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Koninklijke onderscheiding voor
G.A. Garritsen

Dhr. G.A. Garritsen uit Vierakker heeft vrijdagavond in het Ludgerusgebouw uit handen van
burgemeester Karmeling de eremedaille in zilver uitgereikt gekregen, verbonden aan de Orde van
Oranje Nassau. Mevr. Garritsen kreeg bloemen aangeboden.
Burgemeester Karmcling wees er in
/ i jn locspraak op dat dhr. C.arritsen
15 jaar ac tiel is voor lu-t ()raiijecomi-
te, hij begon als lid van de ac t iv i t e i -
tencommissie.
In 195'.) werd hij bestuurslid en sinds
l l jaar hanteert hij de voor/i t teislui-
mer, van 1 9 ( > ( > tot en met 19KO voor-
/ . i t te r van de kindereonimissie, die de
kinderspelen organiseert en deed ja-
renlang het commentaar bij het vo-
gelschielen. Bui ten hel Oranjecomi-
te heelt Cairitsen /ich verdienstelijk
gemaakt voor de Gemeenschap in
Vierakker en Wie hmond. /o was hij
10 jaar voor/itter van B.O.C., (nu

Jong Celre). .TJ! Jaar secretaris/pen-
ningmeester en mede opr ichter van
de (ioöperatieve diepvriesvereniging
'DeVliegerhoek'.

Ken van de oprichters van de gym-
nastiekvereniging W.I.K., l . ~ > jaar be-
stuurslid van de voetbalvereniging
Socii, waarvan l l jaar in de e l f ta l -
commissie. Regissen) van de toneel-
c lub Vierakker-Wichmond, nu al
weer K) jaar. Vr i jw i l l i ge c h a u f f e u r
van de buur tbus .
Vervolgens kwam de mu/ iekveien i -
ging Juba l ' hem een inu / ika le hulde
brengen. Hierna werd het woord ge-
voerd door dhr. C. Hiss ink als be-
stuurs l id van de (ha i i j eve ren ig ingen
gaf een toe l i ch t ing op het vele werk
van de jub i l a r i s .
Na de oorlog '4()-'45 toen er weer
Oranjefeest gehouden kon worden,
werd Cerril gevraagd door /iin toe-
komstige schoonvader dhr. (.arsen,
om 's avonds op het Oranjefeest de

dubbeltjes op te halen t i jdens het
dansen in de f e e s t t e n t . De voor/.itter
heeft onder drie koniginnen dienst
gedaan o.m. koningin VVi lhe lmina ,
Jul ianaenj^alr ix.
l i e t feest ^pd op verschillende ter-
reinen gevierd o.a. het weiland van
Bergman — tegenover de ABTB —
aan de Slappesteeg — Me lmink en
nu aan de Lindenselaak. Jarenlang
medewerker bij de kinderspelen,
en jaren controle gestaan, met /.ijn
echtgenote, bij deorientei ingsrit .

Namens het Oianjecomite werd dhr.
Carritsen bedankt voor/ . i jn i n /et en
de vele uren die hij heeft besteed aan
de- vereniging en werd levens be-
noemd tot erelid.

Wethouder Aartsen over subsidiëring kinderopvang:

'Gemeente mag best risico
durven nemen'.
CDA'er J.D. Bouwmeister maakte woensdagavond in de commissie Welzijn de opmerking dat de
gemeente Vorden ten aanzien van subsidiëring kinderopvang Vorden wel een erg groot risico
neemt.
Wethouder mevrouw Aartsen (CDA)
was d u i d e l i j k in haar antwoord: 'We
moeten elkaar n a t u u r l i j k niet voorde
gek houden, maar nieuwe ontwikke-
lingen hebben nu eenmaal t i j d no-
dig. Bovendien vind ik dat de ge-
meente Vorden best risico mag dur-
ven nemen. Dat hoort nu eenmaal
bij het besturen' , a ldus wethouder
Aartsen. Mevrouw Tolkamp (CDA)
vond het plevierig dat de plaatselijke
bedrijven positief tegenover de kin-
deropvang s taan. Op de vraag hoe-

veel bedrijven er positief tegenover
staan kreeg mevrouw Tolkamp van
de wethouder een vaag antwoord.
'I let is nog in een te pr i l s tadium om
nu al namen en aanta l len (c - noemen.
Lang/aam maar /ekcr komt er be-
langstel l ing ' , a ldus ck' wethouder.
De S t i c h t i n g Kinderopvang Vorden
in oprichting heeft momenteel reeds
vier bestuursleden, volgens wethou-
der Aart.sen toch al een redelijk
draagvlak. Wanneer in april/mei vol-
gend jaar een tweede voorlichtingsa-

vond wordt gegeven /al ook de Stich-
t i n g bij de voorlichting worden be-
trokken.

Ook hield de- commissie ' Wel/.ijn / ich
woensdagavond be/.ig met de- a f s lu i -
t i ng van het convenant sociale voor-
/.iening. Op de/e avond sprak mevr.
Diswerke Kolkertsma namens het
Werkverband Vordense Min ima er
haar teleurstelling over uit dat de ge-
meente- geen overleg met het Werk-
verband h e e f t gevoerd.

Sint vraagt fietspad als geschenk
Zoals bekend ijvert de werkgroep FVKM voor een fietspad van Vorden naar Ruurlo. Een fietspad is
dringend nodig en alle middelen worden aangewend om de aandacht van de twee betrokken
gemeenteraden en de provinciale instanties voor dit probleem te vragen.
Ken recente a c t i v i t e i t van de- werk-
groep is: het inschakelen van Sint N i -
colaas. Op f> december wordt name-
li jk bij (il leden van diverse colleges
van de gemeenten en de provincie
een chocoladeletter be/orgd. De eer-
ste le t ter van ck' naam van de ontvan-
ger gaat verge/eld van een gedicht
dat in s t i j l en r i t m e veel l i jk t op het
bekende gedicht over de blinkende

sikkels van A.C.W. Staring.
In /ijn g e d i c h t wijst Sim Nicolaas op
de gevaren van de/.e weg, waar dage-
lijks dui/.enden auto 's en vrachtwa-
gens langs l i j d e n en waarde fietsers,
s l e c h t s beschermd door een w i t t e
l i j n , c ' lk moment grote risico's lopen.

Ken van de coup le t t en van dit ge-
d i c h t l u id t dan ook:

L'.n steeds j
all t' dagen
Vrachtauto's

Kranenburgers klagen:
i^i't'fna veel gepraat
'n '

pen de- au tor i te i ten steeds weer te
wij/en op de- nood/aak om een
oplossing te /oeken voor dit pro-
bleem. De letters werden voor dit
goede doel beschikbaar gesteld door
Bouwkundig Adviesbureau M. Vaags
in Vorden. Begin de/.e maand werd
verder door enkele leden een /en-
ding van 2:">79 handtekeningen aan-
geboden aan de heer J. de- Bond,
voor/.itter van de p rov inc i a l e \vegen-
commissie. De/e handtekeningen
werden in drie- maanden t i jd inge/a-
meld en /.ijn alle afskomsiig van toe-
risten die de/e /omer een stuk langs
de Ruurloseweg hebben gefietst.
De heer de- Bond kon na de- aanbie-
ding uiteraard geen harde toe/eg-
gingen doen, maar stelde wel 'dal het
streven van de provincie er op ge-
richt, is alle in aanmerking komende
wegen te voor/ien van fietspaden en
/o moet u dat ook /ien voor de/.e
weg'.
Dat er wel degelijk aandacht is voor
de- a c t i v i t e i t e n van de werkgroep
l A'KM bleek ook uit de opmerking
van een van de aanwe/ige provincia-
le ambtenaren die- opmerkte dat de
ludieke vvij/e waarop de werkgroep
haar ac t iv i te i ten ontplooit, door de
'provincie' /eer positief Wordt beoor-
deeld.

Wederom succes
'Sursum Corda'
Onlangs heeft de mallelband van de
(Ihr . muziekvereniging 'Sursum Cor-
da' deelgenomen aan een podium-
concours te Winschoten van de KNF.
/i j behaalden o.l.v. dirigen^L Klaas-
sen in de- eerste a fde l ing '^Pie po-
dium A-d 210 punten , goed voor een
eerste pr i js . De te spelen werken wa-
ren Malled Balled van K. Nijssc en
L a t i n Dances van Kg. Leemhuis.
'Sursum Corda' heeft diufttir met
haar drie geledingen dl ic^P.il een
eerste pr i j s weten te - behalen!

Krato speelde voor
ouderen
Voorafgaande aan haar jaarli jkse- u i t -
voering speelde Krato haar toneel-
s tuk '/eg, mag ik je man even lenen?'
voor de ouderen van Vorden c-.o. In
/aal Schoenaker waren ook 's mid-
dags de lachsalvo's nie t van de lucht .
De /aal bedankte- na afloop Krato
met een gul applaus.

Bejaardensoos
Vierakker—
Wichmond
De samenkomst met de deelnemers
van de bejaardensoos in december
/al plaats vinden op donderdaga-
vond 19 december in het Ludgerus-
gebouw. I let is de- bedoeling om dan
ge/amenl i jk het Kerstfeest te vieren.
Men hoopt evenals voorgaande jaren
op een grote opkomst en een goede
Kerstsfeer.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag 15 december. 3e Zondag van de Ad-
vent 10.00 uur ds. H. Westerink, bediening van
de H.Doop. Er is zondagsschool en jeugdkerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 15 december 10.00 ds. P.W. Dekker;
19.00 uur ds. C.P.M. Verrips, Eibergen.

R.K. Kerk Kranenburg
Zondag 15 december, 3e Zondag van de Ad-
vent 10.00 uur Eucharistieviering.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 14 december 18.30 uur Eucharistie-
viering.

Weekend- Wacht-Pastores: 15-16 december
pastor W. Grondhuis, Gorssel, tel. 05759-4221.

Huisarts 14 en 15 december dr. Dagevos.
Alleen voor dringende gevallen is er op zater-
dag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen of een dringende visi-
te aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren
kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen voor
overleg. Tel. 2432.
Adres: het Vaarwerk 1, Vorden.

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
huisartsen is er iemand aanwezig in de apo-
theek op zaterdag. Wij verzoeken U dringend
om op deze tijden uw recept aan te bieden.
Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot
17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

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

Dierenartsen van zaterdag 14 december 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Noord-
kamp, tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 14 en 15 december J.H. de Lange,
Lochem, tel. 05730-54357.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11.

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

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

Woningbouwvereniging Thuis Best Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-

12.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur
klachtenspreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

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

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

Tafeltje Dekje december mevr. Gille, tel. 2151
b.g.g. 6875. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

Begrafenisdienst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 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.

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. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.

Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.

Terminale thuiszorg Noaberhulp
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 15 december 10.00 uur ds. J.W.
Coenraad, em. pred. te Gorssel.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 14 december 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 15 december 10.00 uur Eucharistie-
viering.

Weekend-Wacht-Pastores: 15-16 december
Pastor Grondhuis, tel. 05759-4221.

Alarmnummer: 06-41
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Po-
litie dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-
1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal,
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911.

Sinterklaas
schenkt
Dorpsschool
wandschildering!
Op 5 december bracht Sinterklaas weer een bezoek aan de Dorps-
school. Om half negen heerste er nogal paniek op het school-
plein, aangezien er alleen twee Zwarte Pieten verschenen. Sinter-
klaas bleek spoorloos! Tot ieders verbazing was de Goedheilig-
man per abuis ingepakt op de pakjeskamer en in een hele grote
doos op de Dorpsschool afgeleverd.

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

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donder-
dag 10.45-11.45 uur.

( )p de/e sympathieke wij /e proberen
de' bewoners van de1 twee buurtschap-

Nadat iedereen van de s c h r i k beko-
men was en de kinderen Sinterklaas
hadden toege/ongen, had Sint een
bij/onder cadeau voor de kinderen
van de Dorpsschool. Mij had een
schildere's van het bedrijf STIJL 23
uit /u tphen opdracht gegeven een
mooie wandschildering in de school
te maken. De kinderen hadden begin
december de wandschildering /ien
onts taan en vonden het prachtig.

Sinterklaas deed nu de officiële ont-
hu l l ing door een grote doek voor de
Aster ix en Obelix tekening weg te
halen. Vervolgens bleef Sinterklaas
de hele ochtend te gast op school.
's Middags trokken alle kinderen
naai het Dorpscentrum waar de juf-
fen en meesters een fraaie opvoering
ver/.orgden van het toneelstuk 'De
klokkenmaker van de /ilverstraat ' .
Ken spannend verhaal over een gieri-

ge- klokkenmaker, een verstopte
dochter en een toverklok. lot grote
h i l a r i t e i t van de- kinderen eindigde
het toneelstuk in een trouwpartij tus-
sen een meesteren een j u f .

(ie/.ien de reacties van de kinderen
én de ouders kan de Dorpsschool
weer terug/.ien op een bij /onder ge-
slaagd Sinterklaasfeest.



Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7.50 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
( 2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst: de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• GEVRAAGD:
met ingang van januari oppas
voor meisje van 2 jaar.
Tijden: variabel. Tel. 3025.

• TE KOOP:
wegens omstandigheden TV,
63 cm, 1 jaar oud. Tel. 3191.

• TE KOOP:
kerstbomen, rechtstreeks van
het veld.
A. Tinneveld, Winkelsdijk 3
(Schoneveldsdijk), Barchem.

• TE KOOP:
Siersmeedhekwerk en
Schoorsteenkappen op
maat. Div. ander las- en
constructiewerk mogelijk.
Spoorbielzen 2 m lang f 15,-
(geschiktvoorhoekpaal).
Oortgiesen,
Buitenvelderweg 1, Ruurlo,
05736-1577.

• TE KOOP:
[•rerstbomen. Bouwmeester,
Schuttestraat 26, Vorden.

• TE KOOP:
kerstbomen.
Peppelman, Kerkhoflaan 1A,
Vorden.

• Aan de gehele fam.
Eggink in the States:
Prettige Kerstdagen en een
Gelukkig Nieuwjaar.
Wim en Gerrie
Peter en Els

TE KOOP:

KERSTBOMEN
ZONDER KLUIT

Verkoop alleen op
zaterdag

14 december.

Prijst 5,-per stuk

Wildenborchseweg 4
Vorden

VERSIER
UW

MET BEREN

LOGA Vorden
Drieënhuiren Zutphen

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

FNRS
MANEGE

Peppelenbosch
Ben <S Eefke
Wagenvoort

Larenseweg 3
Vorden

Tel. 05752-2340

* Paard- en ponyrijlessen
* Bosrijke omgeving
* Verlichte buitenbakken
* Weidegang
* Grote stallen
* Prettige sfeer en redelijke prijs

Nu ook huifkarverhuur.

KERST-
KAARTEN

Evangelische
Boekhandel
'De Vonk'

Warnsveldseweg 98
Zutphen-Tel. 14569

^•••—•'—•^.: n\ i
X^^^ ĵ̂ ^^^J

psychiatrisch
centrum 'Het
Groot Graffel'

Ons centrum biedt opvang en behandelmogelijkhe-
den aan bijna 600 patiënten.
De aktiviteitenbegeleiding is nauw betrokken bij de
uitvoering van behandelprogramma's en levert een
belangrijke bijdrage aan een zinvolle dagbesteding.
Bij het Enzerinck te Vorden, dat deel uitmaakt van ons
psychiatrisch centrum, is plaats voor een

aktiviteitenbegeleider m/v
voor 20 a 24 uur per week

Wij zoeken een kandidaat, die in het bezit is van of
studeert voor het diploma MDGO-AB en beschikt
over affiniteit met chronisch psychiatrische bewoners
voor wie de woonfunktie op de voorgrond staat.

De rechtspositieregelingen van de gemeente Zutphen
zijn in ons centrum van overeenkomstige toepassing.
Salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring.
De mogelijkheid voor kinderopvang van O tot 4-jarigen
is aanwezig.

Voor nadere informatie kunt u kontakt opnemen met
mevrouw W. Becker, unitmanager, telefoon
05750-22133.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan het staf-
bureau Personeelszaken & Opleidingen van Het Groot
Graffel, postbus 2003, 7230 GC Warnsveld.

91-24

KERSTBOMEN
in alle maten

en diverse soorten

KERSTBLOEMWERK
ook losse materialen

Kwekerij-Tuinderij

HUBE:RS Baak

We wensen U goede Kerst.

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE

DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Alvast een voorproefje voor de
Kerstdagen:

ROOMBOTER
PROEFSTOLLETJES

gevuld met 100% amandelspijs, appel, noten
en rozijnen.

DIT WEEKEND
van 5,50 voor 4,95

't winkeltje in vers brood en banket

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

Clubtentoonstelling
PKV Vorden
in zaal 'De Herberg'
Dorpsstraat 10

Open: vrijdag 20 december
20.00-22.00 uur

zaterdag 21 december
10.00-22.00 uur

zondag 22 december
10.30-17.00 uur

HEKEL
aan

PEKEL
Kom dan uw auto wassen in onze

overdekte wasserette

AUTOBEDRIJf

Groot
jebbink

Nieuwstad 36 / Rondweg 2 7251 RV Vorden
Telefoon (05752) 17 94

10% VOORVERKOOP KORTING
tot en met 28 december!

GROTE KEUS IN
SIERVUURWERK
VERKOOP MAANDAG 3O EN DINSDAG 31 DECEMBER
BESTEL SNEL, DAN IS ALLES NOG IN VOORRAAD!!!

SUPER ROTJE

JAPANSE KANONSLAG
JAPANSE KANONSLAG
SUPER KANONSLAG
SUPER KANONSLAG
LILLIPUT-PIJLTJES
JUNIORPAKKET
CHINAPAKKET^

per pakje U, l O

_ per pakje 0,45

_ slof 8,50
per pakje U, O b

siot 19,50
slof 144 st. 6,25

9,00

HORSETIGER PAKKET

FLOWER BASKETT1

FLOWER BASKETT 2

RED LANTERN PAKKET

12,00
13,50
19,00
21,00
26,00

METERPAKKET
MAMMOETPAKKET
PIJLENPUNTZAK

34,00
55,00
20,00

Haal voor een uitgebreid assortiment siervuurwerk en
pijlen onze bestellijst met LAGE PRIJZEN.

Wapen- en sporthandel

Martens
tUtdt docltnfftndl

Zutphenseweg 9 - Vorden - Tel. 05752-1272

Bloemsierkunst

Burg. Galleestraat 5-7 - VORDEN
•S? 05752 -1436

Voor al uw

KERSTBLOEMWERK

LEUKE SNUISTERIJEN

KERSTBOMEN
blauw en groen

(met of zonder kluit)

Tijdens de Kerstmarkt:

Grillworst
per stuk f 5,̂

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 uio 7,95
Grove verse worst 1 k,i0 9,90
Schouderkarbonades 1 uio 8,95

MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi
1 kilo 6,25

Runder Verse Worst
500 gram 5,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 k,k> 7,95
Rundergehakt ikio11,50

Speklapjes 1 KHO 8,45

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

SPECIALITEITEN

Hamburgers
speciaal
5 halen

Grove of fijne Snijworst
100 gram 1,49

Boterhamworst
100 gram 0,98

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram 0,75

EXTRA VOORDELIG - EXTRA SCHERP IN PRIJS - GELDIG DO. VR. ZA.

Riblappen ik,i016,90
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

OOK UW ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

groenten en fruit
kaas en noten GRVEN

Fam. J. Huitink
Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag 1 2 - 1 3 - 1 4 december

UIT DE NOTENBAR:

Versgebrande
PINDA'S

b e t e r c o m p l e t e r 500 gram 2,50
maandag 16-dinsdag 17
en woensdag 18 december: Panklare Hutspot 500 gram 0,95

De Kerstdagen komen eraan.
Neem dit weekend eens een voorproefje met onze

STOLLEN, een klasse apart!

AANBIEDINGEN

van 4,95 voorProefstollen
Krenten- of Rozijnenweggen
1 pak van 3,75 voor

4,25

Slagroomsnit
Spiraalkoeken

van 6,75 voor

van 4,75 voor.

Zo vers haalt u het alleen nog maar bij:

(
WARME BAKKER

5PLAA
De hakker die fl//cs no$ zelf bakt en dat fwcft il'

Doe Uw Kerstbestelling bij de bakker, die ZELF bakt. U proeft wel waarom!

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

-~Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256



Hierbij willen wij u hartelijk be-
danken voor uw felicitaties,
kaarten, bloemen en cadeaus,
die we bij ons 25-jarig huwe-
lijksfeest van u mochten ont-
vangen.

Gerrit Kruisselbrink
Annie Kruisselbrink-

Debbink

december 1991
Schoolhuisweg 4
7251 KH Vorden

Voor uw blijk van medeleven
ons betoond na het overlijden
van mijn lieve zuster en huis-
genote

AALTJE MEMELINK

betuigen wij u onze welge-
meende dank. Speciaal gaat
onze dank uit naar verzor-
gingstehuis 'de Wehme'.

Uit aller naam:
G.W. Riefel-Memelink

Vorden, december 1991

Voor de overweldigende be-
langstelling en steun welke U
heeft betoond, tijdens de ziek-
te en na het overlijden van

Hendrikus Hubertus
Krauts

hebben ons diep getroffen.

Aangezien het onmogelijk is U
allen daarvoor persoonlijk te
bedanken, betuigen wij op
deze wijze onze oprechte
dank voor de hulp en belang-
stelling die wij van U mochten
ontvangen.

A.C. Boersma-Olthuys
Fam. Krauts
Fam. Paling

Vorden, december 1991

Dokter Haas
AFWEZIG

van 14 t/m 21 december
en

van 30 december t/m
7 januari

Patiënten, wier achternaam
begint met A t/m K naar dr.

Dagevos, het Vaarwerk 1, tel.
2432 en L t/m Z naar dr.

Sterringa, Schoolstraat 9, tel.
1255.

Dr. Dagevos en
dr. Sterringa zijn

AFWEZIG van 25 t/m
29 december.

Dr. Haas heeft in die periode
elke dag de zondagsdienst

(voor spoedeisende gevallen
dus).

Wij wensen U mooie
Kerstdagen en een

Gezond 1992.

Dierenartsenpraktijk
Warringa

14 t/m 21 december

wegens vakantie

GESLOTEN
Dienst wordt

waargenomen door
dierenartsen Breukink/

Noordkamp.

ATTENTIE
Wegens omstandigheden

vrijdag NIET AANWEZIG
op de Markt

Wel aan huis verkrijgbaar.

Poeliersbedrijf T. ROSSEL

NIEUWSTAD 45

lekker, fris, fruitig gebak:

WOUD-
VRUCHTEN-
VLA AITJ ES
met 7 verschillende

bosvruchten!

DIT WEEKEND
EXTRA VOORDELIG!!!

) 't winkeltje in vers brood en bankei

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burgemeester Galleestraat 22

Aquatherapie
Sportmassage

Voetreflexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Jan ter Beek

05752-1807

Op zaterdag 14 december a.s. zijn wij

H. Bargeman
en

H. Bargeman-Maandag

40 jaar getrouwd.

Wij hopen dit samen met onze
kinderen, kleinkinderen en U te vieren.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in
zaal 'Den Bremer', Emmerikseweg te
Toldijk.

7234 SR Wichmond, december 1991
Lankhorsterstraat 20
Tel. 05754-1456

Op donderdag 19 december a.s.
hopen wij met onze kinderen en
kleinkinderen ons 50-jarig huwelijk te
herdenken.

A. Wolsheimer
H. J. Wolsheimer-Kuenen

Receptie van 15.00-16.30 uur in café-
restaurant 'De Herberg', Dorpsstraat
10 te Vorden.

7251 JL Vorden, december 1991
Larenseweg 2

##~~:H:HTH;H:H:~:H:̂

In volle vrede en in de zekerheid van zijn geloof,
heeft de Here op Zijn tijd tot Zich genomen, mijn
innig geliefde man, onze vader en opa

KAREL HOETINK

op de leeftijd van 78 jaar.

Vorden: J.M. Hoetink-Klein Winkel

Voorst : G.H. Hoetink
H. Hoetink-Harenberg

en kleinkinderen

7251 XN Vorden, 8 december 1991
Hoetinkhof 14

De rouwdienst zal worden gehouden donderdag
12 december a.s. om 11.00 uur in de Ned. Her-
vormde kerk te Vorden.

Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvin-
den om ca. 12.00 uur op de Algemene Begraaf-
plaats aldaar.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condo-
leren in zaal 'de Herberg', Dorpsstraat 10 te Vor-
den.

Plotseling werd uit onze familiekring weggeno-
men onze broer, zwager en oom

K. HOETINK
ECHTGENOOT VAN J.M. HOETINK-KLEIN WINKEL

op de leeftijd van 78 jaar.

Vorden : fam. H. Hoetink
Zeist : fam. B.A. Hoetink

Vorden, 8 december 1991

Na een liefdevolle verzorging in het bejaarden-
centrum 'De Wehme' is rustig ingeslapen onze
lieve vader, groot- en overgrootvader

Hendrik Jan Veenhuis
WEDUWNAAR VAN G A ZWEVERINK

op de leeftijd van 81 jaar.

Delden (Ov.) : H. Bultman-Veenhuis
G. Bultman

Warnsveld : A.J. Veenhuis
M.H Veenhuis-Woerts

Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 8 december 1991

Correspondentie-adres:
De Gaikhorst 17, 7231 NA Warnsveld

Gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen
donderdag 12 december a.s. van 18.45-19.15
uur in het uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink
4a te Vorden.

De rouwdienst, waarbij u wordt uitgenodigd, zal
worden gehouden vrijdag 13 december a.s. om
13.00 uur in de Hervormde Kerk te Vorden.

Aansluitend zal de begrafenisplechtigheid
plaatsvinden om ca. 14.00 uur op de Algemene
Begraafplaats aldaar.

(Dankbetuiging)

Langs deze weg willen wij U bedanken voor
de warme belangstelling die wij ontvingen bij
het overlijden van mijn lieve man en onze
vader

Jac.H. de Jong

Uw aanwezigheid, de troostende woorden en
vele lieve brieven waren een grote steun en
een blijk van waardering voor Jac.

Vorden, december 1991.

Marina de Jong-Nijhof
Marianne
Jeroen

Maak tijdig uw afspraak

i.v.m. de Kerstdrukte

H U I D V E R Z O R G I N G

ISJ
uulta

tujjert
Het J e b b i n k 3 6 v 7251 BM Vorden . tel 3025

BEZORGERS
GEVRAAGD VOOR

VORDEN
omgeving Hengeloseweg/Vosheuvelweg

Hamminkweg

VOOR BEZORGEN VAN
TIJDSCHRIFTEN OP VRIJDAGMIDDAG

OF ZATERDAGMORGEN

Leeftijd onbelangrijk (goede beloning)

Schriftelijke reacties: MEDIA EXPRESSE
Postbus 49 - 7260 AA Ruurlo

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

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

Zondag 12 januari 1992
in het Ludgerus gebouw

KOFFIECONCERT

BOH FOI TOCH
Aanvang l l .30 uur

Zaal open 10.30 uur

Kaartverkoop a f 12,50 vanaf 15 december
Garantmarkt Besselink, Dorpsstraat l O

A. Nijenhuis, Beeklaan 6
Ludgerusgebouw, Vierakkersestraat 37

Muziekvereniging
CONCORDIA

dankt een ieder die onze
oliebollen heeft gekocht

waardoor de aktie
een groot succes is geworden.

OM EEN RECEPTENBOEK
MEE TE VULLEN

HEERLIJKE TIPS VOOR HET HELE GEZIN:

VOOR HET WEEKEND-RECEPT:

Riblappen 500 gram 8,95
DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG:

Shoarmavlees/Gyrosvlees
100 gram l ,69

TIP VOOR DE BOTERHAM:

Keuze uit 4 soorten AufSChflltt

100 gram 1,39

Sellerysalade 100 gram 0,98
Alle

aanbiedingen
zijn
met

CD-munt.

KEURSIACER

MAANDAG:

SPEKLAPPEN
500 gram 3,98

DINSDAG:

VERSE WORST
500 gram 4,98

HAMLAPPEN
500 gram 5,98

WOENSDAG:

RUNDER-
GEHAKT
500 gram 5,98

GEHAKT h.o.h.
500 gram 4,98

SPECIAL

100 GRAM

495

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

Ons cursuslokaal aan de Nieuwstad 14 is klaar.
Daarom houden wij op

VRIJDAG 13 DECEMBER

OPEN HUIS
Op deze dag kunt U ons lokaal bezichtigen, informatie opdoen
over de cursussen en zich tevens opgeven voor de cursussen.
Deze cursussen zijn: patchwork en quilten; het bewerken en
verwerken van stofjes, lampekappencursus, poppencursus en
bij voldoende deelname kartonnage.

Graag ontvangen wij U op VRIJDAG 13 DECEMBER van
's ochtends 10.00 uur tot 's middags 18.00 uur.

MORSSIHKHOF
Nieuwstad 14-VORDEN

Ontdek luxe Kerststallen bij
uw Echte Bakker

Ambachtelijk gebakken met
echte roomboter en zuivere
amandelspijs.
Een smakelijke traktatie.

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

ALON >MARIANNE<
De schoonheidsspecialist

Je kunt zien datje huid net lekker vindt
Totale huidverzorging: PEELING - STOOMBAD - MASSAGES

_« HARSEN - EPILEREN - ELECTRISCH ONTHAREN
WIMPERS/WENKBRAUWEN VERVEN - MANICUREN

BRUIDS- en FEEST-MAKE-UP, enz.
erkend ANBOS- dinsdag t /m zaterdag: volgens afspraak
schoonheidsspecialiste maandag en woensdagmiddag gesloten

DORPSSTRAAT 30a - VORDEN - TEL. 05752-2033 of 3367



;n Bank die echt snel is?
Bestaat

Voor de SNS bank is snelheid een vanzelf-
sprekend onderdeel van de mentaliteit.

Er zijn immers zoveel situaties waarin u
liefst meteen wilt weten waar u aan toe bent.
Bijvoorbeeld als u een krediet nodig hebt, of
een hypotheek. Of als u eenvoudig wilt
weten of een bepaald bedrag al is bijgeschre-
ven op uw rekening.

Nu is het natuurlijk aardig als 'n bank snel
wil zijn; maar lukt 't ook? Bij de SNS bank

meestal wel. Want niet alleen de mentaliteit is
er, maar ook de voorwaarden zijn aanwezig.

Zoals een geavanceerde en ver doorge-
voerde automatisering. En een organisatie-
structuur waarin de kantoren steeds meer zelf
kunnen afhandelen. Zodat er niet voor alles
toestemming hoeft te komen van een hoofd-
kantoor, waar men u bovendien niet kent.
Door dat alles zijn we gewoonlijk snel.

De beste manier om dit te toetsen is

gewoon naar een van onze kantoren te stap-
pen. Die zijn gevestigd in vrijwel het gehele
noorden, midden, oosten en zuiden van
Nederland, van Groningen tot Maastricht en
van Enschede tot Bussum.

We geven u dan graag een indruk van het
brede scala diensten van de SNS bank voor
zowel zakelijke als particuliere cliënten. En van
datgene wat we voor ü kunnen doen. Daar-
voor nemen we desgewenst wel ruim de tijd.

SNS» i.
We doen 't graag beter dan goed.



TWEEDE BLAD
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 12 december 1991
53e jaargang nr. 37

Weer Paasvuur in Kranenburg:

Opbouw reeds gestart!
In 1992 zal er in Kranenburg weer een paasvuur worden georga-
niseerd. Na enig aarzelen vanwege de toch wel hoge kosten van de
organisatie ervan, heeft Cultureel Collectief Kranenburg (CCK)
dezer dagen besloten de verwachtingen - van een veel groter dan
verwacht publiek bij de eerste keer in 1991 — niet teleur te willen
stellen.

Evenals in 1991 is Henk Wesselink
van de Eikenlaan /.o vriendelijk ge-
weest om weer het/.elfde terrein aan
de Bergkappeweg, juist over de
spoorwegovergang aan de Eiken-
laan, ter beschikking te stellen. Met
de aanvoer van brandhout is reeds
een begin gemaakt.
Gebeurtenissen als paasvuren, waar-
van de tradities heel diep wortelen bij
de bewoners van on/e streek, verdie-
nen in ere gehouden te worden. Een
van de tradities /egt dat je voor de
opbouw van een mooi vuur niet te
laat moet beginnen. Op een akker
die na de oogst leeg komt wordt tra-
ditioneel gedurende de winter al het
snoeihout en wat dies meer /ij uit de
omgeving vergaard om in het voor-
jaar vóór het ploegen tot een mooie
stapel te komen, een kunst op y.ich.
Dr verbranding is uiteraard met Pa-
sen. De mineralen in de as die achter-
blijft vormt een primitieve beme-
sting; denk maar aan de primitieve
landbouwmethoden van onze voor-
ouders, die een stuk bos plat brand-
den om er l of 2 jaar vrucht van te
oogsten, waarna een braakligging
van enkele jaren volgde als 'nieuwe
bemesting'.
Daarom: voor een ieder die brand-

baar materiaal brengt, het/ij de ge-
meente, instellingen of particulie-
ren: niet alleen het milieu, maar ook
de traditie eist dat we met verstand
omgaan met datgene waarmee we
het vuur opbouwen, niet in helminst
als dank aan Henk Wesselink, wiens
akker we in 1992 weer mogen gebrui-
ken.
Dus: geen onbrandbaar goed als
puin of metalen en vooral geen mi-
lieu-onvriendelijke /aken als plastics,
verf resten of' chemicaliën. Laten we
vooral milieu en traditie bij elkaar
houden en daarbij hopelijk ook een
lange traditie van paasvuren. Voor
het overige vraagt het CCK weer de
medewerking van iedereen om het
vuur, y.oals de traditie dat wil, zo
groot en mooi mogelijk te maken, en
al het snoeihout en goed brandbare
afvallen van de verbouwingen derge-
lijke- op te sparen en op het terrein af
te leveren.
Over wat er rond het paasvuur wordt
georganiseerd volgen nog nadere
ber ichten in 'Contact ' . In ieder geval
staat vast dat het in brand gooien van
de 'Teertonne' weer doorgaat, / i j het
dat het comité /ich gerealiseerd heeft
dat er aan de veiligheid hoge eisen
gesteld /uilen worden.

Uit de Nieuwsbrief over de voortgang van de

fietsveilige verbinding tussen Vorden en Ruurlo:

Gelderland fietst
Dat is de titel van een uitvoerige nota over alles wat met 'Fietsen
in Gelderland' heeft te maken. De nota is rond l september jl.
verschenen en opgesteld door Gedeputeerde Staten. Er wordt
ingegaan op het nieuwe beleid voor de komende jaren. De doel-
stelling: het bevorderen van het fietsverkeer, zowel utilitair als
recreatief. Dat kan o.a. door verbetering van de infrastructuur
door aanleg van nieuwe fietspaden. Er worden in het rapport ook
andere verrassende oplossingen aangedragen voor het bereiken
van dit doel.

Uitzondering

Wie de nota bestudeert, ontdekt dat
het fietspad Vorden-Ruurlo een gro-
te uitzondering vormt Het is name-
lijk één van dr twee tracees die per l
j anua r i l < ) < ) . ' / overgaan van Rijkswa-
terstaat naar de provincie. Daardoor
ontbreken /r ook op de 'Lijst van ge-
plande fietspaden, opgenomen in

bestaande meerjarenplan' en wor-
den /e evenmin vermeld in dr 'Lijst
van gewenste fïetsverbindingen, op
te nemen in meerjarenprogram-
ma's'.
Het is ondenkbaar dat de/e uit/on-
deringspositie tot gevolg/ou hebben
dat dit tracee voorde komende jaren
weer buiten de boot /ou vallen. Ce-
hoopt mag worden dat na /.oveel ja-

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman

Gestoofd rundvlees "Mexicana"
In de Mexicaanse keuken combineert men gestoofd vlees graag met
pittige zaken, zoals Spaanse pepers en paprika's en met verschillende
groentesoorten en maïs.
Reken voor dit stoofgerecht voor 4 personen op 600 gram rundlappen
of hacheevlees.

Maak het vlees droog met keukenpapier en snijd het in dobbelstenen.
Verhit 3 eetlepels (zonnebloem)olie en 35 gram boter. Bak het vlees er
onder voortdurend omscheppen aan alle kanten bruin in.
Voeg er tijdens het bakken eerst l grote grof gesnipperde ui en daarna
2 uitgeperste teentjes knoflook aan toe. Strooi er wat zout en (veel)
grof gemalen zwarte peper over. Doe er daarna het in vierkantjes ge-
sneden vruchtvlees van 2 groene en l rode paprika (zonder draad en
zaadlijsten) en l gesnipperde rode Spaanse peper (eveneens zonder
zaad en zaadlijsten) bij. Schenk er vervolgens zoveel kokend water (of
bouillon) bij dat alles net onder staat. Leg het deksel op de pan en laat
alles gedurende anderhalfuur zachtjes stoven. Voeg eventueel wat ex-
tra water toe.
Doe er vervolgens ca. 300 gram diepvries doperwtjes en 2 deciliter ge-
zeefde tomaten (pomodoro passato) bij.
Laat het geheel gedurende 10 minuten zachtjes sudderen en voeg er
daarna de inhoud van l groot blik of pot maïs bij. Schep alles goed om
en laat de maïs door en door warm worden.
Voeg naar smaak nog wat zout en/of (cayenne)peper toe.
Dien het gerecht op in een voorverwarmde schaal. Strooi er eventueel
nog wat fijngesneden bieslook over.
Tip: geef er lekker knapperig stokbrood bij en zet voor de liefhebbers
een schaaltje met kruidenboter op tafel.

Bereidingstijd: ± 2 uur
Energie per portie: 2550 kJ (610 kcal)

ren van vergeefse voorbereiding
door Rijkswaterstaat nu op korte ter-
mijn dooi hi js te l l ing van de provin-
ciale plannen dr realisering van een
fir tsvei l ige verbinding lussen Vorden
en Ruurlo mogelijk wordt

Utilitair of recreatief?

In het rapport wordt veel aandacht
besteed aan dr/r twee begrippen en
worden /e duidel i jk af/ondrrli jk ge-
waardeerd. Bij het tracee Ruurlo-
Vordrn is sprake van een dubbele
functie: fietsers gebruiken de strook
langs de verkeersweg om naar wrik,
school of winkel te gaan. En de wc-g
vormt een belangrijke verbinding
voor het toeristische verkeer in de
periode van april tot en met oktober
voor alle vakantiegangers die ren
tocht maken langs de kastelen van
Vorden en Ruurlo.

Nieuwe sponsor

In dit verband is het ook belangrijk
dat on/e werkgroep werd verrast met
een royale subsidie van het bestuur
van de RABO-bank in Vorden. Dat
betekende dat in elk geval ook in de
eerste helft van 1992 onze werkgroep
door kan gaan met het verzorgen van
aktiviteiten.

Hulp blijft nodig

Dr/r bijdragen /ijn nodig om steeds
weerde- aandacht te kunnen vestigen
op dit voor alle betrokkenen grote
probleem.

De/e is gericht op alle personen die
beleidsmatig nauw betrokken /.ijn bij
de totstandkoming van het rijwiel-
pad.

g&t*B&*^

Kerstkollekte en kerstattentie-aktie van de
Raad van Kerken Vorden/Kranenburg
'Een goede Vordense medelevendheid'

Alweer loopt het jaar 1991 naar het einde. Voor velen is de maand december gezellig, maar
ook anderen behoeven wat extra aandacht. Het is al jaren zo dat in de week van 9-13
december een 95-tal kollektanten/ trices door buurtschappen en de straten van Vorden gaan
om huis aan huis een beroep op u te doen voor de kerstattenties. Ook dit jaar doen zij dat weer!
Deze attenties worden bezorgd voor onze ouderen, zieken en medemensen die niet vergeten
mogen worden. In aanmerking voor 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;
- de mensen in de tehuizen.

Een van de prettigste dingen die men kan doen is andere mensen blij maken. Dat werkt van
twee kanten; je doet een ander een plezier en je krijgt er zelf een gelukkig gevoel bij. Daar gaat
het uiteindelijk om!
Laat dit jaar niet tevergeefs bij u aanbellen en geef van harte. Als u de kollekte gemist heeft,
kunt u ook een storting doen op rekening van de Raad van Kerken: Rabobank Vorden,
rek.nr. 36.64.06.485 (postgiro bank: 862923). Een eventueel batig saldo wordt besteed aan
de aktiviteiten van de Raad van Kerken.
Behalve in de tehuizen worden nog eens een dikke 600 fruitbakjes bij particulieren gebracht.
Zonder uw financiële hulp zou dat niet mogelijk zijn! De Raad van Kerken wenst u gezegende
kerstdagen en een voorspoedig 1992 toe.
N.B. De kerstsamenzang in de Dorps kerk vindt op zondagavond 22 december plaats.
Zingt u ook mee?

(Voor tijden zie kerkdiensten).

Iff

Uniek voor Vorden
en omgeving
Christmas Carol

/aterdag 14 december a. s. /al er een
Christmas Carol gehouden worden
op het eigen terrein van Kettelerij

Kwekerij te Vorden.

De/e plek is uniek qua ligging /.o
midden in een bebouwde kom. Er /al
een Kerststal / i j n met Levende-Have,
/oalsdeOs, dr E/el en Schapen.

De bezoekers /.uilen allen worden ge-
trakteerd op warme chocolade en
voor de kinderen zal er gelegenheid
zijn voor het maken van gratis kers t -
stukjes.

Dr mu/iek, kramen en de vele artike-
len, zowel buiten als in de kassen en
dr winkel /uilen dit geheel complete-
ren zodat ongetwijfeld net als vorig
jaar van ren echte Christmas Carol
zal kunnen worden gesproken.

Lezing
Genealogisch^
Vereniging
Dr a f d r l i n g 'Achterhoek' van dr Ne-
derlandse Cencalogische Vereniging
organiseer! op zaterdag 1 1 december
een le/.ingdoor de heer ir^^\.|. Di\,
getiteld 'I let fami l ie archic^^
Veel genealogen (stamboomonder-
zoekers) bouwen ren familie-archief
oj). Door het steeds maar groeien van
dr collectie word l mrn geplaatst voor
ordeningsproblemen.
Spreker /al aan de hand van voor-
beelden laten / irn, hor mrn daar
mee om kan gaan. Daarnaast /al hij
aandacht brstcdrn aan dr verzorging
en toegankelijkheid van verschillen-
de soorten archivalia.
Dr/r lezing wordt gehouden in /aal
'd'OldeSmidse', Dorpsstraat <S.

De Zonnebloem
Dr trekking van dr /onnebloemlote-
rij heeft plaats gevonden. De geluk-

kige winnaars hebben hiervan reeds
bericht ontvangen. Dr trekkingslijst
hangt in dr Openbare Bibliotheek
en het Dorpscentrum en men kan
ook bellen naar Mevr. L Klein Kra-
nen barg, tel.nr. 1347.

N.C.V.B.
Dinsdag l 7 drrcmbrr a".s. is de Kerst-
avond. Deze avond wordt verzorgd
door eigen leden. Allen, ook gasten
van harte welkom.

Testen rijvaardigheid
automobilisten 55%
Voor velen van deze leeftijd is het al lang geleden, dat het rijbewijs
gehaald is. Dat wil niet zeggen, dat deze mensen slecht autorij-
den, maar er zal toch wel in de loop der jaren met de routine af en
toe een foutje worden gemaakt.

lijfrente O
Koopsom^

Sparen

En zeker nu per l november nieuwe
verkeersregels /ijn ingevoerd, is een
oph issri t je van groot belang!

In samenwerking met Rijkspolitie,
Gemeente Vorden, Veilig Verkeer
Nederland, en S t ich t ing Welzijn Ou-
deren heeft het COSBO (dr samen-
werkende Ouderenbonden) het ini-
t ia t ief genomen om ren rijvaardig-
heidsrit voor ;">">' - te organiseren.
De rit zal plaatsvinden in dr eerste
helft van apri l 1992. Vier Vordense
rijschoolhouders hebben hun mede-
werking toegezegd. De deelnemers
krijgen dr mogelijkheid om hun ri j-
gedrag te testen door ren rit van een
ha l l uur ( in hun eigen auto) , onder
leiding van een ervaren rij-instruc-
teur. Vóór dr rit is er ren kennisma-

king en wordt de deelnemer verteld,
wat precies dr bedoeling is; na de rit
is n nog een korte nabespreking,
waarin verteld wordt wat er eventueel
aan uw r i j s t i j l on tb reek t ,
's Avonds komen alle deelnemers
bijeen om een theorie-avond bij te
wonen, waar nader zal worden ingr-
gaan op dr kennis van de verkeers-
borden en waar dr/r kennis /al wor-
den getoetst. Het mrrdorn aan dr/r
test heeft natuurl i jk niets te maken
met het afleggen van een rij-examrn;
u hebt het rijbewijs immers al!
L' kunt zich opgeven aan dr S t i c h t i n g
Wel/ i jn Ouderen, Raadhuisstraat (i
in Vorden. Postadres: Postbus 79,
7250 AB Vorden. Tel. :V4().r>. /o spoe-
dig mogelijk neemt mrn contact mrt
u op. om nadere afspraken te1 maken.

Wij zoeken samen mét u

de meest ideale oplossing vóór u!
Wenzel Spellbrink's Gouden Oogstplan geeft een goed advies

voor alle geldzaken.
Vul onderstaande bon in en u ontvangt een

persoonlijk afgestemde offerte.

IQ)

m/vNaam en voorletters:

Adres:

PC/Plaats:

Leeftijd: Tel:

Bedrag van storting in 1991: (max. ƒ 17.459,-)
Stuur deze bon vandaag nog in een gesloten envelop naar:

Wenzel Spellbrink Gouden Oogstplan, Antwoordnummer 301,
7100 WB Winterswijk.

EEN GOID APVIES SCHEELT KAPIIAÜN

Tsjechen bezoeken Rabobank
Afgelopen donderdag bezocht een delegatie van het Tsjechische
Ministerie van Landbouw de Rabobank te Vorden. Deze delega-
tie, onder leiding van de directeur van de economische en finan-
ciële afdeling, was in het bijzonder geïnteresseerd in de financie-
ring van de Nederlandse landbouw en de wijze waarop dit plaatse-
lijk gerealiseerd wordt.

De economische s t ructuur in dal
land moet er volledig veranderd wor-
den van c-e-n staatseconomie- naar een
ook op individueel ondernemer-
schap gerichte economie.
Langdurig werd gesproken over de
werking van de coöperatie. Het be-
grip coöperatie heef t in de- oosteuro-
pese landen een totaal andere (nega-
t ieve) inhoud als in het westen. In
tegenstelling tot ons land wordt de
coöperatie bestuurd v a n u i t de- over-
heid waarbi j de leden in f e i t e n ie ts ie
/eggen hebben. Vanuit de- ontstaans-
geschiedenis van de Rabobank Vor-
den we i'd in/ ie hl gegeven in de be-
s t u u r s s t r u c t u u r van de- bank. Duide-
l i jk werd gemaakt dat in Nederland
de overheid geen directe /.eggen-
schap over de bedrijfsvoering van de
bank heeft. Men heeft nog moeite-

het prijsmechanisme /oals dat
ook bij de geld- en kapi taa lmark t
aanwe/ig is in de vorm van wisselen-
de renteniveau's. Naast /a kei ij ke /e-
kerheden, als bijvoorbeeld hypo-
theek, toonde' men / ich ook /eer
geïnteresseerd in de werking van het
Borgstellingsfonds voor de land-
bouw. Ken dergelijk fonds /ou /.ijn
nut kunnen hebben, aange/ien in
vele gevallen t hans niet vas t staat boc-
hel mei de- eigendomsrechten van de
landbouwgrond l ig t .
De beren Krooi en Vrielink van de-
bank, ler/.ijde geslaan door plaalsge-
note van Tsjechische afkomst me-
vrouw Douma, hadden de- indruk dat
de- Tsjechen een helderder /ie ht had-
den gekregen op diverse factoren die-
op (agrarische) f inancieringen van
invloed /ijn.



Voor reparaties
van
alle
merken

VER VOORUIT IN BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

Hou uw body fit
met 'THERMOFIT',

hal f wollen ondergoed

TE KOOP BIJ:

a/d Zutphenseweg
in Vorden

Een fantastische barbeque
midden in de winter.

Barbequen in de winter? Ja-
zeker, dat kan! Onze "Orange-
rie" of tuinzaal is speciaal
ingericht om ook in de winter
lekker te genieten van een
uitgebreide barbeque. Perfekt
gecreëerd voor velerlei arran-
gementen. Zowel zakelijk als
privé. Een vrij uitzicht op de
fraai ingerichte- en verlichte
tuin geeft een uiterst sfeervol-
Ie ambiance. Ook een uitste-
kend verzorgd warm- en
koud buffet behoort tot de

maat verzorgd, aangepast aa
uw wensen. Geniet eens v;
een zomerse verrassing mid-
den in de winter!

Kerkstraat 11 Keijenborg. Telefoon 05753-1293

Exclusieve

Krichel
KERSTGROEPEN

Volop Kerstkaarten en
Kerstversiering.

Tot en met 24 december:

Elke 2e legpuzzel

Vierkleurendruk

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA v
Telefoon 05752 1010

SPEELGOED
HUISHOUDEN
KADOSHOP SUETERS
DORPSSTRAAT 1 5 - 7251 BA VORDEN - TEL. 3566

HALVE
PRIJS

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand

Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.

Tel. 05430-18585

mode voor
het héle gezin

Twcinfc
m foohirin

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
- DIDAM - DQETINCHEM (in de Torro)
- TERBORG - LICHTENVOORDE

fashion

BABY
JOGGINGPAKJE

met print, meerdere kleuren
maten 62/86. Normaal 19.95

KERSTPRIJS

14.95

TUINBROEK
zware stonewashed

maten 140/188.
Normaal 49.95
KERSTPRIJS

PAN1 iS
Met kantmotief.
Kost overal 4.95

Bij ons
KERSTPRUS LINGERIE

SETJE
Kleur zwart, met veel kant

TOPJE VOOR

15.00
Slipje gratis

P.S. De koopavonden zijn volgens plaatselijk gebruik.

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Investeer in uw eigen toekomst!
Dat kan met het

Enkele voorbeelden:
gulden per maand,

t-Cf l II IK^J

kan in 30 jaar uitgroeien lot»..

856.25O,-
BELASTINGVRIJ!

Geïnteresseerd? Vul de bon in vooreen vrijblijvende offerte

Ja, ik wil graag meer weten over het Spellbrink

GOUDEN OOGSTPLAN.

Naam:

Adres:

Plaats:

Leeftijd: Tel:

Mijn inleg per maand zou zijn:

Stuur deze bon in of bel 05430 - 18585.
Wenzel Spellbrink GOUDEN OOGSTPLAN

Antwoordnummer 301, 7100 WB Winterswijk.

Kantoren in: Winterswijk-Nijmegen-Bocholt (D)

ONDERHOUD FABRIEKSINSTALLATIES

•--,. .,. ^jt

Vakkundig onderhoud is de basis voor een goed funktione-
ren van alle machines en apparatuur. Het verhoogt het
rendement en dient de veiligheid. Onze monteurs zijn
gespecialiseerd in het onderhouden en inspekteren van
fabrieksmachines. Degelijk vakwerk, ervaring en een goede
kennis van zaken zorgen ervoor dat de zaak gesmeerd
blijft lopen.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
• Baakseweg 11 WICHMOND 05754-17551 Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750-18383

• Landlustweg 32 STEENDEREN 05755 - 2071 • W. Sluyterweg 7 HAARLO 05456 -1344

Wij zijn beide Kerstdagen open!
le en 2e Kerstdag vanaf 18.00 uur

'ti
Sfeervol dineren in de warme ambiance van onze
historische gelagkamer met prachtige
muurschilderingen.

Bij ons kunt u kiezen uit

| 3 KERSTMENU 'S, elk van 6 gangen
voor de prijs van fl. 85,- per menu per persoonprijs van tl. 85,-per

•ff. Wilt u tijdig reserveren ?

j
Stationsstraat 20, 7261 AD Ruurlo

Telefoon. 05735-1429

Willem en Nolda Groot Kormelinck
wensen U Prettige Feestdagen.

UW ADRES VOOR

CD plaatjes

Muziek cassettes

Singles
en CD singles

Opbergsystemen

Ook voor uw

NATIONALE

PLATEN-/CD BON

Zutphenseweg 8
7251 DK Vorden
Tel. 05752-3085

(spaar - annuïteit - leven - lineair)
Wij kunnen u er alles over vertellen...

RENTE»

Bel vandaag nog voor informatie

05430-18585
Kantoren in: Winterswijk - Nijmegen - Bocholt (D)

Wenzel Spellbrink
assurant iën : ühng o g
Markt 25. Winterswijk Tel 05430 18585

Bij ons verkrijgbaar en vakkundig gelegd

DE ENIGE LAMINAATVLOER DIE DOOR LAKKEN
EEN ONBEPERKTE LEVENSDUUR VERKRIJGT.

VRAAG VRIJBLIJVEND OFFERTE EN
OOK VOOR DOE-HET-ZELVERS.

HELMINK
meubelen

H E L M I N K M A A K T H E T M O O I E R B I J U T H U I S
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<c/u/t
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Bij

KERST-
VERSIERING 'H

o.a.
kandelaars, kerstklokkcn
kerstservetten, kaarsen

slingers, kerstballen
pieken, kerstkaarten

kerstverlichting
engelse potpourri

B«teluw, SALADES
v

^«s
oö"f£p

'2,95
Ko/pii/

/S..

op de Kershnarkt

ook dit jaar staan wij weer op de
Kerstmarkt

met die heerlijke

"GLÜHWEIN"
gemaakt op originele

Oostenrijkse wijze

KERSTMARKT
VORDEN

ZATERDAG 14 DECEMBER 11.00-18.15 UUR
OP HET MARKTPLEIN

Vele kramen in kerstsfeer, houtvuur, bezoek van de Kerstman, optredens van Vordense- en
Wichmondse zangkoren, muziekverenigingen, midwinterhoornblazers, dansgroep, boerenkool-
maaltijd.

PROGRAMMA

11.00-12.45 uur

12.45-13.15 uur

13.15-13.45 uur

13.45-14.15 uur

14.15-14.45 uur

14.45-15.00 uur

15.00-15.30 uur

15.30-16.00 uur

16.00-16.30 uur

16.30-17.00 uur

17.00-17.15 uur

17.15-17A5 uur

17.45-18.15 uur

D raaiorgelmuziek

Nuts-Blokfluitclub

Kinderkoor "De Kerkuiltjes"

Sursum Corda

Ned. Herv. Kerkkoor
Wicjunond/V ierakker

Muwoin terhoorn blazers

Gemengd Koor
Wichmond/Vierakker

Vo^ns Dameskoor

Dansgroep "Knupduukskes"

SUCO Kwartet

Midwin terhoornblazers

Vordens Mannenkoor

Concordia

vanaf 17.45 uur
BOERENKOOL met WORST

Vanaf 17.45 uur kunt u op de Kerstmarkt tegen inlevering van een "Boerenkoolbon"
genieten van een heerlijk bord boerenkool met worst.
Deze bonnen zijn op de KERSTMARKT te verkrijgen voor de prijs van I 5,-.

De Vordense Kerstmarkt - EEN KLASSE APART
Het wordt weer gezellig! - U KOMT TOCH OOK?

Elbrink bloemsierkunst, Huitink groente-fruit, Jan Wiekart banketbakkerij, Tuunte modekleding,
Olde Smidse cafetaria, Welkoop gereedschappen-huish. artikelen, Vezo-Super supermarkt, Café de
Herberg, Hanny Morssinkhof Vorden, Demi Byou byouteriën, Rodenburg slager, Barendsen
doe-het-zelf/geschenkhuis, Schurink bakkerij, Sueters speelgoed-huish. artikelen, Oplaat bakkerij,
Ten Kate drogist, Fashion Corner kleding, Van Asselt bakkerij, Vlogman slager, Dijkerman
bloemist, Fa. Polman kunstnijverheid.

^enals v00r
Bto-**S^teïft- «*'°PdeK ' , FL£Üfl'-

9,75

'i*V«J

*e«S°*f̂l x|Ö^

Kaarsen
Kerstv

SPEELGOED
HUISHOUDEN
»<ADOSHOP

r/ydens de
KERSTMARKT
/n de vv/nfce/

Tegen inlevering van deze bon^

2e PANTY

1/2 PRIJS
g. Ga//eestr. 3

de kerstmarkt

ÏMORSSIHKHOF
gebrana

Heerlijke GRILLWORST

5,- per stuk
SCHWEINEHACKSE

9,90 per stuk



Kerstboom versieren
Zaterdag 14 december op de Kerstmarkt. Voor de jongens en meisjes tol
11 jaar is er weer het kerstboom versieren. Kr worden leuke prij/.en
gegeven voor de mooiste en origineelste bomen.
Tussen 13.30 en 15.30 uur mag de- boom versierd worden. Daarna word l
gekeken, wie de mooiste boom beeft versierden om l (i.00 uur worden de
prijzen dooide Kerstmannen uitgereikt.
Maximaal 20 jongens en meisjes kunnen meedoen. Opgave kunnen
jul l ie doen bij Wiin Polman, Dorpsstraat 22, tel. 1314 of op de Kerst-
markt vanaf ' l 3.30 uur bij de kraam van Polman.
Laat eens /ien boe kreatief j u l l i e z i jn! In ieder geval mogen jul l ie de
boom meenemen.

Bohfoitoch

6 december 1991:

TREKKING
ST. NICOLAASAKTIE

Vleespakketten
1. A. Westerik
2. W. Mokkink
3. Ree kers
4. H. Ru t ge is
5. G. 1 lammink
(i. Sanne ten Have
7. Mensink
8. B. Hiddink-Hietveld
(.). 1 1. Bosman

10. B.J.Oonk
11. P.Gosselink
12. H.K.Aalderink
13. B.Janssen
14. A. Wuestenenk
15. I I . Mombarg

Nieuwstad 5
Mosselseweg22
De Fluite5S
Vierakkersestraat 35
Zutphenseweg (>0
Kostedeweg3
Spiker77
Almenseweg3
VordensewegHO
HetKerspel2
Brinkerhof 28
Het Hoge 2
Horsterkamp 27
Koekoekstraat 23
Maalderinkweg4

V orde n
Vorden
Warnsveld
Vierakker
Vorden
Vorden
Warnsveld
Vorden
Hengelo (lid.
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vierakker
Vorden

Verrassingspakketten
1. H. Brummelman
2. P.Wiekart
3. J.H. Jansen
4. A. Oltvoort
5. RJ. Bleumink
(i. H.Swart
7. C^. Bouwmeister
H. H. J. Kggink Meyer
9. WilmaWeulen Kranenbarg

10. A. Kggink
1 1. Marie! Notten
12. I I . J. Boet s broek
13. A. van Alphen
14. W. Sessink
15. R. Groot Nuelend
K). H.J.Hissink
17. Huit ink
18. R. Berendsen
19. M.Siebelink
20. H.Jansen
21. B. Memelink
22. M. J. Wuestenenk
23. J.W. Kokkink
24. I larmsen
25. Mevr. Karelse
26. Betdie Lenselink
27. B.J. Kskes
28. M. v. Langen
29. f . Groot Wassink
30. 'Mokkink
3 1. (i. Kt uisselbrink
32. NienkeVel tman
33. M. J i m m i n k
34. lam. Huetink
,35. V. Kykelkamp
36. H.J.A. Ketteleri j
37. T. Plakkenberg
38. J. Batgeman
39. fam. Dijkman
40. J. I leuvelink
41. K. Klein Ham-veld
42. G.Abbink
43. ter Aves t
44. K. Kraxner
45. Wagenvoort

Wiersserbroekweg 5
Dorpsstraat 30
Mispelkampdijk 24
Hoetinkhof 203
HoetinkhofT85
BoshuiswegO
Hac kforterweg 1
B. v. Hackfortweg 15
Ruurloseweg 45
Zutphensevveg93
het Heyink3
Branden borchweg 6
Burg.Galleestraat23
Almenseweg 26
Onsteinseweg5
IJzerhorsi 4
Het Karspel 29
DeBongerd22
H.K.v. (ielreweg 30
Zuivelhof 21
Kh/erallee (ia
Strodijk 19
HetKJshof 12
Lindeseweg 1
Hoetinkhof 215
Schuttestt aat 20
Raadhuisstraat 28
Hoetinkhof 145
Zuivelhof 9
/.K. weg 76
Schoolltuisweg4
Sarinkkamp87
Hul /endi jk7
H. v. Bramerenstraat 1 1
Dr.G.Lulofsvveg20
Bachstraat 9

•Lankhorstersti aat 2 1
de H aar 2
Strodijk 25
Almenseweg Ui
Gan/esteeg 1
H. v. Bramerenstraat I 0
Klooster 10
MolenwegH
Dennendijk 12

Vorden
Vorden
Voiden
Vorden
Vorden
Vierakker
Wichmond
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Vorden
Votden
Vierakker
I lengcloGld.
Voiden
Vorden
Voiden
Almen
Vorden
Vorden
Vc >rden
Vorden
Vorden
Voiden
Vorden
Vorden
Baak
Voiden
Hengelo Gld.
Almen
Vorden
Vorden
/u tphen
Wichmond
Vorden
Voiden
Voiden
Voiden
Vorden
Warnsveld
Vorden
Warnsveld

Uitslag kleurwedstrijd St. Nicolaaskrant 1991
3 en 4 jaar
1. Ronald Helmink
2. MarloesBeck
3. IngeBokkers

Leeuwencamp 7
H e t G u l i k l O
Lankampweg3

Baak
Vorden
Vorden

5 en 6 jaar
1 . Marleyn Dijkman
2. ThijsLijf togl
3. Armanda H u u r n i n k
4. Maaike Weesjes

7 en 8 jaar
1. Hannelie Kortuyn
2. Mai ielle l'eters
2. Kim Veldhorst
2. Marti jn Dieseraad
3. Anke Nieuwenhuis
3. RobWeverink

l O t/m 12 jaar
1. Johannes Weslerink
2. Mar t ine Bul ten
3. Jorno v.d. Veen
3. AnnetJansen

Burg. Galleestraat 5(i
Almenseweg 19
Goviksweg 10
Kozakken laan 9

ScheggertdijkSS
Ruurloseweg 5 l
Singel S
Berend v. H.weg(>0
Galgengoorweg 7a
St.Janstraat 27

Deldenseweg 2
Sarinkkamp 54
Lammerhof 57
Storm v . 's-
Gravesandestraat l l

Voiden
Voiden
Steenc leren
Warnsveld

Almen
Vorden
l lengeloGld.
Vorden
Vorden
Kei j en borg

Vorden
I lengeloGld.
Warnsveld

Vorden

Bohfoitoch zegt de Achterhoeker als hij iets te horen krijgt wat hij
nooit had verwacht. Dat verklaart de naam voor een nieuwe Ach-
terhoekstalige band, deze samenstelling en deze muziek had nie-
mand verwacht. De groepsleden: Hans Keuper, Ferdy Jolij, Wil-
lem te Molder en Jan Manschot.
Hans Keuper trekt al sinds jaren
door Nederland en Duitsland om het
dialect te promoten in woord en mu-
ziek. Hans zingt en speelt op de mo-
nica. Het aparte geluid van z i j n ou-
derwetse 'monica' of boerentrekbar-
monic a is /eer kenmerkend voor de
muziek van de groep.
Ferdy Jolij speelt de (meestal) elek-
trieke gitaar. Hij heeft naam gemaakt
als de eerste gitarist van Normaal en
is mede componist van verse billende
grote Normaal hits. Ferdy heeft een
eigen stijl van spelen en dat is ook
duidelijk te horen in /.ijn composi-
ties.

Willem^re Molder op de basgitaar.
Willem heeft in verschillende band-
jes gespeeld maar het bekendst is hij
geworden door /ijn populaire spel
op de. Majdagmorgen bij Omroep
Gelclei^M 'verblijfplaats onbe-
kend'.

Jan Manschot op drums. Jan is veer-
tien jaar drummer geweest bij de
groep Normaal. Ook hij heeft veel
enaring in de muziekwereld. Jan
heeft, toen hij in Normaal speelde,
verschi l lende nummers geschreven
waarvan er enkele hits zijn geworden.

Alle vier de groepsleden compone-
ren, schrijven teksten in het Achter-
hoekse dialect en /ingen de door
henzelf geschreven teksten. De mu-
/iek is een mooie mengeling van
Ac htei hoekse folklore met Gajun en
/vdeco invloeden. Maar ook de Ierse
en Engelse volksmuziek is van invlo-
ed geweest op de nm/ic^fcn Bohfoi-
toch. De groep staat garant vooreen
avondje feest en plezier voor meerde.-
re generaties, voor jongen oud dus.

Op zondag 12 januar i 19^2treden ze
op in het Ludgerusgel^plv (zie ad-
vertentie).

Expositie Jacques Benoit
Het is langzamerhand een traditie geworden: iedere vijfjaar een
succesvolle tentoonstelling van het werk van Jacques Benoit,
beeldend kunstenaar en literator, ter gelegenheid van zijn resp.
75ste, 80ste en 85ste verjaardag. Begrijpelijk dat Benoit met grote
verwachting uitkeek naar zijn negentigste verjaardag, 25 decem-
ber, met een overzichtstentoonstelling en de presentatie van zijn
nieuwe gedichtenbundel 'Reikhalzend'. Helaas overleed Jacques
Benoit (ps. voor Jacques Bayer) onverwachts op 12 september,
maar de tentoonstelling en de bundel komen er als een postume
hommage aan deze veelzijdige kunstenaar. Vanaf vrijdag 13 de-
cember t/m 18 januari wordt in de bibliotheek, Dorpsstraat 3,
een overzichtstentoonstelling gehouden. De expositie is verzorgd
door ter zake kundige vrienden, die al eerder aan Jacques hun
hulp hadden toegezegd.

Uitslag Kruiswoordpuzzel Contact
Ie prijs: (i. van Amstel
2e prijs: 11. Boenink
3e prijs: H. Holmer

Galgengoorweg 15
Boshuisweg3
DeNutteler21

Voiden
Vierakker
Warnsveld

Tegelijk met de tentoonstelling /al
de nieuwe bundel 'Reikhal/.end' wor-
den gepresenteerd. Ken uitgave van
de Walburgpers, Zutphen. De bun-
del bevat vertaalde en oorspronkelij-
ke gedichten, geko/en door H. van
Kijk uit een grote selectie die Benoit
zelf geschikt had bevonden voor pu-
blikatie. H. van K i j k schreef Ook het
voorwoord voor deze bundel.
Ken bundel typische Benoitgedich-
ten, schijnbaar eenvoudig, een rijke
inhoud met weinig woorden, vast van
toon. Kr /uilen op de tentoonstelling
ook uitgaven van de schrijver te /.ien
/ i j n . Teksten gedrukt door Benoit
/.elf op / i jn degelpers en werk van
hem gedrukt door anderen. Hierbi j
maakt men kennis met / i jn l iefde
voor fraai drukwerk. Heel beperkt
/.uilen verse billende uitgaven nog te
koop / . i jn .

Jacques Benoit werd geboren te Lei-
den op 25 december 1901. Na het
Gymnasium te megen voltooide hij
/ijn filosofische en theologische s tu-
dies en werd in 1928 priester gewijd.
Tot / i jn 65ste jaar oefende hij / i jn
ambt uit in de /iel/org en als leraar in
de Nederlandse en Kranse taal.

Hij schreef tal van boekrecensies, es-
says, /ovvel op theologisch als literair
gebied, een aantal dichtbundels en
vele vertalingen uit Kranse, Duitse en
Engelse poe/ie, en hij vertaalde en-
kele Kranse romans.
Hij vond erkenning als schrijver door

de toekenning van een jaarlijks ere-
geld door W.V.C., door benoeming
tot lid van de Maa t schapp i j der Ne-
derlandse Letteren, en lidmaatschap
van de IT.N-Glub, een wereldbond
van schrijvers, opgericht in 1921 te
Konden.

Na zijn 50ste wordt hij actief als schil-
der en tekenaar. Hij neemt les bij be-
kende Haarlemse shcilders en expo-
seert na enige tijd in Amsterdam,
Hilversum en Haarlem. Hij onder-
zoekt de mogelijkheden van vele
technieken, potlood, houtskool, ink t ,
olieveif, aquarel, ets, monotype,
gouache, etc.
Na z i jn (i5ste jaar verlaat hij het werk
als pastor en trouwt met dispensatie
met Wil Kreulen, muzieklerares, die
hem heeft gesteund en gestimuleerd,
vooral in de laatste moeil i jke jaren
toen zijn gezondheid achteruit ging.
/ i j heeft z i c h ingespannen om zijn
werk bekendheid te geven en is de
stuwende kracht achter de/e ten-
toonstelling en de uitgave van de
bundel 'Reikhalzend'.

De laatste twint ig jaar van zijn leven
/ i jn vruchtbaar door een groot aan-
tal publikaties en nog veel werk dat
klaar l igt voor u i t g a v e - , /ijn beeldend
werk verstil t en hij raakt geboeid
door het abstracte, waarin hij het es-
sentiële tracht weer te geven. De ten-
toonstelling wordt geopend door J.
Opdam, een goede vr iend van de
kunstenaar.

DECEMBER:
l l ANBO, SoosDorpscentrum
l l HVG Wichmond, middag voor

ouderen
l 2 PCOB, Advent in de Wehme
12 Kerstviering KBC) in /a . i l

l Icrfkens
12 Kerstbakje maken Kloralia
12 KBOIJsselsenioren
l 3 Open Tafel, de Wehme
14 Kerstmarkt
14 Jubi leumuitvoer ingW.I .K.
15 Midwintenvandeling

Wildenborch
15 Kerstconcert Vordens

Mannenkoor in Vierakker
l (i ANBO, Klootschieten de

Goldberg
K) HVG dorp Vorden, Kerstavond
16 Vrouwenclub Medler, Kerst
l 7 ()pen Tafel, de Wehme
17 KPO Vorden
17 KPO Vierakker, Kerstavond
17 Soos Kranenburg, Kerstviering
1 7 NCVB, Kerstavond
l .S ANBO, Soos Dorpscentrum
18 11 V( i Wichmond, Adventsviering
18 Welf are Wehme, Kerst

contactmiddag
18 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,

Kerstfeest
l 9 Bejaaidensoos donderdagavond

Vierakker-Wic hmond. Kerstfeest
19 Kerst middag Bejaardenkring,

Dorpscent rum
19 HVGWildenborch , Kerstviering
20 Open Tafel, de Wehme

20 HSV „de Snoekbaars" afhalen
vergunningen in de Sporthal

21 HSV „de Snoekbaars" afhalen
vergunningen in de Sporthal

23 ANBO, Klootschieten de
Goldberg

24 Open Tafel, de Wehme
27 Open Tafel, de Wehme
28 Oudejaarsc tossloop, VR'I ( i de

H-Kastelenrijders
30 OlieboIlenaktieW.I.K.
30 ANBO, Klootschieten de

Goldberg
31 Open Tafel, de Wehme

JANUARI:
3 Open Tafel, de Wehme
6 Nieuwjaarsreceptie Gem. Vorden
(i Vrouwenclub Medler,

Kamerplanten
7 HVG Koffiemorgen Nieuwjaar
7 Plattelandsvrouwen Vorden,

Nieuwjaarskof f lemiddag
7 Soosmiddag Kranenburg
8 HVG Wichmond,

Nieuwjaarsavond
9 Bejaardenkring Dorpscentrum
9 NCVB Nieuwjaarswensenmiddag

15 Welfare, handwerken 'De Wehme'
16 HVG Wildenborch,

jaarvergadering
20 Vrouwenclub Medler le/.ing
2 l Soosmiddag Kranenburg
21 NGVB, Mevr. Hiddink

boekbespreking
22 HVG Wichmond,

jaarvergadering
23 Bejaardenkring Dorpscentrum
25 Toneeluitvoering Toneelgroep

Linde in Dorpscentrum
29 Welfare, handwerken 'De Wehme'

Politievaria GROEP VOKD1 N

3 December werd er aangi f te gedaan
van een inbraak in een horecapand
aan de Ruurloseweg in Kranenburg.
Kr werd een lu ik van de keidei open-
gebroken. Kr wordt niets vermist .

4 December werd aangi f te gedaan
van d i e f s t a l van een portefeuil le uit
een jas welke in een café aan de
Dorpsstraat hing. Ken nog onbekend
geldbedrag werd ontvreemd.

5 December vond er op de Schutte-
straal, nab i j de kruis ing met de Kos-
tedewegeen aanri jding plaats tussen
een personenauto en een ree. Het
dier overleefde de botsing n ie t , de
betrokken auto liep schade op aan de
rechtervoorzijde.
Kr werd ti jdens de Sinterklaasv iering
een handtas ontvreemd uit. peuter-
speelzaal Oten Sien aan hetjebbink.
In de tas /aten diverse waardepapie-
ren, sleutels , een porteinonnaie en
een girobetaalkaart .

7 December te 00.30 uur vond er op
het fietspad langs de Rondweg, l.h.v.
de Deldenseweg een diefstal met ge-
weldpleging plaats. Ken drietal kna-
pen van ongeveer 18 jaar dwongen
een 18-jarige jongen uit Warnsveld
/ijn bromfiets af te geven. Hierbij

werd het s lachtoffer meerdere malen
geschopt en geslagen. Ook / i j n 16-
jarige vr iendin moest hel ontgelden.
De bromfiets is de volgende middag
teruggevonden aan de Lankhorster-
s t raai . De politie ver/oekt eventuele
getuigen /ich te melden. levens
/.oekt de poli t ie de bestuurder van
een personenauto die kort na het
plegen van het f e i l met de s l a c h t o f -
fers heef t gesproken.

8 December werd in de t u i n van een
woning aan de I loe l inkhof een lan-
taarn aangetroffen die daar niet
thuishoorde.
In de berm van de Viei•akkersestraat-
weg te Wichmond werd een jong
reekalfje gevonden dat vermoedelijk
dooreen auto is aangereden.

10 December weid aan de Almense-
weg bij tuinwerk/aamheden 3 gra-
naatkoppen gevonden. De KOI) /al
e.e.a. onschade l i jk maken.

Het vuurwerk bezorgt nu al overlast
aan de huisdieren. Door de politie
zijn een vijftal honden naar het asiel
gebracht welke opgejaagd waren
door het knallen. De politie zal
nauwlettend toezien op het gebruik
van vuurwerk, zie ook het artikel.

Je bent een rand als je met
vuurwerk stunt
Nog even en we knal len weer feestelijk het oude jaar uit en het nieuwe in. Als
de klok twaa l f geslagen hee f t , ploppen binnen de c hampagnekurken en barst
buiten het vuurwerkgeweld weer los. l la l f Nederland stormt c lan met het glas
in de hand de straat op om ademloos omhoog te staren naar een ink t /war te
hemel vol gekleurde strepen, vonken en kna l l en . Iedereen heeft wel wat vuu r -
werk in huis. Al is het maar één v u u r p i j l of rotje.
Kn iedereen weet het; verkeerd omgaan met vuurwerk is erg gevaar l i jk . Je
hoeft het maar één keer mee te maken, en het is e c h t geen ver-van-je-bed-
show meer. Stel je voor: je vriendje steekt met een aansteker een te kort lont je
aan en kan met zwaar oogletsel naar het / iekenhuis worden gebracht. Dan
begrijp je pas hoe hel komt dat er ieder jaar weer honderden mensen met de
meest gruwel i jke venvondingen in het z iekenhuis terechtkomen. Op de eerste
plaats staan brandwonden, daarna komen afgerukte vingers, doofheid en oog-
letsel.
Als wc' de cijfers bestuderen, valt op dat een kwart van de slachtoffers uit
kinderen besta.it van 0-9 jaar. De meeste s lachtoffers ( I5'ï ) z i j n jongens tus-
sen de 10 c-n 18 jaar. / i j gaan vaak heel onverstandig met vuunverk om. omdat
ze indruk wil len maken op bun vrienden. Het is immers 'te gek' of 'onwi js
cool' als je laat zien dat je al lerlei gevaar l i jke dingen d u r f t .
Mc-t al die mogelijke gruwelijke gevolgen in het achterhoofd, l i j k t het afschie-
ten van vuunverk geen vrolijke, fees te l i jke gebeurtenis meer. Kn dat is hel j u i s t
wel. Voorzorgsmaatregelen, daar draait het om. Kn het in de galen houden
van voorschriften. Dan kan er naar hartelust worden geknald.

Hieronder volgen een a a n t a l voorschriften zodat de risico's van vuunverk
redelijk binnen de perken b l i jven :
- Koop alleen vuunverk van goede kwa l i t e i t en met een Nederlandse ge-

bruiksaanwijzing.
Lees de- gebruiksaanwijzingvan tevoren.

— Steek vuurwerk alleen aan met iets wat gloeit , zoals een brandende sigaar,
sigaret of een aansteeklontje.

— Steek geen vuurwerk aan de een beschadigde of gebroken lont heeft .
Steek weigeraars nooit opnieuw aan.
Steek elk vuurwerk apart aan. Vuunverk bundelen is levensgevaarlijk.
Steek vuurpijlen nooit in de hand af.
l o t slot, ruim na het afsteken zoveel mogelijkop straat de rommel op.

Wil t u meer weten over vuunverk, dan k u n t u gratis bellen naai de- Advies- en
Klachtenlijn van Stichting Consument en Veiligheid: 06-0220 220. Of
vraag gratis de folder 'Vuunverk' aan dooreen briefje te sturen in een envelop
zonder post/egel naar: S t i c h t i n g Gonsument en Veiligheid, Antwoordnum-
mer 170.35, 1000 SI. Amsterdam. de Rijksfxtlitii' Vonlt-ti
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GEMEENTEBEGROTING 1992.- TEKORT VAN F 290.000-
Op de begroting voor 1992 komen burgemeester en wethouders f 29(5.000, — tekort , / i j stellen de gemeenteraad v< >or
om dit tekort op te vangen door de lasten voor de burgers te verhogen. Ook /.etten burgemeester en wethouders
reseives in om nood/akelijke investeringen te kunnen uitvoeren. Met name het tarief van de Afvals tof fenhef f ing /.al
fors s t i jgen van t 180, — per aans lu i t ing naar f 291, — . Dit is een s t i jg ing van 64 procent. In 1993 /al de prijs voor het
verwijderen van a f v a l nog verder sti jgen tot f 33(>, — pei aans lu i t ing .
Burgemeesteren wethouders gaan onderzoeken of het mogelijk is om vooi eenpersoonshuishoudens een lager tarief
te hanteren.

De Begrafenisrechten /ui len in 1992 met 25 procent s t i jgen. Enkele jaren geleden heeft de gemeenteraad besloten
om het tar ief /odanig te verhogen dat hel begraven kostendekkend /o u /ijn. Het /iet er naar uil dat dit dooreen
kleinere verhoging van het tar ief in 1993 het geval /al / i jn .

De onroerendgoedbelasting s t i jg t in 1 993 met 3 procent, in tegenstelling tot vorige- jaren. Toen steeg de/e belasting
met 10 procent.

De rioolrechten h a n d h a a f t hel college op f 80, — per aans lu i t ing . In 1992 komt er in een gedeelte van het buitenge-
bied riolering, l Iet giondwaterbeschermingsgebied komt [iet eerst aan de beurt. Hiervoor /ouden de rioolrechten in
1992 al omhoog moeten, maar burgemeester eu wethouders hebben hic-ivoor nog een potje. De hondenbelasting
bl i j f t gel i jk aan 1991.

Door de invoering van toet is tenbelast ing on tvang t de gemeente in 1992 f 2(>.000, — . De Legesverordening /al
omhoog gaan met 3 procent, het inflatiepercentage. Door enkele kleine wijzigingen in de/e verordening denken
burgemeesteren wethouders l 7000, — meer te ontvangen.

!« UITBREIDING AAN-
TAL UREN BEROEPS

KRACHT
STICHTING WELZIJN

OUDEREN VORDEN

m Telefoon gemeente: 05752-7474.
M Telefax gemeente: 05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met wijdag 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.

De SVVOV groeit steeds meer in haar
rol van coördinator van diverse voor-
/ieningen w>or ouderen. Gebleken is
dat de he^Hpskracht te weinig uren
heeft om de /aak goed te kunnen
coördineren. Uitbreiding van het
aanta l uren tot in totaal 28 uur is
nood/akelijk. Het subsidie dient
daaivoor met f 13.000,— per jaar
omhoog ^B gaan tot in totaal

^HUURCONTRACT EN
HOGER SUBSIDIE

VOOR DE
BIBLIOTHEEK

Met ingang van 1990 is de- gemeente
geheel uit de bibliotheek teruggetre-
den. Daarom dient er nu een huur-
contract te komen voor de biblio-
theek. Het bestuur van de biblio-
theek moei thans een aantal /aken
voor / i j n rekening nemen, /oals in-
r i c h t i n g , schilderwerk centrale ver-
warmingsinstallatie en/.. Om dit te
kunnen betalen vraagt het bestuur
een jaarlijks extra sub^lie van
f 12.500,— en een eenma^B bijdra-
ge van f fi.5.000,—.

i l c - I bes tuur wil ook in 1992 de- in-
gang van de bibliotheek verbeteren,
omdat het voor ouderen eu^-handi-
capten moeil i jk is de biblicl^^ekin te
komen.

m*ARALLÊLVOORZIENING 1ANGS DE
RUURLOSEWEG

De aanleg van een veilige f ïe t svooi / ien ing langs de/c- weg staat hoog op het
ver langl i j s t je 1 van de gemeenteraad en van burgemeesteren wethouders. De
aanlegkosten dient de provincie (ielderland te betalen. Voor het maken van
een bestemmingsplan en voor hel geven van voorlichting /al de gemeente ook
kosten moeten maken.
De gemeenteraad heeft op 25 j u n i l 99 l al besloten om een onder/oek te laten
ins te l len naai 'een parallelvoorziening langs de Ruurloseweg.

f o

*SPAD LANGS DE WILDENBORCHSEWEG
Een ve i l ige lietsroute langs de Wildenbon hsewe-g is van belang voor het
woon- en werkverkeer, /c-ke-r voor de- schooljeugd en voor recreatie en toeris-
me. De gemeente- Loc l u - i . i heeTt al e-e-n bedrag hieivoor in hel investerings-
schema opgenomen, onder de- voonvaarde dat de provincie (ielderland voor
de- a a n l e - g v a i i he- l f ie tspad e-e-n subsidie ver le-e-n l van 75 proce-nl v a n de- koslen.
Op dit moment is over de subsidiever lening van de provincie (ielderland nog
nie ts bekend. Burge-meester en wethouders verwae h t c -n niet dat de provincie
voor l 99() subsidie- /.al ge-ven.
In 1994 /al de gemeente daarom pas s tar ten met e Ie planologise hè voorberei-
dingen (bestemmingsplan) . In de meerjarenbegroting stel len burgemeevster
en wethouders de- gemeenteraad voor om in dal jaar daaivoor f 50.000, — op
(e nemen.

dat al beschikbaar is voor vervanging
en nieuwe aankopen. De snel opeen-
volgende ontwikkelingen nood/aken
ele/.e toevoeging aan de voorziening.

UTOMATISERING
Burge-me-e-sk-i e-n we-thoude-rs wi l l e -n
f 165.000,— - toevoegen aan het geld

MLEIDING DOORGAAND VRACHTVERKEER

ii. »i/n/-wt<»i(It' <>f) kruispunt de HorsUrkamp-Ruurloseweg-Dorpsftraat-
Stationsweg.

Burge-me-eskTen we-lhouelers / . i jn van plan de/e- mini-rotonde in 1992 aan te -
le-ggen. Mei de- eigenaren van de gronden die daaivoor nodig / i j n vinden
onderhandelingen plaats over de overdracht eivan. Het bestemmingsplan is
al in hoogste ins tan t ie (de Kroon) goedgekeurd, /odra de mini-rotonde is
aangelegd is het fysiek mogelijk het doorgaande vrachtverkeer om Ie leiden.
De gemeenteraad /al hieivoor nog een verkeersbesluit moeten nemen. Ook
tegen dit besluit kan men in beroep. De ANWB heeft een plan opgesteld om
de- be-wegwij/eringaan lepasse-n.

h. herinrichting van het centrum.

Nadat de omleiding een feil is begint de her in r ich t ing van hel ce -n t rum. Flet
voorontwerp van he-t herinricht ingsplan, inc lus ief aanleg van e-e-n be-voor-
radingsweg, he-e-f l inmiddels ter in/age ge-legen. Op dit plan / i j n e-en aan ta l
reacties ingekomen. Bui geme-e'slcT en wethouders hebben waar mogelijk het
plan daarop aange-pasl .

c. hn <oorradingsweg.

Burgvineester e-n wethouders streven ernaar om begin 1992 een onlwerp-
bestemmingsplan voorde bevoorradhigsweg ter visie te le-gge-u.

d. kasten.

De- lolale koslen / i j n begroot op f 2.748.000,—. De p rov inc ie heefl een posi-
t i e - v e - beslissing genomen op het ver/oekvan de gemeente om een bijdrage- uit
de /ogenaamde knelpuntenpot stads- en dorpsvernieuwing. He-t subsidie- /al
maximaal 50 procent van de werkeli jk te maken kosten bedrage-n. Van hel
gewesi Mie iden IJssel kr i jgt de gemeente een bijdrage van f 30.000,—.

!• GEMEENTERAAD BEHANDELT OP 10 EN iv
DECEMBER 1W1 DE BEGROTING

Tijdens de/e- ve-i gade-ring /al onde-r ande-re- de- behandeling van de be--
groting 1992 e-n de- mc-ei jare-nbcgroting 1992-1995 plaatsvindc-n . Op
beide- dage-n begint de vergadering om h).30 uur , in het gemeentehuis.
Verdei staan nog op de agenda:

besteding bijdragen op grond van de Bijdrageregeling 1990 in tens i -
vering bij/ondere b i j s tand;

— rampe-np lan ;
- Ie w i j / i g i n g Beheersverorde-ningop de- begraafplaatsen;

volume-besluit 1992 VVe-t op de Stads-e-n dorpsvri 'nieuwing;
v a s t s k - l l i n g bestemmingsplan 'Builengehie 'd l 99 l n r. 2';

— subsidiering stichting Kinderopvang i.o.;
— a f s l u i t e n convenant sociale vernieuwing me-l hel Minis ter ie van Bin-

nenlandse- /aken;
— uitvoering Jeugdwei kgarantiewet;
— elektronisch bankieren;

eerste wijziging Legesverordening 1 9 9 1 ;
Legesverordening 1992;

— Verordening begrafenisrechten 1992;
— eerste- wij / iging van de verordening op de- l ief l ing e-n de- invorder ing

vanonroerend-goedbelastingen 1992;
— Verordening afvalstoffenheffing 1992.

fĵ ^£mMè'WpI^Tj£***"

ERBETERING SPORTVELDEN V. V. VORDEN
m
Uit een onder/oek van ele Nederlandse- Sport Federatie (N.S.F.) is gebleken
dat op hel hooldveld en het trainingsveld van de- voe-tbalvereniging Vorde-u
wateroverlast kan on t s t aan . De- N.S.F, adviseert de1 toplaag Ie renoveren. Per
veld kost dit f 22.500,—. Burgemeesteren wethouders stellen de- gemeente-
raad voorde- \ e - lde -n in l 992 Ie ivnoveren.

BI- UITBREIDING
HRANDKRANEN EN

PUTTEN
In het buitengebied / i j n 19 bi and-
kranen die ( l a te ien van voor 19<>0. In
1990 / i j n 5 nieuwe putten aange-
legd. Volgens de hieivoor bestaande
r i c h t l i j n e n moeien er nog 23 p u t t e n
bijkomen. Burgemeester en wethou-
ders stellen de gemeenteraad voor
hiervoor een bedrag op ie nemen
van (25.000,—.

BESTEMMINGSPLAN
BUITENGEBIED

VOOR VIERAKKER EN
WICHMOND

Het buitengebied dal in 1 989 van de
gemeente YVarnsveld is overgekomen
heefl een bestemmingsplan Bui ten-
gebied dat dateert van 1971. Burge-
meester en wethouders wil len hier-
voor een nieuw bestemmingsplan
maken. Hiermee is een bedrag ge-
moeid van f 180.000, — . Aan enkele
andere bestemmingpslannen /uilen
ook aanpassingen plaatsvinden.

dachl . Ondeiwe-rpen die het r i j k
p r io r i t e i t toekent / i j n :

/org voor goede en betaalbare
huisveslingvoor lager betaalden;

— kwalitatief goed woon- en leefmi-
lieu;
bevordering van eigen woningbe-
/ i t ;

— bevorderen van experimenten,
innovatie (vernieuwing) en ken-
nisoverdracht. Door hel nieuwe
beleid /.uilen de- geldstromen van
het rijk ook veranderen.

Voor burgemeester en wethouders is
het beheer van dr beslaande woning-
voorraad in relatie met de afname
van de nieuwbouwmogeli jkhedeii
van belang. Daartoe wi l len burge-
meester en wethouders een woning-
carthoteek opzetten.

OLKSHUISVESTING
m
In de r i jksno ta Volkshuisvesting iu ele
j a i e - n 90 krijgt ver ru iming van ele
mogelijkheden voor e-e-n ge-me-e-n le -
l i j k \olkhuis\esl ingbeleid veel aan-

AATRJ^(;ELEN
TEGEN HONDEN-

OVERLAST
De ge-me-ruk-raad kr i jg t e-e-n voorste-l
om l 5.500,— beschikbaar ie stellen
om maatregelen te t re-f le-n die- de-
overlast veroor/aakl door honden te-
ge-n moeten gaan. De gex lachk-n
gaan uil naar hei beschikbaar stellen
van e-en ruimmiddel (poep/akje). In
de Algemene plaatseli jke vciorde--
ning komt dan een bepaling dat
iedereen die- een hond u i t l a a t ver-
plicht is om e-en ruimmiddel bij / ie h
te hebben.
Voorl icht ing /al ook een belangrijk
onderde-el u i tmaken om ele honden-
overlast k-gen te gaan.
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.«NlEUWE START VOOR DE NEGENTIGER JAREN
VOOR HET ZWEMBAD 'IN DENNEN'

Burgemeester en wethouders vinden het zwembad een basisvoorziening. Dit
betekent dat het zwembad van groot belang voor Vorden is. Andere basisv < >< >r-
zieningen zijn de bibliotheek, de sporthal en het dorpscentrum. Het zwem-
badbestu ur heeft een beleidsnota opgesteld waarin aangegeven een aantal
scenario's om het bad in de toekomst te behouden. Burgemeester en wethou-
ders willen nu reeds met de financiële consequenties daarvan rekening hou-
den. Volgens het zembadbestuur is een jaarlijkse verhoging van het subsidie
nodig tot een totaalbedrag van f240.000,—. dit houdt vooreerst een stijging
van het subsidie van f 78.000,— perjaar in.
Aan de reserve, het spaarpotje voor de basisvoorzieningen, willen burgemees-
ter en wethouders f 10.0,00,— per jaar toevoegen De reserve bedraagt thans
f50.000,—.

DAK SPORTHAL

Al jaren lekt het dak van de sporthal. Gelijktijdig met de bouw van de laatste
hal is al getracht een oplossing te vinden voor de lekkages van het dak van de
sportzaal. Dit heeftjammergenoeggeen resultaat gehad.
Om uiteindelijk afdoende verbeteringen aan te brengen stellen burgemeester
en wethouders voor om f 175.000,— beschikbaar te stellen. Een adviesbureau
krijgt eerst opdracht om een onderzoek in te stellen naar het dak.

ESERVESEN
VOORZIENINGEN

De gemeente heeft voor een groot
aan ta l zaken geld gereserveerd. Hier-
onder s taat een globaal overzicht hoe
groot en waaivoor deze gelden ge-
spaard z i jn .
Aan reserves heeft de gemeente een
bedrag van f 5.510.000,—. Dit be-
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UITGAVEN IN
PERCENTAGES

d rag is onder andere bestemd voor:
— gemeentelijke accommodaties
— omleiding verkeer
— investeringen basisvoorzieningen
— gemeenterekening
— nog te bestemmen reserve
— algemene reserve
— algemene reserve grondbedrijf.

Voor diverse voorzieningen is een to-
taal bedrag van f 6.877.000,— be-
schikbaar. Het gaat daarbij om uitga-
ven vooronder andere:

— gemeentehuis,
— ambtswoning burgemeester,
— automatisering

—. taxatiekosten onroerend goedbe-
lasting

— brandweer
— wegen
— onderwijs
— bibliotheek
— tennisgebouw
— gemeentelijke monumenten
— welzijn en minimabeleid
— graven
— milieu
— bestemmingsplannen
— materieel gemeentewerken
— verlichting
— gladheidsbestrijding.
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!• VoOR HET JAAR 2005
RIOLERING IN HET

BUITENGEBIED
Di- Grontmij heef t een beleidsplan
opgesteld en daarbij een aanzet ge-
geven voorde aanleg van riolering in
het buitengebied. De totale uitvoe-
ring van dat plan kost
f 13.200.000,—. In totaal dienen er
634 aansluitingen te komen.
In overleg met de Waterleiding Maat-
schappij Oost-Gelderland komt het
grondwaterbeschenningsgebied het
eerst aan de beurt. Hierbij gaat het
om 72 aansluitingen. De Waterlei-
dingmaatschappij geeft hiervoor een
subsidie van 25 procent, de provincie
geeft een bedrag van f 121.250,—.
Een fors bedrag dient de gemeente
derhalve zelf te betalen. Hierdoor
gaan de rioolrechten in 1993 met
ongeveer f40,— omhoog.
Aanleg van riolering is ingevolge het
lozingsbesluit riolering noodzake-
lijk, aangezien anders de burgers te
maken krijgen met hoge onderzoeks-
en aanlegkosten.

^« UITVOERING JEUGD-
WERKGARANTIE-

WET
De regering wil met de uitvoering
van deze wet langdurig werkloze jon-
geren aan een baan helpen. De uit-
voering van dit plan is in handen ge-
steld van een intergemeentelijk pro-
ject 'werkgelegenheidsinitatieven De
Graafschap'. De begroting van deze
organisatie heeft een tekort van
f 99.500,—. Vorden dient hieivan 4
procent voor zijn rekening te nemen.

MPENPLAN VOOR
VORDEN

Het rampenplan is een organisatie-
plan daün grote lijnen aangeeft hoe
de i am^»)estrijding in de gemeen-
te is georganiseerd.

ledere gemeente moet een rampen-
plan hebben voor grote calamiteiten.

Vorden heeft er al een. Op grond van
de Rampenwet moet er echter een
nieuw plan komen. De gemeente-
raad krijgt thans het plan ter vaststel-
ling aangeboden. Nadat het plan is
vastgesteld kunnen burgemeesteren
wethouders met de verdere invulling
ervan starten. In voorbereiding z i jn
zogenaamde rampbestrijdingsplan-
nen. Voor objecten in Vorden die een
hoog risico hebben dat er een cala-
miteit gebeurt, moeten van te voren
plannen komen hoe dergelijke ram-
pen te bestrijden.
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Ju- OPKNAPBEURT
DORPSPOMP OP

HET MARKTPLEIN
Gelijktijdig met de herinr icht ing van
het dorpscentrum krijgt de clorps-
pomp een opknapbeurt. Gelet op de
plaatsing van het V. V'. V. gebouw en
de vele toeristen die op het markt-
plein komen is een werkende dorps-
pomp een goede ondersteuning van
de functie van het marktplein.
De kosten voor de opknapbeurt be-
dragen l 6000,— .

OCIALE VERNIEU-
WINGSGELDEN NAAR

KINDERDAGOPVANG
Van het rijk ontvangt de gemeente
geld voor sociale vernieuwing. De ge-
meente kan thans een liedrag van
f31.790, — besteden. ^H^emeester
en wethouders stellen de gemeente-
raad voor om dit bedrag te besteden
aan het kinderdagverblijf. Op rede-
lijk korte termijn denkt het college
om met de bouw te kutuien begin-
nen.

unjoe

!« STADS- ENDORP&
VERNIEUWING,

Voor 1992 krijgt de gemeente een
bedrag van f 226.100,— via de pro-
vincie ten behoeve van stads- en
dorpsvernieuwing. Hiervoor is een
meerjarenplanning gemaakt. Burge-
meester en wethouders stellen de ge-
meenteraad voor om het geld vol-
gens die meerjarenplanning te ver-
delen. Dit verdeling ziet er als volgt
uit:
— woningverbetering f50.000,—.
— monumenten en herstel rieten

daken f65.000,—.
— omleiding doorgaand vrachtver-

keer 1 1 l 1.100 —

ESTEMMINGSPIJ^N
VOOR MANEGE AAN

DE LARENSEWEG
Teneinde het mogelijk te maken dat
aan de Larenseweg een binnen ma-
nege komt, stellen burgemeester en
wethouders de gemeenteraad voor
om de bestemming daarvoor aan te
passen.

Teneinde de binnenmanege voor het
oog af te schermen brengt de eige-
naareen beplantingsstrook aan.

m* R ECHT OP WERK
VOORJONGEREN

De Jeugdwerkgarantiewei geeft ge-
meenten de verplichting om jonge-
ren na 6 maanden van werkloosheid
een zogenaamde werkervarings-
plaats aan te bieden. Deelname voor
jongeren is in 1991 verplicht indien
binnen 6 maanden of uiterlijk na een
jaar van werkloosheid geen baan is
gevonden. Dit geldt voor jongeren
van 16 en 17 jaar en schoolverlaters
v a n 18 tot en met 20 jaar. Willen de
jongeren niet meewerken dan zijn de
gemeenten verplicht de jongeren uit

te sluiten van een uitkering. In de
volgende jaren loopt de leefti jd waar-
op men verplicht is hieraan deel te
nemen op. In 1998 geldt het voor
schoolverlaters tot en met 26 jaar.
Voor niet schoolverlaters komt de
leeftijdsgrens te liggen bij 20 jaar in
1993.

Vorden heeft de ui tvoering van
de Jeugdwerkgarantiewei onderge-
bracht bij de s t i ch t ing werkgelegen-
heids ini t ia t ieven 'De Graafschap'. De
gemeenten Gorssel, Loc hem, Warns-
\ c l c l en /utphen hebben dit even-
eens gedaan. Bij plaatsing zullen de
jongeren een intensieve begeleiding
krijgen. Uiteindelijk is het de bedoe-
ling dat zij een normale baan krijgen.

De gemeenten moeten de kosten van
de ui tvoer ingvan de Jeudwerkgaran-
tiewet betalen. Voor Vorden betekent
dit dan dat voor 1992 een bedrag van
l 1000, beschikbaar moei komen.

ONDENPOEP
Burgemeester en wethouders ont-
vangen regelmatig klachten over
overlast die hondenpoep veroor-
zaakt. Ook rolstoelgebruikers heb-
ben veel last hiervan. Ondanks het
feit dat er aanduwringen aan de rol-
stoel zitten is het toch vaak onvermij-
delijk dat met de handen de wielen
aangeraakt worden, t ' zu l t begrijpen
dat dit bijzondei- irriterend is.
/org er derhalve voor dat uw hond
u i t s l u i t e n d in de goot poept en als dit
niet gebeurt, zorgt u er dan voor dat
het in de goot terecht komt.

m*NlEUWE PASPOORT-
WET OP I JANUARI

1992
Door de invoering van de nieuwe
Paspooi twet op l januari 1 ( .) ( .)2 ver-
anderen er een aantal zaken.
De leeftijd waarop kinderen kunnen
worden bijgeschreven in een reisdo-
cument van de ouders gaat vanaf l
j anua r i 1992 van l 2 jaar naar 16 jaar.

Ook is l ie t na l januari 1992 moge-
lijk om kinderen tot l 6 jaar in de reis-
documenten van beide ouders bij ie
schrijven. Voor jongeren tot l (i jaar
is het mogelijk om een toei i s lenkaai t
te verkrijgen tegen een speciaa l
jeugdtarief. Met zo'n toei islenkaart
kan in b i j n a al le landen van Kuropa
worden gereisd.
Ken andere verandering is dat vanaf
l apri l 1992 het reizen op een verlo-
pen paspoort niet meer mogelijk is.
Verlengen van een reisdocument kan
na l j anua r i 1992 al niet meer. l 1

moet dus al t i jd over een geldig reis-
document beschikken, ook b innen
de EEG.

Het teruggeven van ongeldig ge-
maakte re isdocumenten bl i j f t be-
perkt tot die gevallen, waarin het
reisdocument een nog geldig v isum
of een nog geldige bui tenlandse ver-
b l i j f s t i t e l bevat;
reisdocumenten kunnen n ie t meer
worden verlengd, dit geldt nu al voor
alk- reisdocumenten;

In de Paspoortwei is het recht op een
reisdocument voorde Innge i vastge-
legd. Alleen nog op gronden die in
de wet staan vermeld kunnen reisdo-
cumenten worden geweigerd of ver-
vallen verklaard.

; MOOI MEEGENOMEN
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• HuiSVUIL IN DECEMBER

GROFVUIL

Op 30 en 31 december haalt de inzamelaar hel grof h u i s v u i l op. Hij begint op
de 30e, de 31e heeft hij gepland als uitloopdag indien hij het grof v u i l op de
30e niet allemaal op kan halen. Als u grof h u i s v u i l hebt k u n t u dit opgeven tot
dinsdag 21 december l 2.00 uur bij het gemeentehuis, telefoon 05752-7474.

KERSTBOMEN.

Kerstbomen haalt de inzamelaar 6 en 7 j a n u a r i op. Ook h ie rb i j is 7 j anuar i
gepland als uitloopdag. In de bebouwde kom Vorden hoeft u nie ts te doen om
de kerstboom opgehaald te krijgen. In het buitengebied moet u even het
gemeentehuis bellen als u een kerstboom wil t laten ophalen. Telefoon:
05752-7474.

CONTAINERS.

In week 52 (23 tot en met 29 december: geen huisvüilinzameling.

Dinsdag 31 december 1991 inzameling h u i s v u i l in de grijze container in de
bebouwde kom.

Donderdag 2 januari 1992 inzameling h u i s v u i l in de grijze container in het
buitengebied.

Op 8 en 9 j anua r i 1992 leegt de inzamelaar weer de groene containers. In
1991 worden deze het laatst op l l en 12 decembei geleegd.

'IJZIGING BEHEERSVERQRDENING BEGRAAF-
PLAATSEN

Op de algemene begraafplaats is een speciaal gedeelte gemaakt voor ba in- en
kindergraven. In de beheersverordening is dit nog niet opgenomen, vandaar
dat deze aanpassing behoef t . Ken andere aanpassing van de behecrsverorde-
ning is dat t hans d u i d e l i j k beschreven staal dal iedereen die het recht op een
graf hee f t jaarlijks onderhoudsrecht moei betalen. Hei jaar l i jks recht gaat
grotene leels naar het algemeen onderhoud van de begraafplaats.

««««««««««««««««««««««««««««««•c



UBSIDIE VOOR STICHTING KINDEROPVANG,

Dit diverse onderzoeken bl i jk t dat er een duidelijke behoefte aan kinderop-
vang is. De vraag naar kinderopvang zal nog toenemen doordat kortgeleden
regelingen voor ouderschapsverlof en verlengd zwangerschapsverlof zijn in-
gevoerd. Ken logisch vervolg daarop is kinderopvang. Hierdoor kunnen met
name vrouwen aan het arbeidsproces b l i jven deelnemen. Om eenoudergezin-
nen niet in een achterstandsituatie te laten komen is het ook nodig dat er
kindei dagopvang komt. Voor Vorden geldt dat er sprake is van vergrijzing.
Kinderdagopvangkan jonge gezinnen in Vorden houden.
De gemeenleraad heef t al eerder besloten om geld beschikbaar te stellen voor
het bouwen van een kinderdagverblijf. Kr is al een goedgekeurd schetsplan.
Burgemeester en wethouders verwachten gel i jk t i jd ig mei het schoolseizoen
l 992/ 1993 mei kinderopvang te kunnen starten, zowel dagopvang als bu i t en -
schoolse opvang.

Hel bestuur van de Stichting in oprichting verzoekt burgemeester en wethou-
ders nu om een subsidie voor de exploitatie van het kinderdagverblijf (perso-
neelskosten, huisvestingskosten en dergelijke). Na aftrek van inkomsten, de
eigen ouderbijdragen, is een subsidie nodig voor 1992 van f 81.355,—. Voor
1993 zal het subsidie ru im 190.000,— moeien bedragen, voor 1994 ruim
(200.000,—.

Van hel r i j k on tvang t de gemeente gelden voorde kinderdagopvang. Naar het
zich t hans laat aanzien on t s t aa t er in l 994 een tekort van f 93.995,—.

Ingevolge hel bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kunnen belangheb-
benden binnen dertig dagen na het
verlenen van de vergunning bij het
college van burgemeester en wet-
houders een bezwaarschrift indie-
nen.

• PREEKRECHT VOOR
BURGERS TIJDENS

DE RAADSVERGA-
DERING

In het nieuwe reglement van orde
voor de gemeenteraad is een spreek-
recht voor burgers opgenomen. Hel
doel hieivan is om burgers meer bij
het publiek Ie betrekken. Dit kan
door de gelegenheid Ie bieden om
opmerkingen te maken, informat ie
te geven of Standpunten uiteen te
zetten bij de gemeenteraad.

Het spreekrecht is wel aan enkele- re-
gels gebonden. Het inspreken is niet
toegestaan over ondeiAvei pen die op
de agenda staan. HieiAoor geldt een
spreekrecht tijdens de commissiever-
gaderingen, die in de regel twee we-
ken voor de raadsvergaderingen
plaatsvinden. Maximaal mag men 5
minu ten inspreken aan het einde van
de raadsvergadering.

FDEKKING
MESTBASSINS

Agrariërs, die voor l j u n i 1987 een
mestbassin hebben gebouwd moeien
de/e u i t e r l i j k l januari 1992 van een
afdekking hebben voorzien. Dit slaat
in de Algemene Maatregel van Be-
s tuur Meslbassins, een regeling van
hel r i j k . Al le bedrijven waarop die re-
gel van toepassing is hebben h ier-
overal bericht ontvangen.
Voor bedrijven die meslbassins ge-
bouwd hebben na l j u n i 1987 geldt
dat de aldekvei pik hl ing ingaat mei
ingang van l j a n u a r i 1995 (opslag
varkensmest ) en l j anuar i 2000
( i undveemes l ) . Voor nadere infor-
mat ie k u n t u contact opnemen met
de afdel ing ru imte l i j ke ordening Ier
gemeentesecretarie.

OUW-ENKAP-
VERGUNNINGEN

Op 3 december 1991 hebben burge-
meester en wethouders bouwvergun-
ning verleend aan de heer J . ( i .M.
Roelofs-leisink, Riethuisvveg 3 te
Vorden, voor het bouwen van een
lai idbouwwerktuigen loods annex
paardenstal op het perceel Riethuis-
weg3 te Vorden.

Aan de heer D. ( .o t ink , Rum losevveg
124 te Vorden is vergunning ver-
leend voor het kappen van l popu-
lier en l esdoorn op hel perceel
Ruurloseweg 124 te Vorden, onder
oplegging van een herp lan tp l ich t
voor l esdoorn.

Aan de gebrs. Klein Winkel , Beunk-
stege 2 te Vorden is vergunning ver-
leend voor het kappen van 2 eiken
aan de /elledijk en hel a fze t t en van
500 m- bosplantsoen aan de Hoge-
slagdijk te Vorden.

IEUW/AARS-
RECEPTIE OP

6 JANUARI 1992
Burgemeester en wethouders hou-
den de gebruikelijke nieuwjaarsre-
ceptie op maandag ("> januari 1992
van 20.00 tot 21.30 uur in het ge-
meentehuis. Iedereen is van harte
welkom.

!» GEEN GEMEENTE-
BULLETIN ONTVAN-

GEN? BEL HET
GEMEENTEHUIS!

Maandelijks geef 11 de gemeente een
pagina uit die in de gehele gemeente
huis aan huis verspreid wordt. Heeft
u een of meerdere malen de/e pagi-
na niet ontvangen, neemt u dan even
contact op met het gemeentehuis.
Wij zorgen er dan voor dat u maan-
delijks de pagina wel in de bus krijgt.
Voor 1902 /iet het schema er voorlo-
pig als volgt uit:
-22/23 januari
- 19/20 februari
- 25/2C> maart
- 22/23 april
-20/21 mei
- 24/25juni
- 19/20 augustus
— 23/24 september
-21/22 oktober
- 18/19 november
- l G/ 17 december.

De eerstgenoemde da tum geldt voor
de bebouwde kom Vorden, omdat de
verspreiding daar met bezorgers
plaatsvindt,de tweede datum geldt
voor het buitengebied, daar ontvangt
u de pagina over de post.

J!» OMRUILEN GROENE
CONTAINERS

MOGELIJK!!

Indien u een grote groene container
wilt (een 240 li ter container, even-
groot als de grijze container) dan
k u n t u dat doorgeven aan de a fde l ing
r u i m t e l i j k e ordening. Mogelijk di t
jaar nog zal dan de omrui l ing plaats-
vinden. Ook kunt u er een of'meer
groene containers bijbestellen. Mo-
gelijk zullen binnenkort ook grote
composteerbare zakken voorde 240
li ter groene container in de handel
komen.

;• OVEREENKOMST SO-
CIALE VERNIEU-

WING MET BINNEN-
LANDSE ZAKEN

Sociale vernieuwing is erop gericht
om de positie te verbeteren van men-
sen die in een achterstandspositie
zijn geraakt of"dreigen ie raken. Het
gaal daarbij mei name- om samen-
hangende problemen van maat-
schappel i jk isolement, onveiligheid
in de buur t , langdurige werkloosheid
en dergelijke. De regering is v a n me-
n ing dal de gemeenten hierin een
centrale rol kunnen spelen en stelt
hiervoor geld beschikbaar door het
samenvoegen van afzonderlijke uit-
keringen.

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om met het
r i jk een overeenkomst af te s lu i ten.
Het geld dat dan b innenkomt den-
ken burgemester en wethouders te
besteden aan:
— bijzondere controle op sociale

uitkeringen;
— WWV a k t i v ileiten op sociaal cul-

tureel vlak;
— starlgelden banenpool (jeugdige

langdurig werklozen aan een
baan helpen);

— uitvoeringskosten jeugdvvei kga-
rantiewet;

— woonconsumenten;
— basiseducatie.

f G•EMEENTEGIDS
In 1990 is de laatste gemeentegids
uitgebracht. Veel gegevens die daar-
in /ijn opgenomen z i jn niet meei ak-
tueel. Burgemeester en wethouders
z i jn van plan om omstreeks mei 1992
een nieuwe gemeentegids uil te
brengen. De werkzaamheden daar-
voor vergen zoveel tijd dat nu reeds
moet worden begonnen met de voor-
bereidingen. Verenigingen en in-
stanties vragen we nu om, indien de
gegevens in de gemeentegids 1990
niet meer kloppen of gegevens niet
/ i jn opgenomen, de- j u i s t e gegevens
zo spoedig mogelijk schriftelijk door
te geven aan de afdel ing Algemene
/aken. Voor nadere i n f o r m a t i e kan
koniakt worden opgenomen met de
heer (i. Wolsink (afd. Algemene Za-
ken), tel. 05752-7474.

Ju" GEMEENTEHUIS GESLOTEN OP VRIJDAG
27 DECEMBER

()p vrijdag 27 december is het gemeentehuis gesloten. ()p 30 en 3 l december
is de ambtelijke bezet t ing min imaal . Wij verzoeken u hiermee rekening te
houden.

OOI MEEGEÏVOENC

ms^^è^^M^^^y^^^wT

ANSLAG GEMEENTELIJKE BE/ASTINGEN

('ilslt'l van betaling.

Op 3 l oktober 1991 heeft u de aanslag gemeentelijke belastingen 1991 ontvangen. De vena lda tum van de/e aanslag
is 31 december 1991. Als u de belastingaanslag niet binnen de gestelde' termijn kunl voldoen, bv. bij t i j d e l i j k e
betalingsproblemen, dan kan ui ts tel van betaling een oplossing bieden. Ook is het mogelijk om de aanslag in
meerdere termijnen te voldoen. Voorliet H e f f e n van een betalingsregeling kunl u contact opnemen met de afdel ing
financiën van het gemeentehuis. Telefoon 05752 - 7429 (dooi kies-nummei).

Kwijtschelding.

Als u een laag inkomen hee f t , en u niet in staal beul de aanslag gemeentelijke belastingen te betalen, dan komt u
misschien voor kwijtschelding van de aanslag gemeentelijke belastingen in aanmerking.
In eerste i n s t a n t i e komen in aanmerking diegenen die in 1991 kwijtschelding van de onioerend-goedbelaslingen
hebben ontvangen. Hiervoor moet u een verzoek indienen bij de ontvanger der r i jksbelas t ingen. Ken verzoek om
kwij t sche ld ing voor de aanslag gemeentelijke belastingen 1991 ( a f v a l s t o f ' l e n h e f f i n g , rioolrecht, hondenbelas t ing)
moet u voor 3 l december^^l indienen bij de af del ing f inanciën , /odrade beslissing van de on tvanger dei r i j ksbelas-
t ingaan u wordt meegcde^pl stelt u de gemeente hieivan in kennis. Aan de hand van de beschikkingvan de on tvanger
dei rijksbelastingen beoordelen burgemeester en wethouders of u in aanmerking komt voor kwij tschelding van de
gemeentelijke belastingen.

Minimabeleid.

Naast een betaIingsiegeliW^>l k w i j t s c h e l d i n g van belast ing is ernog een regeling van belangvoorde belastingen, n l .
een legemoelkomingop grond van hel gemeente l i jk minimabeleid .
De belastingdienst hee f t de nonnen die aan kwijtschelding worden gesteld zodanig verscherpt, dat veel mensen niet
meer in aanmerking komen voor kwijtschelding. Voor de gemeenleraad is d i t aanleidin 'g geweest om naast de kwijt-
schelding een gemeentelijk minimabeleid ie voeren. Op grond van hel minimabeleid kan men eventueel een tege-
moetkoming krijgen in de gemeentelijke belast ingen.
Om vooreen tegemoet kom ing i n aan merking te komen dient men in alle gevallen een beslissing van de kwijtschelding
vandeonioeiend-goedbelaslingen in Ie leveren.

Nadere in l icht ingen kun t u krijgen op de afdeling financiën, telefoon 05752-7429 (dooi k iesnummci) .

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met
ingang van vrijdag 13 december 1991, gedurende een
maand, voor een ieder ter gemeentesecretarie, afde-
ling Ruimtelijke Ordening c.a. (koetshuis), ter inzage
ligt het door de gemeenteraad in zijn vergadering van
26 november 1991 (ongewijzigd) vastgestelde be-
stemmingsplan 'Buitengebied 1989, nr. 4'.

Voornoemd plan de beoogt de vestiging mogelijk te
maken van een tuincentrum aan de Ruurloseweg on-
genummerd (voormalige kwekerij Spiegelenberg).

Vorden, 12 december 1991.
De burgemeester voornoemd,
E.J.C.Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat van-
af vrijdag 13 december 1991 voor een ieder ter ge-
meente-secretarie ter inzage ligt het door Gedepu-
teerde Staten van Gelderland bij hun besluit d.d. 25
november 1991, no. RG91.47991-RWG/G5208 on-
herroepelijk goedgekeurde bestemmingsplan 'Het
Hoge 1990'.

Dit plan heeft betrekking op de wijziging van de be-
stemming van een perceel grond aan Het Hoge 7 in
een bestemming tot woningbouw met een mogelijk-
heid voor de uitoefening van een vrij beroep.

Vorden, 12 december 1991.
De burgemeester voornoemd,
E.J.C.Kamerling.
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GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat het
college van Burgemeester en wethouders voorne-
mens is om met toepassing van het bepaalde in artikel
17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, voor de
periode tot 1 november 1992, vrijstelling te verlenen
van de bepalingen van het bestemmingsplan 'Buiten-
gebied 1990, nr. 2 en aanvullende voorschriften be-
stemmingsplan Buitengebied 1982'.

Dit ten behoeve van een verzoek daartoe van Dostal
Aannemingsbedrijf b.v., Onsteinseweg 20, alhier in
verband met het tijdelijk geplaatst hebben van een
romneyloods op de percelen kadastraal bekend ge-
meente Vorden, sektie D, nrs. 2213 en 2214 (ged.),
plaatselijk bekend Onsteinseweg 20, alhier.

De op het verzoek betrekking hebbende stukken lig-
gen tot en met 27 december 1991 ter inzage ter ge-
meente-secretarie, afdeling Ruimtelijke Ordening c.a.
(Koetshuis).
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
schriftelijke bezwaren indienen tegen dit voornemen
bij het college van Burgemeester en wethouders.

Vorden, 12 december 1991.
De burgemeester voornoemd,
E.J.C.Kamerling.

•

•

•
•
•
•

1

1

1
1
1

•

•
• _

GEMEENTE
VORDEN
NIEUWJAARSRECEPTIE

Op maandag 6 januari 1992 houden burgemeester en
wethouders de nieuwjaarsreceptie van 20.00 uur tot
21.30 uur in het gemeentehuis. Iedereen is van harte
welkom.



OCCASION
SHOP

* AUDIO
* VIDEO e.d.

VOLOP KEUZE

ZIE ONZE ETALAGE

Zutphenseweg 8
(achter Muziekboetiek)

VOOR INLICHTINGEN:

HBMIMli
VER VOORUIT

IN BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8
7251 BB Vorden

Telefoon 05752-1000
Eigen technische dienst

Bus bestellen?
Harren bellen!
Busgrootte: 9, 20, 40, 50, 54,
58 en 63 personen.

Havi voorheen GTW-reizen

J.L. HARREN
Tel. 05758-1334

Zo'n fijne warme
half wollen

onderblouse koopt
u bij

a/d Zutphenseweg.
in Vorden

GEVRAAGD
perl juli 1992:

LEERLING
KAPPERS(STERS)

voor onze salons in
Vorden (05752) 1215
Dieren (08330) 22109

J I M H E E R S I N K
H A A R M O O E

EEN BETER
MILIEU

BEGINT BIJ
JEZELF

Maandag 23 december

t/m

vrijdag 3 januari 1992

is ons kantoor

GESLOTEN
Administratie- en

Belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK
Raadhuisstraat 22,7251 AB Vorden, Telefoon (05752) 1455, (05753) 3274

Markt 23-1,7101 DA Winterswijk, Telefoon (05430) 19067

Voor spoedgevallen kunt U kontakt opnemen met:
dhr. Sprukkelhorst, tel. (05752) 2138 of dhr. Wanders, tel. (05753) 3274

HENGELOSE

Met optreden van het Ulfts mannenkoor, Citergroep 's-Heerenberg, diverse
kinder en volwassen koren, Kerstman in arreslee, huif karrit voor de kinderen.
Met glühwein, snert en boerenkool met worst, vele stands, levende kerststal

en natuurlijk veel gezelligheid.

Aan alle varkenshouders,

Het bestuur van de varkenshouderijkern 'Zelhem e.o./IJsselstreek' nodigt u uit
voor het bijwonen van een lezingencyclus:

AGRARISCH HECHT
(Dagelijkse praktijk van een plattelandsnotaiis)

DATA — dinsdag 10 december 1991
— dinsdag 14 januari 1992
— dinsdag 18 februari 1992
— dinsdag 17 maart 1992
— dinsdag 7 april 1992

Te bespreken onderwerpen zijn o.a.:
- Erfrecht
- Successie en schenkingen
- Maatschappen
- Bedrijfsopvolging etc. etc. etc.

Lokatie : Witte Paard te Zelhem
Aanvang : 20.00 uur
Einde : 22.30 uur

Spreker voor alle avonden zal zijn Mr. A. Schellenbach, notaris te Hengelo
Gld. Deelname aan deze interessante avonden is kosteloos. Wij hopen U te
mogen begroeten!

Het bestuur van de varkenshouderijkern
'Zelhem e.o./IJsselstreek'

KERSTMARKT
met

Kerstbomen
vanaf

Coniferen in pot
vanaf _ Oj5O

Kerststukjes - Kerststerren
Kamerplant - Kerstartikelen

(voor om en in de Kerstboom)

Kerstgroen - Graftakken
enz. enz. enz. enz. enz. enz.

Tot ziens bij:

WORDEN
Ruurloseweg 65" Vorden Tel. 05752-3671

Uw kerstboom wordt door ons gratis ingepakt,
zodat deze schoon en makkelijk te vervoeren is.

12-13-14dec.
SUPERSTUNT

ALLE
RIEKER

DAMES en HEREN
SCHOENEN

SCHOENMODE

Beatrixplein 6
7031 AJ Wehl
tel: 08347-81378

VORDEN
Dorpsstraat 4

7251 BB Vorden
tel: 05752-3006

Een eigentijds Bedrijf met Moderne Bloemrijke ideeën,

net even anders.

Bloembindeni Kwekerij \Jorden\

Zutphenseweg 64,7251 DLVorden
Tel. (05752) 1508; Fax. 3070

zaterdag
14 december
CHRISTMAS

CAROL
DE LOPER LIGT UIT!

mag't
• _m!^'n tientje

meer kosten '
deze aanbiedingen gelden t/m zaterdag

o0***8 kleuren
* Mt. M t/m XL

o0-*5 kleuren
* 50/50 kwaliteit

§IoFVf* 8 ruit dessin's
. M t/m XL

10 kleuren
* Mt. M

* 8 kleuren
* Am Mt. 28-38

0 ** 6 kleuren
* Mt. M t/m XL

American Sock
DORPSSTRAAT 19 VORDEN TEL. 05752-1943

Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partijen.
De prijzen zullen u meevallen.

Café-Restaurant

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

GEVRAAGD:

Een

zelfstandig medewerker
voor ons bedrijf met vleesvarkens en akkerbouw

(vnl. aardappelteelt)

Inlichtingen:
G.W. Schuerink, Koningsweg 4,

7255 KR Hengelo Gld., tel. 05753-3447.

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. van 9.00-17.30 uur. vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat van 9.00 16.00 uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcf-uordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 12 december 1991
53e jaargang nr. 37

Vorden l in nieuwe outfit

Zaterdag 18 januari zal de Vordense carnavalsvereniging 'De
Deurdreajers' haar 33-jarig bestaan vieren. Dit gebeuren vindt
plaats in de residentie 'De Herberg'. Dit alles onder het motto:
drie maal elf.
Om dit jubileum inhoud en gestalte
te geven is er destijds een jubileum-
commissie benoemd die al volop be-

zig is met de voorbereidingen.
Ken onderdeel van deze commissie is
de fotocommissie die een fotoexposi-

' Van Japans theehuis tot computergestuurde aardworm ':

Toegangskaarten Floriade
verkrijgbaar bij
hoofdsponsor Rabobank
De Efteling was het afgelopen jaar met 2,6 miljoen bezoekers
veruit de grootste publieks-attractie in Nederland. Maar volgend
jaar zal het sprookjespark de concurrentie moeten dulden van de
Floriade. Eens in de tien jaar wordt deze sensationele 'wereld-
tuinbouw-tentoonstelling' in Nederland gehouden. Dit keer is
Zoetermeer aan de beurt. De tentoonstelling is aangekleed met
talrijke speelse attracties voor jong en oud, variërend van een
metersgrote computergestuurde aardworm tot een moderne uit-
kijktoren van 76 meter hoog en een monorail. Maar op de eerste
plaats is de Floriade een reuze-expositie, onderverdeeld in aller-
lei thema's, waarbij alles draait om bollen, bloemen, planten,
bomen, groenten en fruit. De tuinbouw wordt op de Floriade van
A tot Z uit de doeken gedaan.

Afgelopen zondag ontving het 1ste e l f t a l van de v.v. Vorden een compleet nieuwe kledingOUtfil van hoofdsponsor
Sorho. Gezien het daarna behaalde succes tegen Brummen helpt de kleding hun op de goede weg... naar boven.

tie zal gaan voorbereiden en opzet-
ten over 32 jaar carnaval in Vorden
en de Kranenburg. Inmiddels heeft
men al heel wat materiaal op de kop
kunnen tikken.
De fotocommissie is echter van oor-
deel dat er ook de nodige foto's door
inwoners uit de Vordense gemeen-
schap zijn gemaakt en door mensen
van buiten Vorden die het carnaval
van nabij hebben meegemaakt. De
fotocommissie wil dolgraag met deze
mensen in kontakt komen.
Men kan hiervoor kontakt opnemen
met F. Kruip, Leerinckstraat 31, Zut-
phen, tel. 05750-17014; de heer J.
Krabbenborg, Almenseweg 14, Vor-
den, tel. 05752-1739; de heer H.
Mullink, B. van Hackfbrtweg 30, Vor-
den, tel. 05752-2729 en met de heer
M. Westerink, Oude Zutphenseweg
9, Vorden^l. 05752-2254.

Kerstconcert
'Sanclust'
Zangveredfcjing 'Sanclust' u i t Steen-
deren nc^frt u uit naar haar Kerst-
concert te komen luisteren. Dit con-
cert vindt plaats op zaterdagavond
21 december a.s. in de N.H. Kerk te
Kefde. Onder leiding van haar diri-
gent Klaas Stok worden o.a. 2 dub-
belkorige werken uitgevoerd van J.
Pachelbel en J.M. Bach. 'Sanclust'
wordt daarin begeleid door een ko-
perensemble van de VVintérswijkse
Muziekschool o.l .v. I larry ten Brinke.
Verder kun t u luisteren naar Engelse
Chiis tmas Carols en Duitse Weih-
nachtslieder.

Pannekoekenrit
VAMG "De Graafschaprijers' organi-
seert zondagmiddag 15 december de
traditionele Pannekoekenrit (oriën-
teringsrit) waarvan de start plaats
vindt v a n a f café-restaurant Sc •hoen-
akeraan de Ruurloseweg.
De rit met een lengte van 45 kilome-
ter is uitgezet door de dames (,. Wis-
selink en G. Mennink. Na afloop van
de rit worden tevens de VAMG Jaar-
plaquettes uitgereikt.

St. Nicolaas bij
jeugdSVRatti
Op zijn doorreis naar Spanje' zag Sint
Nicolaas zaterdagmorgen toch nog
exen kans om de jeugd van Ratti met
een bezoek te vereren. Reeds om
9.00 uur kwam hij met zi jn drie trou-
we Pieten als metgezellen aan bij het
clubgebouw. De liederen door de
voetballertjes luidkeels gebracht
stemden de oude man mild. Hij gaf
z i jn knechten dadelijk de opdracht
eens kwis t ig te strooien.

Daarna moesten de spelers een voor
ec'ii bij hem komen waarbij hij hen
toesprak. Sint had alles weer keurig
op papier v a n de spelers en als hij het
een keer niet wis t , clan sprongen z i j n
Pieten hem wel bij. Bij zi jn afscheid
drukte hij een ieder op het hart zich
ook het komende jaar weer extra in te
zetten voorde SV Ratti. Daarbij keek
hij ook uitdrukkeli jk in de richting
van de leid(sters)ers. Na ieder kind
van een cadeautje en strooigoed te1

hebben voorzien en de leid(sters)ers
van een chocoladeletter vertrok de
Sint met zi jn Pieterbazen weer naar
het warme Spanje.

93 Voetbalvelden
Het terrein is 6H hectare groot en
daarbij komt nog eens 25 hectare
staatsbos. Dus in to taa l is het Floria-
de-terrein in /oetermeer 93 'voetbal-
velden' groot en doen er ongeveer
twintig landen mee.
/o is bijvoorbeeld Japan prominent
aanwezig niet een Japanse tu in; met
daarin veel rotsen, mossen, typisch
Japanse struiken, een grote vijver
met stromend water, een theehuis,
stenen lantaarns etc.
Bij veel at t ract ies staan kijken en
doen centraal, /o is in het zoge-
naamde Kcodrome te zien, te horen
en te voelen welke centrale rol water
heeft gespeeld vanaf 'de oerdruppel'
(de oorsprong van alle leven op aai-
de) tot aan onze moderne tijd.
Op de Floriade zijn de contrasten
groot; dat is heel bewust door de or-
ganisatie nagestreefd. Alle tu inen die
maar denkbaar zijn, komen er voor.
Op de ene plaats wordt de Duitse
w i j n c u l t u u r uit de doeken gedaan en
iets verderop z i j n Thaise paalwonin-
gen te zien.

Pratende vuilniszakken
Ken greep uit de vele bezienswaar-
digheden: In 'Holland-Ondei-Water-
Land' wordt duidel i jk gemaakt dat
wij 4 ' /L- meter onder de waterspiegel
leven maar het desondanks toch
drooghouden dankzij ons dijkenstel-
sel.
Voorkinderen van een jaar of" tien is
er een ontdekkingstocht te maken
die begint in een huiskamer, en die
via grotten en gangen u i te inde l i jk
eindigt boven op een duintop. On-
derweg komen de kinderen vanzelf-
sprekend een en ander tegen (zoals
een vuilnisbelt met pratende vuilnis-
zakken).

In het Aart's Paradijs loopt 'onderde
grond' een computergestuurde
aardworm (Aart Worm genaamd)
van twee meter groot, maar ook g i f -
v a t e n en heipalen komen er de
grond in. Op deze manier wordt uit-
eindelijk duidelijk gemaakt wat de
overheid allemaal doet op het gebied
van landschappelijke zorg.
Dit is kenmerkend voor de Floriade:
op een speelse manier worden aller-
lei wetenswaardigheden voorgescho-
teld.
N a t u u r l i j k zijn er op de Floriade al-
lerlei eet- en drinkgelegenheden. F,n
er worden kookdemonstraties gege-
ven in een zogenaamd c u l i n a i r thea-
ter. De bezoeker kan er proeven en
de kunst afkijken.

Korting
De Floriade is zo groot en er is zoveel
te zien dat het nauwel i jks mogelijk is
om alles op één dag te zien. Mensen
die er vaker naar toe willen, doen er
goed aan een passe-partout te ko-
pen. Dat kan bij alle Rabobanken.
De Rabobank is hoofdsponsor van
het evenement, vooral omdat de
coöperatieve bank als belangrijkste
financier van de agrarische sector
een nauwe band heef t met de tu in -
bouw.
Mensen die nu een passe-partout
bestellen, kunnen rekenen op een
flinke korting. Misschien een leuk
idee om als kerstcadeautje te vragen
of te geven?
De Floriade opent op K) april en
duurt t/m 11 oktober. Het terrein
ligt aan de A 12 — ten zuiden van
/oetermeer — en is gemakkelijk te
bereiken. ()verigens is een groot deel
van de totale exposi t ie- ruimte over-
dekt, zodat het ook bij slecht weer de
moeite waard is om de Floriade te be-
zoeken.

Instrumenten
'Concordia'
Muziekvereniging 'Goncordia' heeft
het afgelopend weekend haar tradi-
tionele oliebollenaktie gehouden.
Vrijdag begon de bakploeg met het
bakken van circa 8000 oliebollen. De
verkoop op vrijdagavond en zaterdag
verliep dermate succesvol dat zater-
dagmiddag het sein 'uitverkocht' kon
worden gegeven.
De netto-opbrengst zal volgens voor-
zitter Wim Barink worden aange-
wend voor de aankoop van nieuwe
instrumenten. Overigens is het een
drukke t i jd voor de vereniging. Voor
aanstaande zaterdag staat een optre-
den op de Kerstmarkt op het pro-
gramma, terwijl men druk doende is
het programma in te studeren voor
het NieuwjaarskoffieconcerL Dit
concert vindt plaats op zondag 5 ja-
nuari in het Dorpscentrum.

Jong Gelre
Vrijdag 13 december a.s. vindt alweer
de laatste activiteit plaats van Jong
Gelre Vorden. Dit is zoals traditiege-
trouw, de jaarafsluiting. Onder liet
genot van een hapje en een drankje
kan er worden nagepraat over het
verstreken jaar. De/e avond is na-
tuurlijk voor alle JongGelre-leden.
Voor alle leden die hebben meege-
daan aan de revue en voor alle leden
die de revue nog niet gezien hebben
of nog een keer willen zien wordt de
video-opname van de revue ver-
toond. Ut zal d'r dus nog één keer
'Spaans noar toe goan' dit jaar. Dit
alles zal plaats vinden in het Dorps-
centrum.

SPORT- nieuws

2e lustrum
Veldtoertocht
Voorde 10e keer in hun bestaan kon
de Vordense VRTC de Ac,^fcastelen-
rijders de dames en hererr^cgroeten
die als hobby hebben het rijden van
Veldtoertochten en vooral het sterk
groeiende legioen van ATB rijders.
In die 10 jaar heeft de VRTC een
goede naam opgebouwd, niet alleen
in de regio, maar in geheel Neder-
land in deze zware tak van het toer-
fietsen. Want ook nu kwamen de
deelnemers uit alle windstreken van
ons land. Niet alleen de toerfietser
maar ook de wedstrijdrijder heeft
deze tak van sport ontdekt, w a n t
complete wielerploegen waren naar
Vorden afgezakt. Want zo sprak een
Limburgse verzorger en ontdekker
van vele cycle crossers, tevens verzor-
ger van de Koga Miyala ploeg, de
ploeg was hier compleet en dit jaar
winnaar van de Top competitie bin-
nen de KNWl I .
'Als je van de renners hoort het is
perfect georganiseerd dan kom je, en
ik moet zeggen alles is tot in de punt-
jes geregeld en dat blijkt wel uit de
ruim vrijfhonderdvijftig deelnemers
die- het ruim 40 km lange en zware
parcours volbrachten'.

Afgelopen weekend reed Jan Weevers
uit Vorden, lid van de wielervereni-
ging RTV Yierakker-Wic hmond,
twee wedstrijden in Denemarken.
Beide wedstrijden hadden een groot
internationaal rennersveld aan het
vertrek staan. Met o.a. Djernis uit De-
nemarken. Deze renner heeft al ver-
schillende medailles gewonnen bij
de Wereldkampioenschappen.
/alerdag stond W'eevers in Nyborg
aan het vertrek. Daar behaalde hij
een f a n t a s t i s c h e 2e plaats, /ondag
deed hij het weer heel goed. De zeer
sterk in vorm verkerende Weevers be-
haalde in Odense een 3e plaats.

Waterpolo
In de eerste periode nam Vorden een
2-1 voorsprong door doelpunten van
Mark Karmiggelt en Martin Siebe-
l ink. In de tweede periode scoorde
Mark 2x. Riek ('.root Roessink, Arjan
Menger ink en Mark Karmiggelt
brachten vervolgens de stand in de
derde periode op 7-4. André Kar-
miggelt bracht met drie doelpunten
de eindstand op 10-7.

Weekblad Contact
Verschijning rond

Kerst en Oud/Nieuw
Kerstnummer
13 december op de post ed. Hengelo en Warnsveld
18 december op de posted. Ruurlo en Vorden

Week 51 (16-20 december)
Normale verspreiding Ruurlo, Vorden, Warnsveld en Hengelo.

Week 52 (23-27 december)
Verspreiding Hengelo en Warnsveld

•»• Copij binnen: donderdag 19 december

Week l (30 december-3 januari)
Verspreiding Ruurlo en Vorden

w Copij binnen: maandag 23 december
Maandag 30 dec. op de post en bij bezorgers (ed. Vorden)

Week 2 (6-10 januari)
Normale verspreiding Ruurlo, Vorden, Warnsveld en Hengelo.

De Redactie.

Pleegzorg kampt met tekort
opvangadressen
Het is geen nieuws dat de pleegzorg (tijdelijke opvangvan ander-
mans kinderen en jongeren) in menige plaats in Nederland
kampt met een fiks tekort aan adressen voor de opvang van kinde-
ren en jongeren. Toch mag niet onvermeld blijven dat dat tekort
een oplossing behoeft. Om die reden wordt bij voortduring ge-
vraagd naar nieuwe pleegzorgadressen. In deze bijdrage over de
pleegzorg anno 1991 speciale aandacht voor een bijzondere vorm
van pleegzorg, de therapeutische opvangvan pleegkinderen.

Therapeutische gezinsverpleging
Ook in Oost-Nederland is een stich-
ting Therapeutische (iezinsverple-
ging (TGV) aktief. Ook zij begeleidt
kinderen van O tot ongeveer 18 jaar,
die niet bij hun eigen ouders kunnen
wonen, en die in hun eerste levensja-
ren niet die zorg1 en aandacht gekre-
gen hebben die een kind nodig heeft.
Het gaat om kinderen en jongeren
die vaak mishandeling, verwaarlo-
zing en incest hebben meegemaakt
en in de meeste gevallen is er door de
rechter zelfs een kinderbescher-
mingsmaatregel uitgesproken.

Voor deze kinderen is het van groot
belang, dat zij toch kunnen op-
groeien in een ge/in.
De TGV zoekt gezinnen, die een kind
langdurig willen opvangen, wellicht
tot zij n of haar volwassenheid.

Kontakt
Voorwaar geen eenvoudige opgave.
Door alles wat een kind heeft meege-
maakt, duurt het soms heel lang
voordat het een echt kontakt maakt
met de volwassenen. Heeft men -
letterlijk en f iguurl i jk — ruimte voor
een kind, inzet en uithoudingsver-
mogen, dan kan de voldoening groot
/ i j n als er een relatie tot stand komt.

Gebruiksaanwijzing
Pleegouders hoeven het werk niet
helemaal alleen te doen. Voor zij be-
ginnen, worden zij uitgebreid voor-
bereid. En ook tijdens de plaatsing is
er een intensieve ondersteuning.
Er kan een zeer frequent kontakt z i j n
met de maatschappelijk werker, die
in een systeem van 24-uurs bereik-
baarheid werkt, terwijl daarnaast ook
een behandelingsteam met kinder-
psyc hiater, een psycholoog en een
therapeut beschikbaar is.

Het gaat er om met elkaar te bekijken
welke 'gebruiksaanwijzing' het beste
resultaat heeft bij de hulp aan het
kind.

Schrijnend
Als gezegd, de laatste jaren ontstaat
er een groeiend — zeg maar - schrij-
nend tekort aan pleegadressen, waar-
door het (ook) voor de TGV steeds
moeilijker is geworden haar werk te
doen. Het betekent onder meer dat
vaak jonge kinderen nodeloos lang
in een internaat of kliniek verblijven.
Als men zich afvraagt of men de taak
van pleegouder-zijn wel op zich kan
nemen, dan zou dat juist een reden
moeten zijn om informatie te vragen
over pleegzorg en in het bijzonder
over de therapeutische gezinsverple-

Vrijblijvende informatie over de
pleegzorg in het algemeen, of de
TGV in het bijzonder, kan men krij-
gen bij de Centrale voor Pleegzorg/
Jeugd Onder Dak.

De Gentrale bemiddelt — ook voor
de TGV tussen de vraag naar
pleegadressen en het aanbod van as-
pirant-pleegouders.

Wilt u meer weten, voorde Velu we en
Overijssel geldt het telefoonnummer
05700- 1 224 H. Voor Gelderland en de
gehete Stedendriehoek 085-516363.

Bijeenkomst
standsorganisaties
Maandagavond l ( > december wordt
er in het Dorpscentrum een bijeen-
komst gehouden van de- a fdel ing
Vorden van de CBTB, ABTB en
GmvL. De organisatie is in handen
van de ABTB.
Henk Graaskamp zal een inleiding
houden over emigratie in \W\. Aan
de- hand van dia's zal hij het een en
ander vertellen over het vroegere
Oost-Duitsland en Polen. Graas-
kamp heeft ook een boerenroman
geschreven get i teld 'Een boer is niet
van gisteren'.



De groente-
specialist op
de markt te 25 Salustina S
Vorden BARSTENSVOL SAP

20 grote Mandarijnen
Holl. Golden Delicious

Champignons h kilo 2,95

KOLDENHOF's Versmarkt

3 Hyacinthen
4,95

2 bos BLOEMEN
8,95

Blauwe Kerstboom
in pot 12,95

Alles voor de doe-het-zelver.

HAZEBOUTEN/2Wio7,75
HAZERUGGEN K„o9,25
WILD KONIJN 1 KÜO 8,75
HAANTJESik„o5,75

POELIER HOFFMAN

Vorden in
Kerstsfeer
Wij organiseren een rondrit door het mooi verlichte
dorp, voor alle inwoners van Vorden, die niet in staat
zijn deze mooie Kerstverlichting in ons dorp te bezich-
tigen.

Wij denken aan bejaarden, gehandicapten, alleen-
staanden, etc. (ook voor mensen in rolstoel)

OP MAANDAGAVOND 16 DECEMBER en
DINSDAGAVOND 17 DECEMBER a.s.

• Wij halen u van huis.
• Rondrit.
• Traktatie.
• Wij brengen u weer thuis.
• Dit alles is GRATIS.

IVlocht U hieraan willen deelnemen, dan gel
zich zo spoedig mogelijk op te geven bij:

leve u

A. Klein Brinke
(Eig. Autobedrijf v/h Tragter)

Tel.: 1256/3572

DE VORDENSE ONDERNEMERS VERENIGING

WIN EEN MILJOEN DOOR GOED TE DOEN!
Door deel te nemen aan de Sponsorloterij steunt u onderstaande organisaties terwijl u

zelf iedere maand kans maakt op geldprijzen van ƒ 10,- tot ƒ 10.000,- en op de
superjaarhoofdprijs van maar liefst 1 MILJOEN GULDEN.

Video- en
tv-reparatie

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27

7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

humanitas
S P O R T
M l S l l M

N E D E R L A N D S E
BRANDWONDEN
S T I C H T I N G AstmaFonds Unicef

TWEE MANIEREN OM EEN MIUOEN TE WINNEN
SPONSORLOT VAN ƒ 1.000,- MET GELD TERUG GARANTIE
U stort ƒ 1.000,-, ineens of in 10 termijnen van ƒ 100,- of 20 van ƒ 50,-. Heeft u
ƒ 1000,- ingelegd dan speelt u maandelijks mee met 4 kansen om de maandprijzen
en met 4 kansen om de jaarhoofdprijs van 1. miljoen gulden. Na vijfjaar is uw inleg
volledig opvraagbaar. Zolang u uw inleg laat staan speelt u mee... jaar in, jaar uit!

ƒ 50,- JAAR-SPONSORLOT
Met een jaar-sponsorlot van ƒ 50,- (dat is ± ƒ 4,- per maand) speelt u één jaar lang,
iedere maand mee om prijzen van ƒ 10,- tot ƒ 10.000,-.
Tevens maakt u in dat jaar kans op de jaarhoofdprijs van 1 miljoen gulden.
Het jaar-sponsorlot kent géén geld terug mogelijkheid.

JA, IK WIL OOK WEL EENS EEN MILJOEN WINNEN,

l

t Jansen & gal jj
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
v 05750-22816 DllVflb

SPORT- nieuws

IK KIES MOGELIJKHEID l
ƒ 1.000,-Met Geld-Terug-Gorantie

J ƒ 1.000,- ineens
J 10 maandelijkse termijnen van ƒ 100,-*
J 20 maandelijkse termijnen van ƒ 50,-*

*plus éénmalig ƒ 10,- behandelingskosten

-tl IK KIES MOGELIJKHEID 2
__i Het ƒ 50,- Jaar-Sponsorlot

J ƒ 50,- voor 1 jaar-sponsorlot
J jaarlijks ƒ 50,- voor 1 jaar-sponsorlot

A.u.b. aankruisen wat u kiest
NAAM

ADRES

POSTCODE

TELEFOON

J U kunt het verschuldigde bedrag
afschrijven van mijn giro/bankrekening:
(Door mij gewonnen prijzen worden hierop
ook bijgeschreven.)

J Stuurt u mij een acceptgirokaart.

Betaalkeuze aankruisen a.u.b.

WOONPLAATS

OO
OO
OO

Bon in ongefrankeerde envelop zenden aan:
Sponsorloterij, Antwoordnummer 10266,

3000 XJ Rotterdam.Tel. 010-4258751

Handtekening

Vergeet s.v.p. niet uw handtekening te plaatsen. •

Met goedkeuring vafï Ministerie van Justitie nr. LO 730/002/263/d.d. 18-1-'88

Deze advertentie Is aangeboden door Drukkerij Weevers BV, Vorden.

P. K. V.
Uitslagen Achterhoekshow
Doetinchem
Grote Hoenders: Wyandotte, J. Rou-
wenhorst lx/G IxG. Dwerghoen-
ders: Brahma, K. Besseling IxF. 'Jx/G
IxG. Sierduiven: mej. G. Sanders 3xF
IxZCi. Konijnen: Vlaamse reus, W.H.
Arends 2xG. idem A. Dijkstra l \F
2x/G. idem K.J. Huurn ink lx/(i
IxG. idem H.J . Rietman 2x/(, l x ( , .
Lotharinger, me \ t . Borgman-Beren-
pas l xF2 \ /G lx ( i . Franse hangoor,
J. Dekkers 2x/(; Ix( ; . idem 1). Kui-
per 2xF lx/G. Nieuw/eehmdcr, H.
Verstege I x F 5x/(i IxG. idem W.H.
Braakhekke 2x/(i. Wener, ( lomhVan
H eerde 2x/G 2x(i. idem (i. I.ense-
link lx / ( i IxG. idem W.H. Arends
lx/G 2\G. idem W. Rietman 2xF
2x/G 2x(i. Nieuwzeelander rood, H.
(.osselink lx/G .SxG. idem (i. Lense-
l i n k 2x(;. Rex, M.(i. Lij f logt IxF
.Hx/G. idem Marina Pijpers l x/.G
2x(i. Angora, Gomh 't WÓlletje 2xF
:K/(, 2xG. Klein C h i n c h i l i a , M.
Klein Bramel lx( i . 'l an, H. J. Rietman
lx/(; IxG. Hollander, Gomb ' I hè
Black Stars' 2xF :ix/(; l x ( i . idem 1.
Zevenhoeken 2x/G. Klein Zilver,J .J .
Jansen 4xF ")X/.Ci .HxG. idem H . J .
Rietman lx/G. Rus, T. /e\cnhoeken
IxZG IxG. Nederlandse Hangoord-
weri, W.H. Braakhekke 2xZG. Pool
roodoog, ( . . J . Bierhof HxG. idem H.J.
Rietman ,'5x/G. Kleuidwerg, H. San-
derman 2x/G lx(i . Gavia's: Marina
Pijpers ,'ixF ,Sx/(i (tevens mooiste ca-
via van de show).
Het volgende evenement is de PKV
klubtentoonstell ing in het weekeind
van 20 december. Ruim 350 dieren
/.uilen door /even keurmeesters wor-
den beoordeeld op hun kwaliteiten.
Voor openingstijden /ie de Adver-
tentie elders in dit blad.

\\ ie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt.
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten heb-
ben, dan kan men met hen contact opnemen. Uiteraard kan
men ons ook berichten, tel. 05752-1010.

De redactie

ram. i>. d. Staaij, hel llugr 60, tel. 22l)(>

Raadhu isstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp
Deldenseweg

Komvonderlaan
DeDelle
Dr. Staringstraat
P. v. Vollenhovenlaan
Margriedaan
Christinalaan
Vordensebosweg
Rondweg

ram. Schaafsnta, lid Wientelink2, lel. 3352
De Doeschot
Het Stroo
HetEelmerink
Brinkerhof
s.v.s. Gravenzandestraat
H. v. Bramerenstraat
H. K. van Gelreweg
Schoolstraat
Strodijk l .t/m 15

Addinkhof
Het Heyink
Hoetinkhof
B. van Hackfortweg
Gr. v. Limburgstirumstraat
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofeweg
Strodijk 2

ham. /I//V/VH.V, Hoetinkhof 159, (cl. 2/V5
B. Galleestraat
Pr. Bernardweg
Stationsweg
J ui ia n al aan
Enkweg
De Eendracht
Smidsstraat
Molenweg

Insulindelaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Mulders kamp
Almenseweg
Het Hoge
Zuivelhof

ram. Kargeman, Horsterkamp 25^ lel. I25S
Horsterkamp
Kerkstraat
HetWiemelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

ham. Golstein, l)c ttonxerd 7, tel. 2()OS

Hetjebbink
Boonk
Elshof
de Haar
De Steege
HetGulik
Wiemelink
Vaarwerk

Molenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
Hanekamp
DeStroet
Het Kerspel
Mispelkampdijk



Bij de Rabobank groeit
uw Koopsom beter!

Het principe is eigenlijk vrij simpel. Een Rabo Lijfrente
Koopsompolis koopt u rechtstreeks bij de Rabobank. Belangrijke
kosten worden daarmee uitgespaard. Het spaardeel krijgt daardoor
een voordelige start. En dat vindt u in het hoge eindbedrag terug.
Wilt u weten hoeveel uw koopsom uiteindelijk oplevert, vul dan de
coupon in. U kunt natuurlijk pok even langskomen.

Ik wil graag weten hoeveel de Rabo Lijfrente Koopsompolis mij
uiteindelijk oplevert.
Naam: m/v
Adres:
Postcode/Woonplaats:
Telefoonnummer:
Geboortedatum verzekerde:
Ingangsdatum:

m/v
Einddatum:

Stuur mij een vrijblijvende offerte.
D (maximaal aftrekbare storting)
D ƒ (ander bedrag, minimaal ƒ3.000,-)
D Neem contact met mij op voor een afspraak.
Plaats: Datum:

Afgeven bij of opsturen naar de Rabobank bij u in de buurt.

Rabobank

REULING
ELEKTROTECHNIEK
VORDEN

TELEFOON 05752-3618 BGG 08347-81366

LICHT/KRACHT INSTALLATIES
PROJEKT VERLICHTING
BESTURINGEN (PLC)
KASTENBOUW

24-UURS STORINGSDIENST
ERKEND INSTALLATEUR

DE VOORNEKAMP 41 7251 VK

SPECIALE AANBIEDING:

maat 74 t/m maat 86

van 42,50 VOOr 29,50

DISBERGEN
textiel en babymode
woninginrichting zonwering

Ruurloseweg 17-7255 DE Hengelo Gld

fyfogen wij evm Iliu aandacht...

Op 5 januari en 12 januari 1992
organiseert

VELOCITAS
opnieuw een groot

HERENSTRATENZAAL-
VOETBALTOERNOOI

Inschrijfgeld f 100 - per team.
Inschrijving vóór 25 december 1991

bij Jet Scholtz, tel.nr. 6500 (na 19.00 uur).

...èedanfy voor Uw aandacht.

Erkend
Uneto
Beveiligings-
installateur

Voor vakwerk in

— electrische
installaties

— beveiligingen
— telefooninstallaties

Technisch Installatiebedrijf

SLAGMAN b.v.
Het Hoge 35 - VORDEN - Telefoon 1511

DEZE WEEK:

PROEF-
STOLLETJES

4,95NU van 5,50 voor

BIJ UW

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL1384

Betaling abonnementsgeld
vanaf maandag 16 december 1991
tot 17januari 1992

l h-t abonnementsgeld voor l 992 voor( loniac i cd. Y'orden

f 36,- inklusief 6% BTW
als u voor l 7 januari 1992 betaalt.

Betaalt u na 17januari (ookgirobetalers) dan brengen wij u f' 5,-administratiekosten in
rekening.

U VERDIENT DUS F 5,- als u vóór 17 januari betaalt!
Bank: Rabobank nr/36.64.02.374; ABN-Amronr. 48.63.19.245;
Bondsspaarbanknr.92.31.24.004; Pos tbankm. I . 2 ( ) . r > < s . < i 7 flDI IKKFDI
t.n.v. Drukkeri j VVeevers BV, Vorden !LMrriF/rmSf+

WEEVBcö
NIEUWSTAD 30 POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 • TELEFAX 05752 1086

Onze kantooruren zijn: van tiKiinittd^t ni vrijdag
<S'. ()()-12. 30 uur en 11. ()()-17.00 uur; zaterdags gt-aloten.

VRIJDAG 27 DECEMBER DE GEHELE DAG GESLOTEN

Speciaal voor de
Kerst en
Oud en Nieuw..,

Wild en Gevogelte

GEVOGELTE
* KALKOEN, delen, rollade, filet, haasje, frikandeau,

dijen
* PEKINGEEND, tamme - eendefilet
* TAMME GANS, WILDE GANS, filet
* PARELHOEN
* TAM KONIJN, delen, rug, rugfilet
* KWARTELS, eieren
* FRANSE MAISKIPPEN, delen, coquelets
* FRANSE SCHARRELKIPPEN
* BRAADKUIKENS, delen, filet, rollade, enz.
* SOEPKIP, delen, poulet
* EIEREN

WILD
REE, bout, rug, rollade, ragoutvlees, bief, peper
(kant-en-klaar)
ZWIJN, bout, rug, rollade, bief, peper (kant-en-
klaar)
SPRINGBOK, filet, rollade, bout
FAZANT, haan, hen, filet
HAAS, bouten, rug, ragout, peper (kant-en-klaar)
WILDE EEND, filet, paté
DUIVEN, filet
WILD KONIJN
Diverse wild paté's

Alles uitsluitend vers
want vers is

lekkerder

voor poelierskwaliteit
Laarstraat 82, Zutphen, tel. 17707

VOOR BEDRIJVEN VERZORGEN WIJ OOK KERSTPAKKETTEN

VRAAG ONZE KATALOGUS, BESTEL VROEGTIJDIG

Bel ons voor

DE WINTERSCHILDER
periode 18 november 1991 t/m 13 maart 1992

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schibersbedrijf
D 7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3

B.g.g. Telefoon 05752-2039
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

Rien Poortvliet's
nieuwste meesterwerk:
een verrassende reis

door de *£3) 16eeeuw

M ^jgj^-^OM

de tresoor
Boekhandel LOGA
raadhuisstraat 22, vorden, 05752-3100

ZA1 [RDAG 14 DEC.

MUZIEKCAFE

II$1$
i

ZONDAG 15 DEC.

Voor al uw loodgieterswerk,
Lood- zink- en platdakbedekkingen,

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

BUS 9
21.40-VORDEN • GROENLO

N.H. Kerk
02.15 • GROENLO - VOROEN

1e , 2e KERSTDAG EN
NIEUWJAARSAVOND

GEOPEND
TOECSANQ ONDER VOORBEHOUD



Postbus 5 1- campagne :

Er is nog steeds een groot tekort aan nieuwe pleeggezinnen voor
kinderen die tijdelijk een ander thuis zoeken. Om aan dit tekort
wat te doen zijn de ministeries van WVC en Justitie in samenwer-
king met de Centrales voor Pleegzorg een voorlichtingscampagne
via Postbus 5 1 gestart. In navolging hierop start de Centrale voor
Pleegzorg deze maand een wervingscampagne in Overijssel, Gel-
derland en Flevoland.
Onder andere alle bibliotheken, ge-
zondheidscentra, artsen, buurthuizen
en kerken in de drie provincies worden
de komende week van folders en pos-
ters voorzien.
Maatschappelijk werkers van de Cen-
trale voor Pleegzorg/Jeugd Onder Dak
zijn bovendien beschikbaar om geïnte-
resseerden thuis te bezoeken en in Fle-
voland wordt bovendien de mogelijk-
heid geboden om informatiebijeen-
komsten te bezoeken.

Vijfhonderd
Ieder jaar krijgen de samenwerkende
Centrales voor Pleegzorg zo'n 5000
vragen voor 'tijdelijk een ander thuis'
voor kinderen en jongeren. Voor onge-
veer 4000 kinderen en jongeren zijn er
pleegouders beschikbaar, of lukt het de
Centrales voor Pleegzorg nieuwe
pleegouders te werven.
Voor zo'n 1000 kinderen en jongeren
lukt het dus gewoonweg niet om pleeg-
ouders te vinden.
In Gelderland, Flevoland en Overijssel
zijn jaarlijks ongeveer vijfhonderd
nieuwe gezinnen nodig. Dat aantal
wordt echter niet bereikt, waardoor
Jeugd Onder Dak steeds vaker 'neen'

op de aanvraag voor een adres moet
zeggen.
De tekorten betreffen vooral de opvang
van oudere jeugd, maar zeker ook voor
andere vormen van pleegz.org wordt
het tekort steeds nijpender. En dat ter-
wijl het pleegouderschap toch zo'n in-
teressante en waardevolle taak kan zijn.
De vormen van opvang waar de Cen-
trale voor Pleegzorg voor bemiddeld
variëren van vakantie- en weekendop-
vang tot en met therapeutische gezins-
begeleiding.

Voorbereiding
Om de aspirant-pleegouders voor te
bereiden op hun niet gemakkelijke
taak wordt gewerkt aan vergroting van
de deskundigheid. In meerdere, elkaar
opvolgende avonden worden alle be-
langrijke feiten van de pleegzorg uit-
voerig besproken.
Ook ervaren pleegouders spelen daar-
in een sterk informatieve rol.
Willen mensen meer weten over de
mogelijkheid om pleegadres te wor-
den, dan kunnen ze kontakt opnemen
met de Centrale voor Pleegzorg/Jeugd
Onder Dak, Postbus 241, 7400 AF. De-
venter. Telefoon: 05700-12248.

SPORT-niewu*

Damesvoetbal
Victoria Boys l —Ratti l 1-3
Volgens trainer Freddie Hagens al-
tijd nog een stugge tegenstander.
Ratti is nog altijd de koploper, en
men wil daarvan winnen. Toch ge-
beurde dat niet. in de eerste helft wa-
ren beide teams gelijkwaardig aan el-
kaar. Doelkansen creëerde Ratti niet.
Toch ging Ratti met een 2-0 voor-
sprong de rust in, door 2 fouten in de
achterhoede van Victoria Boys.

De eerste goal kwam op naam van
Petra Visschers. Zij zat goed tussen
keepster en laatste man, en strafte dit
af door te scoren. De tweede goal
werd gemaakt door Brigit Lebbink.
Zij stond geheel vrij, en kreeg een
voorzet van Petra Visschers.
In de tweede helft was er nogal wat
verschoven in het elftal, doordat er
één wissel plaatsvond. Ratti probeer-
de een hoger tempo te draaien en
kreeg meerdere kansen. Na een goe-
de aanvalsopbouw over meerdere
schijven tekende Petra Visschers voor
3-0 aan.
Daarna scoorde de rechthalf van Vic-
toria Boys nog door een afstands-
schot dat met een boog in de rechter-

bovenhoek belandde. Dit was de
eindstand 1-3. Ratti kon met 2 pun-
ten naar huis. Nu 12 gespeeld en 22
punten.
A.s. zondag 15 december spelen de
dames van Ratti de belangrijkste
wedstrijd tegen naaste concurrent
Loenermark op het Ratti-veld.

Voetbal
Vorden — Brummen
Vorden heeft de eerste thuiszege te
pakken. Het bezoekende Brummen
werd met 4-2 verslagen. In de 9e mi-
nuut brak Peter Hoevers op rechts
door. Zijn voorzet werd door Ronnie
cle Beus verzilverd: l -0.
Na een half uur spelen veroorzaakte
Sjaak Kuit een strafschop welke werd
benut door Erik Holterman: l -1.
Vijf minuten laten werd het 1-2 toen
Edwin Kleverwal van een misser in de
Vordense defensie profiteerde.
Na rust drong Vorden sterk aan. In
de 48e minuut kopte Jeroen Thijssen
de gelijkmaker in de touwen. Tien
minuten later verraste Ronny de
Beus de Brummen-keeper met een
'wereldgoal': 3-2, waarna Peter Hoe-
vers in de slotfase door de Brummen-
defensie soleerde: 4-2.
Bert de Jonge, Reindjan Westerveld
en Ronny de Beus verzuimden vlak
voor tijd de score een nog hoger aan-
zirn te geven. Het beef evenwel 4-2.

V. V. Vorden
Uitslagen zaterdag 7 dec.
Vorden Dl — AZC Dl 4-1; Vorden
D2 —AZCD21-4.
Colmschate Al -- Vorden Al 0-2;
Vorden A2 — Zelos A 1-4; Ratum BI
- Vorden BI 1-1; SSSE Cl — Vor-

den C l 8-1; Vorden C2 — Almen C l
2-1.

zaterdag 8 dec.
Vorden l - - Brummen l 4-2; Lo-
chem 3 — Vorden 21-1; Vorden 3 -
Veldhoek 10-1; Vorden 4 — Baakse
Boys 3 3-2; Lochuizen 4 — Vorden 5
3-3; Vorden 6 - Rietmolen 5 0-0;
Warnsveldse Boys 4 — Vorden 7 4-4;
Keyenborgse Boys 8 - Vorden 8 3-2.

Programma zaterdag 14 dec.
AZC: E3 — Vorden E2; Vorden F l -
Zutphen Fl.
Vorden Al - linkse Kracht Al;
VIOD A3 — Vorden A2; Vorden BI
- AZSV BI; Vorden Cl — Reunie

Cl ;PaxC2 — Vorden C2.

zondag 15 dec.
Hercules l — Vorden l; Vorden 2 —
Ruurlo 2; Sociï 2 —Vorden 3; Voorst
4 - Vorden 4; Vorden 5 — Diepen-
heim 3; Diepenheim 4 — Vorden 6;
Vorden 7 — Brummen 5; Vorden 8
— SVBV5.

Jeugd
Uitslagen:
Ratt i BI — SKVW B2 17 — 0; Halle
C l — R a t t i C 1 3 — 1 .

Programma:
Ruurlo B2 — R i U t i BI .

Socii
Programma
Socii Cl — Halle Cl; SDZZ BI -
Socii B I ;

Programma 15-12
Deventer — Socii; Socii 2 — Vorden
3; Socii 3 — Loenermark 5; Zutpha-
nia4 — Socii 4; Steenderen 5 — Socii

Uitslagen 7-12
Wilhelmina SSS Fl — Socii Fl K) -
3; KSH Cl — Socii Cl 5 — O, Socii

BI—Warnsv.BoysBl 1 — 1;

Volleybal

Uitslagen 8-12
Socii — Deo l — 1; De Hoven 2 -
Socii 2 O — 2; KI. Dochteren 3 -
Socii 35 — 3; Socii 4 — SCS 2 2 — 1 ;
Socii 5 — De Hoven 60 — l.

Zaterdagvoetbal Dammen DCV
Ratti— Dinxperlo 2-1
Een zeer mat spelend Ratti heeft het
zich zelf afgelopen zaterdag moeilijk
gemaakt en Dinxperlo de hele wed-
strijd de hoop gegeven op een goede
uitslag. In het begin van de wedstrijd
was het Ratti die de aanval zocht en
na 20 minuten scoorde Mark Sueters
dan ook. Daarna nam Ratti het te
lichtvaardig op en kreeg Dinxperlo
ook een paar kansjes. Maar door een
verkeerde terugspeelbal van één van
de gasten kon Dinand Hendriksen
koppend scoren. Een paar minuten
later had Ratti de wedstrijd kunnen
beslissen als Dick Smit de strafschop
had benut, die werd toegekend nadat
Piet Immink in het strafschopgebied
was neergehaald door de doelman,

zijn fout goed
te keren.

De tweedenelft was nog maar nauwe-
lijks begonnen of het was al 2 — l
doordat één van de verdedigers van
de gastheren veel te zacht terug-
speett^fe'n doelman, een aanval-
ler vSrl^mcperlo strafte dit meteen
af. Door dit ruggesteuntje gingen de
gasten op zoek naar de gelijkmaker,
er waren regelmatig gevaarlijke si-
tuaties voor het doel voor Herbert
Rutgers, maar die kon verder z'n doel
schoonhouden.
Het enige positieve van deze zater-
dag was dat koploper Eerde weer een
punt verspeelde, zodat Ratti koplo-
per is. A.s. zaterdag is de topper Eef-
de — Ratti, zodat dan bekend is wie
het nieuwe jaar ingaat als koploper.

School 't Hoge wint regiofinale
School 't Hoge heeft regiofinale 3,
die in Laren gespeeld werd, gewon-
nen. Hierdoor hebben ze zich ge-
plaatst voor de distriktsfinale. Deze
zal op 18 januari 1992 in Vorden
worden gehouden.
Ook de andere Vordense deelnemer,
RK Willibrordus, mag middels een
vijfde plaats uitkomen in de distriks-
finale.

Gelders kampioenschap
In Huissen is de halve finale in de
hoofdklasse gestart. Henk Ruesink
opende met een overwinning op J.
Meester uit Nunspeet. Bij de junio-
ren zijn inmiddels 5 ronden ge-
speeld. Mike Voskamp, die voortref-
felijk van start is gegaan verloor die
5e ronde van Mark Keim^rman en
hij staat nu 4e. Mark KW^^tranen-
barg bezet de voorlaatste plaats.

Onderlinge kompetitie
J. Geerken — G. Brummelman 0-2;
A. Bouwman — J. Kuin l^^VI. Kuin
- B. Rossel 2-0; H. LerJBik — B.

Wentink 2-0; H. Grotenhuis t.H. -
H. Klein Kranenbarg 2-0; G. Wassink

— H. Graaskamp 2-0; T. Janssen —
M. Voskamp 0-2; C..J. Wassink — G.
ter Beest 0-2; H. Esselink — G. Dim-
mendaal 0-2; J. Masselink - M. Klein
Kranenbarg 2-0.

Overige uitslagen
DEZ Dinxperlo — DCV 3 8-8; ADC
Aal ten — DCV 2 12-4; DCV 4 -
DIOS36-10.

Uw briefpapier
komt overal...

Hoe zal de indruk van uw drukwerk zijn?
Uw zaak zal ernaar beoordeeld worden.
Mogen wij het maken?
Dan zal het 'gezien zijn' als het gezien wordt

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

Dash/Sorbo — SVS
De dames van Dash/Sorbo hebben
na een zeer spannende strijd de wed-
strijd tegen SVS uit Schalkhaar met
3-2 gewonnen. In de eerste set wer-
den de Vordense dames helemaal
'zoek' gespeeld hetgeen resulteerde
in een 15-3 set/ege voor SVS.
In de tweede set kwam Dash uitste-
kend terug en behaalde de ploeg een
15-13 zege.
De ploegen bleven aan elkaar ge-
waagd, want de derde set werd weer
door Schalkhaar gewonnen: 15-10.
Het Vordense team wenste zich niet
bij een nederlaag neer te leggen en
won de vierde set met 15-13. Stand
derhalve 2-2.
In de beslissende vijfde set had
Dash/Sorbo de zenuwen het beste in
bedwang. Het werd 15-12 en daar-
door uiteindelijk 3-2 voor Dash/Sor-
bo. Zaterdag a.s. speelt Dash thuis te-
gen ATC II.

Rudi en Ben Peters
hoog in
G.O.W.-kl assement
Rudi en Ben Peters hebben zich afge-
lopen weekend zeker gesteld van een
hoge eindklassering in het G.O.W.-
klassement veldrijden. Zaterdag be-
haalde Rudi een 2e plaats en Ben een
3e. Dit alles gebeurde op een zeer se-
lectief parcour te Hengelo (O.) rond
en om het Fanny Blankers Koen sta-
dion was het parcour uitgezet. Dit
bezorgde de renners ontzettend veel
stuurvaardigheid. Uit een kopgroep
van 3 won in dit geval niet de sterkste
maar wel de slimste namelijk John
Lammertink uit Wierden.
Zondag werd er in Winterswijk gere-
den. Hier startten 's morgens in de
kou een groot peleton renners voor
hun wedstrijd. Rudi had rugklachten
en begon deze wedstrijd rustig op te
bouwen. Hij werd ondanks deze
klachten uiteindelijk weer 2e. Ben
Peters behaalde deze dag een 5e
plaats. Bij de recreanten won Vorde-
naar Harrij Eggink de wedstrijd. De
C Amateurs werd een RTVers onder-
onsje namelijk Martin Wijers en
Frans de Wit zullen hier uitmaken
wie er met de eer gaat strijken.
Aanstaande zaterdag werd er in Al-
melo de laatste wedstrijd verreden in
deze bijzondere spannende competi-
tie.

Dash
Uitslagen
D rekr.A WSV E — Dash A 1-2; H
rekr.B WSV B — Dash B 1-2; H rekr.
A Dash A - Epse 3-0; IA Dash l -
Bruvoc l 3-0; H2A Dash 3 — DVO 3
0-3; Beker Dames Heeten — Dash 2
3-2.

Programma
D2A Lettele l — Dash 4; D3A Harf-

sen 2 — Dash 5; D rekr. A Dash A -
Wilhelmina; D rekr.B Dash B —
Voorst D; H rekr.A Heeten 7 — Dash
A; H2A Epse l - Dash 3; IA Devolco l
- Dash 1; IC WIK l — Dash 1; M B

Boemerang 2 — Dash 1; H P Dash l
- Bruvoc l; H2B Dash 2 — Harfsen

2; H3A Dash 4 — Heeten 2; D l Dash
3 - Harfsen l; D3B Dash 6 — Boeme-
rang 4; MA Dash l — WIK 1; MC
Dash l -- Vios; D3C Div.B Dash
Sorbo — ATC 2.

VAMC
'De Graafschap-
rijders'
12e Reggerit rustig verlopen
De enduro van Enter staat bekend als
een van de 'slechtste' ritten van het
jaar. De meeste ritten in Enter wer-
den verreden in regen en modder of
de grond was keihard bevroren.
Afgelopen zaterdag was er niets van
dit bij. Het was een koude doch zon-
nige dag, de rijders konden de rit
/onder veel moeite rijden.
De jeugd van Enter trachtte de rit
echter nog wat moeilijker te maken
door op sommige plekken vele liters
water te gooien. Het resultaat was dat
enkele minder goede rijders hier-
door in de problemen kwamen, maar
voor de toppers was dit geen pro-
bleem.
Dit was dan ook te merken aan het
team van de VAMC 'De Graafschap-
i ijders' l , zij werden eervol tweede.

Uitslag senioren 2-takt
1. Gerard Jimmink, Vorden; 2. Jan
van Oorschot, Liempde; 3. Arjan
Klok, Balkbrug; 6. Peter Bergsma
(VAMC); K). Peter Lenselink
(VAMC); 17. Marcel Bulten
(VAMC); 19. Jan Klein Brinke
(VAMC).

Uitslag senioren 4-takt
l . Simon Schram, Wolvega; 2. Eric
Verhoef, Veldhoven; 3. Alben Mel-
lendijk, De Heurne; 5. Alfons Hoe-
vers (VAMC); 12. Joh. Uraakhekke'
(VAMC).
Volgende enduro, 14 december te
Neede. Start bij café 'De Olde Mölle'.

Bridgeclub'B.Z.R.'
Uitslagen
GROEP A
1. Mevr. Alewijnse/Mevr. Bodewes
63.3%; 2. Mevr. den Enting/Hr.
Machiels 52.8%; 3. Mevr. van de
Berg/Mevr. Meijer 52.2%.

GROEP B
1. Mevr. Gasseling/Mevr. Warnaar
63.3%; 2/3. Mevr. van Gastel/Mr,
van Gastel, Mevr. Vreeman/Hr.
Bergman 62.0%.
Elke woensdagmiddag in Het Dorps-
centrum/'t Stampertje. Inlichtingen
tel. 2830.

CERTIFICAATHOUDER

Tijdelijk
een ander thuis

gezocht.
Jaarlijks zijn er duizenden kinderen en jongeren die

voor korte of lange tijd niet door hun eigen ouders verzorgd

kunnen worden. Voor hen zoeken de Centrales voor

Pleegzorg geschikte pleegouders. Wilt u weten wat het is om

pleegouder te zijn? Stuur dan onderstaande coupon in een

open envelop naar:

Centrale voor Pleegzorg.
Gelderland/Overijssel/Flevoland, Antwoordnummer 109,

7400 VB Deventer, of bellen met 05700-12248.

Naam: dhr/mevr.

Straat

Postcode Tel.

Plaats

U hoeft geen postzegel te plakken

Prov.
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