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VVD-leden kritisch over
herinrichting Kom-Vorden
Op de onlangs gehouden ledenvergadering van de VVD-afdeling Vorden is de herinrichting
van het dorpscentrum nog eens besproken. De leden waren het eens met het standpunt van de
fraktie, dat de veiligheid van de verkeersgebruiker, in het bijzonder de fietser en de voetgan-
ger ondergeschikt is gemaakt aan de verfraaiing van het centrum. Men wil best een fraaier Brandweerkazerne
centrum, maar niet onveiliger.

zitting had, en dezelfde CDA-wet-
houder, werd nog uitgegaan van een
aanzienlijk minder duur plan. Zo zit-
ten in het nieuwe plan ook banken. Is
dat nu nodig? De bestaanden zijn toch
goed, en bovendien waren ze de ge-
meente nog geschonken ook! Natuur-
lijk kwam de gemeentelijke begroting
1993 ook aan de orde.

De leden vonden de overschrijding plusminus 9 ton, of te wel ruim Hfl. goed.management van het College. In
van de begroting voor het plan met f 100,- per inwoner niet getuigen van het vorige College, waarin de VVD
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• Telefoon gemeente: 05752-
7474.
• Telefax gemeente: 05752-
7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

ERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders hebben
de volgende vergunningen verleend:
Op 4 december 1992 aan:
- Verbo B.V. te Baak, voor een

standplaats voor de verkoop van
viste Wichmond;

op 8 december 1992 aan:
- de heer J.A.M. Mokkink, Hame-

landweg 9 te Vorden, voor het
bouwen van een kelder en een
schutting op het perceel Hame-
landweg 9 te Vorden;

— de heer R. Bier, Ruurloseweg 9 te
Vorden, voor het bouwen van een
tuinhuisje op het perceel Ruurlo-
seweg 9 te Vorden;

- de heer J. Ditzel, het Jebbink 55 te
Vorden, voor het bouwen van een
woning en een garage op het per-
ceel de Voornekamp 22 te Vorden;

— het bestuur van de Stichting tot
Huisvesting van Bejaarden te Vor-
den, Nieuwstad 32 te Vorden, voor
het bouwen van 6 bejaardenwo-
ningen aan de Delle 37 tot en met
47 (oneven) te Vorden;

- de heer E.J. Berenpas, Hoeken-
daalseweg 5 te Vorden, voor het
veranderen van een woning op het
perceel Hoekendaalseweg 5 te
Vorden;

op 10 december 1992 aan:
- de heer H.J. Bargeman, Strodijk 4

te Vorden, voor twee stand-
plaatsen voor de verkoop van
kerstbakjes (Kerkhoflaan la en
Strodijk 4 te Vorden);

op 11 december 1992 aan:
— de N.V. Nederlandse Gasunie te

Deventer, voor het kappen van
280 m2 houtsingel aan de School-
huisweg te Vorden en voor het
kappen van l kastanje aan de
Stuwdijk te Vorden, onder opleg-
ging van een herplantplicht voor l
kastanje en 280 m2 bosplantsoen;

— gebr. Kettelerij B.V., voor het
kappen van l populier op het per-
ceel Christinalaan 16 te Vorden;

— de spoorweg Welzijnsvereniging
te Zaltbommel, voor het kappen
van 3 beuken en l kastanje op het
terrein van de Decanije te Vorden.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kan binnen dertig da-
gen na het verlenen van de vergun-

ning bij het college van burgemeester
en wethouders een bezwaarschrift
worden ingediend.

E VERLENEN BOUW-
VERGUNNING MET

GEBRUIKMAKING VAN
DE ALGEMENE

VERKLARING VAN GEEN
BEZWAAR

Burgemeester en wethouders zijn van
plan om met toepassing van het be-
paalde in artikel 50 lid 6 van de Wo-
ningwet en met gebruikmaking van
de door gedeputeerde staten van Gel-
derland bij besluit van 19 augustus
1986, nr. RO86.28587-ROV/G5214
afgegeven 'algemene verklaring van
geen bezwaar', medewerking te ver-
lenen aan het bouwplan van:

— S. Verhoeve, het Wiemelink 22,
alhier voor het vergroten van een
woonhuis op het perceel Zutphen-
seweg 65 te Vorden, kadastraal be-
kend gemeente Vorden, sectie K
nr.2855.

De op de plannen betrekking hebben-
de bouw- en situatie-tekeningen lig-
gen vanaf 18 december 1992, gedu-
rende 14 dagen voor een ieder ter ge-
meente-secretarie (koetshuis) ter in-
zage, met de mogelijkheid om hierte-
gen gedurende die periode schrifte-
lijk bezwaren in te dienen bij burge-
meester en wethouders

NGEKOMEN BOUW-
AANVRAGEN

In de week van 7 tot en met 11 de-
cember zijn de volgende bouwaan-
vragen ingediend:

— de hee^W.J. Gotink, Wiersserallee
3 te Vorden, voor het vernieuwen
van een paardenstal/loods op het
perceel Wiersserallee 3 te Vorden;

- Vereniging tot Behoud van Na-
tuurm^Rnenten, Borculoseweg
13 te Ruurlo, voor het veranderen
van een boerderij-kamer in een
badkamer op het perceel Riethuis-
weg2 te Vorden.

IEUWJAARSRECEPTIE OP 4 JANUARI 1993

Op 4 januari 1993, vanaf 20.00 uur, houden burgemeester en wethouders
een nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis.
Iedereen is van harte welkom.

FSTEKEN VAN VUURWERK IS LEUK, MAAR HOU
DAT ZOU!

Afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling is een van onze tradities. Voor
het feestelijk inluiden van het nieuwe jaar zullen weinigen hiertegen bezwaar
hebben.
Afsteken van vuurwerk kan wel bijzonder hinderlijk zijn als dat buiten de
jaarwisseling om gebeurt. Veel mensen en ook dieren hebben daar last van.
De gemeenteraad heeft daarom besloten om het afsteken van vuurwerk te
beperken tot Oudejaarsdag vanaf 20.00 uur tot Nieuwjaarsmorgen 02.00 uur.
De rijkspolitie zal zoveel mogelijk toezicht houden op het afsteken van vuur-
werk buiten deze uren en zo nodig verbaliserend optreden.
Hou tijdens de jaarwisseling uw huisdieren binnen en denk bij het afsteken van
vuurwerk aan uw eigen veiligheid en die van anderen! ! !

'JE BENTEEN RUND ALS JE MET VUURWERK STUNT'

UW MINI-CONTAINERS OP EEN VEILIGE
PLAATS TIJDENS DE JAARWISSELING!!

Zorg ervoor dat uw mini-containers tijdens de jaarwisseling op een veilige
plaats staan. Voorkom dat er vuurwerk in wordt gegooid! !

/ƒNZAMELDAG OPHALEN HUISVUIL VERANDERT
MET INGANG VAN JANUARI 1993

Met ingang van januari 1993 is de inzameldag van huisvuil VOOR DE
HELE GEMEENTE OP OP DINSDAG. Op 5 januari 1993 wordt de
GROENE CONTAINER geleegd. Raadpleeg voor het scheiden van afval
uwafvahvijzerü
Met ingang van 1993 is er een andere inzamelaar van huisvuil, de GOR
(Gelders Overijsselse Reinigingscentrale). Heeft u klachten of aanmerkin-
gen over het ophalen van huisvuil, bel de gemeente, tel. 05752-7474 tst.
485.

ARKEERVERBOD MARKTTERREIN

Op 23 december aanstaande geldt er een parkeerverbod voor het marktterrein
in het dorp Vorden vanaf 12.30 uur tot ongeveer 17.30 uur. Op dit tijdstip wordt
daar dan de wekelijkse markt gehouden, omdat t r op 25 december en l januari
geen markt is.

De VVD-leden vroegen zich af of de
brandweerkazerne niet op een andere
plaats gesitueerd moet worden, nu het
tennispark ook verplaatst wordt.
Maar midden in een woonwijk, met
slechte uitvalswegen, is niet erg ef-
fectief. En de zaak nu in z'n geheel
aanpakken leidt uiteindelijk tot kos-
tenbesparing.

Bestemmingsplannen

De VVD-leden vinden dat het be-
stemmingsplan buitengebied veel te
strak is en te weinig mogelijkheden
voor de burgers biedt. Dat is niet zo-
zeer van deze tijd, waarbij de burgers
zelf willen kiezen en bepalen, wat
wel en niet kan. Men weet het wel,
'de mondige burger'. Die kreet komt
men regelmatig tegen. Maar kan men
het in Vorden waarmaken?

Fietspad Ruurloseweg

De VVD-leden reageerden zeer en-
thousiast op de mededeling van frak-
tievoorzitter Brandenbarg, dat een
fietsvoorziening langs de Ruurlose-
weg nu echt in het verschÉ^ligt. De
door het CDA aan de VVD^cvraagde
lobby in de richting van de VVD-ge-
deputeerde De Bondt heeft effect ge-
had. Zo kan men zien dat ook een op-
positiepartij buiten het College om,
kan scoren voor de Kranej^^rgse be-
volking.

Slachtofferhulp

De VVD-leden spraken zich ook in
kritische zin uit over de criminaliteit
in Nederland en de zo langzamerhand
zeer onveilige situatie in sommige
steden. Wachten tot het in Vorden
komt mag niet. De leden spraken
daarbij hun verontwaarding uit over
de onevenredige aandacht die, na ge-
pakt te zijn, er voor de crimineel is en
niet voor het slachtoffer. De VVD-
fraktie heeft het College daarom ge-
vraagd om subsidie aan de Stichting
Slachtofferhulp Zutphen en Omstre-
ken.

Milieu

Ook het milieu kwam ter sprake. Ge-
scheiden afval-inzameling moet,
maar of in het buitengebied het GFT-
afval opgehaald moet worden is zeer
de vraag. Het is wel wettelijk ver-
plicht, maar de gemeente kan onthef-
fing krijgen. Maar dat moet ze na-
tuurlijk wel bij de provincie aanvra-
gen.
De VVD-fraktie heeft dit inmiddels
voorgesteld aan het College, maar
geen gehoor gevonden. Jammer, want
dit had, zonder het milieu extra te be-
lasten, een aanzienlijke besparing
kunnen opleveren voor alle burgers in
de gemeente Vorden.
De VVD is er tevens voorstander van
dat jaarlijkse overschotten op de fi-
nanciële rekening van de gemeente
Vorden worden gereserveerd voor de
riolering in de gehele gemeente. Dit
om te voorkomen, dat de rioolbelas-
ting onbetaalbaar wordt.

Democratie

Tot slot spraken de leden van de
VVD-afdeling Vorden nog hun waar-
dering uit voor het feit dat ze maande-
lijks met hun fraktie kunnen discus-
sieren over gemeentezaken omdat
dan ook steeds de agenda van de
raadsvergadering aan de orde komt.
Daardoor heeft men het gevoel dat
men mee kan denken en meepraten,
ook zal zit men zelf niet in de raad.
Deze positieve ervaring heeft het
College /ich kennelijk aangetrokken,
want ze willen l maal per 2 jaar de
wijken en het dorp in.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde Gemeente
Zondag 20 december Vierde Advent 10.00 uur
ds. H. Westerink, bediening van de H. Doop. Er
is zondagsschool en jeugdkerk; 19.00 uur
Kerstsamenzang van de Raad van Kerken
m.m.v. diverse koren.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 20 december Vierde Advent 10.00 uur
evang. N. Esmeijer, Hoenderloo; 19.00 uur
Kerstsamenzang R.v.K. in N.H. Kerk.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 19 december 18.30 uur Woord- en
Communieviering, Vierde Zondag van de Ad-
vent.
Zondag 20 december 19.00 uur Kerstsamen-
zang in Ned. Herv. Kerk.

RK Kerk Vorden
Zondag 20 december Vierde Advent 10.00 uur
Eucharistieviering, Vierde Zondag van de Ad-
vent; 19.00 uur Herv. Dorpskerk, Kerstsamen-
zang.
Weekend-Wacht-Pastores: 20-21 december
Pastor J. Lamers, Ruurlo, tel. 05735-1456.

Huisarts 19-20 december dr. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1255. Adres: School-
straat 9.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huis-
artsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op deze
tijden uw recept aan te bieden.
Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en 17.15 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 19 december 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink,
tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 19-20 december W.F. Haccou, Vor-
den, tel. 05752-1908.
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 klach-
tenspreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede

maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden

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

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

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

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

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

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

Begrafenisdlenst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

WV Openingstijden VW-kantoor: ma. t/m do.
10.00-12.30 uur; vr. 9.30-12.30 uur; za. 19/12
10.00-15.00 uur; 21/12 t/m 24/12 10.00-15.00
uur; 28/12, 29/12 en 30/12 10.00-15.00 uur;
31/12 10.00-12.30 uur. Vanaf 4/1/'93 weer ma.
t/m do. 10.00-12.30 uur; vr. 9.30-12.30 uur.

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 20 december Vierde Advent 10.00
uur ds. J.P. van Veen, Apeldoorn.

RK kerk Vierakker-Wichmond
• Zaterdag 19 december 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 20 december Vierde Advent 10.00
uur Boeteviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 20-21 december
Pastor Lamers, tel. 05735-1456.

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

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

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

Hallo kinderen
Op maandag 21 december organi-
seert de kindervakantieactiviteiten-
commissie een filmmiddag waar 'De
bende van hiernaast' vertoond 'zal
worden. De film gaat over een groep

kinderen die een ongeluk veroorzaakt
met een geleende brommer. De brom-
mer wordt in beslag genomen door de
politie. De kinderen proberen op een
originele manier de brommer terug te
krijgen. Wil je weten hoe ze de brom-
mer terug krijgen, moetje de film ko-
men kijken. Tot maandagmiddag.



De Openbare

Bibliotheek is buiten

de feestdagen ook

OTEN
op donderdag 24 en 31 december
na 16.00 uur en
op zaterdag 2 januari

W/j wensen u prettige feestdagen.

IVIecl edel

.-,-.- -aneven
vanaM januari 1993

CV ketel tot 40 Kw
CV ketel met tapwater tot 40 Kw..
CV ketel HR tot 40 Kw
Gashaard gevelgebonden
Gashaard schoorsteengebonden
Gasboiler
Keukengeiser
Badgeiser
Storingsservice CV ketel

Gasservice
Gelderland
Flevoland

Fl. 8,25
Fl. 9,35
Fl. 10,45
Fl. 7,15
Fl. 7,15
Fl. 5,30
Fl. 4,95
Fl. 6,05
Fl. 5,00

Storingsservice overige gashaarden Fl. 3,00
GGF o n d e r h o u d aan g a s a p p a r a t u u r

echfó

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Het 7e elftal van de
V. V. Vorden feliciteert
haar hoofdsponsor

"Bosonderhoud
en

Openhaardhout
Wesselink
met z' n 25-jarig
huwelijksfeest.

RK3L
Vrijdag 18 december a.s. is er weer ENVELOPPEN-ACTIE

tijdens de weekmarkt.

Wij raden U aan deze markt tijdig te bezoeken, want OP = OP.

3 HYACINTHEN m pot 4,95

KERSTSTUKJE uit eigen binderij 9,95

KERSTSTER

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden 20 Clementines

HIERBIJ 5 GRATIS

Witte Champignons per pond 2,95

Goudreinetten 4

KOLDENHOF's Versmarkt
I.v.m. Kerstmis (25 december) en Nieuwjaar (l januari) worden

er geen markten gehouden.
I.p.v. hiervan is er MARKT op woensdagmiddag 23 december

a.s. van 13.30-17.30 uur. Op ons verzoek heeft het
gemeentebestuur voor die middag een parkeerverbod ingesteld

voor het marktplein van 12.30-17.30 uur.

Het bestuur van d& marktvereniging.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

ZE ZIJN
ER WEER!

KOEK- en WAFEL-
IJZERS, BRAAD- en

WILDPAN.
KUNSTKERSTBOMEN

en KERST-
VERSIERINGEN.

PS: Haal onze spectaculaire

VUURWERK
FOLDER

in de winkel.

BIJ VOORVERKOOP

10% KORTING!

fa. JANSEN
Bleekstraat 1, Hengelo

Tel. (05753) 13 60

FAM. J. HUITINK - BURG. GALLEESTRAAT 3 - VORDEN
(donderdag 24 december zijn wij om 7.30 uur geopend)

AANBIEDINGEN GELDIG DONDERDAG 17 DECEMBER T/M 24 DECEMBER

Grote, verse
ANANAS

per stuk

Laat uw Kerstgroet vergezeld gaan
met een Kerstfruitschaal.

Keuze uit vele manden en
alle prijzenklassen.

Clementine
MANDARIJNEN

kistje, ca. 40 stuks

Vordense
NOTENMIX

250 gram

500 gram

Harde
SPRUITEN

1 kilo

Vele soorten Exoten en Paddestoelen.

Uit voorraad leverbaar.

Handappels
JONAGOLD

KLASSE l

2 kilo

Wij wensen U Prettige Kerstdagen
en een Voorspoedig 1993!

Schoonheidssalon ' 'Bjoetiev

• totale huidverzorging met produkten op
natuurlijke basis • aromatherapie
• elektrisch epileren (ziekenfonds-erkenning)
• zonnebank (snelbruiner)

Gezellige Kerst en een „natuurlijk mooi" en gezond 1993!
Vakantie van 24-12 tot 4-1.

Ans Jongbloets, Het Wiemelink 9
Vorden, tel. 05752-3560

Schoenreparatie
STEEDS VLUG KLAAR

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

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

DISCO vi ;RVOE

OPLAATS GOUD VOLKOREN VAN ELFZADEN

VIERT DIT JAAR EENS KERST MET:
Brood en gebak van Oplaat.
De Bakker die zélf alles bakt!

U proeft het verschil i
Wij bakken voor U:

KERSTSTOL met amandelspijs
KERSTBROOD
ZWEEDS KERSTBROOD
ROOMBOTER-AMANDELKRANS of -STAAF
KERSTTULBAND
TAARTEN in vele soorten
APPELBEIGNETS
APPELBOLLEN
SAUCIJZENBROODJES
CHIPOLATA - aardbei - chocoladepudding

W/Vf U bestellen ? Dan 1373 bellen!

WARME BAKKER OPLAAT
bakt het voor U!
VORDEN-Telefoon 1373
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Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter en
mijn zusje

L/sa

Jo, Jan en Riek
Abbink

10 december 1992
Kruisdijk 9a, 7251 RL Vorden

Wij zijn heel blij met de ge-
boorte van onze dochter en
zusje

Claudia

Ton, Astrid, Lindaen
Melanie Lauckhart

9 december 1992
Ruurloseweg 20
7251 LK Vorden

Flodderpost

A.s. zaterdag 19 de-
cember gaat het ge-
beuren, Hans en Willie
laten hun prestaties
dan keuren.

Tussen 15.10 en 15.30
uur worden ze op de
Kerstmarkt verwacht,

Ze worden alleen niet
met een stoomboot
gebracht.

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 ot dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden we!
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• 'De bibliotheek verkoopt nu
afgeschreven boeken. Open-
bare Bibliotheek.

• Weduwe, 56 jr. zoekt ken-
nismaking met dito man, liefst
met bedrijf of eigen zaak. Brie-
ven onder nr. 37-1 met foto en
tel.nr. (foto op erewoord te-
rug). Bureau Contact, Postbus
22, 7250 AA Vorden.

• TE KOOP: voederworte-
len. F. v. Amerongen, Schutte-
straat 12, Vorden, tel.
05752-6408.

• TE KOOP: Volkswagen
motor 1600 Diesel. Jan. '92
compleet gereviseerd. Na
30.000 km wegens autoscha-
de. Tel. 05752-1944.

• TE KOOP: moderne witte
lits-jumeaux compleet met
lattenbodems en matrassen -
als nieuw. Ook als 2-1 pers. te
gebruiken. f 350-. Tel.
08330-27643.

• TE KOOP: Bankstel met
gebloemde stof. Tel. (05753)
1360.

• TE KOOP: computer MSX
2, disk drive, toetsenbord,
printer, kleurenmonitor (ook
kastje voor TV van te maken),
boeken, 2 basis-diskettes. Tel.
05752-3397.

• TE KOOP: kerstbomen met
kluit. Hamsveldseweg 2, Kra-
nenburg, dagelijks van 13.00
tot 17.00 uur of na telefoni-
sche afspraak 05752-1909

• TE KOOP: Atari-ST spel-
software van f 5,- tot f 45,-
per spel. Telefoon 05752-
2183

• TE HUUR: woonruimte met
3 slaapkamers in buitengebied
Vorden voor maximaal half
jaar. Telefoon 05752-6680.

• TE HUUR: zit-slaapkamer.
Telefoon 05754-1285

• 15 Februari staan wij op
straat.

Gezin (1 baby) zoekt: 'drin-
gend tijdelijke woonruimte
in Vorden (plm. 1 jaar). Reac-
ties 05752-3955

• TE KOOP: kerstbomen. H.
Bouwmeester, Schuttestraat
26, telefoon 6793

• TE KOOP: tinnen kraantjes-
kan 5 Itr., 3 kinderfietsjes, 2
kachels (hout-kolen), vloer-
kleed van gelooide koeie-
huid, oude leren jas, lang
model, antieke spiegel, oude
gravures in houten lijst, 2
paar langlaufski's (210 cm).
Telefoon 3515

'7-—'t"

Op maandag 21 december
zijn wij 25 jaar getrouwd.

Wie ons hiermee wil feliciteren is
van harte welkom 's middags van
16.30-18.00 uur in zaal ,,Nijhof",
Dorpsstraat 13, Halle

Gerriten RiekteSlaa

Wichmondseweg 53A

7255 KZ Hengelo (Gld.)

-#-
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Dinsdag 29 december 1992 zijn wij 25
jaar getrouwd.

Wij willen dit graag met onze kinderen
en u vieren.

U bent van harte welkom op de
receptie van 14.30 uur tot 16.00 uur in
Bodega"t Pantoffeitje', Dorpsstraat34
te Vorden.

Jan en Willemien Rouwenhorst

re

i

MEEPRATEN OVER GEMEENTEZAKEN?
ZIE ARTIKEL: V.V.D.-LEDEN KRITISCH OVER
HERINRICHTING KOM VORDEN:

EN WORDT LID:
TEL: 05752-3254

MAAR ONZE VOORZITSTER PERSOONLIJK
BENADEREN
MAG OOK: PORIËN MULDERIJE

DELDENSEBRQEKWEG 15
7251 PW VORDEN

i
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Het Stroo 13,7251 VA Vorden
-#- %
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Heden heeft de Here tot zich genomen onze
broer, zwager en oom

Berend Woertman

op de leeftijd van 72 jaar.

Wij zijn dankbaar dat hij voor verder lijden be-
spaard is gebleven.

Harfsen : H. de Groot
J. Voskamp-Woertman
J.W. Voskamp
Neven en nichten

Vorden, 11 december 1992
Corr.-adres: Ericalaan 18,7217 SX Harfsen

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Wij maken onze cliënten erop attent dat de
avondopenstelling van vrijdag 25 december
wordt verplaatst naar woensdag 23 december.

De avondopenstelling van vrijdag l januari
komt te vervallen.

Wij wensen u fijne feestdagen.

ABN-AMRO

SNS-bank
Rabobank

Maandag 28 december
t/m vrijdag l januari 1993

is ons kantoor

School met De Bijbel

KERSTVIERING
'HET HOGE'
Vrijdag 18 december a.s.

willen we met alle kinderen van school
het KERSTFEEST
vieren in de Dorpskerk.

We beginnen om 13.30 uur.

Belangstellenden zijn van harte welkom

GESLOTEN
>

Administratie-^n
Belastingadvieskantoor

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

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

Tonny Jurriërfs
AUTOSCHADE

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

Wegens vakantie

GESLOTEN
vanaf 23 december

4 JANUARI STAAN WIJ
WEER GEHEEL TOT UW DIENST.

Handelsonderneming
WELGRAVEN

Schoolstraat 6 - VORDEN
Tel. 05752-2154-Fax 3871

"De Snoekbaars"

Afhalen
vergunningen:

vrijdag 18 december
19.00-21.00 uur

zaterdag 19 december
10.30-12.00 uur

Sporthal 't Jebbink

Kunstgebirtenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Muziekvereniging

CONCORD1A
dankt een ieder die de

OLIEBOLLEN-
AKTIE

tot een succes gemaakt heeft.

Vanwege de zeer grote vraag
hebben wij helaas

niet iedereen
kunnen bevoorraden.

Onze excuses daarvoor.

1992
Sfeervol en geweldig lekker zijn onze:

- BOTER WEIHNACHTSTOLLEN
met speciale vulling

- KERSTSTAVEN EN KERSTKRANSEN
- Grote sortering hartig

GEVULDE BROODJES
- GEBAK en TAARTEN in diverse smaken
- TULBANDEN
- KERSTCHOCOLADE ruim gesorteerd '

't winkeltje in vers brood en banket

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

Alles uitzonderlijk van
kwaliteit. Vers van de
Warme Bakker en dat
proeft U.

Onze medewerkers en wij,
wensen U hele gezellige
en smaakvolle kerstdagen
toe.

GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
terinzageleggingontwerp-beschikking
(art 24, lid 2, Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden (afd. Ruim-
telijke Ordening - Koetshuis) ligt vanaf 18-12-1992 op
werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en op woensdag-
middagen van 14.00 tot 16.00 uur, alsmede op de
maandagavonden in het Dorpscentrum te Vorden van
18 00 tot 21.00 uur ter inzage een ontwerp-beschik-
king met bijlagen van:

1. de heer G. Burkink, Polweg 6, 7234 ST Wich-
mond.
Adres inrichting: Polweg 6 te Wichmond;

2. Wolbrink Vorden B.V., Industrieweg 10, 7251 JT
Vorden.
Adres inrichting: Industrieweg 10 te Vorden;

3. Gebr. Kettelerij b.v., Addinkhof 16a, 7251 VG Vor-
den.
Adres inrichting: Addinkhof 16a te Vorden.

Nr. 1 betreft een nieuwe, de gehele inrichting om-
vattende vergunning voor een agrarisch be-
drijf;

Nr. 2 betreft een nieuwe, de gehele inrichting om-
vattende vergunning voor een metaalbewer-
kingsbedrijf;

Nr. 3 betreft een aanvraag om vergunning tot het
oprichten of in werking hebben van een tuin-
centrum.

De strekking van het ontwerp van de beschikkingen
luidt: voor zover thans rekening valt te houden met de
in het gebied waar de inrichting is gelegen te verwach-
ten toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot ge-
vaar, schade of hinder buiten die inrichting, is het ont-
werp van de vergunning opgesteld onder de voor dat
soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften ter voor-
koming of beperking van gevaar, schade of hinder.
Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschik-
king kunnen SCHRIFTELIJK worden ingebracht door
de aanvrager en degenen die reeds schriftelijk of
mondeling bezwaar hebben gemaakt tegen het ver-

1 zoek om vergunning en hen die daartoe redelijkerwij-
ze niet (tijdig) in staat zijn geweest.

De bezwaarschriften moeten bij het gemeentebestuur
worden ingediend voor 2 januari 1993.
Indien men dat wenst worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet
bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schrifte-
lijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het ge-
meentebestuurworden ingediend.

Datum: 14 december i 992.

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

Vrouwen Raad Vorden

Laatste Oproep!
CURSUS

ZELFVERDEDIGING
in het Dorpscentrum

Inlichtingen en opgave:
Mevr. Kamerling, tel. 1600

VAKANTIE-ACTIVITEITEN
COMMISSIE

vertoont in het Dorpscentrum de film

'De bende
van hiernaast'

(Nederlandstalig)

MAANDAG 21 DECEMBER
aanvang 14.00 uur

Duur van de film: 102 minuten
Alle leeftijden

entree f 2,50 inclusief tractatie

/TicHTine
DORP/CEflTRUm
Raadhuisstraat 6, tel. 2722

Pluimvee- en Konijnenvereniging

P.K.V. VORDEN
Grote klubtentoonstelling
In Zaal 'De Herberg' te Vorden

Openingstijden:
Vrijdag 18 december

van 20.00 uur tot 22.00 uur
Zaterdag 19 december

van 10.00 uur tot 22.00 uur
Zondag 20 december

van 10.30 uur tot 17.00 uur

DE TOEGANG IS GEHEEL GRATIS

Kinderen tot 12 jaar onder geleide



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)

O? MAANDAGAVOND 21 DECEMBER en
DINSDAGAVOND 22 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 gelieve u
zich zo spoedig mogelijk op te geven bij:

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

Tel.: 1256 / 3572

DE VORDENSE ONDERNEMERS VERENIGING

*<^<^«$%<8S%<^<^

TE KOOP:

KERST-
BOMEN

(alle maten)

PEPPELMAN
KERKHOFLAAN IA

TELEFOON 2728

Hou de kou en de
dokter van uw lijf!
Draag Thermofit half wollen

ondergoed.

Verkrijgbaar bij

a/d Zutphenseweg

Burg. Galleestraat 12 7251 EB Vorden tel. 05752-1391

Voor de komende feestdagen verzorgen wij graag uw koude schotels o.a.

Vleessalade, zalmsalade, kipsalade,
hors d' oeuvre en borrqjpapjes

Voor Uw kerstdiner hebben wij een menulijst voor uw samengesteld met
leuke culinaire ideeën.
Tevens geven wij U graag een deskundig wijnadvies.

Om teleurstellingen te voorkomen moeten wij een urrerste besteldatum
hanteren. Dit is voor de kerst MAANDAG 21 DECEMBER en voor oud en
nieuw MAANDAG 28 DECEMBER.

Wij wensen u sfeervolle feestdagen en een gezond 1993!

mode voor
het héle gezin

fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR

Wij laten de kerst;
klokken l ui tien.

DAMES BI HEREN J/KKS
Wij hebben thans de
gehele collectie jacks
sterk in prijs verlaagd.
Speciaal voor de Kerst
reeds vanaf

voor onderstaande
superaanbiedingen.

(geldt niet voor filiaal Didam)

DAMES TRUIEN
Een gedeelte van de collectie truien;
SPECIAAL VOOR DE KERST...

HALVE PRIJS
LOOP EVEN BINNEN WANT HE]

LOONT WEER DE MOEITE
AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG

VAN WOENSDAG T/M ZATERDAG

KINDER CORDUROY
BROEKEN
Een stoeisterke kwaliteit. Ze zijn er in
diverse kleuren. Maten 74 t/m 152.
Onze normale prijs is vanaf 22.50.

Speciaal voor
de Kerst
gaan ze
allemaal de deur
uit voor slechts

KLEUTER
TUINOVERALL

Een leuke uitgewerkte broek in de
maten 74 t/m 98. Normaal 39,95.

Speciaal voor de Kerst slechts

ALBERT HEIJN
HENGELO heeft de nieuwe
supermarkt sfeervol versierd,
want aan

GEZELLIGE FEESTDAGEN gaat
GEZELLIG WINKELEN vooraf.

ONZE OPENINGSTIJDEN IN DE KERSTWEEK ZIJN:
Maandag 21-12 van 8.30-18.00 uur
Dinsdag 22-12 van 8.30-21.00 uur
Woensdag 23-12 van 8.30-21.00 uur
Donderdag 24-12 van 8.30-16.00 uur

In de oudejaarsweek is de koopavond
verschoven naar woensdag 30-12 en zijn we op
OUDEJAARSDAQ 31-12 NA 16.00 UUR
GESLOTEN.
Zaterdag 2-1-'93 zijn we normaal geopend.

In de hal vóór in de winkel biedt de 'Wereldwinkel' elke vrijdag een
keur van artikelen uit de 'Derde Wereldlanden' aan.
ECHT EEN BEZOEKJE WAARD.
In de Kerstweek is deze verkoopdag verschoven naar
woensdag 23-12.
Daarna is de eerste verkoopdag op vrijdag 8-1-'93.

Fijne feestdagen toegewenst door het team van

DE NIEUWE

ALBERT HEIJN
SUPERMARKT

In de Molenhoek
„De winkelshoek van Hengelo" MOLENHOEK

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CARROSSERIEBEDRIJF

Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Bekveldse
bloemkool
(LAATSTE VAN HET SEIZOEN!)

WitlOf 500 gram

Prei

DIV. SOORTEN Appels

kilo

kilo

1.95
0,95
0,95
1,00

GEOPEND: woensdagmiddag en
zaterdag de gehele dag

Week 52: dinsdag en woensdag
GEHELE dag

GROENTEKWEKERIJ

LUIMES
(hoek Wichmondseweg - Lankhorsterstraat)

Betaling abonnementsgeld
vanaf donderdag 17 december 1992
tot 15 januari 1993

Het abonnementsgeld voor 1993 voor Contact ed. Vorden bedraagt

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

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

U VERDIENT DUS F 5,- als u vóór 15 januari betaalt!
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374: ABN-Amronr. 48.63.19.245;
Bondsspaarbank nr. 92.31.24.004; Postbank nr. 1.20.58.67
t.n.v. Drukkerij Weevers BV, Vorden

()n--e kantoor u K'n zijn: van maandag t/ m vrijdag
8.00-12.30 uur en 13.00-11.00 uur; zaterdags gesloten.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 POSTBUS 22 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752 1010 TELEFAX 05752 1086



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 17 december 1992
54e jaargang nr. 38

Bodega 't Pantoffeltje verkocht
Frank Meulenbroek uit Rossum (Gld.) wordt de nieuwe eigenaar van bodega 't Pantoffeltje te
Vorden. Hij zal het horecabedrijf met ingang van l februari 1993 van Nico van Goethem
overnemen.

't Pantoffeltje geniet in de regio een
flinke bekendheid. Dit mede door de
vele trouwpartijen die in het gemeen-
tehuis van Vorden (kasteel Vorden)
worden voltrokken. Nico van Goet-
hem heeft in de afgelopen jaren op dit
nostalgische gebeuren rondom een
kasteel ingespeeld, door de bruidspa-
ren in een 'old-timer' te vervoeren en
hen erop te attenderen dat het brui-
loftsfeest dan uitstekend in 't Pantof-
feltje, waar de bruidstaart klaar staat,
voortgezet kan worden! Van alle fes-
tiviteiten die in deze bodega ge-
houden worden, worden volgens van
Goethem naar schatting zo'n 70 pro-
cent besproken door mensen van-bui-
ten Vorden. In 1975 stond op de hui-
dige plek aan de Dorpsstraat de
schoenenzaak van Jansen en de krui-
denierswinkel van Willem Pardijs, in
Vorden beter bekend als 'De Keizer'.
Van Goethem, die inmiddels al sinds
1962 eigenaar was van petit restau-
rant 'De Rotonde', kocht beide pan-
den aan, restaureerde het voorstuk en
bouwde het geheel rond 1985 uit tot

de huidige bodega met een capaciteit
van rond 300 personen.

Gezondheid

Vier jaar geleden kreeg Nico van
Goethem het advies van zijn huisarts
om het was rustiger aan te doen. 'Ik
heb toen de Rotonde verhuurd en
dacht met alleen 't Pantoffeltje het in-
derdaad wat kalmer aan te kunnen
doen. Niets bleek minder waar. Het
tegenovergestelde gebeurde, ik kreeg
het drukker en drukker. Natuurlijk
wel blij dat het bedrijf zo floreerde
maar dit was natuurlijk niet de bedoe-
ling van het doktersadvies', zo zegt
van Goethem.
Aangezien zijn kinderen niets voel-
den voor een avontuur in de horeca-
wereld besloot Nico van Goethem
eens rond te kijken of hij iemand kon
vinden met dezelfde ideeën als hijzelf
en die geïnteresseerd zou zijn in de
aankoop van 't Pantoffeltje. Via be-
drijfsadviseur H. Schoppers uit
Haaksbergen kwam Nico van Goet-

hem in kontakt met Frank Meulen-
broek. Evenals hij zelf Enschedeër
van geboorte. Frank Meulenbroek,
werkzaam in het managementgebeu-
ren, met volgens zijn zeggen het gast-
heerschap hoog in het vaandel, had al
jaren plannen om zelfstandig een
zaak te gaan runnen. Aangezien zijn
echtgenote in het bezit is van de ver-
eiste horeca-papieren, was de beslis-
sing snel gemaakt toen zich de kans
voordeed om 't Pantoffeltje over te
nemen. Het echtpaar Meulenbroek (2
dochters, Marloes van 5 en Marjolein
van 8 jaar) gaat op l februari a.s. aan
de slag en zal zodra hun huis in Ros-
sum is verkocht, het pand betrekken
gelegen naast bodega 't Pantoffeltje.
Nico van Goethem zal de ko-
mende tijd, zo lang beide partijen dat
wenselijk achten, als adviseur aan 't
Pantoffeltje verbonden blijven. Wat
hij dan gaat doen? 'Ik kijk wel, ik laat
alles rustig op mij afkomen', zo zegt
hij. Het huidige personeel van van
Goethem 'verhuist' mee naar de nieu-
we eigenaar Frank Meulenbroek.

190 jaar Barendsen groots
gevierd
Bijna twee eeuwen staat in het centrum van ons dorp een
smederij. Al vanaf het begin in het jaar 1802 had Hendrik
Barendsen de leiding van dit bedrijf. En in die 190 jaar was
het steeds een Henk Barendsen die er de voorhamer zwaaide.
Tot de dag van vandaag. Het is begrijpelijk dat dit bijzondere
jubileum gevierd moest worden. Temeer omdat Henk en Mi-
nie Barendsen dit jaar dertig jaar zijn getrouwd.

Het is een groots feest geworden! Dit
voorjaar al bood het bedrijf de inwo-
ners van Vorden als feestgeschenk
een schitterend vuurwerk aan dat op
Koninginnedag is ontstoken. En za-
terdag 12 december was het echte
feest dat gevierd werd bij Hotel Bak-
ker, 's Middags met een receptie waar
vele honderden mensen het bruids-

paar kwamen gelukwensen. Duide-
lijk bleek dat Barendsen een begrip is
in de hele regio, want van dichtbij en
ver kwamen klanten en zakelijke re-
laties met goede wensen en geschen-
ken.
Burgemeester Kamerling feliciteerde
de familie namens het gemeentebe-
stuur en vertegenwoordigers van vele

KERSTSAMENZANG1992
ZONDAG 20 DECEMBER A.S.
in de Ned. Hervormde Kerk
aanvang 19.00 uur

Met medewerking van:
Vordens Dameskoor
Vordens Mannenkoor
Koperensemble "Sursum Corda"

U BENT VAN HARTE WELKOM!

Raad van Kerken Vorden-Kranenburg

EC
V N D W K

S L A G E R IJ

Bij gourmetten bakt iedereen aan tafel /,ijn
eigen vlees in kleine koekepnnnetjes. Door te
spelen en variëren met
verschillende
ingrediënten ontdekt
iedereen verrassend
lekkere kombinaties. De
portioncring>van het
vlees is
± 40 gram per vleessoort.
Reken per persoon op ± 5
n 6 verschillende stukjes
vlees.

V L O G M A N

herhaalt dit met een ander stukje vlees en een
wellicht andere kombinatie van ingrediënten.

Gourmetten

Geschikte vleessoorten zijn: varkensfilet,
-fricandeau, -haas, -lapjes, kalfsfr icandeau,
-lapjes, lamsvlees, biefstuk, entrecóte,
kalfs-/varkensschnit/.els, lever, slavinken,
bl inde vinken, gehaktballetjes, tartaartjes,
vleeswaren (spek- en hamsoorten),
ka l fs-/varkensoesters.

Hoe gaat u te werk?
Leg een stukje boter in het pannetje. Gebruik
niet te veel boter. Wacht tot de boter heet is
en het schuim is weggetrokken. Kies een
stukje vlees en leg dit met wat andere
ingrediënten in het pannetje. Bak één soort
vlees tegelijk. Zodra het vlees mooi bruin en
gaar is, haalt u het met houten spateltjes uit
het pannetje en legt het op uw bord. U

Tip voor veilig en
ge/ellig gourmetten: /.et
het apparaat op een
stevige vlakke
ondergrond. Pas op met
vlugge kinderhandjes.
Uw jonge talelgenootjes
vinden het vast al lemaal
prachtig, maar let u wel
goed op.

Tip voor sausen:
Servische saus, roomsaus, knoflooksaus,
tomatensaus, whiskysaus, pindasaus.
Tip voor salades:
gemengde salades, witlofsalade, tomaten-
komkommersalade, selleriesalade,
vruchtensalade.
Tip voor ingrediënten:
stukjes wortel, bloemkool, ui, augurk,
champignons.

Tip: bestel uw vleesassortimcnt voor de
feestdagen bi j t i jds bij uw slager.

Serveer er frites, stokbrood, gepofte-
aardappelen of krielt jes bij.

verenigingen gaven blijk van hun be-
langstelling.
's Avonds werd het feest voortgezet
voor de genodigden. Met een serena-
de van het voltallige corps van Con-
cordia. Met een enthousiast optreden
van de New Fours, de favoriete band
van Henk Barendsen. Als verrassing
en hoogtepunt van de avond
kwam Corry Konings die voor de bij-
na tweehonderd gasten een program-
ma verzorgde. Het was een geschenk
van Henk voor zijn vrouw die een fan
is van deze zangeres.
Namens 1Êtk vrienden, de buren, za-
kelijke rercmes en klanten werd een
gezamenlijk geschenk aangeboden.
Het echtpaar Barendsen kreeg een
geldbedrag dat hen in staat stelt sa-
men een droomreis te maken. Een ge-
baar wa^^or Henk Barendsen aan
het eind van de avond bedankte.
Waarbij hij de kans benutte om vooral
zijn medewerk(st)ers in het zonnetje
te zetten, want 'zonder jullie inzet en
betrokkenheid zou ons bedrijf niet zo
voorspoedig zijn gegroeid'.
Maandag jl. waren de construktie-
werkplaats en de twee zaken weer
open en was iedereen gewoon aan het
werk. Met de herinnering aan een
fantastisch geslaagde jubileumvie-
ring. En in de verwachting dat het
over tien jaar, als hopelijk 'Twee eeu-
wen Barendsen' zal worden gevierd,
een nog mooier feest gaat worden.

VLO op de
Kerstmarkt
Zondag 20 december zal de VLO een
dense Lokale Omroep op de Kerst-
markt bij de NH Kerk in de Dorps-
straat. Ook zal de Vordense midden-
stand rijk vertegenwoordigd zijn die
dag. Men zal die dag live uitzenden
via de Ether 107.4 FM. Bezoekers
van de Kerstmarkt kunnen meedoen
aan leuke prijsvraagjes en de kerst-
groeten doen aan familie en vrienden.
Zondag 20 december zal de VLO een
samenvatting van de Kerstmarkt uit-
zenden in de zondagprogrammering.
Verder maakt de VLO u erop attent
dat er donderdagavond 24 december
een speciale kerstuitzending te be-
luisteren zal zijn, m.m.v. drs. Klaas-
sens en bewoners van het verzor-
gingstehuis 'de Wehme'. Het contact-
adres is Wiersserbroekweg 5, 7251
LG, Vorden.

Kerstconcert in de
Willibrorduskerk
te Vierakker
Op zondagavond 20 december zal er
in de verwarmde kerk te Vierakker
een Kerstconcert gegeven worden
t.b.v. de restauratie van het orgel. (Zie
Kerstkrant).

Voorverkoop entreekaarten
Zaterdag 19 december na afloop van
de Eucharistieviering, alsook zondag
20 december na de viering in het
kerkportaal en 's avonds voor het
concert. Telef. inlichtingen:
05754-1256.

Nationale Zonne-
bloemloterij
De Zonnebloem, afdeling vorden
heeft succesvol de nationale loterij
kunnen afsluitten. De trekking heeft
23 november jl. plaatsgevonden en
degenen, die in de prijzen vallen,
krijgen, zover hun adres bekend is,
automatisch bericht thuis. Op enkele
plaatsen in Vorden zijn ook trek-
kingslijsten opgehangen. De Zonne-
bloem wil hierbij graag iedereen be-
danken, die loten gekocht hebben en
ook degenen, die ons werk steunen
met hun lidmaatschap of andere bij-
dragen. De opbrengst hiervan maakt
het ons mogelijk om in Vorden ons
werk voort te kunnen zetten, zoals de
ontspanningsmiddagen, de dagboot-
tochten, de verschillende vakantie-
mogelijkheden, Nationale Zieken-
dag, actie Zon in de Schoorsteen en
vooral ons hoofddoel het regelmatig
bezoeken van gehandicapten en hulp-
behoevende ouderen.

Geld voor
instrumenten
'Concordia'
De bestuursleden van de muziekvere-
niging 'Concordia' zijn bijzonder
kontent met de verkoop van de olie-
bollen. De afgelopen dagen was het
voor de bakploeg 'alle hens aan dek'.
Ondanks de verhoogde capaciteit
bleek dat nog niet alle adressen in
Vorden van oliebollen konden wor-
den voorzien, vandaar dat besloten
werd de bakcapaciteit volgend jaar te
vergroten. In elk geval was het resul-
taat van deze aktie dat het instrumen-
tenfonds van 'Concordia' behoorlijk
is aangevuld, waardoor enkele wen-
sen m.b.t. de aankoop van instrumen-
ten kunnen worden vervuld.

Jong Gelre
Tijdens de jaarafsluiting waarbij de
leden van de afdeling Vorden van
Jong Gelre, onder het genot van een
hapje en een drankje terugblikten op
de onlangs opgevoerde revue 'De
kleinzoon van Tarzan' kwam de be-
heerder van het dorpscentrum met
een verrassing op de proppen. Van-
wege het feit dat de revue drie avon-
den voor een 'vol huis' had gezorgd
bood de heer Bos het gezelschap een
salada aan! Een geste die zeer op prijs
werd gesteld. Jong Gelre heeft dit jaar
nog twee aktiviteiten op het program-
ma staan, t.w. 20 december zaalvoet-
ballen bij Appie Happie in de Veld-
hoek en op 22 december in dezelfde
lokatie volleybal.

Bejaardensoos
Vierakkerl
Wichmond
A.s. vrijdagavond 18 december wordt
in het Ludgerusgebouw het kerstfeest
van de bejaardensoos gehouden
m.m.v. het RK Zangkoor. Inleiding
zal verzorgd worden door ds. A. Wal-
pot-Hagoort. Men hoopt dat allen op
dit kerstfeest aanwezig kunnen zijn.

DECEMBER:
16 Welfare, Kerstcontactmiddag 'de

Wehme'
16 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
16 HVG, Gezamenlijke Kerstviering

met ouderen
16 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,

Kerstfeest
17 PCOB Adventskerstmiddag in de

Wehme

17 Bejaardenkring, Dorpscentrum,
Kerstmiddag

17 HVG Wildenborch, Kerstfeest
18 Bejaardensoos, Kerstfeest, Vier-

akker-Wichmond
18 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
18-19-20 Klubtentoonstelling PKV

Vorden in de 'Herberg'
20 kerstconcert Gebr. Eijkelkamp,

Café 't Wapen van 't Medler
20 Kerstconcert Willibrorduskerk,

Vierakker
21 ANBO, Klootschieten bij de

Goldberg
21 HVG dorp, Kcrstsamenkomst
21 Vrouwenclub Medler, Kerst
21 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
23 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
27 VRTC, Oudejaarscrossloop
28 ANBO, Klootschieten bij de

Goldberg
28 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
29 Soos Kranenburg, Oudjaars-spek-

takel
30 SWOV Open Tafel 'de Wehme'

JANUARI:
5 HVG Dorp, N ieuwj aars-kof f ie-

morgen
5 NCVB, Nieuwjaarswensen,

's morgens
6 HVG Wichmond, Nieuwjaars-

avond
7 Bejaardenkring, Dorpscentrum

11 Vrouwenclub Medler, Louise Tel-
man, knutselen

12 Soos Kranenburg, Nieuwjaar en
gymnastiek

13 Welfare, Handwerken 'de Weh-
me'

19 NCVB, Mevr. de Bruin
20 HVG Wichmond, Jaarvergade-

ring
21 Bejaardenkring, Dorpscentrum
22-23 Toneeluitvoering in 't Ludge-

rusgebouw
25 Vrouwenclub Medler, dhr. Klein

Hesselink, dia's
26 Soos Kranenburg, Jaarvergade-

ring en gymnastiek

VOEDSELAKTIE
TEN BEHOEVE VAN BOSNISCHE VLUCHTELINGEN

Zoals u allen wel zult weten, spelen er zich voornamelijk in Bosnië afschuwelijke taferelen
af. De beelden spreken duidelijke taal en daar hoeft verder niets meer aan toegevoegd te
worden. Voor en door het oorlogsgeweld zijn vele tienduizenden mensen op de vlucht ge-
slagen en elders neergestreken of ondergebracht.

In Hengelo (Gld.) is door een aantal mensen het initiatief genomen om voor deze vluchte-
lingen een voedselaktie te starten. De bedoeling is om dit voedsel naar de plaats Porec, ge-
legen op het schiereiland Istrië (nabij de Italiaanse grens aan de Adriatische Zee), te tran-
sporteren. Ook hier bevinden zich vele noodlijdende vluchtelingen.

Voor zover thans bekend vormt het geen probleem daar met het vervoer te komen. Ter
plaatse zal het ingezamelde voedsel worden verdeeld onder die vluchtelingen die dit het
meest nodig hebben. Op deze verdeling wordt toegezien door 'Charitas'. Dat is een Rooms
Katholieke diaconale instelling die daar ter plaatse aanwezig is.

Deze voedselaktie vindt plaats in samenwerking met een aantal omliggende plaatsen zoals
Hengelo (Gld.) en Wichmond. De 3 Vordense diaconieën willen graag het ter beschikking
gestelde voedsel ontvangen op:

DINSDAGAVOND 22 DECEMBER A.S. VAN 18.00 TOT 20.00 UUR
in resp. Achterhuus, de Voorde en de vergaderruimte van de R.K. kerkte Vorden alsmede in
de hal van de R.K. kerk te Kranenburg.

Het meest geschikte voedsel is o.a.: meel, suiker, rijst, olie, bruine/witte bonen, soepen in
droge vorm, pasta's als spaghetti en macaroni, blikken ham, worst, honing en jam, was-
poeder, zeep, tandpasta, luiers, toiletpapier en maandverband.

Ook is tekenpapier, potloden en een knuffel voor de kinderen een goed idee. In enkele su-
permarkten staat een container waar u eveneens voedsel in kunt plaatsen. Op dinsdaga-
vond 22 december zullen in de 3 kerken eveneens collectebussen staan voor een gift.
De commissie zal hier ook voedsel voor kopen. Het is de bedoeling dat direct na de Kerst
vanuit Hengelo (Gld.) het ingezamelde voedsel naar Porec zal worden vervoerd.

Het bankrekeningnummer van de Oost-Europa-Commissie Vorden is 36.64.34.977.

Het praten over helpt niet zoveel; het doen voor misschien een beetje!

De organisatie:
Diaconie Gereformeerde Kerk, Anja Oltvoort, Hoetinkhof 203
Diaconie Hervormde Kerk, Gerrit Vlogman, Brinkerhof 14
PC! R.K. Kerk, Ab Hartelman, Hoetinkhof 135
Oost-Europa-Commissie, Ben Wagenvoort, Het Jebbink 43

telefoon 2132
telefoon 2542
telefoon 3032
telefoon 3513



Hoogstandje Bloembinderij
Kwekerij Kettelerij

Afgelopen vrijdag en zaterdag hield men de jaarlijkse
'Christmas CaroP. En wel op het eigen terrein. Vanuit een
hoogwerker keek de Kerstman 2 dagen toe.

Het was ondanks het wat mindere
weer een drukte van belang: o.a. de
midwinterhoornblazers, de steeds
weer terugkerende levende have als
de os, de ezel en de schapen, de gratis
warme chocolademelk en niet te ver-
geten het gratis kerst-stukjes maken
voor kinderen. Een totaalgebeuren
waar men niet omheen kon.

Velen maakten gebruik van deze hap-
pening om zich te oriënteren voor de
kerst en men maakte dankbaar ge-
bruik van de geboden dranken. Als
het aan de Vordense kinderen ligt dan
spelen weersinvloeden als afgelopen
weekend absoluut niet mee! Men kan
bij Kettelerij terugkijken op een we-
derom geslaagde 'Christmas Carol'.

Geslaagd
Voor het examen 'Costumiere' zijn
onlangs geslaagd: Mevr. A. ten Cate
uit Warnsveld en mevr. M. Dijkman
uit Barchem. Zij werden beide opge-
leid door Ivlodevakschool Toos Ei-
sink te Vorden.

Wijziging
spreekuren
Sinds november 1991 heeft het
Kruiswerk Oost-Gelderland een Cen-
traal Meldpunt, waar een ieder 24
uur per dag kan bellen voor het aan-
vragen van verpleegkundige - en ver-
zorgende hulp, voor het aanvragen
van huisbezoeken van de wijkverple-
ging of adviezen met betrekking tot
voeding van baby en kleuter.
Nu het Centraal Meldpunt meer be-
kendheid heeft gekregen, is de nood-
zaak van een verpleegkundig spreek-
uur afgenomen; daarom komen de
spreekuren van de wijkverpleging
m.i.v. l januari te vervallen.
Het Centraal Meldpunt is 24 uur per
dag bereikbaar op tel.nr. 06-8806.
Voor uitleen van verpleegartikelen
kan men terecht op werkdagen, tus-
sen de middag bij Kiekebelt 3,
Warnsveld of 't Jebbink 15, Vorden.
Éénmaal per week is er een weeg-
spreekuur voor zuigelingen: Kieke-
belt 3, Warnsveld of 't Jebbink, Vor-
den. (ook tussen de middag)
Men hoopt op deze wijze een goede
service aan de bevolking te kunnen
leveren.

Game in
De Woage
Zaterdag 19 december staat er op het
podium van discotheek De Woage te
Halle weer een formatie van allure.
De formatie 'Game' staat garant voor
eerste klas muziek. Deze band is het
beste te omschrijven als een stevig
top 40-orkest. Naast een perfect ge-
luid beschikt deze over een uitste-
kende lichtshow. Het repertoire van
Game is zoals gezegd 'stevig' te noe-
men en uiterst dansbaar.
Minds, Level 42 en vele andere goede
nummers zullen zij deze zaterdaga-
vond met veel plezier voor het pu-
bliek gaan brengen.

In de Ken-ie-die zaal
Zoals ongetwijfeld een ieder weet
spelen in discotheek De Woage iede-
re zaterdagavond twee bands. De
band die in de zaal van deze disco-
theek staat speelt zoals hierboven al is
genoemd, top 40-muziek, en de for-
matie die in de Ken-ie-die zaal staat
zorgt voor een groot feest. Hier is al-
tijd weer iets aparts te beleven, en je
voelt al de feeststemming, wanneer je
hier binnengaat.
Deze week staat Pico de luxe-band
garant voor veel humor en muziek.

Discobussen
De discobussen lopen vanuit ver-
schillende richtingen naar discotheek
De Woage. Voor informatie kan men
bellen met de infolijn. Tel.
08343-1232.

Grote tentoonstelling PKV
Het komende weekeinde, 18-19-20 december, organiseert de
Pluimvee- en Konijnen vereniging Vorden haar jaarijkse
klubshow in zaal 'De Herberg'. Ruim 340 hoenders, konijnen,
duiven en cavia's zijn ingeschreven voor het jaarijkse hoogte-
punt van deze bloeiende vereniging.

Er is een grote verscheidenheid aan
grootte, kleuren, bevedering en beha-
ring te zien onder de ingeschreven
dieren. Op vrijdag zullen 7 keurmees-
ters de dieren aan een kritische beoor-
deling onderwerpen en deze van een
predikaat voorzien. Dat er onder de
leden van PKV uitstekende dieren
zitten bleek recentelijk tijdens de Eu-
ropashow in Zuid Laren waar uitste-
kende resultaten zijn behaald. Onder
de ruim 100 leden tellende vereniging
bevinden zich inmiddels drie keur-

meester voor konijnen en een keur-
meester voor duiven.
De show is gratis toegankelijk voor
het publiek op vrijdagavond, zater-
dag en zondag. Er is dit jaar een unie-
ke gelegenheid om tijdens de Kerst-
markt een bezoek te brengen en ken-
nis te maken met deze klein dierens-
port. Tevens kan men dan inlichtin-
gen krijgen over deze fascinerende
hobby.
Zie advertenties elders in dit blad
voor openingstijden.

SPORT-/i«?WH>s

Voetbal
Vorden l — Epse l
Dat Epse hoog op de ranglijst staat
was aan het voetballen niet af te zien.
Beide ploegen speelden zoals het
weer eruit zag. In de eerste helft veel
balverlies. Het enigste hoogtepunt was
een doelpunt van Ronnie de Beus dat
ten onrechte wegens buitenspel werd
afgekeurd. Gelijk in de beginfase van
de tweede helft haalde Ronnie de

Beus zijn gram. Op aangeven van
Wilco Klein Nengerman scoorde
Ronnie 1-0. Een misser van Reint Jan
Westerveld stelde even later de spits
van Epse bijna in staat te scoren.

Doelman Ronald Hoevers voorkwam
erger. Halfweg de tweede helft kreeg
Epse even buitten de zestien een vrije
trap. Ronald ter Wolde omzeilde de
buitenspelval en liet Ronald Hoevers
kansloos. In de slotfase had Vorden
pech. Een kopbal van Ronald de Beus
scheerde vlak langs de paal en een
schot van Ronnie de Beus verdween
in het zijnet. Gezien het spelverloop
gaf het gelijkspel de veldverhouding

goed weer. A.s. zondag speelt Vorden
in Deventer tegen Labor.

Overige uitslagen
Vorden Al-Apeldoorn Al 2-2; Lo-
chem B l-Vorden BI 8-0; Vorden
1-Epse l 1-1; Lochem 3-Vorden 2
l-5; KSH 3-Vorden 5 0-2.

Programma
Zaterdag 19 december: Brummen
Dl-Vorden Dl; Vorden B2-VVG B2;
Vorden Cl-Eibergen Cl.
Zondag 20 december: Labor l-Vor-
den 1; Vorden 2-Kotten 2; Vorden
8-BaakseBoys5.

Zaterdagvoetbal
Ratti l—Teugel
Op een zwaar veld werden zaterdag
de punten verdeeld tussen Ratti en
Teuge. Het was voornamelijk een fy-
sieke krachtmeting. In de eerste helft
kregen beide ploegen weinig moge-
lijkheden en werd de wedstrijd
hoofdzakelijk op het middenveld uit-
gevochten..^ de rust had trainer Per-
cey Lash er op aangedrongen om wat
aanvallender te spelen. Ratti voerde
dit ook uit, echter bij gebrek aan
stootkracht en overtuiging voorin
konden ze de wedstrijd niet naar hun
hand zetten. Het was zelfs Teuge die
de beste kansen kreeg. De voorwaart-
sen ginger echter slecht om met de
geboden mogelijkheden. In de slotfa-
se waren het vrouwe Fortuna en de
wederom goed keepende Robert Bos
die Ratti op de been hielden. A.s. za-
terdag speelt Ratti thuis tegen Erica
'76.
Uitslag jeugd: Ratti A-WVC A2 5-4.
Programma: Ratti A-Diepenheim A;
Grol C2-Ratti C.

Bridgeclub BZR
Uitslagen woensdag 9 december:
Groep A' 1. hr. den Elzen/hr. Hissink
60.7%; 2 mevr. van Burk/mevr. Hen-
driks 57. l %; 3 mevr. Meijer/hr. Berg-
man 52.9%.
Groep B: l mevr. van de Kruk/hr.
Gille 62.8%; 2 mevr. en dhr. van Gas-
tel 61.69i^$ mevr. Broertjes/mevr.
Horstink^^.7%. ledere woensdag-
middag in het dorpscentrum 't Stam-
pertje, inl. tel. 2830.

Socfc
Af d. voetbal
Programma: Zaterdag 19 december:
Erica '76 El-Socii El; Socii Cl-AD
'69 Cl. Zondag 20 december: Socii
5-Lochem 8.
Uitslagen: Ad '69 Cl-Socii C 2-2;
Socii-Gorssel 1-1; Zutphania 3-Socii
3 2-5; Socii 4-Hercules 4 5-2.

Socii volleybal

Wedstrijden dames: donderdag 17
december Salvo 2-Socii 1; Devolco
10-Socii 2. Wedstrijden heren: Zater-
dag 19 december Boemerang 4-Socii
1.
Uitslagen dames: Socii 2-Dash 6 1-2.
Uitslagen heren: Socii 1-Vios 4 3-0.

'De Graafschap-
rijders'
De VAMC 'De Graafschaprijders'
heeft middels het organiseren van de
traditionele Pannekoekenrit (Orienta-
tierit) het jaar 1992 afgesloten. Aan
deze rit, met na afloop pannekoeken
eten, werd door 35 personen deelge-
nomen. Elly en Harry Horsting had-
den een parcours uitgezet van plm. 44
kilometer. De uitslagen waren als
volgt:

A-Klasse: l W.D. Wisselink, Ruurlo
43 str; 2 Gerda Mennink, Ruurlo,
145; 3 G. te Veldhuis, Halle 145.

C-Klasse: l W. Wisselink, Halle
125; 2 G. van Veldhuizen, Vorden,
165; 3 M. Maalderink, Toldijk 192.

Kinderen: l Anke ten Velde, Bar-
chem 21; 2 Denise van Huffelen, Epe
28; 3 Marlies Versteege, Hengelo 30
strafpunten. (Voor de kinderen waren
spelletjes georganiseerd).

Dammen
DIOS Eibergen — DCV 8-12
De streekderby tegen DIOS Eibergen
werd door DCV met 8-12 gewonnen,
waardoor DCV met 12 punten uit 6
wedstrijden koploper blijft in de eer-
ste klasse. De wedstrijd tegen DIOS
verliep opvallend rustig met liefst 8
remises. De winstpartijen kwamen

van Henk Grotenhuis ten Harkel en
Mike Voskamp. Eerstgenoemde pro-
fiteerde handig van enkele kromme
opbouwzetten, waarbij zijn tegen-
stander een lange vleugelaanval pro-
beerde af te slaan. Het middel bleek
erger dan de kwaal. Met een kombi-
natie kwam Grotenhuis op voordeel
en na nog een fout was de winst defi-
nitief binnen. Mike Voskamp zette
een gedurfde omsingeling op tegen
DIOS sterkste speler Henk Sonderen.
Deze had veel tijd nodig voor het ver-
weer wat hem uiteindelijk in tijdnood
bracht. Mike Voskamp sloeg daarop
snel toe met een kombinatie dat hem
een winnend eindspel opleverde. On-
der de remises enkele voordelige en
nadelige, maar de balans werd er niet
door verstoord. A.s. zaterdag speelt
DCV de laatste wedstrijd dit jaar in
d'Olde Smidse tegen Het Noorden
Groningen.
Uitslag DCV 4-DEZ Laren 2 8-8.

Schooldammen

Een jeugdviertal van school 't Hoge
heeft de regiofinale schooldammen te
Laren gewonnen. Zij waren veel te
sterk voor de konkurrentie en wonnen
in de finale van de school met de bij-
bel uit Tonden. Door dit resultaat
hebben ze zich geplaatst voor de dis-
triktsfinale op 9 januari 1993.

Veldtoertocht
Dankzij de medewerking van vele
vrijwilligers in en rond Vorden, zoals
de landeigenaren konden velen de
veldtoer rijden afgelopen zondag en
kennis maken met de omgeving rond
Vorden. Ruim 575 deelnemers uit alle
delen van Nederland met uitschieters
uit Rotterdam, Dordrecht, maar ook
een groep schaatsenrijders uit Gro-
ningen, kon men onder de deelnemers
vinden. Evenals vele nationale wiel-
renners haalden een startkaart af bij
de start en finishplaats de VVV Vor-
den. Door de vele regenval was het
parcours, dat liep tot op de Lochemse
Berg, voor velen een zware opgave,
doch uitvallers vielen niet te noteren.
Op zaterdag 27 december vindt het
laatste programmapunt van de agen-
da plaats en dat is de oudejaarsloop
met als hoogtepunt een 2 1 f c . loop.

LR en PC 'De
Graafschap'
Op 12 december werd er^rLochem
door de r ij vereniging 'De Luchte' een
indoorspringwedstrijd gehouden.
Wim Lenselink won met zijn paard
Equador de 3e prijs bij het B-sprin-
gen klassiek.

Dash/Sorbo
'In the winning
mood'
De volleybaldames van Dash/Sorbo
zijn de laatste weken aan een indruk-
wekkende opmars bezig. Hoe sterker
de tegenstander des te gemotiveerder
de Vordense ploeg. Werd onlangs het
sterke Saliter de oren gewassen, za-
terdag moest koploper Apple Dac uit
Dedemsvaart onverrichterzake huis-
waarts keren. Aangemoedigd door
het fanatieke thuispubliek joeg Dash
het team van Apple Dac al in de eer-
ste set de stuipen op het lijf. Door een
goede opslag en een perfekte wed-
strijdmentaliteit werd deze eerste set
met 15-9 afgesloten. In de tweede set
beduidend meer tegenstand van de
dames uit Dedemsvaar. Desondanks
bleef Dash/Sorbo met 15-13 aan de
goede kant van de score. In de derde
set nam Apple Dac revanche en werd
het 5-15. De thuisclub had in de vier-
de periode een grote uitblinkster en
wel Carla Jansen. Zij scoorde middels
een perfecte opslag 'in haar uppie'
liefst negen punten op rij. De dames
uit Dedemsvaart stonden erbij en ke-
ken ernaar. De score van Carla was
uiteindelijk goed voor een 15-9 set-
winst en een uiteindelijke 3-1 zege.
Bakker van Asselt had ook een flink
aandeel in de overwinning, want de
winst werd behaald met de door hem
beschikbaar gestelde wedstrijdbal!
Zaterdag gaat Dash/Sorbo op bezoek
bij Alterno in Apeldoorn.

Overige uitslagen
HP Decolco 3-Dash l 3-0; H2A
Olym. 2-Dash 3 2-1; D4A Socii
2-Dash 6 1-2; D. Rekr. A Dash
A-Dash B 2-1; H. rekr. B Dash
A-Epse 1-2; MA Devolco 2-Dash l
1-3; MB Boem. 1-Dash l 3-0; JA
DVO 1-Dash l 0-3; DP Dash 2-SVS
2 1-3; D2A Dash 4-VVS V l 3-0; D5
Dash 7-Voow. 6 0-3; Hl Dash
2-WSV l 3-1; H3B Dash 4-SVS 4
0-3; HE Dash l-DVO l 3-0; JB Dash
1-SVS l 3-0.

Programma
Donderdag 17 december: H3B Wilp
2-Dash 4; D5 Wilh. 5-Dash 7. Vrij-
dag 18 december: D. rekr. B Dash
B-Overa; H. rekr. A Dash A-ABS.
Zaterdag 19 december: D3 Div B Al-
terno-Dash/Sorbo; DP SVS 3-Dash
2; D2A SVS 5-Dash 4; Hl Hansa
1-Dash 2; JB WSV 1-Dash 1; MC
WSV 1-Dash 1; HP Dash l-DVO 2;
H2A Dash 3-Lettele 2; D2B Dash
3-Lettele 1; D4A Dash 6-Salvo 3;
D4B Dash 5-DVO 6; JA Dash
1-Voorw. 1; MA Dash 1-Voorw. 2;
MBDashl-Heetenl.

Polodames
kansloos
Het 'uitstapje' naar Zevenhuizen zal
de Vordense waterpolodames nog
lang heugen. Weliswaar gehandicapt
door enkele invalsters, bleek Vorden
geen partij voor Zevenhuizen. Het
werd een 11-1 overwinning voor Ze-
venhuizen. Andra Eisink redde voor
Vorden de eer.

Zondag werd er in Almelo de laatste
GOW-wedstrijd gehouden. Na de
wedstrijd, die gewonnen werd door
de B-Amateuj Rudi Peters van de
RTV Vierakker-Wichmond, kon het
algemeen klassement bekend ge-
maakt worden. Rudi Peters heeft de
competitie voor B-Amateurs gewon-
nen. Ben Peters uit Wichmond werd
2e voor Jos Lammertink uit Wierden.
Martin Weyers uit Hengelo (GLD),
die zondag nog 3e werd, eindigde in
het algemeen klassement als 5e, voor
de RTV-ers Eddy Heuvelink uit
Warnsveld. Ook was er een klasse-
ment voor C-Amateurs. Haico Elshof
uit Kilder won de competitie voor
C-Amateurs, voor Albert Scheffer en
Harrie Eggink, de RTV-er uit Vor-
den. Henk Arfman, ook een lid van de
RTV Vierakker-Wichmond, werd 6e.
Bij de Veteranen finishte Geert Eskes
uit Steenderen in de wedstrijd van
zondag als 6e. Op zaterdag was er
ook een wedstrijd in Almelo, hier
ging het om een nationale wedstrijd
voor C-Amateurs. Ben Peters, lid van
de RTV Vierakker-Wichmond werd
hier 12e.

Afgelopen zaterdag organiseerde
Rob's Sport voor de 3e achtereenvol-
gende keer het clubkampioenschap
judo voor jongens en meisjes in de
leeftijd van 4 t/m 15 jaar in Aalten.
De judoka's van Rob's Sport uit Win-
terswijk, Aalten, Dinxperlo en Vor-
den streden fel om de hoogste eer.
Maarten Boot uit Vorden won even-
als vorig jaar de titel. Clubkampioen
werden: Wietse van der Toren; Elke
van Druten; Maarten Boot; Wouter
Dijkman; Jacco Jansen; Rob Holt-
slag; Timo Boonstra. Tweede plaat-
sen: Erwin Abbink; Mark Bargeman;
Barbera Klein Bramel; Femke Besse-
link; Sandra Hummelink; Kathy van
Druten. Derde plaatsen: Niels Sieme-
rink; Richard Hammelink en Bert
Pelgrum. Al met al een prima resul-
taat voor de judoka's van Rob's
Sports uit Vorden.

DEZE WEEK:

Tijdens de Kerstmarkt bakken wij
weer

OLIEBOLLEN
voor U.

1 1 voor 8,00

BIJ UW

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL1384

WILT U UW KERSTBESTELLING
A.U.B. ZO VROEG MOGELIJK OPGEVEN?

VANAF NU WEER VOLOP
TE KOOP:

Kcrstbakjcs,
wandstukken, kranzen

enz.
Wij staan vrijdag en zaterdag aan de Kerkhoflaan.

Verder deze week, en de hele volgende week
VERKOOP vanuit onze standplaats bij de kwekerij

aan de Strodijk.

Alles uit eigen kwekerij. DUS KERSVERS.

Hoveniersbedrijf/Kwekerij

„DeHedera"
Strodijk 4-VORDEN

Tel. 05752-3283

Bent u verhuisd of woont u pas in
Vorden en wilt u er echt bijhoren?
Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad, met nieuwtjes en aanbiedingen van de plaat-
selijke middenstand.
Een abonnementsblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het „contact'* tussen klant en midden-
stand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een abonnenemt.

Bon Naam:

Adres:

Postcode Woonplaats:

l )cvr bon k u n t u inleveren hij Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad .'W, 7250 AA Vorden.
()ok kunt u /.ich telefonisch opgeven: tel. 05752-10 10.
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DECEMBER NADERT Z'N EIND.
HET is WEER BIJNA KERSTMIS.

WA T DOEN WE MET HET ETEN ?

GEZELLIG FONDUEN OF GOURMETTEN?
Uw SLAGER MAAKT FEESTELIJKE FONDUE- EN GOURMETSCHOTELS.

PRECIES ZOALS U HET HEBBEN WILT.

OF TOCH EEN SFEERVOL KERSTDINER?

ROLLADES IN ALLE SOORTEN EN MATEN, GEKRUID NAAR UW SMAAK EN

OUDERWETS GEKNOOPT.

VOLOP KEUS IN RUND-, VARKENS-, KALFS- OF
LAMSVLEES.
OOK ALLERLEI KlP- EN KALKOENPRODUKTEN.

HELEMAAL NAAR UW WENS KLAARGEMAAKT EN GEKRUID!

slagerj an
rodenburg
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN

TEL 1470

Ons rundvlees Heerlijk mals
een klasse apart varkensvlees

GEWOON
Bief stuk KOGEL

HAAS
Contra filet
Entre cöte
Runder Rollade
Rosbief
Lende

BESTELT u OP TIJD,
ZODAT WIJ AAN ELKE

BESTELLING VEEL ZORG

EN AANDACHT KUNNEN

GEVEN.

VOOR DE VROEGE

VOGELS ZIJN WIJ

DONDERDAG 24 DECEMBER
OM HALF ACHT GEOPEND!

Filet Rollade
Fricandeau
Karbonade
Varkenshaas
Varkensmuis
Snitzeis
Kotelette Suisse
Varkensoester

Kip en kalkoen

Braadkippen
Maïskippen
Kippepoten
Kip Filet
Drumsticks
Kalkoen
Kalkoen Dijen
Kalkoen Filet
Kalkoen Rollade

Lams- en
kalfsvlees
Lam Zadel
Lam Bout
Lam Koteletten
Kalf Fricandeau
Kalf Biefstuk
Kalf Rollade
Kalf Oesters

Fijne vlees en
vleeswaren
Gebr. Runder Rollade
Gebr. Varkens Rollade
Gebr. Kalfs Rollade

Coburger Ham
Achterham
Rookvlees
Peper Salami

Paté's

Boeren paté
Peper paté
Vruchten paté
Champignon paté

"sss
KERST

Wij wensen u hele fijne
en vredige Kerstdagen

7/1 \\ Jan en Nel
kinderen

en medewerkers

=$

• Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

Jan ter Beek
05752-1807

KWALITEITS
ONDERGOED

VOOR DAMES EN HEREN

• haalt U bij

OOK VOOR DE KERST:

ALLES OP
Groen- en

Bloemgebied

B l o embinderij Kwekerij Vorden
Zutphenseweg 64 - 7251 DL Vorden

•s 057524508 -Fax 3070

a/d Zutphenseweg

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie
Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
o 05750-22816

FOCWA
BOVA

BETAALBARE DEGELIJKHEID = VOORDEEL VOOR U

WOÖNKAMERTAPIJT "OSLO"
400 BREED - PINK GEMELLEERD
VAN229-~ MM 1AQLEGGEN GRATIS NU l 4ïf ."

SLAAPKAMERTAPIJT
"TURBO"
400 BREED OP FOAMRUG
VAN 89.-
LEGGEN GRATIS

GORDIJN "MIMISAN"
RUIT IN 4 FRISSE KLEUREN
150 BREED
UIT VOORRAAD NU

GORDIJN "FUNA"
STREEP 120 BREED
VAN 23.95 ^^

BIJ ONS UIT VOORRAAD
* 70 rollen kamerbreed
* meer dan 250 tapijtcouponnen

19.95

NU 18.95

NU 59.-
SOFT VELOURS "ANKARA'
400 BREED OP FOAMRUG
VAN 129.-KLEUR ROSE
LEGGEN GRATIS NU 89.-

HELMINK
meubelen
VORDEN/ TEL. 05752 - 1514 ZUTPHENSEWEG 24

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

HELMINK MAAKT HET MOOIER BIJ U THUIS

JLJL

organiseert

klaverjas-
en

jokeravonden

17 december
21 januari
18 februari

18 maart
15 april

Aanvang: 20.00 uur
Clubhuis: 'De Ark'

Heeft u onze
VUURWERKKRANT
nog niet ontvangen?
Dan kunt u hem
alsnog komen

halen!
SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

SUETERS
DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752-3566

Wilt u
direct weten

wat onze

l SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

som
u o

Informeer dan nu bij de Rabobank.

Rabobank. Aangenaam.
O

Manege
PEPPELENBOSCH
Larenseweg 3 - 7251 JL Vorden
Tel. 05752-2340

BIEDT AAN:

pony- en paardrijles voor beginners en
gevorderden

Verhuur pony's en paarden voor
buitenritten.
Voor partijtjes rondritten met Jan Plezier of
huifkar.

Pensionstalling.
Binnen- en buitenmanège.
Gelegen in de bossen van Vorden.



JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
Crème de

Luxe
Koekkransen

10 VOOR

10,0°J 7,00

Kerststerren
10 VOOR

7,00 l ?,0ö
10

V I D E O T H E E K

V O R D E N

Bent u al
uitgespeeld?

Bij ons kunt u
met bijbetaling van

f 10-
uw computerspelletje

komen omruilen!

Videotheek

'CASTLE'
Burg. Galleestraat 44

Vorden
Tel. 05752-3640

KENNEL
v. 't Slot
WICHMOND

b.a. chique
Franse

BULLDOG-
PUPS

Ingeënt, ontwormd +
stamboom,

l n L: 05754-1277.

PROEF DE KERSTSFEER

Gezellige
Kerstdagtochten
Düsseldorf - Essen - Munster

f 27,— p.p. (excl. metro-kaarten)

op

dinsdag 22 december
woensdag 23 december
donderdag 17 december

vrijdag 18 december
zaterdag 19 december

Vertrek:
Eerbeek 7.15 uur

Brummen 7.30 uur
Voorst 7.45 uur
Wilp 7.50 uur

Qeventer 8.00 uur
Gorssel 8.15 uur
Zutphen 8.30 uur

Warnsveld 8.40 uur
Vorden 9.00 uur
Ruurlo 9.15 uur

HAVI REIZEN
J.L Harren, tel. 05758-1334

KERST-
KAARTEN

Evangelische
, Boekhandel

"De Vonk"

Warnsveldseweg 98
ZUTPHEN

Telefoon 14569

VLEESVEEBEDRIJF

„DEHUIKERT"

Voor al uw
rundvleespakketten.

Voor folder en informatie:
tr 05739-1202 (fam. Sasse)

KERST-SHOW
bij de 'Spannevogel'
Zie advertentie volgende week!

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

KERSTBOMEN
vanaf / f'D

* * vele KERSTBAKJES* *
* * mooie KERSTSTERREN* *
* * volop KERSTARTIKELEN* *

* * GRAFTAKKEN * *

UW KERSTBOOM WORDT GRATIS INGEPAKT.

VVORIMIN
Ruurloseweg 65a, Vorden

Tel. 05752-3671

HOGE INRUIL voor
uw haard of

kachels!
Gevraagd:

gashaarden,
gevelkachels

en
kolenkachels.

fa. JANSEN
Bleekstraat 1, Hengelo

Tel. (05753) 13 60

HEEFT U BOUWPLANNEN?
Wij hebben diverse woningen in ons programma:

HELFT VAN
DUBBELE WONING

FL. 128.000,-
incl. BTW

(incl. garage, carport,
architect)

H ELFT VAN
DUBBELE WONING

FL. 137.500,-
incl. BTW

(incl. garage, carport,
architect)

Verdere gegevens: — incl. grond- en straatwerk
— traditioneel gebouwd
— ruime afmetingen van de woningen

* type A 5,55x8,80 m1

* type B 6,15 x 10,00 m1

garage af m. 6,00 x 3,00 m'

Daarnaast hebben wij kleinere en goedkopere woningen en grotere en duurdere
typen woningen.

Wij kunnen U geheel vrijblijvend informeren en prijsopgave geven over de diverse
mogelijkheden.

BOUWBEDRIJF
DE EENDRACHT
DeHeurne70 7255 CL Hengelo Gld.
BOUWBEDRIJF "DE EENDRACHT" V.O.F.
Tel. 05753-2993 (na 17.00 uur 3433)

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

NISSAN

Onze kerstboodschappen:
.. meer dan een wagen vol.

vrijdag 18 t/rti
donderdag 31 dec.

Kerst-
aanbiedingen
tijdens onze traditionele

Kerstshow volop
autonieuws!Nissan Micra:

Nieuwe
Nissan Serena:
de ruimtewinner bij uitstek

voor gezin en bedrijf!

Sfeer,
gezelligheid..

Het Autonieuws van 1993:
een feestelijke gebeurtenis waar we u nu nog

in het ongewisse over laten. Kom naar de
Kerstshow en we vertellen u er alles over! ! ! !

.... en natuurlijk warme
erwtensoep en een

heerlijk glas
glühwein.

AlleNissan-
modellen

hebben een prominente
plaats onder de

kerstboom gekregen.

OPENINGSTIJDEN:

Dagelijks van l o. on - 21.(K) uur

Zaterdag's van 10.00 - l 7.00 uur

Zon- en feestdagen gesloten

HENGELO GLD.

Hummeloseweg 10, Tel. 05753-2244

ZUTPHEN

De Stoven 25, Tel. 05750-22522
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Een goede startpositie voor de invoering van de Basisvorming op
de christelijke scholengemeenschap voor VBO:

Hoewel de minister van onderwijs zeker niet te vergelijken is
met Sinterklaas of de Kerstman, had hij voor Scholengemeen-
schap 't Beeckland in de maand van de surprises een aardig
verrassingspakket klaarliggen. Ruim f 600.000,- werd als ex-
traatje aan de school gegeven voor verbeteringen en ver-
fraaiingen van het gebouw aan Het Hoge.

Een derde deel van het bedrag kan
worden besteed aan nieuwe inventa-
ris. Op school denkt men twee wen-
sen te realiseren: Nieuwe inventaris
voor de afdeling verzorging en de in-
richting van een tweede computerlo-
kaal. Beide zaken zijn erg belangrijk
voor de school in verband met een
goede voorbereiding op het beroep en
die eisen die de basisvorming ten aan-
zien van het informatica-onderwijs
stelt aan de scholen.
Het andere deel van het bedrag is be-
doeld voor een aantal bouwkundige
voorzieningen: Het creëren van een
ontmoetingsruimte en het bouwen
van een nieuw lokaal.

Basisvorming
Door de invoering van de basisvor-
ming gaat er op alle scholen voor
voortgezet onderwijs het één en ander
veranderen. Alle scholen moeten met
ingang van l augustus 1993 lesgeven
in 15 dezelfde vakken. Een gevolg
hiervan is dat de verschillende scho-
len veel meer op elkaar gaan lijken
dan tot nu toe het geval was. Voor
ouders en toekomstige leerlingen
vormt dit echter een extra moeilijk-
heid als er aan het eind van de basis-
schoolperiode een keuze moet wor-
den gemaakt voor het vervolgonder-
wijs.

Wat is nu die basisvorming?
Zoals gezegd: Een onderwijspro-
gramma van 15 vakken dat elke
school in Nederland moet aanbieden
aan de leerlingen in de eerste jaren
van het voortgezet onderwijs.

Kerndoelen
Elke school heeft van de minister een
beschrijving per vak gekregen wat de
leerlingen moeten weten, kennen en
kunnen. Deze beschrijvingen worden
kerndoelen genoemd.
Aan het eind van het tweede en/of
derde leerjaar wordt er op de scholen
getoetst of leerlingen voldoende ge-
vorderd zijn in de vakken van de ba-
sisvorming. Leerlingen moeten dan
voldoen aan de eisen die geformu-
leerd zijn in de kerndoelen. De over-
heid denkt op deze manier de kwali-
teit van het onderwijs in Nederland te
verbeteren. Door de voorgeschreven
kerndoelen is het in ieder geval zeker
dat de verschillen tussen de scholen
verkleind zullen worden.

Lessentabellen
Ook heeft de overheid de scholen
geadviseerd ten aanzien van het aan-
tal lesuren dat per vak en per week
gegeven kan worden in de periode
van de basisvorming. Door de uitbrei-
ding van het aantal vakken werd het
noodzakelijk geacht een langere
schoolweek verplicht te stellen. Waar
in voorgaande jaren leerlingen zo'n
30 uren per week de school moesten
bezoeken, is het nu verplicht 32 uren
per week de lessen te volgen. Van die
32 uren moeten er in de eerste jaren
van de basisvorming 25 uren worden
besteed aan de vakken van de basis-
vorming.
De resterende 7 uren mogen ter keuze
van de school worden gevuld met ex-
tra uren basisvorming of andere vak-
ken zoals, godsdienstige vorming,
maatschappelijke oriëntatie, een der-
de vreemde taal, beroepsgerichte
vakken, latijn of grieks. '

Game heeft zich helemaal gespeciali-
seerd op het dancing en discothekcn-
circuit. Nummers als van de Simple

Schoolsoort
De basisvorming, Bavo, is geen
schoolsoort. De bestaande school-
soorten in Nederland blijven bestaan;
VBO-scholen (scholen voor Voorbe-
reiden Beroepsonderwijs)
MAVO-scholen, HAVO-scholen en
VWO-scholen.
Op al die schoolsoorten werken de
leerlingen eerst aan de basisvorming,
daarna werkt men toe naar het eind-
examen om een VBO-diploma, een
MAVO-diploma, een HAVO-diplo-
ma of een VWO-diploma te halen.

Toelating
Alle kinderen van de basisschool
krijgen net als altijd van de school
een advies voor een schoolsoort. De
leerkracht van de achtste groep geeft
dit advies.
In veel gevallen maken de leerlingen
in de loop van het laatste leerjaar de
CITO-toets. Op basis van deze toets
wordt er ook een advies gegeven. Op
grond van de twee adviezen wordt er
bepaald welke school na de basis-
school bezocht gaat worden.
Een leerling met een VBO-advies
mag niet naar een school voor HAVO
of VWO.
Een leerling met een HAVO/VWO-
advies kan ook maar beter de basis-
vorming gaan volgen op een school
voor HAVO/VWO.
Voor toelating MAVO worden nog
extra regels voor de toelating ge-
maakt.

Combinatievariant
Na twee jaar kan de basisvorming
worden gecombineerd met het voor-
bereidend beroepsonderwijs. Deze
mogelijkheid heet de combinatieva-
riant.
Alleen scholen voor Beroepsonder-
wijs mogen hiervan gebruik maken.
De combinatievariant is een geweldig
goede voorbereiding op de beroeps-
opleiding die men later wil volgen
binnen het Middelbaar Beroepson-
derwijs.
Het is in een aantal gevallen mogelijk
om met een diploma Voorbereidend
Beroepsonderwijs vrijstellingen te
krijgen voor bepaalde vakken in het
Middelbaar Beroepsonderwijs.

Basisvorming op 't Beeckland

Basisvorming op het Beeckland,
Scholengemeenschap voor Voorbe-
reidend Beroepsonderwijs, heeft men
drie leerroutes uitgezet die alle drie
recht doen aan de doelstellingen van
de basisvorming en de doelstelling
van de school:
Zoveel mogelijk leerlingen opleiden
voor een diploma VBO, waarmee zij
goed kunnen doorstromen naar het
Middelbaar Beroepsonderwijs.
De drie leerroutes zijn:

1. Basisvorming in klas één, twee en
drie, waarbij in klas drie ruim aan-
dacht wordt geschonken aan de be-
roepsvoorbereidende vakken.

2. Basisvorming in klas één, twee en
drie, waarbij in klas drie één be-
roepsvoorbereidend vak wordt ge-
kozen.

3. Basisvorming voor de leerlingen
die wat meer moeite hebben met
het leren. Naast de vakken van de
basisvorming wordt er meer aan-
dacht besteed aan de beroepsvoor-
bereidende vakken dan in voor-
gaande leerroutes het geval is.

In een volgend artikel wil heel spe-
ciaal ingaan op de invulling van de
leerroutes.

Midwinter-
wandeling
De midwinterwandeling, die de Ka-
pelcommissie in de Wildenborch dit
weekend organiseerde, trok ruim 300
deelnemers. Behalve op het fraaie na-

tuurschoon werden de wandelaars
onderweg getrakteerd op erwtensoep,
gebak en Glühwein. Op verschillende
plekken in de route waren midwinter-
hoornblazers aanwezig om de wande-
laars van hun 'kunsten' te laten genie-
ten. De deelnemers konden uit twee
afstanden kiezen t.w. 6 of 8 kilome-
ter.

Politiek Vorden:

'Sponsoring PGEM
aan Vitesse gaat alle perken
te buiten'
Hoewel als mosterd na de maaltijd zoals socialist P.J.M. Hoog-
land dinsdagavond zei, was de meerderheid van de commissie
Algemeen Bestuur van mening dat aan de motie van de ge-
meenten Warnsveld en Zelhem met betrekking tot de sponso-
ring van de voetbalclub Vitesse door de PGEM adhesie moet
worden betuigd.

ning dient te geven. 'Niet alleen ten
opzichte van ondersteuning aan je
buurgemeente, maar bovendien ge-
ven we wel een 'brokje' aan zodat de
direktie van de PGEM zich in de toe-
komst nog wel eens achter de oren zal
krabben. Als nutsbedrijf behoef je dit
soort sponsoring niet te doen', aldus
burgemeester Kamerling.

'Een monopolist en nutsbedrijf als de
PGEM als sponsor gaat alle perken te
buiten', zo verkondigde liberaal E.
Braridenbarg zijn mening. Bij het
CDA zijn de meningen wat verdeeld,
zo liet W.A.J. Lichtenberg weten.
Burgemeester Kamerling was van
mening dat politiek Vorden een me-

WethouderW.M. Voortman:

'Abri bij de Wehme blijft'
De oude abri aan de Nieuwstad bij de Wehme (oostzijde) blijft
of beter gezegd deze abri wordt verwijderd en vervangen
door een ander om en nabij dezelfde plek.

Deze mededeling deed wethouder
W.M. Voortman dinsdagavond in de
commissie Financiën. De afgelopen
maanden is er heel wat te doen ge-
weest om deze abri, die volgens het
college definitief diende te verdwij-
nen, aangezien er volgens een telling
van de GSM nauwelijks instappers in
de bus zijn waardoor de abri in feite
overbodig zou zijn.
Met name het CDA maakte zich bij
monde van de heer A.C. Voskuilen
sterk de abri te handhaven aangezien
de destijds gedane telling door de
GSM vjé^ns hem niet klopte. In de
raad wS^oen besloten dat mocht uit
een nieuwe telling blijken dat er da-
gelijks minder dan tien instappers
zijn, de abri definitief mocht verdwij-
nen.

IntusseWreeft de nieuwe telling uit-
gewezen dat er dagelijks inderdaad
meer dan tien instappers zijn. Dit on-
getwijfeld tot vreugde van heel wat
bewoners aan de Nieuwstad (De
Wehme) die destijds een handteke-

ningenaktie tot behoud van deze abri
hebben gehouden.

Bevoorradingsweg

Het is nog steeds niet duidelijk of de
bevoorradingsweg (aan de zuidzijde
van de Dorpsstraat) er inderdaad
komt. Naar aanleiding van vragen
van VVD-er J.M. Pelgrum deelde
wethouder W.M. Voortman dinsdag-
avond mede dat met de werving van
de gronden wel flink wordt opge-
schoten maar dat defini^^e overeen-
komsten nog niet zijn gd^^cn.
'Een van de oorzaken is dat een rap-
portage aangaande de milieuvervui-
ling (waar particulieren om hebben
gevraagd) nog niet binnen is', aldus
de wethouder. |̂
Binnenkort zal de raad CTffplan voor-
geschoteld krijgen waarin een aantal
verkeerssituaties in de gemeente Vor-
den onder de loupe worden genomen,
zo werd door wethouder Voortman
medegedeeld.

Burg. Kamerling fel in commissie Algemeen Bestuur:

'Wanneer commissies niet
adviseren kun je ze beter
afschaffen'
Burgemeester Kamerling haalde dinsdagavond ongekend fel
uit naar de plaatselijke politiek. Het was hem duidelijk een
doorn in het oog dat het de laatste tijd nogal eens voorkomt
dat fraktieleden in een bepaalde commissie geen advies uit-
brengen en willen wachten tot de raadsvergadering.

'Ik wil in deze commissies advies
hebben, anders heeft het helemaal
geen zin meer om commissieverga-
deringen te houden. Dan kunnen we
ze beter afschaffen. Als het geen ad-
vies uitbrengen struktureel gaat wor-
den, dan werkt dat niet plezierig. De
commissieleden moeten gewoon op
tijd hun huiswerk doen', zo stelde
burgemeester Kamerling die met zijn
uitlatingen alleen wat 'tegengas'
kreeg van christen-democraat W.A.J.
Lichtenberg.
Deze stelde: 'Om je kruit droog te
houden en daardoor geen advies uit te
brengen is niet goed. Aan de andere
kant hoe meer er in de commissies

wordt geadviseerd hoe 'dooier' wor-
den de raadsvergaderingen', aldus
Lichtenberg. Kamerling tot slot: 'Ik
wil het gewoon cru stellen'.
De commissie Algemeen Bestuur ad-
viseerde deze avond positief op het
voorstel van het college om per l ja-
nuari 1993 de gemeentelijke identi-
teitskaart uit te geven. Vanwege het
geharrewar in politiek Nederland be-
sloot de raad van Vorden het voorstel
van het college destijds aan te hou-
den. Nu de PTT met de kaart stopt, en
daardoor burgers 'buiten de boot'

•dreigen te vallen, leek het de commis-
sie logisch om nu niet langer te wach-
ten.

Wie heeft op de Kerstmarkt
de mooiste Kerstboom?
A.s. zaterdag 19 december kan de jeugd tot 11 jaar weer een
kerstboom versieren. Op de Kerstmarkt staan weer ca. 20
kerstbomen opgesteld, die zo leuk en origineel mogelijk ver-
sierd mogen worden.

Voor de meest mooie en originele
Kerstboom worden leuke prijzen be-
schikbaar gesteld. Trouwens, ieder-
een die meedoet krijgt een verrassing
en iedereen mag haar of zijn versierde
boom mee naar huis nemen.
Ce boom kan 's middags versierd
worden. Prijsuitreiking daarna bij het

podium door de Kerstmannen. Aan-
melden kan tot zaterdag bij Wim Pol-
man, Dorpsstraat 22, Vorden, tel.
1314, of op de Kerstmarkt bij de
kraam van Wim Polman.

Laten jullie eens zien, hoe creatief de
Vordense jeugd is, en doe mee.

Slagerij Vlogman en fa. Sueters zorgen zaterdagmiddag op de Kerst-
markt voor een extra kinderattraktie. De kinderen kunnen gratis een ritje
met een arreslee maken. De vrijkaartjes kunnen bij de kramen van beide
zaken op de Kerstmarkt worden afgehaald.

De Kerstmarkt belooft weer

De Vordense ondernemers zyn al weer druk in de weer, om de
Kerstmarkt van a.s. zaterdag voor te bereiden. Voor de 9e
maal in successie zal de Kerstmarkt van Vorden, die een hele
goede naam in de omstreken heeft gekregen, haar poorten
openen.

Vele ondernemers zullen hun kraam
weer gezellig aankleden en uitstallen.
Ook de hartverwarmende glühwein
zal niet ontbreken.
Voor de inwendige mens zullen aller-
lei lekkernijen van zoet tot hartig te
koop zijn, terwijl andere kramen ge-
zellige kerststukjes, planten, kerstar-
tikelen enz. aanbieden.
Voor diegenen, die koud zijn of wor-
den is het open houtvuur een warm
aanbevolen plek.
Voor het eerst op de Kerstmarkt is er
een levende kerststal, die geheel ver-
zorgd wordt door de toneelvereniging
Krato. Op het programma staan 3 tijd-
stippen vermeld die Krato gebruikt
om kerstverhalen voor te dragen. Het
belooft iets moois te worden.
En natuurlijk zal de Kerstmarkt opge-
luisterd worden met zang, muziek en

dans. Door vele Vordense vereni-
gingen wordt al vele jaren spontaan
medewerking gegeven aan deze
grootse Kerstmarkt. Voor de gehele
dag is er een programma, zodat een
bezoek aan de Kerstmarkt niet gemist
kan worden.
Ook de Kerstmannen zullen niet ont-
breken en voor de jeugd is er de mini-
draaimolen en het kerstboom versie-
ren. Mocht dat voor u niet genoeg
zijn, dan kunt u onder de muzikale
klanken van Concordia genieten van
een echte boerenkoolmaaltijd met
worst.

Laten we hopen, dat de weergoden
ons goed gezind zijn en dat de 9e Vor-
dense Kerstmarkt weer een groot suc-
ces mag worden. (Zie ook de Kerst-
krant.)

Boerenkoolbonnen
Deze boerenkoolbonnen kunt u op de Kerstmarkt al verkrijgen in de
kraam van Wim Polman vanaf 11.00 uur tot 17.00 uur. U doet toch ook
mee aan deze happening?

Enduro Enter
kent veel
uitvallers
Deze enduro was volgens de organi-
satie weer een 'echte'. Het had de
week ervoor flink geregend waardoor
veel bouwlanden blank stonden. En
waar het parcours nog niet zwaar ge-
noeg was, volgens de inwoners van
Enter, werd er met man en macht ge-
werkt om er een enorme modderboel
van te maken.
De organisatie was in haar nopjes;
veel uitvallers, zodat de jongens van
de mannen werden gescheiden.
Gerard Jimmink mocht zich ook nu
weer de 'aanvoerder van de mannen'
noemen. Hij won deze enduro met
overmacht, doch tot de laatste proef
bleek Jan van Oorschot de snelste
man. Hij reed zich echter in de laatste
proef vast in de zuigende modder
waardoor hij veel tijd verloor. Jim-
mink vertrouwde op zijn ervaring en
wist de proeven zonder moeite uit te
rijden.
Doch veel rijders hadden grote pro-

blemen met de modder. Van de
VAMC de Graafschaprijders moest
de helft van de rijders vroegtijdig de
wedstrijd verlaten.
Lubert Lenselink uit Eefde wist zijn
materiaal heel te houden en wist in
zijn klasse, nat. 125 cc., de overwin-
ning te behalen. Ook Alfons Hoevers,
sen. 4-takt, behaalde een uitstekende
2e plaats.
Voor de motorclub Enter was het een
zeer geslaagde enduro. Voor een he-
leboel rijders wat minder, vanwege
de zware slijtageslag op hun motor.
Dat het echt loodzwaar was blijkt wel
uit het feit dat er tweehonderd dertig
rijders van start gingen en er maar ze-
venenzeventig aan de finish kwamen.

Uitslag
2-takt senioren: 1. Gerard Jimmink;
2. Toine van Dijk; 3. Jan van Oor-
schot; 5. Erwin Sanderman (VAMC);
11. Rinie Streppel (VAMC); 16.
Stephan Braakhekke (VAMC).
4-takt senioren: 1. Eric Verhoef; 2.
Alfons Hoevers (VAMC); 3. Frank
Lach.

De volgende enduro is op 9 januari.
Start bij café Kerkemeijer te Borculo.

GROEP

9 December werd er aangifte gedaan
van vernieling van een glas in lood
raam van de kerk te Vierakker. Er
werd een aangifte opgenomen en aan
de hand van wat sporen wordt ge-
tracht de dader te achterhalen.
Nabij de Hilverinkweg werd op de
Hengeloseweg een verkeersbord ver-
nield.
Vanuit de fietsenstaling bij het NS-
station werd een damesfiets ont-
vreemd.

10 December: In het buitengebied
werd een man onwel tijdens het fiet-
sen. Dokter kwam ter plaatse. Met de
ambulance werd de man naar het zie-
kenhuis gebracht.
Er werd gemeld dat er was ingebro-
ken in een zomerwoning. Door de
Technische Recherche zjin wat spo-
ren veiliggesteld. Later werden nog

goederen in een sloot aangetroffen
die van deze diefstal afkomstig wa-
ren.

12 December: Was op de Hackfortse-
laan een ree tegen een auto aangelo-
pen. De ree was na het ongeval ver-
dwenen in het bos.

Gevonden voorwerpen
Zwarte herenfiets (Gazelle); bankbil-
jet f 50,-; huissleutel; autosleutel.

Verloren voorwerpen
Dobl. portemonnaie; fietssleutel;
sleutelbos; damesportemonnaie;
bruin polstasje met 3 vakken; zilve-
ren ketting; portemonnaie; rood ge-
ruit jasje; herenhorloge Tissot.

Weggelopen dieren
Hondje (bastaard); zwart-witte poes.



EXCLUSIEVE WONINGEN

ONTWERP
ARCHITEKTENBUREAU WOLBERT

* keus uit ruim 80 ontwerpen
* traditionele bouw
* volledige inspraak mogelijk

voorbespreking kosteloos
* goede bouwbegeleiding
* offertes all-in
* niet gebonden aan aannemer
* 30 jaar ervaring

TWEE ONDER EEN KAP OF VRIJSTAAND

Voorinformatie, of een vrijblijvend gesprek.

BPC
BOuuiPinnccnTRum
HENGELO GLD. BANNINKSTRAAT 21. TEL. 05753-2588

DEZE WEEK

MANTELS
EN JACKS

20%
KASSAKORTING

op alle dames-
en herenmodellen

m ode centrum

Tennissen
ruurlo

Dorpsstraat 22 Telefoon 05735 - l 438

•»*•*»«
* «•*«« • «*«««»«

Gezonde en schone lucht wordt steeds belangrijker. Zowel
thuis als in het bedrijf. In de agrarische sektor wordt steeds
meer gebruik gemaakt van computergestuurde ventilatie-
en verwarmingssystemen om een zo optimaal mogelijk
resultaat te bereiken. Wij hebben de beschikking over vol-
doende kennis en vakmensen om iedere ruimte van de juis-
te ventilatietechniek te voorzien.

INSTALLATIEBEDRIJF

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

• W. 5luyterweg 7 HAARLO 05456 -1344

Bel ons voor

DE WINTERSCHILDER
periode 23 november 1992 t/m 19 maart 1993

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schildersbedn
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
B.g.g. Telefoon 05752-2039
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

de blauwe hand
05752 2223 vorden
burg.galleestraat
36
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nieuwe kollektie sieraden, effen,
geweven bankklecten in drie maten
en tien kleuren. dBrse kleine
voorwerpen van brons, kerststalletjes
uit peru. olielampjes uit thailand.

de blauwe hand is geopend op
donderdag- en vrijdagmiddag en
zaterdags van tien tot vier.
u bent ook welkom op andere tijden
na een telefonische afspraak.

22 en 23 december geopend van
half 2 tot 9.

V roeg of laat krijgt iedereen boven de veertig te maken met
problemen bij het lezen. Uw armen worden te kort om dicht-

bij nog scherp te kunnen zien; u heeft een "leesbril"
nodig. Het op- en afzetten van zo'n leesbril
of het steeds wisselen van leesbril en verte-
bril is lastig en onpraktisch. Varilux brille-

l glazen van Essilor zijn dan voor u de beste
oplossing. Daarmee heeft u met één bril een

goed en comfortabel zicht van dichtbij tot
verafzonder hinderlijke overgangen.

ij informeren u graag over de échte
Varilux glazen, die van de uitvinder Essilor.Wv

0SSILOR Uw VARILUX SPECIAIIST

qe juwelier
siemerjnk
oo- opticien

Zutphenseweg 5

VORDEN

Telefoon 1505

TE HUUR/TE KOOP:

WINTERBANDEN
Informeer vroegtijdig naar de mogelijkheden.

RlfTMAN
AUTOBANDCN

Slotsteeg 18, Hengelo (G.), tel. 05753-2779

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

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

i IPO
KERKSTRAAT 6 - GROENLO - TEL: 05440 - 61308

NAMELESS

PPM BAND &

JIMMY 'BO
HORNE

MONTE VIDEO
Op1een2ekCTstdagzJjnaltezalenaeopendenlopen
de City bussen zoals op een normale zaterdag. LET OP!
De retourtijden rijn «ef gewijzigd.

WEGANG ONDER VOORBEHOUD

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

raadhuisstraat 22,
vorden, tel. 3100

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VORDEN

REULING
SLAGMAN

TELEFOON 05752-3618/1511 BGG 08347-81366
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