit bedrag onder
meer de aanleg van groenvoorzienin-
gen, een speelterrein en een evene-
mententcrrein betrokken', zo stelde
hij.
Verder is rekening gehouden met de
aanleg van een 'bouwweg', te gebrui-
ken voor de eerste 8 woningen en in
een'later stadium ook voor de geplan-
de 21 woningen.
Dhr. H. Waanders van de afdeling Ge-
meentewerken antwoordde op vragen
van CDA-er A.C. Voskuilen dat dit
keer bij de prijsopvraag geen plaatse-
lijke aannemers zijn betrokken. 'Wij
hebben Beyenhof uit Steenderen be-
naderd om eens te bekijken hoe de
prijzen van deze firma zijn ten op-
zichte van de aannemers die normali-
ter in de gemeente Vorden dit soort
werkzaamheden uitvoeren'. Wethou-

om volgend jaar een notitie op tafel te
leggen waarin het gehele aanbeste-
dingsbeleid uit de doeken wordt ge-
daan.

De commissie hield zich dinsdag-
avond eveneens bezig met het Colle-
gevoorstel om f 73.000,- beschikbaar
te stellen voor de inventarisatie van
het openbaar groen en voor de invoe-
ring van geautomatiseerd groenbe-
heer.
Mede op vragen van J.M. Pelgrum
(VVD) deelde wethouder Voortman
mede dat de werkgroep die zich met
het onderzoek bezig houdt ondermeer
zal bekijken of er in de toekomst nog
taken uitbesteed kunnen worden. 'In
het voorjaar '94 zal de rapportage
klaar zijn. Dan is er ook meer inzicht
in het aantal formatieplaatsen in de
buitendienst', aldus Voortman. Thans
zijn er dat 12, waarbij het College ver-
wacht dat dit aantal via natuurlijk ver-
loop op 11 gebracht kan worden.
Het rapport zal daaromtrent ongetwij-
feld meer duidelijkheid verschaffen.

Vr beloofde dr

Bi'j ons in d'n Achterhook
't Is te hoppen dat Sinterklaos gin las hef van wagcnzcckte anders zol 't
um wel 's slech könncn vegaon op zien reize nao Spanje. At c tcminstc net
zu'k slech weer hef azze wi ' j hier, 't ene schip met zocrc appels nao 't
andere jech langs de loch en lot zien lading op ons vall'n. Maor gczcen
zien leaftied zal e wel 'teen en ander gewend wcan, allene zal e wat meer
las hemmen van zien rimmetick met dat vochtuggc weer.

Vcur ons is 't leaven weer wat röstugger ewodd'n, kcdootjcs koop'n en
gedichtjes maak'n daor bu'w mooi weer un tiedjen van af en daor bun'k
cerluk czeg niks rauwug ummc. En at dan alles wa'j ekregen heb ok nog
ow soort of maote is, och dan is 't wel weer goed, dan mo'w wieters niaor
wachten op de kasdage. Veur ons dan zonder kcdootjes want den kcsman
is uutendeluk maor surrogaat in vergelieking tot Sinterklaos. Ze wet jao
ens neet waor of e vandan kump.

Veur Toon van de Spitsmoes meugt ze trouwens Sinterklaos ok wel af-
schaffen. 'Dat hele kedoo-gedoetc is mien niks wecrd', en da's in Toon
zien geval wel un betjcn begriepcluk. Toon least nogal graag buukc die in
't plat eschreven bunt, veural die van Herman van Velzen die de weder-
waardugheden van Aornt en Geertc bcschricft. Too de kinder um vroogcn
wat e op zien velangliesjen had staon zei e dan ok meestal: 'Och, geef
maor un boek oavcr Aornt Peppelenkamp, dat vevealt mien nooit.'

Zo gebeurn 't ok op Sinterklaosaovund, 'n enen nao 'n anderen had un
mooi gedichjen veur Toon en un book oaver Aornt en Gecrte. Vief in 't
geheel. Maor wel alle vief dezelfden. Stom toeval natuurluk, maor Toon
zat t'r mooi met te kiek'n. Daor mos e met weerumme nao de winkel, gin
mense holt t'r jao vief van dezelfde buukc in huus.

In de boekwinkel waarn ze heel gewillug, hec kreeg netjes un tcgocdbon
veur de buuke. Daor haal'n hec 'n andere keer wel wat veur, hce mos nog
's effen uutpluuzen wat of e d'r veur koop'n zol.

Maondagaovund nao 't journaal zei Riek, ondcrwicl zee zich in 'n makke-
lukken stool nösteln: 'Toon, geef mien dat ni'je book oavcr Aornt en Geer-
te 's, 'k wol 's op mien gemak un paar verhaaltjes leazen.'
Toon kek 's effen rond, krabben zich op un plaatse waor e gin jok had en
zei toen: 'Kuuk'n da'k t'r gao, 'k heb ze alle vief weerumme ebrach, dan
mo'k t'r margen maor weer hen en haaln d'r weer ene op.'

Zo gect 't met de luu, a'j de kop neet gebruukt mo'j de bene gebruukn, zo
is 't altied nog ewes, bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

Fietspad Vorden-Ruurlo

Een opvallende gebeurtenis langs
de Ruurloseweg in Vorden: een
tweetal landmeters is dagenlang in
de weer met het meten van de di-
rekte omgeving van de weg. De me-
tingen zijn nodig voor de grondver-
wervingsprocedure die in het voor-
jaar 1994 zal starten. Dit is dus het
echte begin van de aanleg van het
fietspad, waar al zo lang naar
wordt verlangd.

In een vergadering in oktober is het
bestemmingsplan 'Buitengebied
Ruurloseweg 1993' door de gemeen-
teraad van Vorden vastgesteld. Intus-
sen ligt, voor wie bezwaar heeft ge-
maakt, het gewijzigde ontwerpplan
ter visie in het gemeentehuis.
Er zijn in totaal tegen het ontwerp be-
stemmingsplan negentien bezwaren
ingediend. Deze bezwaren hadden
betrekking op onderdelen van het ont-
werpplan; geen van de bezwaren
richtte zich tegen het fietspad als zo-
danig.
Hoe gaat het verder? Zoals gezegd,
wordt er begin 1994 gestart met het
verwerven van de noodzakelijke

gronden. Dat kan mee- of tegenvallen
en niemand weet op dit moment of
een enkele bezwaarde wellicht geen
medewerking aan de grondoverdracht
zal willen geven. In dat geval zal tot
onteigening moeten worden overge-
gaan en dat kan de uitvoering van de
werkzaamheden sterk vertragen. De
werkgroep Fietspad Vorden/Kranen-
burg/Mcdler hoopt dan ook dat de be-
trokken aanwonenden/grondeigcna-
rcn, behalve uiteraard met hun per-
soonlijk belang, ook rekening zullen
willen houden met het algemeen be-
lang dat wordt gediend met een snelle
realisering van dit fietspad.
Het ligt in de bedoeling van de pro-
vincie het fietspad in zijn geheel aan
te leggen, dus van Vorden tot Ruurlo.
In de gemeente Ruurlo is namelijk al
eerder een bestemmingsplan vastges-
teld voor dit deel van de Ruurlose-
weg, zodat er in dit opzicht geen ver-
traging hoeft op te treden. Temeer
daar men in Ruurlo in hoofdzaak met
slechts een eigenaar te maken heeft.
De verwachting is dat men begin
1995 met de aanleg van het fietspad
zal kunnen starten.

Volleybal Voetbal
Uitslagen: D2a Devolco 6-Dash 3
2-1, D4b Heetcn 5-Dash 5 0-3, H.
rckr. Dash A-Voorw. B 2-1.
Programma: DP Vios l -Dash 2, D4b
Lettclc 2-Dash 5, HP SVS l-Dash 2,
H2aDVO3-Dash 3,MB DVOl-Dash
l , D 3e div. B Dash l Sorbo-Applc l
DAC, HP Dash 1-DVO 2, D2a Dash
3-Bocm 2, D 3b Dash 4-Hectcn 2,
D4a Dash 6-DVO 6, MA Dash l -Vios
l, JA Dash 1-Overa l, JC mix Dash
1-Devoko 1.

Programma: Vorden Al-Needc A l ,
Keyenburgse boys B l-Vorden B I ,
Vorden Cl-Varssevcld Cl, Vorden
C2-Stccndercn Cl. Vorden l-Voorst
l , Vorden 2-Doetinchem 2, Vorden
3-Erica 76 3, Vorden 4-Ratti l , Longa
l O-Vorden 5, Grol 9-Vorden 6, Klein
Dochtercn 4-Vorden 7, Vorden
8-SVBV4.



Sint Nicolaas-aktie

Vleespakketten

\. W.J. Aalderink, Joostinkweg 2, Vorden
2. Karin Reintjes, de Voornekamp 13, Vorden
3. M.E. Visser, 't Elshof 9, Vorden
4. J. Nijenhuis, Vogelzang 34, Wichmond
5. J.Schieven,Ehzerallce4, Almen
6. G. Hishink, 't Wiemelink 34, Vorden
7. Keune, de Eendracht l , Vorden
8. Gal, Enzcrinckweg 4, Vorden
9. H.Th.Wiggers, Eikenlaan 4, Vorden

10. F. Letterman, Oude Zutphenseweg 2, Vorden
11. T. Klaarenbeek, 'tJebbink 19, Vorden
12. H. Berends,Hoetinkhof 243, Vorden
13. WilmaBecker,hetKerspel 19, Vorden
14. B. Jansen, de Voornekamp 43, Vorden
15. T.C. Bergsma, Molenweg 16, Vorden

Verrassingspakketten

1. J. Lenselink, Beunkstege l, Vorden
2. fam. Wichers, Hoetinkhof 49, Vorden
3. fam. Brinkhorst, Brinkerhof 31, Vorden
4. mevr. de Boer, Koekoekstraat 11, Vierakker
5. P. Ten Barge, B. v.Hackfortweg 12, Vorden
6. G. Lindenschot, Enkweg 18, Vorden
7. J.H. Speijers, Brinkerhof 54, Vorden
8. W.J.M. Versteegen, Molenweg 5, Vorden
9. H.Siemes,Ruurloseweg57, Vorden

10. C. Bosch,Molenweg31, Vorden
11. J.W. Ruiterkamp, Vordenseweg 13, Barchem
12. R. Veldkamp, Brinkerhof 11, Vorden
13. Jan-Willem Harmsen, Ruurloseweg 18, Hengelo
14. K.G. Idema, Reeoordweg 8, Vorden
15. Visser, Hoetinkhof 87, Vorden
16. M. Wassink, Eikenlaan 13, Kranenburg
17. J.W. Bloemendaal, Zutphenseweg 53, Vorden
18. J. Wolbrink, Hackforterweg 20, Wichmond
19. fam. Wiegerinck, 't Wiemelink 20, Vorden
20. W.M. Hissink, Rietgerwcg 3, Vorden
21. A.G. Winkels, Almenseweg 40, Vorden
22. G. Wcntink,deBongerd5, Vorden
23. E. Heuvelink, Almenseweg 46, Vorden
24. Dolphijn, B. v.Hackfortweg 24, Vorden
25. Spoel, Onsteinseweg, Vorden
26. Arjan Wilgenhof, de Haar 22, Vorden
27. R.Otten,deSteege23,Vorden
28. L. Hendriksen, Borculoseweg 64, Ruurlo
29. B. Hulleman, Hoetinkhof 6, Vorden
30. AnnieWopereis, Hamsveldsezijweg 12, Vorden
31. Gineke Bosman, het Heijink 2, Vorden
32. deRoode,deDelle37,Vorden
33. Jeeninga, Molenweg 18, Vorden
34. D.W. Borgman, HeerlerSveg 3, Vierakker
35. fam. Bercndsen, H. K. v.Gelreweg 13, Vorden
36. L. Hummelink, Beeklaan 14, Wichmond
37. H. Eilander, Molenweg l, Vorden
38. G.J. Koop, Lochemseweg 26A, Warnsveld
39. W. Groot Jebbink, Veldslagweg 3, Vorden
40. B.Wentink, 't Hoge 51, Vorden
41. Dinant Teunisscn, Ruurloseweg 69, Vorden
42. J.W. Haverkamp, de Haar 12, Vorden
43. A.J. Ribbers, het Kerspel 20, Vorden
44. A. Pellenberg, Larenseweg l, Vorden
45. G.J. Schotsman, Ruurloseweg 18, Vorden
46. M. Jansen, de Banenkamp 15, Vorden
47. J.W. Oortgiesen, Ruurloseweg 113, Vorden
48. G. Brummelman, Deldensebroekweg l, Vorden
49. Fokkink, Nieuwstad 18, Vorden
50. Vaillant, Wildenborchseweg 2, Vorden
51. H. Jansen, Julianalaan 21, Vorden
52. L. Platenburg, de Bongerd 19, Vorden
53: W. Beeftink, Joostinkweg 12A, Vorden

54. G.A. Droppers, Hoetinkhof l, Vorden
55. E. Kool, de Haar l O, Vorden
56. Konijnenberg, Staringstraat 8, Vorden
57. Hogeslag,Kruisdijk 5, Vorden
58. Frans Kruip, Hoetinkhof 223, Vorden
59. Gasscling-Smeenk,Past.Thuisstraat 13,Keijenborg
60. H.J. Sleumer, Peggenhofweg 3, Vorden
61. A.R. Westerink, Deldenseweg 2, Vorden
62. J.A. Laughton, Wilhelminalaan 24, Vorden
63. Trudy Tolkamp, Eikenlaan 20A, Vorden
64. Joh. Rietman, Baakseweg 8E, Vorden
65. H.J. Graskamp, Ruurloseweg 46, Vorden

TREKKING 7 DECEMBER

Vleespakketten

1. Osman Saricam, Brinkerhof 60, Vorden
2. H.J. Hukker, de Horst 2, Vorden
3. G. Disselen, Hoetinkhof 269, Vorden
4. Ruben Bolink,B. v.Hackfortweg42, Vorden
5. G. Agenent, Hoetinkhof 259, Vorden
6. P. v.Eijl, Zwanevlot 129, Zutphen
7. G.H.Eggink,Rietgerweg4, Vorden
8. J. Berendsen, Eikenlaan 15, Vorden
9. Jetje Weulen Kranenbarg, Enkweg 3, Vorden

10. W.J. Harmsen, Lindese Enkweg 2, Vorden
11. DJ. Pardijs, Wildenborchseweg 5, Vorden
12. Hans Bargeman, Horsterkamp 25, Vorden
13. R.H. Roelvink, Ruurloseweg 90, Vorden
14. E. te Velthuis, Beatrixlaan l, Vorden
15. mevr. Eggink, Almenseweg 8, Vorden

Verrassingspakketten

1. G. Brus, Zutphenseweg 73, Vorden
2. Bosman, Molenweg 43, Vorden
3. Lichtenberg, Lindeseweg 9, Vorden
4. G. Hulshof, Korenbloemstraat 15, Vorden
5. W. Velthuis, Warkenseweg 4, Vorden
6. G. Wentink, H. K. v.Gelreweg 21, Vorden
7. G.J.C. Oonk, Nieuwstad 67, Vorden
8. Elkink, Storm van 's-Gravesandestraat 3, Vorden
9. W. Kolkman, Hanekamp 17, Vorden

10. G. Stokkink, Lochemseweg 32A, Warnsveld
11. Anja Besselink, 't Hoge 44, Vorden
12. A. Liefeld, Hoetinkhof 179, Vorden
13. fam. Aaldering, Zutphenseweg 82, Vorden
14. M.G.W. Boekholt, 't Kerspel 23, Vorden
15. J.G.A. Ras, de Delle 11, Vorden -
16. G. de Niet, Burg. Galléestraat 8, Vorden
17. J. Hissink, 't Wiemelink 29, Vorden
18. A.R. Westerink, Deldenseweg 2, Vorden
19. R. Valster, Hoetinkhof 119, Vorden
20. M. Nieuwenhuis, B. v.Hackfortwe^25, Vorden
21. E. Ter Beest, de Bongerd 24, Vore
22. H. Schiphorst, Helmichstraat 24,
23. H. Beumer, Enkweg 14, Vorden
24. M.M. Meade Taylor, Brinkerhof 39, Vorden
25. T.Zevenhoeken,Reeoordweg l, Vorden
26. H. Gosselink, Beatrixlaan 10, Von,
27. B. Siebelink, Hoetinkhof 281, Vo
28. G.H.Kornegoor, Kostedeweg 10,borden
29. H. Pöhn, Ruurloseweg 6, Vorden
30. A. Reinders, de Voornekamp 20, Vorden
31. H. Olink, Hoetinkhof 105, Vorden
32. L. Slokkers jr., B. v.Hackfortweg 27, Vorden
33. Jasper Hermans, Pastoriestraat l O, Keijenborg
34. Tuijn, Almenseweg 58A, Vorden
35. H. v.Tongeren, 't Jebbink 23, Vorden
36. D. Kommer, Ruurloseweg 105, Vorden
37. M. Katier, Hoetinkhof 76, Vorden
38. B. Memelink, Ehzerallee 6A, Almen
39. D. Duistermaat, Dr. C. Lulofsweg 22, Vorden
40. D. Pardijs, Okhorstweg l , Vorden

Oplossing Puzzels

1. A. Schepers, Insulindelaan 68, Vorden
2. H.J. Bosch, Ruurloseweg 75A, Hengelo
3. mevr. L.A.J. Westerlaken, Ramshof 51, Warnsveld

Prijswinnaars Kleurplaten

Thimo Woerts, Singel 6, Hengelo, 2 jaar
Monica Brummelman, Polweg 10A, Vorden, 3 jaar
Mandy Mennink, Leeuwencamp 13, Baak, 4 jaar
Eline Ruegebrink, Kloetschup 50, Warnsveld, 5 jaar
Richard Sleumer, Peggenhofweg 3, Vorden, 6 jaar
Kelly Peters, Ruurloseweg 35, Vorden, 6 jaar
Berdi Hissink, Startdijk 4, Eefde, 7 jaar
Melissa Goorman, 't Karspel 100, Hengelo, 7 jaar
Frank Schoenaker, Vierakkersestraatweg 22, Vierakker, 8 jaar
Jaqueline Weulen Kranenbarg, Ruurloseweg 45, Vorden, 9 jaar
Anke Nieuwenhuis, Galgengoorweg 7A, Vorden, 10 jaar
Mariëlle Peters, Ruurloseweg 35, Vorden, / / jaar

Christmas CaroP
Zaterdag 11 december a.s. zal er in
Vorden weer de traditionele
'Christmas Carol' gehouden wor-
den bij: 'Kettelerij Bloembinderij
Kwekerij'. Een ieder jaar wederke-
rend evenement met een volledige
benutting van het gehele bedrijfs-
terrein en gebouwen.

De Os, Ezel en Schapen zullen dit jaar
door een 'Echte Herder' worden om-
geven. In het 'Tuinhuis' heeft men
een volledig Kerstgebeuren in pas-
sende sfeer gecreëerd. Ook de Mid-
winterhoornblazer, die zeker niet mag
ontbreken zal acte-de-presence ge-

ven. In de middag een optreden van
een muzikaal zanggroepje genaamd:
'Quint'. Deze mensen zullen enkele
'Christmas Carols' ten gehore bren-
gen. Verder een demonstratie van
Kerstbindwerk door één van de mede-
werkers en warme chocolade en glüh-
wein zullen het geheel completeren.
Men heeft laten weten dat het Kettele-
rij-Team alles in het werk zal stellen
om diverse creatieve zaken te tonen.

Men hanteert niet voor niets de kreet:
NET EVEN ANDERS. Kortom: Ze-
ker de moeite waard om een kijkje te
nemen!

Ratti oefent tegen
Markvogels
Na de vorstperiode heeft Ratti op een
goed bespeelbaar veld in Markelo een
oefenwedstrijd gespeeld tegen Mark-
vogels, spelende in de eerste klasse,
afdeling Twente. Vanaf de aftrap had
Ratti het betere van het spel en dat re-
sulteerde in een doelpunt van Pascal
Klootwijk. Toen binnen tien minuten
Dik Smit 2-0 liet aantekeneiyia een
strafschop leek alles erop t^^ijzen,
dat het een hoge score zou worden.
Echter na de sterke opening van Ratti
stelde Markvogels zich beter in op de
Kranenburgers en wist enig even-
wicht in de wedstrijd te bren^a. Vlak
voor rust wist Dinand Hendr^^n met
een prima schot voor 0-3 te zorgen.
Het werd zelfs 0-4 doordat Pascal
Klootwijk weer op de juiste plek
stond bij een goede combinatie. Hier-
na wist Markvogels wat terug te doen
door een prima doelpunt van afstand.
Na rust twee gelijkwaardige ploegen
met over en weer kansen Markvogels
scoorde al vlot: 2-4. Ratti antwoordde
met een gemiste kans van de weer
herstelde Mark Sueter. Hij revan-
cheerde zich even later door met een

De Alpen Zondag Expres:

Comfortabel en met extra voordeel
reizen naar een witte
Ook dit jaar gaan weer heel wat mensen naar een hooggelegen winters
oord om daar te genieten van alles wat zon, sneeuw en bergen te bieden
hebben. Steeds meer sneeuwreizigers nemen daarvoor de trein, want
daarmee zijn ze zeker van een comfortabele en veilige reis zonder ver-
keersdrukte. Maar het grootste voordeel is natuurlijk datje met de nacht-
trein kunt reizen en dus de ochtend van aankomst al uitgerust op de lange
latten kunt staan. De Alpen Expres vervoert al enkele jaren talloze win-
tersporters naar vele bestemmingen. Nieuw dit jaar is de Alpen Zondag
Expres. Daarmee vertrekt u op zondagavond en komt u maandagoch-
tend aan. Naast het feit dat de zondagnacht meestal veel rustiger is dan
de vrijdagnacht, heeft de Alpen Zondag Expres nog een voordeel: de aan-
trekkelijke prijs, zo'n 100 gulden minder dan de normale tarieven van
de Alpen Expres. In het laagseizoen hebt u voor nog geen 100 gulden een
retourtje. Natuurlijk is er ruim keus uit aansluitende accomodatie van
maandag tot maandag. Kortom: een prima reismogelijkheid voor wie
voordelig en comfortabel op wintersportvakantie naar Oostenrijk wil!

De Alpen Zondag Expres rijdt van
/ondag 2 januari 1994 t/m zondag 20
maart 1994. De opstapplaatsen zijn
Den Haag CS, Utrecht CS, Eind-
hoven en Venlo, maar u kunt uw reis
vanaf ieder station in Nederland
beginnen zonder extra kosten. De
prijzen z i jn vanaf ƒ 95,- in het laag-
seizoen (2 t/m 16 januari en 6 t/m 20
maart 1994) en ƒ125,- in het hoog-
seizoen (23 januari t/m 27 februari
1994). Er zijn daarbij diverse moge-
lijkheden om onderweg van uw
nachtrust te genieten. Voor de stan-
daardklasse in het ligrijtuig betaalt u
een toeslag van ƒ 60,- per enkele reis.

Veel voordelen
Reizen met de Alpen Zondag Expres
heeft veel voordelen. U hebt geen last
van files en gladheid en u komt uit-
gerust aan op uw bestemming. Uw
plaats is natuurlijk voor u gereser-
veerd en in de trein hebt u geen baga-
gebeperking. En uw ski's gaan gratis
mee in een speciaal compartiment.

Minisneeuwtrips
Een andere mogelijkheid zijn de
zogenaamde Minisneeuwtrips voor
wie er even een paar dagen tussenuit
wil naarde sneeuw. U vertrekt dan op
zondagavond met de Alpen Expres
naarTirol. Maandagochtend komt u
uitgerust aan en wordt u naar uw hotel
gebracht waar u zich kunt opfrissen
en uitgebreid ontbi j ten. En dan staat
u klaar voor een heerl i jke dag in de
sneeuw. Aan het eind van de dag
geniet u nog van een /eer verzorgd
diner. En maandagavond rond tien
uur stapt u weer op de trein om dins-
dagochtend uitgerust in Nederland
aan te komen.En dat voor een totaal-
prijs vanaf ƒ 150.-!

Meer weten?
Wie meer wil weten over de Mini-
sneeuwtrips of de Alpen Zondag
Expres, kan terecht bij de reisbureaus
voor uitiiebreide informatie .

lob de Markelose doelman alsnog te
verschalken: 2-5. Markvogels wist
nog één keer te scoren en het slotac-
coord was voor Ratti, dat scoorde via
Stefan Fleming, met een kopbal uit
een hoekschop. Eindstand: 3-6. Voor
komende zaterdag staat de moeilijke
wedstrijd tegen Eefde op het pro-
gramma.

Oliebollenaktie
'Concordia'
Het aanstaande weekend houdt de
Vordense muziekvereniging 'Concor-
dia' een groots opgezette oliebollen-
aktie. Met de opbrengst daarvan
hoopt het bestuur de clubkas met het
oog op het jubileumjaar 1994, te kun-
nenspekken. De oliebollen worden
vanaf vrijdagmorgen 10 december
gebakken door de 'vaste' bakploeg.
De verkoop door de leden en de sup-
porters zal plaatsvinden op de vrij-
dagmiddag en avond, alsmede de za-
terdagmorgen.
Gezien de grote vraag van vorig jaar,
toen eveneens een dergelijke aktie
werd gehouden, is men van plan meer
oliebollen te bakken. De aktie wordt
gekoördineerd vanuit het Dorpscen-
trum. (Zie advertentie)

Standsorganisaties
Dinsdag 14 december organiseren de
GMvL, CBTB en ABTB in het
Dorpscentrum een gezamenlijke bij-
eenkomst. Ing. Pieter Bos, watergraaf
van het waterschap 'IJsselland-Baak-
se Beek', zal deze avond een inleiding
houden over het integraal waterbe-
heersplan Oost Gelderland.
Dhr. Bos zal hierbij uitvoerig ingaan
op enerzijds de landbouw en natuur
en anderzijds de rekreatie. Ook komt
de mogelijke fusie van de water-
schappen in Oost-Gelderland ter spra-
ke.

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Winterwandeling
in Zelhem
Op zondag 12 december houdt wan-
del- en sportvereniging 'De Ploeg'
weer een winterwandcling. De routes
zijn met zorg gekozen en er is keus uit
de afstanden 18,12 en 6 kilometer. De
start is vanaf het rekreatiecentrum
'Het Zonnetje', Ruurloseweg te Zel-
hem. Voor diegene die een herinne-
ring wenst is een speciaal ontworpen
medaille aanwezig. De kosten hier-
van zijn f. 2,50. Voor meer informatie
kan men terecht bij H. Vcls, Wilden-
borchseweg 32, Ruurlo, tel. 05735-
2772.

DECEMBER:
SWOV Open Tafel in de Wehme
iedere dag.

8 KBO IJsselscniorcn, Kerstviering
8 Welfare Handwerken,'de Wehme'

12 VAMC de Graafschaprijders,
Pannekoekcn-oriëntatierit

12 VRTC, vcldtoertocht
12 Kapclcommissie:

Midwinterwandeling,
Wildenborch

13 ANBO, klootschieten vanaf
'De Goldberg'

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

Plattelandsvrouwen, Kerstfeest
15 HVG Wichmond, Adventsviering
16 Kerststukjes maken, Floralia
16 Bejaardenkring Dorpscentrum,

Kcrstmiddag
16PCOB,deWchme
16 H VG Wildenborch, Kerstviering
17/19 PK V, Tentoonstelling in de

Herberg
20 ANBO, Klootschieten vanaf

'De Goldberg'
20 KerstconcertWillibrorduskerk

Vierakker
20 VrouwenclubMedler
20 H VG dorp, Kerstfeest
21 Bejaardensoos Vierakker,

Kerstviering
21 NCVB,Kerstavond
22 Kcrstkontaktmiddag, de Wehme
27 ANBO, Klootschieten vanaf

'De Goldberg'
28 Soos Kranenburg,

Oudjaarsspektakcl
30 Dorpsccntrum,

Kindervoorstelling

JANUARI:
SWOV Open Tafel in de Wehme
iedere dag.

3 ANBO, Klootschieten vanaf
'De Goldberg'

5 H VG Wichmond,
Nieuwjaarsavond

6 Bejaardenkring, Dorpscentrum
6 Nieuwjaarswensmiddag.NCVB

10 ANBO, Klootschieten vanaf
'De Goldberg'

10 VrouwenclubMedler
1 1 KPO Vierakker
11 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,

Nieuwjaarskoffiemiddag
11 Soos Kranenburg, Gymnastiek en

Nieuwjaar
12 Welfare, Handwerken in

'de Wehme'
14 ANBO, Klootschieten vanaf

'De Goldberg'
15 Pronkzitting 'de Deurdreajers'
17 ANBO, Klootschieten vanaf

'De Goldberg'
18 NCVB, Mevr.Tolkamp
19 H VG Wichmond, Jaarvergadering
20 Bejaardenkring,Dorpsccntrum
24 ANBO, Klootschieten vanaf

'De Goldberg'
24 VrouwenclubMedler
26 Welfare, Handwerken in

'de Wehme'
31 ANBO, Klootschieten vanaf

'De Goldberg'

I uitvonden mededeling
lluiii'ii vfrantwoording van de redactie

Geachte Vordenaren,
m.n. winkeliersver, en
gemeentebestuur
Misschien stoot ik vele mensen tegen
'het bekende zere been', maar ik moet
het volgende even kwijt. Wij leven in
een zeer mooi dorp, dat hoor ik al van
vele mensen die, hier niet eens wonen.
De verfraaiing voor de kerst maakt
het dorp nog mooier, maar nu wordt
het toch te overdreven. De Sint heeft
geen tijd om z'n kont te keren of net-
ter gezegd, z'n boeltje te pakken, of
de bomen worden geplant. Dit is het
eerste wat mij stoort. Je neemt toch
rustig afstand van zo'n man. Ten
tweede het aantal bomen is toch te
overdreven en ten derde de hoeveel-
heid licht die daardoor gevraagd
wordt. Kan dit alles niet een ietse-
pietsje minder. Ik schaam me naar
bijv. de boeren toe, zij hebben maar
rekening te houden met 'Het Milieu-
beleid' en wij? ' 't Is net of wij het hele
jaar rekening houden met, behalve na
de Sint. Dan knijpt heel Vorden de
ogen dicht om toch vooral maar in die
donkere weken het eerst een licht-
puntje in de Achterhoek te zijn. Be-
lachelijk toch, één week later, de helft
bomen minder, de helft lichtverslin-
dende lampen minder en mensen,
mensen, wc hebben dan toch ook een
prachtig dorp.

Met vriendelijke groet,
omdat ze het even kwijt moet.

Annclies Stoffels, het Hoge l.



SPECIAAL VOOR KERST

Kerst CD's

Unieke
Kerstgroepen

KERSTAANBIEDING:
Bij aankoop legpuzzel

TWEEDE PUZZEL HALVE PRIJS.

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

f\t I^T^rtO DORPSSTRAAT 15
^ l f™ l ^ M ̂  7251 BA VORDEN
O U L. l L. Il O TEL. 05752-3566

Vanaf nu vuurwerk te bestellen.

Geef voor Kerst
'n kadobon, vol zon III

Zonnestudio
COLETA
OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m vrijdag
10.00 tot 22.00 uur
zaterdag 10.00 tot 16.00 uur

Molenweg 43 - 7251 ED Vorden
Tel. 05752-1044

Ook speciale kuur voor a. s.
bruidsparen.

ZATERDAG 11 DECEMBER
van 10.00- 16.00 uur

onze traditionele

CHRISTMAS
CAROL

met levende dieren etc.

DIT ALLES OP ONS EIGEN TERREIN

m>.

Bloembinderij Kwekerij Vorden

Zutphenseweg 64 - VORDEN

Kerststukjes maken
met Floralia

Donderdag 16 december a.s.
in het Dorpscentrum

's middags van 13.30-15.30 uur
's avonds van 20.00-22.00 uur

Deelname gratis.

Materialen zijn te koop in de zaal,
maar kunnen ook zelf meegebracht worden.

Meenemen: in elk geval mes en tangetje.

Bel ons voor

DE WINTERSCHILD^fl
periode 22 november 1993 t/m 18 maart 1994

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schibersbeciri r
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - Het Hoge 3
B.g.g. Telefoon 05752-2039
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

O.W.M. Vorden

* Prima voorwaarden
* Lage premies

* Snelle schadeafwikkeling
* Gezond restitutiebeleid

* Combinatie met pakketkorting van Sterpolis

Wij zijn gevestigd in het

Sterpolis Agra Service Centrum
Plantsoenstraat 73

7001 AA Doetinchem
Telefoon: 08340 - 43318

Buitendienstmedewerker: A. Florijn
bereikbaar van 8.00 - 9.00 uur.

Telefoon: 08342 - 2617

Onderlinge Waarborgmij.
Vorden w.a.

GEMEENTE
VORDEN
Wet milieubeheer

Openbare kennisgeving terinzagelegging
beschikking (art. 13.22, lid 2).

Op de secretarie van de gemeente Vorden (sektor
grondgebied, bureau milieu - koetshuis) ligt vanaf 10
december 1993 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur
en op woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur
alsmede op de maandagavonden in het Dorpscen-
trum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage de
beschikking op het verzoek van:

1. Dostal Aannemingsbedrijf B.V., Onsteinseweg 20,
7251 ML Vorden voor een nieuwe, de gehele in-
richting omvattende vergunning voor een bedrijf
dat zich bezighoudt met de uitvoering van weg- en
waterbouwkundige werkzaamheden en transport
op het perceel Onsteinseweg 20 te Vorden.

2. Dierenartsenpraktijk Vorden, Het Hoge 9, 7251 XT
Vorden voor het oprichten en in werking hebben
van een dierenartsenpraktijk en onderzoeksruimte
voor paarden op het perceel Het Hoge 9 te Vorden.

De strekking van deze beschikkingen luidt:
voor zover thans rekening valt t^ houden met de toe-
komstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en de ontwikkelingen in de directe
omgeving is de vergunning verleend onder de voor
dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het
belang van de bescherming van het milieu.

De beschikkingen zijn niet gewijzigd ten opzichte van
de ontwerpbeschikkingen.

BEROEP tegen deze beschikkingen kan worden in-
gesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag tijdig bezwaren

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

redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder be-
zwaren in te brengen.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Raad
van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage
voor 10 januari 1994.
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
107 van de Wet op de Raad van State een verzoek
doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het
treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek
moet binnen bovengenoemde periode van een
maand worden gericht aan de voorzitter van genoem-
de afdeling.

Een niet terstond van kracht verklaarde beschikking
wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Datum: 7 december 1993.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD

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

BOEKHANDEL LOGA
Raadhuisstraat 22 - Vorden - Tel. 3100

ALLEEN
DIT WEEKEND

ƒ50,
KORTING
OP ALLE
DAMES JACKS / MANTELS
HEREN JACKS/JASSEN
KINDERJACKS

Amode
Burg. Gallccstraat 9
725 1 EA Vorden

GEMEENTE
VORDEN
Wet milieubeheer

Openbare kennisgeving melding
(art. 8.41, lid 1 en 8.19, lid 3)

Op de secretarie van de gemeente Vorden, sektor
grondgebied, bureau milieu ligt van 10 december
1993 tot en met 9 januari 1994 op werkdagen van
9.00 tot 12.00 uur en op woensdagmiddagen van
14.00 tot 16.00 uur en op de maandagavonden in het
Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter
inzage:

1. meldingen (art. 8.19, lid 3) van:

a. de heer H.J. Rouwenhorst, Mispelkampdijk 9, 7251
DA Vorden. Adres inrichting: Mispelkampdijk 9 te
Vorden;

b. de heer D.B. Eskes, Kerkhoflaan 2, 7251 JW Vor-
den. Adres inrichting: Kerkhoflaan 2 te Vorden;

c. de heer G.H. Bloemendaal, Zelledijk 3, 7251 NB
Vorden. Adres inrichting: Zelledijk 3 te Vorden.

Bij deze meldingen zijn het aantal dieren afgenomen
vanwege tussentijdse wijzigingen aan de gebouwen
der inrichting. Deze wijzigingen hebben geen gevol-
gen voor de aard en omvang dan wel uitsluitend guns-
tige gevolgen voor de omvang van de nadelige gevol-
gen voor het milieu.

2. meldingen (art. 8.41, lid 1) van:
a. de heer J. van Til, Koekoekstraat 8, 7233 PB Vier-

akker voor het van toepassing worden van het Be-
sluit mestbassins Wet milieubeheer op één of meer
reeds opgerichte bassins voor opslag van dunne
mest, op het perceel Koekoekstraat 8 te Vierakker;

b. de heer G. Harmsen, Schimmeldijk 4, 7251 MX
Vorden voor het opricht- en van één of meer bas-
sins voor het bewaren van dunne mest op het per-
ceel Schimmeldijk 4 te Vorden;

c. de heer J.D. Eskes, Dorpsstraat 42, 7251 BC Vor-
den voor het van toepassing worden van het Be-
sluit horecabedrijven Wet milieubeheer op een
reeds opgericht horecabedrijf op het perceel
Dorpsstraat 42 te Vorden;

d. de heer J.W. Huurnink, Leestenseweg 15, 7233
PD Vierakker voor het van toepassing worden van
het Besluit melkrundveehouderijen Wet milieube-
heer op een reeds opgerichte melkrundveehoude-
rij op het perceel Leestenseweg 15 te Vierakker.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat vanaf
vrijdag 10 december 1993 tot en met 9 januari 1994
voor een ieder ter gemeente-secretarie, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis)
ter inzage ligt het door gedeputeerde staten van Gel-
derland d.d. 18 november 1993 nummer
RG.93.28014, goedgekeurde bestemmingsplan 'Bui-
tengebied 1992, nr. 1'.

Dit plan biedt mogelijkheden voor de exploitatie van
een tuincentrum aan de Strodijk 4.

Zij, die zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeen-
teraad als tot gedeputeerde staten van Gelderland
hebben gewend alsmede de Inspecteur van de ruim-
telijke ordening, kunnen ingevolge het bepaalde in ar-
tikel 29, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening,
gedurende bovengenoemde termijn van één maand
tegen deze goedkeuring in beroep komen bij de
Kroon. Het beroepschrift moet gericht worden aan
Hare Majesteit de Koningin en worden ingediend (in
tweevoud) bij de Afdeling voor de geschillen van be-
stuur van de Raad van State, Postbus 20019, 2500
EA 's-GRAVENHAGE.

Vorden, 9 december 1993.
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling

INTIK
SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

Wilt u
direct weten

wat onze
som

u oplevert?

Informeer dan nu bij de Rabobank.

Rabobank. Aangenaam.
o



Vanuit het vergeten land. Ziektes, moord en burgeroorlog...
HELP +++ HELP +++ HELP +++ HELP +++ HELP +++ HELP +++ HELP +++ HELP +++ HE: HELP

ƒ
RUIM 700.000 VLUCHTELINGEN; 10.000 DODEN IN ÉÉN WEEK. IEDEREEN IS BANG VOOR IEDEREEN. ZE WERDEN
LEVEND VERBRAND. VERKRACHT, DOODGESCHOTEN. HELP. HELP. HELP. BURUNDI IN AFRIKA ZOEKT CONTACT.

NEDERLANDS COMITÉ BURUNDI - Bekensteinselaan 35, 3817 AJ AMERSFOORT

REAGEER - VRAAG DE INFORMATIE DOE IETS

Voor de Ie en 2e Kerstdag hebben onze chefkoks een feestelijk en
smakelijk kerstbuffet samengesteld. Voor slechts fl. 30,- p.p. kunt u
genieten van een kop heerlijke soep en onbeperkt kiezen uit een groot
aantal gevarieerde, voortreffelijke warme en koude Kantonese of
Sichuangse gerechten.
Kinderen tot 12 jaar fl. 16,50 p.p.

Dit buffet begint om 17.00 uur. Voor de rest van de dag kunt u keuze
maken uit onze a la carte.

Tevens is het mogelijk voor groepen vanaf 20 personen op andere
dagen van een lopend buffet gebruik te maken.

Tijdige reservering gewenst.

CHINEES-INDISCH RESTAURANT Fan Sheng
^*—•

Jl»
Dorpsstraat 28 7251 BC Vorden Tel. 05752-1905

SCENTRUM

KERKSTRAAT6 TELEFOON 05440-61308

ZATERDAG 11 DECEMBER

SHOW
BAND

ZONDAG 12 DECEMBER

SCHOON WATER BROODNODIG
Jaarlijks sterven 4 miljoen kinderen onder de

vijf jaar aan diarree-besmetling. Bijna 80% van alle
ziekten in ontwikkelingslanden wordt veroorzaakt
door besmet water. ,

Met één waterpomp of eenvoudige waterleiding

SIMAVI VOOypISCHE HULP IN ONTWIKKRIHGSLAHDEH
SpniHinbosstraot 6,2012 LK Haarlem. Giro 300100

ter plekke kan men vele levens redden. SIMAVI
maakt daarom jaarlijks vele (drink)waterprojecten
mogelijk. Uw hulp is onmisbaar.

Help! Vraag de informatie. Er ligt voor u een
nieuw Wereld Water-boekje klaar.

'IEDEREEN HEEFT RECHT OP SCHOON WATER'

BLACK LAKE
VERWACHT

ZATERDAG 18 DECEMBER

DONDERDAG 30 DECEMBER
BOH ROI TOCH

KAARTEN IN DE VOORVERKOOP F. 12,50

BÜSINFO TEL.: 05440-64145
TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

Concordia
t?69

twtefae* *£ f

CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

Dorpsstraat 10 Vorden

MAANDAGAVOND
13 DECEMBER:

KLAVERJASSEN
Gn

JOKEREN

HULP ZONDER
GRENZEN

Kcrim is een Somalische
hoer. Net als de meeste
Somalische hoeren had hij
een lapje grond en ver-
houwde hij sorghum en
groenten. Daarnaast hield
hij geiten. Sinds j anuar i
1991 wordt zijn land
geteisterd door een hur-
geroorlog en. alsof dat niet
genoeg is, heerst er ook al
twee jaar droogte.
Toen Kenm's vrouw en
één van zi jn drie kinderen
aan / iekte en ondervoe-
ding he/weken, ging hij
met /ijn andere kinderen
op /.oek naar voedsel en
veiligheid. Net als l mil-
joen Somalische lotgeno-
ten overleeft hij nu op
voedsel uit een gaarkeu-
ken van de Somalische
Rode Halve Maan.

Jash Bahadur Magar is
gevlucht uit Bhutan on is
nu met /ijn ge/in en negen
familieleden en vele andere
lotgenoten veilig in een
vluchtelingenkamp van
het Nepalese Rode Kruis.

Het Nederlandse Rode
Kruis springt hij in geval
van nood.
Met geld: om ter plaatse
voedsel en medicijnen te
kopen.
Met hulpgoederen: als die
niet of niet voldoende ter
plaatse aanwe/ig / i j n .
Met deskundig personeel:
in aanvull ing op locale
krachten.

SAMEN
STAAN
WE STERK

o

o

Waarom
zo'n haast?

Stap eerst eens rustig
bij ons binnen.

Wij tonen u graag de nieuwste
huwelijkskollektie!

\

Uitgebreider dan ooit. En... wij helpen u graag met de tekst.

AGENTSCHAP WARNSVELD: DRUKKERIJ AGENTSCHAP HENGELO (G):

DA-DROGISTERIJ
PARFUMERIE - ZONNEBANK

DREIUMME 45 - WARNSVELD
TELEFOON 23269

AGENTSCHAP RUURLO:

BOEKHANDEL

HOYTINK
BORCULOSEWEG 1 7 - RUURLO

TELEFOON 1263

NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

FILIAAL ZUTPHEN:

WEVO-ORLK
NIEUWSTAD 29 - 7201 NK ZUTPHEN - TEL. 05750 - 12306

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

marlanne
Felix Takkenkamp

Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld.) - tel. 2062

AGENTSCHAP STEENDEREN:

Mevr. VAN VELDHUIZEN-
ONSTENK

BEGONIASTRAAT 3 - 7211 AL STEENDEREN
TELEFOON 2398



CONTACT DERDE BLAD
NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 9 december 1993
55e jaargang no. 37

Maandelijks optreden
live-muziek in bodega
't Pantoffeltje
De maandelijkse optredens, elke laatste zondagmiddag van de
maand, in 't Pantoffeltje zijn een regelrecht succes! Sinds de in-
troduktie eind april jl. is het elke keer weer hartstikke druk en
beregezellig.

In deze regio blijkt er duidelijk be-
hoefte te zijn aan dit soort entertain-
ment. De pluspunten zijn o.a. de lage
entreeprijs en de verschillende mu-
ziekstijlen. Ook in 1994 zal er dus
elke maand live-muziek in de Pantof-
fel te zien zijn. Het laatste optreden
van dit jaar vind plaats op zondagmid-
dag 19 december. In verband met de
feestdagen eind december dus niet op
de laatste zondag, maar een week eer-
der. Maar ook op 19 december is het
feest, want we hebben de Jan Ottink
Band!!!

'Ik bun de kearl, ginds in de storm. Ik
vecht veur mien bestoan...' De Jan
Ottink Band... een fenomeen in de
wereld van de dialektmuziek. Hij
heeft zich inmiddels een plaats vero-
verd in de kringen van dialekt-fans.
Maar... de Jan Ottink Band mag niet

uitsluitend voorbehouden blijven aan
die groep. Popliefhebbers, romantici
en cultuurfreaks, allemaal kunnen zij
zich er thuisvoelen. De schare aan-
hangers groeit dan ook gestaag.
De teksten van Jan Ottink bewijzen
dat het dialekt een levende taal kan
zijn. Een taal die niet stilstaat, zoals
puristen willen doen geloven, maar
die leeft en met de tijd mee gaat. En
bovenal een taal waarmee uitstekend
sfeer en gevoel is over te brengen. Dat
varieert van vrolijk tot serieus en van
ontroerend tot gewoon gezellig. Die
flexibili teit brengt de groep op de po-
dia van jongerencentra en bruine ca-
fé's, maar ook bij bejaardensoosmen
streektaalvereniging. De Jan Ottink
Band gebruikt vele muziekstijlen, ro-
mantische ballads, snelle rock & roll,
akoestische folk en messcherpe funk.
(Zie advertentie).

Mineralenbalans
Voor de voorlichtingsvond door Ac-
countantskantoor Gelderland voor de
leden van de GMvL gehouden, be-
treffende de mincralenboekhouding,
bestond grote belangstelling. De Mi-
neralenboekhouding verschaft inzicht
met betrekking tot de mineralen-
stroom op het bedrijf.
De aanvoer van mineralen door aan-
koop of aanvoer van o.a. dieren, vee-
voer, (kunst)mest en depositie wordt
berekend. Na aftrek van de afvoer van
mineralen, waarbij ook gerekend
wordt met een norm voor de emissie,
blijft een saldo in kilogrammen van
de mineralen stikstof en fosfor over.
Na aftrek van het zogenaamde accep-
tabele verlies, waarvan de norm nog
niet vaststaat, blijft het deel wat vanaf
1996 aan een heffing onderhevig is
over. De hoogte van deze heffing door
de overheid per kg mineraal staat
eveneens nog niet vast. Accountants-
kantoor en boekhoudbureau's spelen
op deze nieuwe ontwikkelingen in.
De mineralcnbockhouding is een ma-
nagementsinstrument wat inzicht ver-
schaft in de meneralenbenutting bin-
nen het bedrijf. Met de verkregen cij-
fers is vergelijking met anderen mo-
gelijk en kan een ieder voor zijn situa-
tie de beste keuze maken.
Op deze wijze wordt zo efficiënt mo-
gelijk met de mineralen omgegaan.

Uitgebreid
kerstprogramma
koor Interchrist
Het Vordense koor Interchrist heeft
deze maand een bijzonder volgeboek-
te agenda. Nadat op zondag 5 decem-
ber jl. werd meegewerkt aan een ad-
vcntsvicring in Ruurlo, staan een
drietal optredens in Vorden op het
programma. Bij de Kcrstsamenzang
op zondagavond 18 december zal
men enkele Christmas Carols ten ge-
hore brengen, gevolgd door het Klein
Kerstoratorium. Het keyboard wordt
bespeeld door dirigcnte Lucian Ven-
derink-Smeenk, daarnaast zullen en-
kele gasten hieraan meewerken, na-
melijk met hobo, met dwarsfluit en
voor de sprcekstcm. Tijdens de kerst-
markt zal Interchrist eveneens te be-
luisteren zijn met een afwisselend
programma van kerstliederen,- bege-
leid door onder meer trompet. Op Eer-
ste Kerstdag zal het koor meewerken
aan de morgenviering in de Dorps-
kerk. Als afsluiting van deze tijd zal
advent en kerst treedt men vervolgens
begin januari op in Silvolde. Het koor
Interchrist is het afgelopen jaar op-
nieuw met enkele enthousiaste leden
uitcgebrcid. Nieuwe zangstemmen
zijn echter natuurlijk nog steeds wel-
kom. Elke vrijdagavond repeteren de
koorlcden in 'de Voorde'.

R)litie-info
RIJKSPOLITIE

GROEP

VORDEN

PTT-Telecom misbruikt!
De politie van de Basiseenheid IJsselstreek-Oost heeft het vermoeden dat in
haar omgeving een malafide bedrijf ondernemers tracht geld 'af te troggelen'.
Doormiddel van een op de PTT-Telecom gelijkende rekening wordt men aange-
schreven om de abonnementskosten voor vermelding in de Telefax-Service
voor de periode 1993/94 te voldoen. In eerste instantie bleken de klagers gene-
gen te zijn om het bedrag te voldoen, daar men wel degelijk zaken deed met
PTT-Telecom.
Bij het omslaan van de 'rekening' vermeldt de afzender dat zijn bedrijf geen
enkele relatie met PTT-Telecom heeft en dat het slechts gaat om een offerte voor
vermelding in een gids.
Besluit men te betalen, enkel door middel van een cheque, dan moet men het
vermelde bedrag overmaken naar een postbusnummer in Panama. Het opgege-
ven referentienummer geeft geen enkel aansluitingspunt in Nederland.
Bij navraag bij PTT-Telecom (de echte) blijkt men landelijk hierover al klach-
ten te hebben ontvangen aangaande deze misleidende aktie. Volgens een zegs-
man van de PTT overweegt men juridische/strafrechtelijke stappen te gaan on-
dernemen.

D '66 staat te popelen om in de raad van Vorden te komen

Partij rekent op 2 zetels en
mikt op drie zetels!
Als je de heren Mattie Bakker en Reinhard Nobel mag geloven,
dan krijgen de traditionele politieke partijen CDA, P.v.d.A. en
VVD er tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Vorden
(maart 1994) een geduchte concurrent bij. Voor het eerst zal nl.
ook D'66 in Vorden aan de raadsverkiezingen meedoen. Beide
heren resp. de nummer één en twee op de lijst van D'66 rekenen
op 2 raadszetels en 'mikken' zelfs op drie. Beide zijn er rotsvast
van overtuigd dat deze voorspelling een haalbare kaart is.

Mattie Bakker: 'Wij baseren ons wat
dat betrcf^p de uitslagen van de pro-
vinciale^wcn, de vorige kamerver-
kiezingen, dit alles vertaald naar de
huidige peilingen. We rekenen bv.
ook op stemmen van de kleine linkse
partijen die dus hier in Vorden niet
vertegenwoordigd zijn. En, zo vult
Reinhar^Pöbel aan, wij hopen ook
op de stemmen van de 'zwevende'
kiezer. De opkomst tijdens de laatste
gemeenteraadsverkiezing in Vorden
(herindeling met Warnsveld) bedroeg
ca 74 procent. Normaliter ligt de op-
komst in Vorden gemiddeld op 71
procent.
Een positieve uitschieter is daarbij de
Tweede Kamerverkiezingen in Vor-
den. Het opkomstpercentage bedroeg
in 1989 liefst 89,5 procent. Erg hoog.
Wanneer D'66 met 2 man in de raad
van Vorden verschijnt dan gaan deze
zetels volgens Bakker en Nobel ten
koste van het CDA en de P.v.d.A. Het
CDA verliest dan haar meerderheid in
de raad van Vorden. Het CDA komt
dan op 6; VVD 3; P.v.d.A. 2; D'66 2.
Komt D'66 met drie raadszetels uit de
verkiezingsstrijd dan verwachten bei-
de heren dat ook deze zetel bij het
CDA wordt 'weggehaald'. Ook wordt
een zetelverlies bij de VVD niet uit-
gesloten. Bakker: 'Tot nu toe heeft de
VVD in Vorden ongetwijfeld stem-
men getrokken die anders naar D'66
zouden zijn gegaan. Om de doodeen-
voudige redenen dat D'66 nooit in
Vorden heeft meegedaan!

Ander geluid

Beide kandidaatsraadsleden zijn van
mening dat er in Vordcn gewoon be-
hoefte is aan 'ander geluid', specifiek
op de Vordense politie gericht. Nobel:
'De politiek in Vorden is gezapig. Dat
komt doordat het beleidsplan nauw-
gezet wordt gevolgd met maar spora-
disch 'vuurwerk' van oppositiepartij
VVD'. D'66 wil de komende tijd
flink aan de weg timmeren. Niet al-
leen via advertenties in de bladen
maar bovenal door de burgers op te
gaan zoeken. Hen proberen te over-
tuigen van de politieke ideeën die bij
D'66 leven. Met daarbij vooral en
goed en leesbaar programma. Zo wil
D'66 gaarne een ruimer beleid ten
aanzien van de werkgelegenheid.
Bakker: 'B.v. stimuleren dat agrari-
sche bedrijven die moeten stoppen,
kleinschalig voortgezet kunnen wor-
den. Nog meer aandacht voor Vordens
als toerische gemeente. Let wel be-
slist geen 'mammoetcampings'.

Een nieuw industrieterrein in Vorden
ziet D'66 niet zitten. 'In regionaal
verband bekijken', aldus Nobel. Ook

wil D'66 een nog betere service naar
de burger toe. (Minsteneden avond
per maand het gemeei^puis open
stellen). Bij de herwaardering in 1995
van de OZB (Onroerend Zaak Belas-
ting) toch vooral een goeie kontrole
dat deze belasting niet uit de hand
loopt.

Privatisering

De 'subsidiebrij' moet opnieuw wor-
den bezien. Bakker: 'Privatiseren
moet meer en meer gebeuren'. Wat
D'66 in de eerste plaats wil weten,
wat vindt de Vordenaar zelf een basis-
voorziening. Nobel: 'Als we dat we-
ten dan duidelijk maken wat de burger
er voor moet betalen. Daarna politiek
gezien de prioriteiten stellen en even-
tueel privatiseren wat kan'. De in-
spraak tijdens commissievergaderin-
gen in Vorden vinden beide heren
maar niks. 'Het is het verhaaltje op-
zeggen door de inspreker en daarmee
is in feite de kous af. Wij willen een
open discussie', aldus Nobel. De hui-
dige gang van zaken in het Vordense
politieke leven is D'66 niet vreemd.
Meerdere leden van deze partij zijn al
een jaar bezig met de voorbereidingen
op de aanstaande verkiezingen en
hebben daarbij talrijke commissie- en
raadsvergaderingen bijgewoond. Bij
de vorige week gehouden begrotings-
vergadering was zelfs de komplete
groep kandidaten van D'66 op de tri-
bune aanwezig.

Lijsttrekker bij D'66 is dus Mattie
Bakker. In zijn dagelijks leven coör-
dinator bij de justitionele inrichting.
Hij is sinds 1975 lid van D'66. Heeft
in zijn vroegere woonplaats Gorssel
D'66 helpen oprichten. Ter onder-
steuning had Bakker zelf zitting in de
schaduwfraktie en het bestuur van
D'66 in Gorssel. Woonachtig in Vier-
akker is Bakker sinds de herindeling,
thans Vordenaar. Nummer twee op de
lijst Reinhard Nobel, medewerker bij
een textielbedrijf, is sinds 1967 lid
van D'66. Heeft met 'tussenpozen'
een jaar of vijf namens D'66 zitt ing
gehad in de raad van Zutphen. Vijf
jaar geleden kwam hij in Vorden te
wonen en heeft twee jaar geleden de
draad bij D'66 weer opgepakt. 'Om-
dat wc toch wel een breed inzicht in
alle gemeenteproblematiek hebben
kregen we de afgelopen tijd echt de
kriebels om wat voor de Vordense
burger te kunnen doen', aldus Nobel.
De lijst van D'66 ziet er verder als
volgt uit: 3 Dick Somsen, Lindense-
laak 16, Wichmond, 4 Wim Holter-
man, Hoetinkhof 54, Vorden, 5 me-
vrouw M. Schoot, Burg. Gallcestraat
59, Vorden.

GROEP VORDEN

Op 24 november vond er op de Rond-
weg-Deldenscweg een kop/staart on-
geval plaats tussen twee personenau-
to's. Een inwoner uit Kilder reed over
de Rondweg. Voor hem reed een per-
sonenauto met aanhangwagen. Deze
wilde linksaf slaan de Dcldcnscwcg
in. De achterop komende bestuurster
bemerkte dit te laat op en reed tegen
de achterzijde op. Beide voertuigen
liepen aanzienlijke materiele schade
op en dienden beide te worden afge-
sleept. Proces-verbaal wordt opge-
maakt.
Op 24 november vond er in een super-
markt te Vordcn een winkeldiefstal
plaats. Twee kinderen hadden enig
snoepgoed ontvreemd. Tijdens het
verhoor verklaarden zij dat ze ook vo-
rige week snoepgoed ontvreemd had-
den. De ontvreemde goederen zijn
vergoed en met de betrokkenen is een
onderhoud gevoerd.
Op 24 november omstreeks 15.15 uur
vond er een ongeval plaats op de
Ruurloseweg tussen een ree en een
automobilist. De zaak zal afgehan-
deld worden. De auto liep enige scha-
de op. De ree overleefde de klap niet.

Op 25 november te 16.30 uur vond op
de parkeerplaats van de Welkoop te
Vorden een ongeval plaats. Bij het
achteruitrijden raakte een bestuurder
een aldaar staande geparkeerde auto.
De schade werd onderling geregeld.
Op 25 november te 18.(K) uur vond op
de Dorpsstraat een ongeval plaats.
Tijdens het wegrijden uit de parkeer-
strook bemerkte de bestuurder de ach-
terop komende auto niet of te laat op.
Een aanrijding was het gevolg. Een
auto diende te worden af gesleept door
eenbergingsbedrijf.

Op 26 november te 20.50 uur vond er
een ongeval plaats op de Baakseweg.
Een aldaar overstekende reegcit werd
aangereden. De voorzijde van de auto
werd behoorlijk beschadigd. De ree-
geit overleefde de klap niet. Statistiek
wordt opgemaakt.

Naar aanleiding van het plaatsgehad
hebbend ongeval op het Hoge te Vor-
den op 19 november meldde zich aan
het bureau de veroorzaker van de
schade. De gegevens werden opgeno-
men en de betrokkene werd ingelicht.
De schade aan de reclameplaats zal
vergoed worden.

Op 26 november troffen de surveil-
lanten op de Wilmerinkweg een loslo-
pend paard aan. Na alarmering van de
eigenaar werd het paard weer in een
weide gedreven.

Vanuit een schuur aan de Dr. Staring-
straat werd tussen 26 en 27 november
een lasapparaat ontvreemd. Het on-
derzoek in deze loopt nog.

Op l december omstreeks 17.50 uur
vond op de Bleuminkmaatweg een
ongeval plaats tussen een automobi-
list en een overstekende ree. De ree
overleed ter plekke. De auto liep eni-
ge schade op. Statistiekformulier c.d.
zijn opgemaakt.

De laatste tijd wordt de politie ontzet-
tend vaak opgeroepen om overlast
veroorzaakt door het afsteken van
vuurwerk te bestrijden. Wees wijs.
Vuurwerk alleen afsteken tijdens de
geoorloofde tijden. Door het parket
van Justitie zijn de boetes inmiddels
aanzienlijk verhoogd. Een gewaar-
schuwd mens telt voor twee.

Op 4 december moest de politie om-
gegooide hekken, lampen en dergelij-
ke weer op de plaats zetten bij de aan-
leg van de rotonde aan de Rondweg.
De verkeerslichten had men van de
weg af gedraaid. Gelukkig is er niets
gebeurt. Over een onbezonnen daad
gepraat. Dit was er een.

Op 5 december omstreeks 09.30 uur
vond er door plots opkomende glad-
heid een eenzijdig ongeval plaats op
de Rondweg. Een personenauto met
aanhangwagen, waarop een grote
kerstboom geladen was, geraakte in
een slip en schaarde vervolgens. De
afloop was dat de personenauto boven
op de aanhangwagen terecht kwam.
Een bergingsbedrijf heeft de zaak
weer op de eigen wielen gezet.

Snelheidscontroles

Op 25 oktober tussen 14.00 — 15.00
uur op de Zutphcnseweg passeerden
330 motorvoertuigen het controle-
punt. 20 Automobilisten reden te
hard. Ter plaatse is 80 km/u toege-
staan. De hoogst gemeten snelheid
was 114 km/u.

Op 26 oktober tussen 11.30 — 12.45
uur op de Zutphenseweg passeerden
234 motorvoertuigen het controle-
punt 29 reden te hard. De hoogst ge-
meten snelheid was nu 1 1 1 km/u.

Op 23 november tussen 11.00 en
12.00 uur wederom snelheidscontrole
op de Zutphcnseweg. Nu passeerden
250 automobilisten de controle. 5 Re-
den er te hard en de hoogst gemeten
snelheid was nu 102 km/u.

Op 23 november passeerden 170
automobilisten de controle welke
werd gehouden op de Horsterkamp.
39 reden er te hard en de hoogst geme-
ten snelheid daar was 99 km/u.

D e politie van Vorden.

Vorden zwart van
de 'zwarte pietjes'
De Vordense Ondernemersvcrcging
VOV organiseerde zaterdagmiddag
onder druilende weersomstandighe-
den voor de jeugd tot 12 jaar een lam-
pionoptocht voor jeugdigd Zwarte
Pieten. Een alleraardigst gezicht toen
de 'hulpjes' van Sinterklaas zich bij
de jury melden om mee te dingen naar
de mooist verklede en best ge-
schminkte Zwarte Pieten. Voor deze
jury onder voorzitterschap van Riek
Schagen geen gemakkelijke taak de
prijswinnaars aan te wijzen. De kin-
deren hadden, waarschijnlijk met de
hulp van pa en ma, hun uiterste best
gedaan om er zo mooi mogelijk uit te
zien. Na de jurering kregen alle pieten
een lampion uitgereikt waarna men
zich opmaakte om met begeleiding
van de muziekvereniging 'Concor-
dia' een optocht door het dorp te hou-
den. Niet alleen een optocht van
jeugdige pieten, ook waren er een
paar sinterklazen bij, die zo het leek,
ook niet al te oud waren!

De uitslagen waren: leeftijd tot en met
driejaar: 1. Matthijs Bogchclman, 2.
Denise de Hart, 3. Kevin Eykelkamp.
Leeftijd 4 t/m 6 jaar: l . Corinnc Brin-
kerink, 2. Rik Bargcman, 3. Vera van
Bcmmel. Leeftijd 7/8 jaar: 1. Annet
van Til, 2. Jeroel Bargeman, 3. Emil
Rcmcrie.

Veldtoertocht
VRTC de
achtkastelenrijders
Het is al weer 12 jaar geleden dat de
VRTC begonnen is met het organise-
ren van vcldtoertochten rond het
prachtige buitengebied van Vorden.
Mede dank zij vele landeigenaren en
de bosopzichtes hebben zich nooit
problemen voorgedaan. Ook dit jaar
en wel op zondag 12 december kan
men weer terecht bij de voetbalvere-
niging Vorden op het Gemeentelijk
Sportpark waar goede parkccrmoge-
lijkheden zijn. Douchgclcgcnheid en
gelegenheid tot het afspuitcn van de
crossficts of moutain bike. De start-
t i j c l 's morgens is ruim gekozen. Om
de 40 km op gedeeltelijk gewijzigde
route te volbrengen waarbij men on-
derweg nog wat krijgt aangeboden.
Voor inl icht ingen 's avonds 05752-
1032.

AJK-avond
Dinsdag 14 december wordt in 'de
Herberg' een AJK-avond gehouden,
waarbij het thema 'Plannenmakerij,
wees erbij' aan de orde komt. Middels
een diaserie worden de verschillende
regionale plannen getoond en hoc de
agrarische jongeren daarover mee be-
slissen.



Bruids- en Modegala afgesloten

Het Bruids- en Modegala dat op zondag 10 oktober in zalencentrum 'De
Boggelaar' werd gehouden, kenden voor vier bezoekers van die dag nog
een plezierig staartje. Esther de Vries en Martin Koning uit Zutphen en
Diane Lichtenberg en Alex Boers uit Warnsveld werden op afgelopen zon-
dag door de deelnemende bedrijven getrakteerd op een feestelijk diner.

Voor de dames begon de dag helemaal
vroeg. Ze werden namelijk eerst on-
der handen genomen door Alica
Haarmode uit Zutphen en schoon-
heidssalon Bjoetie uit Vorden. Daarna
werden ze met hun a.s. echtgenoten in
een oldtimer naar de Boggelaar gere-

den, alwaar een tafel voor vier was
gereserveerd. Diane Lichtenberg ver-
telde dat zij in eerste instantie had ge-
dacht dat het om een grap ging van de
organisatoren. 'Ik wist wel dat er vier
mensen kans maakten op een diner,
maar ik had natuurlijk nooit verwacht

dat Alex en ik daarvoor in aanmer-
king zouden komen. Ik was dan ook
volkomen verrast', aldus Diane Lich-
tenberg. Tijdens het eten hadden de
twee stellen, die elkaar nog nooit eer-
der hadden ontmoet, voldoende stof
tot praten. Beide paren gaan namelijk
in mei van het volgende jaar trouwen.
De organisatoren laten weten dat het
volgende Bruids- en Modegala op
zondag 9 oktober 1994 wordt gehou-
den.

'Foto: TedButer'

Sint Nicolaas jeugd
SVRatti
Bij de Sv Ratti werd afgelopen zater-
dag met de pupillen het jaarlijkse St.
Nicolaasfeest gevierd. Om 9.00 uur
arriveerde het gezelschap uit Spanje.
Drie pieten vergezelden de Sint. Alle
kinderen moesten al dan niet in groep-
jes bij de Sint komen. Die wist opval-
lend veel te vertellen over de club en
de spelers. Zijn vlot van tongriem
gesneden pieten wisten de ochtend
met hun aanslaande grapjes nog eens
extra op te fleuren. Voor de spelers
was er naast het traditionele strooi-
goed nog een extra verrassing. Ook de
jeugdleiders en leden van het jeugd-
bestuur werden door de Sint toege-
sproken.

Programma Sociï
11 December: Sociï F-Be Quick T,
Wilh. SSS E l-Sociï E, Sociï A-Loch-
huizen A. 12 December: Sociï-
WWNA/Hona, Pax 5-Sociï 2, Sociï
3-Zelhem 5, SHE 3-Sociï 4, Sociï
5-Warnsveldse Boys 6, Oeken 2-So-
ciï 6.

RTV
In en rondom het Fanny Blankers
Coen stadion vond zaterdag de 7e
GOW veldrijden wedstrijd plaats. Bij
de junioren werd Edwin Maalderink
2e die dan ook met nog een wedstrijd
te gaan zeer hoog zal eindigen. Rudie
Peters behaalde zijn 5e overwinning
en zal dan ook onbedreigd het alge-
meen klassement op z'n naam schrij-
ven. Peter Makkink werd bij de ama-
teurs A keurig zesde. De eerste voor-
bereidingen voor de toertocht van de
RTV zijn alweer in volle gang. Deze
wordt op 2e Kerstdag gehouden.

Feestelijke opening
fototentoonstelling
Al in maart van dit jaar is het idee geboren: de officiële afslui-
ting van 'het Jaar van de Ouderen' zou moeten plaatsvinden
begin december. Maar dan wel op het moment dat de laatste
activiteit die door de werkgroep zou worden ontwikkeld, kon
worden geopend. Die activiteit was: de fototentoonstelling over
oud- en nieuw Yorden. De oude foto's afkomstig uit particuliere
verzamelingen, de nieuwe gemaakt door deelnemers aan de fo-
towedstrijd 'Beeld-schoon Vorden'. Een wedstrijd, ook georga-
niseerd in het kader van het Ouderenjaar, want alleen 55-plus-
sers zouden er aan mogen meedoen. Dat idee is maandag jl. pre-
cies zo uitgekomen tijdens een feestelijke bijeenkomst in de bi-
bliotheek.

Politie brengt Sint en
Zwarte Pieten bij de
o.b.s. De Dorpsschool
Op vrijcHf 3 december bracht Sinterklaas een bezoeHfan de
Dorpsschool. Tot grote verrassing van de kinderen en ouders
werd Sinterklaas en zijn twee pieten door de politie het school-
plein opgereden. En dat nog wel met zwaailicht en loeiende sire-

Er was veel belangstelling voor deze
sluiting en opening. Bestuursleden
van verenigingen en vrijwilligers, die
aan het 'Jaar van de Ouderen' hebben
meegewerkt, prijswinnaars en andere
belangstellenden werden ontvangen
op de bovenverdieping van de biblio-
theek, waar de heer H. van Rijn,
woordvoerder van de werkgroep allen
vcrwclkoomde. In het bijzonder Me-
vrouw M. Aartsen, wethouder voor
sociale en culturele zaken. Zij wenste
de Stichting Welzijn Ouderen daarna
geluk met het programma dat dit jaar
is uitgevoerd in nauwe samenwerking
met veel organisaties en hoopte dat
vooral het onderdeel over de solidari-
teit tussen de generaties blijvende re-
sultaten zou opleveren. Met dank aan
de werkgroep werd het 'Jaar van de
Ouderen' in onze gemeente door haar
afgesloten.
Als voorzitter van de SWOV bedank-
te Mevr. van der Laag de werkgroep
voor het vele werk dat ze namens de
stichting in dit jaar hadden verricht.
De vijf leden, die met goede steun van
SWOV-medewcrkstcr Mevr. L. van
Uden veel creativiteit en tijd aan dit
project hebben besteed, werden be-
dacht met een attentie. Nadat de vier
winnaars hun prijs hadden ontvangen,
kon Mevrouw Aartsen de deur ont-
sluiten van de Galerij, de symbolische
opening van de fototentoonstelling
over Vorden.

Bijzonder enthousiast
Mevrouw Aartsen en de aanwezigen
konden daarna de fotocollectie bekij-
ken en toonden zich zeer verrast over
de omvang en de presentatie ervan.
Allereerst was er natuurlijk belang-
stell ing voor de vier prijswinnende
foto's die vergroot en in een fraaie
gouden lijst werden getoond. De fo-
to's zijn gemaakt door de heer T. Ku-
gel, Zutphenseweg 77 (Ie prijs, be-
schikbaar gesteld door Foto Wille-
micn in de Dorpsstraat), de heer S. Pe-
ters, den Haag (2e), de heer A.J.Bun-
kers, Wilhelminalaan 12 (3e) en de
heer B. Barink, Nicuwstraat 26 (4e
prijs).

De 2e tot en met 4e prijs waren geld-
prijzen, beschikbaar gesteld door de
SWOV. De jury die de foto's heeft
beoordeeld, bestond uit Mevr. Wille-
mien (van Foto Hans Temmink) en de
heren Groenendal en Wullink.
Ook de overige voor de wedstrijd in-
gezonden foto's zijn tentoongesteld.
In totaal geven ze een goed beeld van
ons dorp en zijn omgeving.
De foto's over oud-Vorden, waarvan
vele zijn uitgevoerd in groot formaat,
zijn alle voorzien van interessante on-
derschriften die in een grafisch ver-
zorgde vorm zijn uitgevoerd en veel
informatie geven over de foto's, vaak
met een uitvoerige namenlijst bijv.
van een schoolklas of een vereniging.
De samensteller van deze expositie,
de heer J. van den Broek, hoopt dat
vooral veel ouderen zullen komen kij-
ken en wellicht uit hun herinnering
nog informatie kunnen toevoegen aan
de foto's. Zodat deze ook voor de toe-
komst behouden kan blijven. De ten-
toonstelling is tot en met 24 december
te zien in de bibliotheek gedurende de
normale uren van openstelling. Na
Kerstmis worden ze nog twee dagen
(op woensdag 29 en donderdag 30 de-
cember) getoond in het Dorpscen-
trum. Dat is dan vooral voor belang-
stellenden die de eerste etage van de
bibliotheek moeilijk kunnen berei-
ken.

Geslaagdjaar
Het is duidelijk: de werkgroep voor
'het Jaar van de Ouderen' mag terug-
zien op een geslaagd jaar waarin,
dank zij de medewerking van velen,
een groot aantal activiteiten van de
grond is gekomen. Een jaar waarin
positieve aandacht is gewekt voor de
ouderen in onze gemeente. Niet voor
de problemen, maar vooral voor de
mogelijkheden die er voor senioren
zijn om op vele manieren deel te ne-
men aan wat er in de samenleving ge-
beurt. Deze tentoonstelling vormt dan
ook een goede afronding van dit jaar
omdat het verleden en het heden hier
op een boeiende manier bij elkaar zijn
gebracht.

ne.

Wat bleek het geval? De twee pieten
hadden de pas geplaatste verkeers-
lichten in de Dorpsstraat niet goed ge-
bruikt en dat had 'agent' Martink Ga-
bric'l gezien. Hij besloot de sint en de
pieten maar snel naar de school te
brengen en aan de kinderen te vragen
of de pieten een bekeuring hadden
verdiend. Nadat de twee pieten plech-
tig hadden beloofd volgend jaar beter
op te letten en ze een liedje hadden ge-
zongen, besloten de kinderen dat ze er
dit keer vanaf kwamen met een waar-
schuwing.
Gelukkig had de sint ook cadeautjes
meegebracht. Zo was er voor groep l
en 2 een nieuwe speelkassa, voor
groep 3, 4 en 5 een fraai spel en voor
de hoogste groepen een mooie basket
voor op het schoolplein.

Nadat alle kinderen en ouders Sint
nogmaals hadden toegezongen, be-
zocht de sint en zijn pieten de jongste
groepen. Voor deze groepen had sint
voor ieder kind nog een leuk cadeau-
tje bij zich. 's Middags trokken alle
kinderen naar het Dorpscentrum waar
de meester en juffen een opvoering
gaven van het toneelstuk 'Hoogwel-
geboren oplichters'. Een spannend
verhaal over een nep-baron en een
nep-freule die een geldkistje trachtten
te stelen. De kinderen leefden zeer
enthousiast mee en vooral de scènes
in het 'donker' waren spectaculair.
Het liep uiteraard allemaal weer goed
af. Gezien de reacties van zowel de
ouders als de kinderen kan de Dorps-
school terugzien op een uitstekend
geslaagd sinterklaasfeest!

Nieuwe groep 'Go to the Max live in de Woage.

Go to the Max
Zaterdag 11 december treedt de
topformatie 'Go to the Max' live op
in de grote zaal van discotheek 'De
Woage' te Halle. Deze gloednieuwe
formatie is de uitdaging aangegaan,
om in deze tijd met veel uitstekende
top 40 bands, letterlijk de gekozen
naam waar te maken: tot maximale
gaan, de perfectie nastreven en dit
stelt zeer hoge eisen.

Geen wonder dat het ruim een-jaar
duurde voordat de geschikte bandle-
dcn elkaar hadden gevonden. Bij dat
zoeken werd als eis gesteld, dat iedere
muzikant moest beschikken over een
behoorlijke staat van dienst in het Top
40 circuit en tevens een background-
ervaring had in de diverse muziek-
genres van jazz/soul/funk/rock, tot er-
varing in theater, artiestenbegcleiding
en studiowcrk. Aan deze eisen is door
ieder bandlid ruimschoots voldaan.
Gewassen door al deze verschillende
muzikale wateren is de formatie dan
ook een groep rasechte artiesten die
bruist van dynamiek en energie. Het
gekozen repertoire is breed met num-
mers van Lenny Kravitz, Queen, The
Jacksons, The Police, Brian Adams,
Genesis, Bon Jove e.a. In de afgelo-
pen maanden is niet alleen enorm

hard gewerkt aan de samenstelling en
realisering van het genoemde reper-
toire, maar zijn tevens de nodige uren
gestoken in de presentatie van een
perfecte buhne-act. Naast een exacte
uitvoering van de nummers is vooral
veel zorg besteed aan het uitbalance-
ren van de juiste sound en sound-ef-
fecten; het geheel wordt vervolgens
met een sprankelende en indrukwek-
kende lichtshow volmaakt. Mede op
grond van het feit dat, naast de eerder
genoemde muzikale ervaringen, alle
bandleden een volledige of vergevor-
derde conservatoriumopleiding ach-
ter de rug hebben, wordt Go to the
Max door de kenners gezien als een
professionele band met een gouden
toekomst.

Ken ie die zaal
In de Ken ie die zaal speelt op deze
avond de zesmans formatie de Nonkel
Ney's. Het zijn rasechte Belgen die dit
weekend het populaire podium van de
Ken ie die zaal beklimmen. Lekkere
Rythem & Blues muziek afgewisseld
met de leukste nummers en fraaie
teksten. Nonkel Ncy's moet je gezien
en gchoort hebben.

Thuiszorg voor ouderen
Zorggroep Oost-Gelderland en Netwerk Thuiszorg Nederland
hebben, op uitnodiging van de Vordense afdeling: 'Algemene
Nederlandse Bond Ouderen' hun dienstenpakket gepresen-
teerd. Dit is gebeurd in het Dorpscentrum voor een talrijke ver-
tegenwoordiging van de plaatselijke KBO, PCOB en ANBO.

Thuiszorg is volgens de tegenwoordi-
ge begrippen een aandachtsveld waar-
onder tal van zorgtaken zijn onderge-
bracht. In onze contreien maken sinds
kort de plaatselijke instellingen van
het kruiswerk, de gezinszorg en maat-
schappelijk werk deel uit van de Zorg
Groep Oost-Gelderland. Door deze
bundeling van krachten in een organi-
satie hoopt men beter in te kunnen
spelen op de zorgbehoefte van men-
sen die thuis verpleegd en verzorgd
wil len worden. Zorggroep Oost-Gel-
derland biedt een grote verscheiden-
heid aan diensten aan zoals verple-
ging en verzorging, aanvullende
thuiszorg, alphahulp, gespecialiseer-
de bejaardenverzorging, dagdcclhulp,
en momenthulp.

Voorts beschikt de ZorgGroep over
verpleegkundige specialisten die u
van advies kunnen dienen bij de aan-
passing van de woning en de aanschaf
van voorzieningen bij ziekte of handi-
cap. Ook op het terrein van de pcrso-
nenalarmering en voedings- en dieet-
voorlichting kan de ZorgGroep de
helpende hand bieden. Voorlichting
en andere activiteiten, gericht op pre-
ventie en bevordering van gezonde
leefgewoonten, maken eveneens deel
uit van het dienstenpakket. En dan
zijn er nog de Thuiszorgwinkels in
Doetinchem, Zutphen en Winters-
wijk. Daar kunt u terecht voor de aan-
koop van diverse hulpmiddelen zoals
bijvoorbeeld een panty-aantrekker of
een extra lange schoenlcpel etc. De
uitleen van kleine vcrplecgartikelen
blijft gesitueerd in de plaatselijke
wijkgebouwen.

Lidmaatschap

Uit het betoog van de woordvoerster
van de Zorggroep, mevrouw A. Ros,
blijkt dat ruim 70 procent van de be-
volking in Oost—Gelderland lid is
van de Vereniging Kruiswerk. Alle le-

den krijgen een lidmaatschapkaart.
Op vertoon van deze kaart kan men
gebruik maken van de diensten van de
ZorgGroep en men krijgt korting op
de diensten waar een eigen bijdrage
voor staat. De hoogte van de eigen
bijdrage voor Thuishulp is afhanke-
lijk van het inkomen. Mevrouw Ros
adviseert de aanwezigen om na te
gaan in hoeverre en in welke mate
men tegen deze calamiteiten is verze-
kerd. Voor al uw vragen om informa-
tie én met uw hulpvraag kunt u dag en
nacht terecht op één telefoonnummer:
06-8806.
Via dit telefoonnummer wordt u di-
rect geholpen of wordt u de weg ge-
wezen naar de zorg en diensten van de
ZorgGroep Oost-Gelderland.

Netwerk

Netwerk Thuiszorg Nederland is een
particuliere organisatie die de be-
schikking heeft over 24 regiebureaus
en waarvan er één in Zutphen is ge-
vestigd (telefoon 05750-16463). Me-
vrouw J. A. van den Heuvcl-Loen
duidt erop dat haar bureau 24 uur per
dag en 7 dagen per week bereikbaar is
voor het inschakelen van thuiszorg-
hulp. Haar organisatie kan in elke si-
tuatie hulp op maat bieden door des-
kundige zorgverleners. NTN kan ook
de volledige coördinatie op zich ne-
men van de zorg. Dit houdt onder an-
dere in dat NTN contact opneemt met
de zorgverzekeraar over een vergoe-
ding van de thuiszorg, regelmatig
werkbesprekingen organiseert met de
betrokken zorgverleners en nagaat
hoe de zorg verloopt aan de hand van
het, bij elke cliënt aanwezige NTN-
verpleegdossier. Na een interessante
discussie bedankt de voorzitter, de
heer P. P. Takken beide spreeksters en
biedt hen een attentie aan.

De volgende (nieuwjaars) bijeen-
komst vindt plaats op 14 januari 1994.

•r' Allerhand
in 't Saksenland

FOTO: j. v.n. BROKK

In een eerder artikel heb ik u al eens iets verteld over boerenher-
bergen, speciaal over het Wapen van Heeckeren te Hummelo.
Ook in Vorden waren er natuurlijk gelegenheden waar de kooplui
met hun paard en wagen konden overnachten. Op oude ansichten
van de Dorpsstraat is de schuur met grote deuren van hotel Bran-
denbarg (nu de 'Herberg') nog duidelijk te zien. Ook de in de
boch bij de Wientjesvoort aan de Ruurloseweg gelegen boerderij
'Takkenkamp' had tot omstreeks 1900 deze functie. Op een oude
kadasterkaart uit 1832 staat er een grote schuur aan de weg bij het
huis getekend, die diende als stalling.
Het huis wordt voor het eerst vermeld in 1326 als Wenninkvoort
waaruit vermoedelijk de naam Wientjesvoort is ontstaan. In
1850, toen er in de buurt het huis Wientjesvoort gebouwd werd,
noemde men de boerderij-herberg de Oude Wientjesvoort, het
had toen wel dezelfde eigenaar. De eigendom wisselde nogal
eens tot in 1916 de fam. Gorter dit deel van de Wientejsvoort
kocht. Daardoor ontstond het landgoed 'Oude Voorde' waartoe,
naast het in 1926 gebouwde huis 'Oude Voorde' ook het oude tol-
huis, de boerderij 'Draaiom, een boerderij aan de Wildenborchse-
weg en wat nu 'Takkenkamp' heet behoorde.

In de achtergevel bevindt zich een steen met het jaartal 1834, het
voorhuis is ouder en vermoedelijk in de 17c of 18e eeuw ge-
bouwd. Opvallend zijn de slaapkamers aan de zijgevels, iets wat
niet vaak voorkomt bij dit boerderij-type, maar wel logisch voor
een boerderij-herberg.

Voor wie meer wil weten over dit huis waarvan de huidige naam
'Takkenkamp' herinnert aan de familie die er de laatste eeuw
woonde: In het jaarboek Achterhoek en Licmcrs 1993 staat een
artikel van onze plaatsgenoot J. v.d. Broek dat heel veel gegevens
over dit huis bevat, waar ik ook dankbaar gebruik van heb ge-
maakt.

H.G. Wullink.

- . . .̂ MB
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