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Rijvereniging De Graafschap bestaat 60 jaar
"Wat zou het niet prachtig zijn wanneer
de burgemeester straks (zaterdag 26 fe-
bruari, red.) op onze jubileumreceptie
zou vertellen wanneer we zouden mogen
gaan bouwen", aldus Ton Rutting, de
man die als voorzitter van de jubileum-
commissie van de LR en PC De Graaf-
schap nauw bü de activiteiten rondom
het 60-jarig bestaan van de vereniging is
betrokken.

Want dat is hetgeen er nog aan schort
bij deze in alle opzichten bloeiende rij-
vereniging. De Graafschap beschikt op
de Hamelandweg overeen stuk grond
van ca. 2 ha. Een stuk grond dat de ver-
eniging in 1979 huurde van de familie
Mullink met daarbij tevens het recht
van eerste koop.

De aankoop geschiedde inderdaad.
Toen in Vorden de perikelen rondom
het befaamde 'bungalowproject' de
kop opstaken, besloot het bestuur van
De Graafschap om het terrein snel aan
te kopen om zodoende bij eventuele
onderhandelingen over de grond (het
terrein aan de Hamelandweg vormde
een onderdeel van het project) wat
sterker in de schoenen te staan.

Intussen heeft de raad van Vorden in
september jl. besloten het terrein dat
door De Graafschap als manege wordt
gebruikt, ook daadwerkelijk tot ma-
nege te bestemmen. Dit gebeurde te-
vens met het daarnaast gelegen ter-
rein. Er komen uitsluitend openlucht-
maneges. In het bestemmingsplan is
tevens enige ruimte opgenomen voor
beperkte bebouwing en voor lichtma-
sten. Tegen het plan zijn destijds geen
bezwaren ingediend.

De rijvereniging kan op het terrein nog
steeds goed uit de voeten, alleen de ac-
commodatie is ronduit bedroevend.
Ton Rutting: "In feite bestaat de ac-
commodatie uit een oude salonwagen.
Een piepklein keetje met wat tafels en
stoelen. We hebben dringend be-
hoefte aan een kantine, een goede sa-
nitaire voorziening, bergruimte en der-
gelijke", zo zegt hij.

"Als we nu definitief van de gemeente
groen licht krijgen, kunnen we snel
aan de slag. We hebben intern natuur-
lijk de plannen wel op papier maar heb-
ben er geen behoefte aan om daarmee
nu al naar buiten te treden. Eerst moet
alles rond zijn", zo zegt Wim Lense-
link, voorzitter van De Graafschap.

Kiefskamp
De rijvereniging heeft jarenlang ge-
bruik kunnen maken van een terrein
dat toebehoorde aan de familie Van de

Een foto ter gelegenheid van het gouden jubileum.

Wall Bake van Huize Kiefskamp. Op
dat terrein begon het ook allemaal.
Daar werd op 10 februari 1934 een de-
monstratie gegeven door de rijvereni-
ging uit Gorssel, Laren, Brummen en
Angerlo. Met als doel om in Vorden
een landelijke rijvereniging op te rich-
ten.

En dat lukte. Op 24 februari 1934 werd
De Graafschap opgericht. Als instruc-
teur werde de heer Van der Wall Bake
benoemd. Het eerste bestuur bestond
uit de heren Van de Wall Bake (hij was
tevens voorzitter), A.J. Zweverink se-
cretaris/penningmeester en de leden J.
Wbestenenk en J. Bosman.

In het voorjaar 1934 moesten de han-
den al direct flink uit de mouwen wor-
den gestoken. Met een kar en een
schop togen de leden aan het werk om
een buitenmanege te maken. Toen
men was uitgezweet was het resultaat
dat in maart reeds met de eerste lessen
begonnen kon worden. De contributie
bedroeg een rijksdaalder. Elke zater-
dag werd er geoefend waarna al gauw
een demonstratie voor het Vordense
publiek gegeven kon worden.

Ongeveer vijftien jaar geleden werd
het landgoed De Kiefskamp verkocht
en werd De Graafschap gedwongen
naar elders uit te wijken. Alvorens

men aan de Hamelandweg terecht
kwam, had de vereniging meer weg
van een 'nomadenvereniging'. Men
kwam de ruiters en amazones van De
Graafscha^chtereenvolgens tegen in
de voorrd|Pe coöperatie aan de Stati-
onsweg, plan Zuid, plan Brinkerhof,
Joostinkhof, noem maar op. Moest de
club weer ergens verdwijnen, dan
zorgde de saamhorigheid en vinding-
rijkheid binnen de club er weer gauw
voor dat naar een volgend terrein ver-
huisd kon worden, met nu dus sinds
een groot aantal jaren aan de Hame-
landweg waar de club nog tot in lengte
van jaren hoopt te kunnen vertoeven.

Nog steeds groeiende
De rijvereniging De Graafschap is nog
steeds groeiende. Momenteel telt de
club ruim honderd leden waarvan er
ca. 70 actief zijn. De helft van deze ac-
tieve leden beoefenen de paardesport
en de andere helft de ponysport.
Overigens is de pony-afdeling in 1971
onderdeel van De Graafschap gaan uit-
maken. Ook vormde de aanspanning
In de Reep'n aanvankelijk een onder-
deel van de rijvereniging. In 1976 werd
de aanspanning 'losgekoppeld'.

De rijvereniging, die is aangesloten bij
de Kring Berkelstreek en wat de po-

Het huwelijk van het bruidspaar Eggink (50 jaar geleden). Foto: De Graafschap.

Foto: De Graafschap.

nies betreft bij de Kring Achterhoek-
Noord, is in de regio geen onbekende.
Al meer dan 12 jaren organiseert de
vereniging in de maand april een twee-
daags concours hippique^en con-
cours, de eerste in het sJ^en met
deelnames van ca. 350 paarden en 250
ponies. Tegenwoordig vindt dit con-
cours plaats in de weilanden voor kas-
teel Vorden (gemeentehuis). Een
prachtig decor voor een dergelijk sport-
festijn.
Alle leden van de club zijn bij dit con-
cours betrokken. "Ook hier manifes-
teert zich een saamhorigheid. Het is
net een goed geoliede machine", zo
zegt Wim Lenselink, die daarbij wijst
op de soepele houding van de ge-
meente bij het afgeven van vergunnin-
gen en dergelijke.

Financieel kan de vereniging, niet al-
leen bij het jaarlijkse concours maarbij
alle activiteiten, bedruipen al is hier en
daar wel hulp van sponsors nodig.
De leden krigen wekelijks les van in-
structeur Edwin Klokman. Deze geeft
negen lesuren met telkens maximaal
acht deelnemers. Het ledental wat be-
treft de paarden is nog steeds groei-
ende."Erwordt niet alleen veel promo-
tie voor deze tak van sport gemaakt,
ook de streek is bij uitstek geschikt om
je met paard of pony bezig te houden",
zo zegt Ton Rutting. Vult Wim Lense-
link aan: "Het is een soort virus, je
raakt er mee besmet en je komt er
nooit meer van af." Hij kan het weten
want de voorzitter van De Graafschap
rijdt al 20 jaren paard.

Gelderse kampioenschappen
Ter gelegenheid van het 60-jarig be-
staan heeft de rijvereniging de organi-
satievan de Gelderse Kampioenschap-
pen toegewezen gekregen. Deze wor-
den gehouden in het weekeinde van
19 en 20 augustus nabij kasteel Vorden.
Op zaterdag 26 februari wordt het dia-
manten jubileum feestelijk herdacht
met een receptie in bodega't Pantoffel-
tje. Door leden en oud-leden worden
momenteel foto's verzameld zodat
deze expositie tevens op 26 februari te
bezichtigen is. Ook worden er video's
over de vereniging gedraaid.
Het bestuur van De Graafschap be-
staat momenteel uit Wim Lenselink
voorzitter, Henk Groot Roessink vice-
voorzitter, Henk Heuvelink penning-
meester, Heleen Klein Breteler secre-
taris, Riet Rutting-Schröer wedstrijdse-
cretaris, en de leden Annie Kornegoor-
Twellenaar en Wim Vruggink.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 6 februari 10.00 uur ds. H. Westerink,
gezinsdienst.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 6 februari 10.00 uur gez. gezinsdienst in
de N.H. Kerk, voorg. ds. H. Westerink; 19.00 uur
drs. J.H.J. Lotterman, Haarlo.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 6 februari 10.00 uur Eucharistieviering,
Gemengdkoor: Ned. Gezangen.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 5 februari 18.30 uur Eucharistievie-
ring.
Weekend-Wacht-Pastores: 6-7 februari pastor
G. Simons, Borculo, tel. 05457-71383.

Huisarts 5-6 februari dr. Dagevos.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 2432. Adres: het Vaar-
werk 1.

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

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

Dierenarts Tel. 1277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.).

Tandarts 5-6 februari P. Scheepmaker, Ruurlo,
tel. 05735-2513.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

Politie telefoon 05752-1230 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijden van het
kantoor zijn (onder voorbehoud): maandag van
09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur;
dinsdag de gehele dag gesloten; woensdag van
13.00 tot 17.00 uur; donderdag de gehele dag
gesloten; vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 17.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich
wenden tot de politie te Lochem, Prins Bern-
hardweg 25, 7241 DH Lochem, telefoon
05730-54931 of postbus 46, 7240 AA Lo-
chem, fax 05730-57829.

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

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

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
11 A, tel. 05752-1494. Onderhoudsklachten
en technische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot 9.00
uur. Spreekuur ma. en wo. 11.00-12.00 uur.
Overige zaken op afspraak.

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

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

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

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

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor Thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere donder-
dag van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH
kerk.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldlngsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

VVV-kantoor Openingstijden: maandag t/m
donderdag 10.00-12.30 uur; vrijdag 9.30-15.30
uur; zaterdag 10.30-13.30 uur.

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

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

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk. Tel. 05752-3405. Buiten bereik
bellen 2248 of 1701.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

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

VIERAKKER-WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 6 februari 10.00 uur zondag Werelddia-
konaat.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 5 februari 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 6 februari 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 6-7 februari pastoor
Simons, tel. 05457-71383.

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

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

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

K e r k n i e u w s

Gezinsdienst
De eerste gezamenlijke gezinsdienst
in 1994 is op zondag 6 februari. Als
thema heeft men gekozen: 'Een bewo-
gen zondag' met medewerking van het
RK Tienerkoor.

Wat doen we zondags allemaal? Voor
iedereen is de zondag een andere dag.

De één gaat naar de kerk en op familie-
bezoek. Een ander gaat naar de sport.
Weer anderen moeten werken (verple-
ging, artsen, horeca, landbouwers,
mensen in continuedienst e.d.) Kan
het allemaal?

Men zal deze zondag ook aan de kind-
eren vragen wat zij doen op zondag.
Ds. Westerik zal in deze dienst voor-
gaan. Iedereen is van harte welkom,
het wordt vast een fijn begin van de
zondag.
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Stichting Welzijn Ouderen Vorden
Raadhuisstraat 6,7250 AB Vorden, telefoon 05752-3405 (postadres: Postbus 79)

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's-middags op afspraak.

Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang
kan zijn. In deze rubriek geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over
activiteiten/voorzieningen voor ouderen en over het ouderenbeleid in zijn algemeenheid.

Telefooncirkel in Vorden
De Stichting Welzijn Ouderen Vorden heeft in samenwerking met het Nederlandse
Rode Kruis afdeling Vorden het plan opgevat om in de gemeente Vorden hij vol-
doende deelname een telefooncirkel te starten.
De telefooncirkel die al in vele plaatsen draait blijkt bü de deelnemers zeer geliefd te
zijn.

In onze huidige maatschappij raken
veel mensen gëisoleerd. Isolement
kan leiden tot problemen en kunnen
soms voorkomen worden door enige
vorm van kantakt. Een telefooncirkel
is een van de manieren waardoor kon-
takten gelegd kunnen worden en daar-
naast is het een vorm van alarmering.
De telefooncirkel funktioneert van
maandag tot en met vrijdag en bestaat
maximaal uit acht deelnemers. Een
vrijwilliger start dagelijks op een vast
tijdstip de telefooncirkel. Vervolgens
belt deelnemer A met deelnemrs B en
neemt B kontakt op met C. Aan het
eind van de telefonische ronde staat de
vrijwilliger. Als niemand niet opneemt
na twee keer bellen gaar een vrijwilli-
ger een kijkje nemen.
Dat dagelijkse telefoontje geeft een
stuk zekerheid omdat in ieder geval
éénmaal per dag kontakt is met ande-
ren. Men hoeft in ieder geval niet meer
bang te zijn dagenlang geen enkel kon-
takt te hebben.
Van deze voorziening kunnen allen
vanaf 55 jaar gebruik maken. U kunt al-
tijd een proefperiode meedraaien, zo-
dat u kunt proberen of dit iets voor u is.
Hebt u belangstelling, dan kunt u kon-
takt opnemen met de Stichting Wel-
zijn Ouderen Vorden, Raadhuisstraat
6, tel. nr. 05752-3405. De funktionaris,
mevr. L. van Uden, zal u graag nader in-
formeren.
U kunt ook informatie inwinnen bij
uw huisarts. Folders liggen klaar bij di-
verse organisaties/voorzieningen in
artsen.

Senioren Rijtest 30 maart
De Stichtingen Welzijn Ouderen in de
regio willen weer een seniorenrijtest
houden. Dit naar aanleiding van de
grote belangstelling en het succes van
de seniorenrijtest in 1993.
De rijtest is gepland op woensdag 30
maart. Onvangst is in het Dorpscen-
trum. U kunt zich hiervoor nu al opge-
ven bij de Stichting Welzijn Ouderen
Vorden, Raadhuisstraat 6, tel. 3405.

's Avonds wordt een dia-vertoning ge-
houden over verkeerssituaties en ver-
keersregels door de rijschoolhouders
met medewerking van dhr. Gabrïel,
Rayonscommandant te Vorden. De
avond is gepland voor alle ouderen
vanaf 55 jaar in het Stampertje in het
Dorpscentrum.
Noteer deze datum als u hieraan wilt
deelnemen.

Centrale meldpost voor
Vrijwillige Hulpverlening
U kunt iedere morgen van maandag
tot en met vrijdag hulp vragen bij de
Centrale Meldpost voor vrijwillige
hulpverlening bij de SWOV. Wij bie-
den hulp aan mensen die dat nodig
hebben, vanwege b.v. ziekte, handicap
of sociale situatie, welke dan ook. Hulp
die niet of nog niet door andere instan-
ties geboden wordt. De hulp kan een
aanvulling zijn op hulp van buren, fa-
milie, kennissen (mantelzorg).
Geboden hulp kan verschillend van
aard zijn: klussen/tuinieren/sneeuw
ruimen; autovervoer naar de huisarts,
ziekenhuis; begeleiding bij artsenbe-
zoek of op ziekenbezoek; medicijnen
halen; naar de bibliotheek; samen
wandelen of boodschappen doen; for-
mulieren invullen of een brief schrij-
ven.
Als de SWOV (tel. 3405) niet te berei-
ken is dan kunt u bellen naar tel.
(05752) 2248 of 1701. Een aantal vrijwil-
ligers staat voor u klaar!

Kookkursus voor mannen
Het is de bedoeling dat in het najaar bij
voldoende deelname een kookkursus
voor mannen wordt georganiseerd.
Bent u gëinteresseerd dan kunt u zich
alvast opgeven.

Vóór al de aktiviteiten kunt u voor
meer informatie terecht bij de Stich-
ting Welzijn Ouderen, (SWOV) Raad-
huisstraat 6, tel. 05752-3405. Ons kan-
toor is geopend van maandag tot en
met vrijdagmorgen.

Wereldwinkel
Chocolade met Max Havelaar-keurmerk
Op 13 oktober 1993 was het zover. Na koffie is er nu ook chocola met het Max Have-
laar-keurmerk. Twee jaar van zorgvuldige voorbereiding zijn er aan voorafgegaan.
Dat wil niet zeggen dat er voor die tyd geen eerlijk verhandelde chocola in Wereld-
winkels te koop was. Wereldwinkels verkopen immers al veel langer cacaopoeder en
Mascoa-chocoladerepen.

Handelsvoorwaarden
De toekenning van het Max Havelaar-
keurmerk betekent echter een door-
braak voor kleine cacao-producenten.
Net als bij koffie met het Max Have-
laar-keurmerk zijn ervijf voorwaarden
waaraan de handel moet voldoen om
het keurmerk te mogen voeren: BDe
importeur moet de cacao rechtstreeks
inkopen bij organisaties van kleine ca-
cao-producenten. • Er dient een toe-
slag op de wereldmarktprijs te worden
betaald. • Er moet sprake zijn van een
gegarandeerde minimumprijs. • De
producenten moeten de mogelijkheid
van voorfinanciering van een deel van
hun oogst hebben. • Er moet sprake
zijn van langdurige zakelijke relaties
met de producenten.

Bedrijven
Tot nu toe zijn er drie bedrijven in Ne-
derland die chocolade met het Max
Havelaar-keurmerk op de markt bren-
gen: BS.O.S.WereldhandelBBaronie-
De Heer • Steenland Chocoladefa-
briek. Naar verwachting zullen er spoe-
dig meer bedrijven volgen.

Verschil
Tussen de Mascao-chocoladerepen
van S.O.S. Wereldhandel en de pro-
dukten van beide andere bedrijven be-
staan twee belangrijke verschillen. De
Mascao-repen bevatten niet alleen eer-
lijk verhandelde cacao, maar ook eer-
lijk verhandelde suiker. En de cacao
heeft in het land van herkomst al een
bewerking ondergaan.

Suiker
De Mascao-repen bevatten rietsuiker
afkomstig van de Alter Trade-coöpera-

tie op het Filippijnse eiland Negros.
De suikerproducenten op dit eiland
zijn enkele jaren geleden getroffen
door een economische ramp. Van de
ene dag op de andere stopten Coca
Cola en Pepsi Cola het gebruik van riet-
suiker uit Negros. De twee cola-gigan-
ten introduceerden een serie cola-
light produkten met de kunstsuiker
isoglucose, geproduceerd uit maïs. De
Stichting Max Havelaar hoopt binnen
een jaar zover te zijn dat alle keurmerk-
chocolade uitsluitend eerlijk verhan-
delde suiker bevat. Voor de suikerboe-
ren op Negros biedt dat uitzicht op een
beter bestaan.

Cacaoboter
De Mascao-repen zijn nog om een an-
dere reden bijzonder. Er worden voor
deze repen geen cacaobonen inge-
voerd , maar er wordt cacaoboter van El
Ceibo in Bolivia voor gebruikt. Dat be-
tekent dat een deel van de toege-
voegde waarde aan de mensen in Boli-
via ten goede komt.

Prijs
Chocola is eigenlijk een luxe-produkt.
Voor die luxe betalen cacao-producen-
ten in ontwikkelingslanden sinds
enige jaren een hoge prijs. Sinds me-
dio 1988 is de kostprijs van cacao ho-
ger dan de prijs op de wereldmarkt.
De chocoladerepen met het Max Ha-
velaar-keurmerk kosten in Nederland
ongeveer een kwartje meer dan andere
repen. De cacao-producenten ontvan-
gen daardoor bijna tweemaal zoveel
voor hun cacaobonen. Al met al de
moeite waard om deze chocolade uit
te proberen en te proeven. Dat kan.
Elke vrijdag staat de Wereldwinkel Vor-
den op de weekmarkt in Vorden.

FEBRUARI:
SWOV Open Tafel in de Wehme •
iedere dag.
2 HVGWichmond, Eigen avond
3 Plattelandsvrouwen, Agrarische

Commissie Excursie
3 Bejaardenkring, Dorpscentrum
7 Vrouwenclub Medler
7 ANBO Klootschieten, Goldberg
8 Soos Kranenburg
8 Plattelandsvrouwen, excursie
8 KPO Vierakker, dierenasiel
8 KBO Kranenburg, soosmiddag
9 Welfare Handwerken, de Wehme

10 PCOB
11 Plattelandsvrouwen, culturele

avond met GMvL en Jong Gelre
11 Carnaval'De Deurdreajers',

scholenbezoek
12 Carnaval'DeDeurdreajers',

openingsbal
12 Kranenburgs Karnaval in' t Wapen

van't Medler
13 Kranenburgs Karnaval/Kinder-

café Karnaval in 't Wapen van 't
Medler

13 Carnaval'DeDeurdreajers',
kindermiddag

14 ANBO Klootschieten, Goldberg
14 Carnaval'DeDeurdreajers',

pyama-ontbijt
15 KPO Vorden
15 Plattelandsvrouwen, doemiddag
15 NCVB,jaarvergadering:

Achterhoekse avond
15 Carnaval'DeDeurdreajers',

vastenavondbal
16 HVG Vorden, Verstoppers
16 KPO Vierakker op bezoek bij

HVG
16HVGWichmond,de

Bouwrruïesters
17 ANB<^P>rden, Kegelmiddag in

deBoggelaar
17 Leden-/jaarvergaderingde

Vogelvriend in het Dorpscentrum
17 Bejaardenkring Dorpscentrum
21 Gezamenlijke ledenvergadering

ABTMMvLenCBTB
21 Vrouwenclub Medler
21 ANBO Klootschieten, Goldberg
22 Soos Kranenburg, Carnaval
23 Welfare Handwerken, de Wehme
23 Plattelandsvrouwen Vorden,

voorlichtingsavond Verstoppers
24 HVGWildenborchds. Westerink
24 ANBO Ledenbijeenkomst

Dorpscentrum, diamiddag
28 ANBO Klootschieten, Goldberg

MAART:
SWOV Open Tafel in de Wehme
iedere dag.
3 HVG dorp, Excursie
3 Bejaardenkring Dorpscentrum
4 KPO Vierakker, Wereldgebedsdag
4 H VGWichmond,

Wereldgebedsdag
7 Vrouwenclub Medler
7 ANBO Klootschieten vanaf de

Goldberg
8 Soos Kranenburg
8 Plattelandsvrouwen, Doemiddag
9 Welfare Handwerken, Wehme

10 PCOB
14 ANBO Klootschieten vanaf de

Goldberg
15 NCVB-avondoverde

Wereldwinkel
15 KPO Vierakker, bloemen- en

plantenverzorging
15 KPO Vorden
15 Plattelandsvrouwen, Excursie
16 HVG Dorp, Paasbijeenkomst
16 HVGWichmond,Paasviering
17 Ledenvergadering met lezing de

Vogelvriend in Dorpscentrum
17 Bejaardenkring Dorpscentrum
18 Vrouwenclub Medler
19 Uitvoering Toneelver. Krato in

Dorpscentrum
21 ANBO Klootschieten vanaf de

Goldberg
22 Soos Kranenburg, Passiemiddag
22 Plattelandsvrouwen, Excursie

naar DE Utrecht
22 Plattelandsvrouwen, Doemiddag
23 Plattelandsvrouwen, Lezing mevr.

Jansen
23 H VGWichmond, middag voor

ouderen
23 Welfare, voorjaarscontactmiddag

Wehme
24 HVGWildenborch,Paaswijding
28 ANBO Klootschieten vanaf de

Goldberg
31 Bejaardenkring Dorpscentrum,

Paasmiddag

KUNSTMEST-
STROOIERS
TESTEN EN
AFSTELLEN

De agrarische
bedrijfsverzorging

doet het graag
voor u... en goed.

Voor meer informatie bel
werkverdeler Walda

Schenk,

tel. 05750-43581

Brochures

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

• Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

Jan ter Beek
05752-1807

Onze Bief stuk
een

Klasse Apart!!
Een ware delicatesse!!

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 kno 7,95
Grove verse worst 1 k,io 9,95
Hamburgers per stuk 1,00

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt
3 pond voor één tientje

Rundergehakt 1 kiio 12,50
Schouderkarbonades 1 «HO 7,45

MARKTAANBIEDING UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi
1 kiio 6,25
Babi Pangang
500 gram 6,25

SPECIALITEITEN

Gevulde
Varkensfilet

4 betalen

Gebraden Rosbief
100 gram 2,75

Boterhamworst
100 gram 0,98

BIEFSTUKWEEKEND

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,85

MESSCHERP - GELDIG DO-VRIJ-ZAT

Magere Hamlappen
1 küo 10,45

Lendelapjes
500 gram 8,45

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
OOKUWADRESVOORALUWHUISSLACHTINGEN

Zoek jij een

part-time baan
met eigentijdse indeling,

hoge verdiensten, en
goede promotiekansen

én ben je in het bezit
van een auto?

Dan is
JAFRA COSMETICS

iets voor jou!
Voor info: M. Klaassen,

tel. 05752-1097.

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 CERTIFICAATHOUDER

praktijk
\ voor
PASR-

THERAPIE
acupressuur
reflextherapie

chakra-segmentmassage
kleurentherapie - moxa

vlinderen
psychische massage

homeopathie

A. Baars-Klootwijk,
Kruisdijk2, 7251 RL

Vorden, Tel.: 05752-3303

Bij Edah vindt u
alles frehal ve hoge prijzen.
VERSE BRAADWORST

5QA1 kilo van 11,90 voor w • W w

RUNDERPOULET
19 on1 kilo van 17,90 voor l £1 • w w

VOOR UW ONTBIJT:

TARVOMOUT
GESNEDEN -4

800 gram van 1,99 voor l •

VARIATIE-
BOLLETJES 1

6 stuks van 2,40 voor l •

RUNDER GEKOOKTE
WORST
SNUVERS 100 gram van 1,79 voor l j

ITALIAANSE KIWI'S
een heel kilo voor maar

JONAGOLD
HANDAPPELEN

1 kilo van 1,98 voor

0/7 IS UW KANS:
"43 GULDEN KORTING BIJ
EDAH-BONNENFOLDER"
Geldig van dinsdag Ol-02-'94 tot en met

zaterdag 19-02-'94.
"OPENINGSTIJDEN*****

*MA. 10.00-18.00 uur*
* Dl. t/m DO. 8.30-18.00 uur*

*VR. 8.30-21.00 uur/ZA. 8.30-16.00 uur'

BOTTERMAN B.V. Raadhuisstraat 53
Hengelo (Gld.)

Tel. 05753-2000



L/sa

Geweldig!
Wij hebben een dochter en ik
een zusje.

Anita, William en Bas

29 januari 1994
De Horsterkamp 35
7251 AZ Vorden

ledereen rust van 12.30 tot
15.00 uur.

Wij zijn dolgelukkig met de ge-
boorte van onze zoon en
broertje

Darcey Johannes

Alphons

Ik ben 54 cm lang en mijn ge-
wicht is 3700 gram.

Alphons Eykelkamp
Maria Olijslager
Ashley

31 januari 1994
Brinkerhof 9
7251 WZ Vorden

Mama en ik rusten van 13.00
tot 15.00 uur en na 22.00 uur.

Heel gelukkig en blij zijn wij met
de geboorte van onze dochter
en ons zusje

Renske

Eduard en Anja
ten Have-Teunissen
Mark en Nanda

27 januari 1994
Zelledijk 4
7255 MR Hengelo Gld.

DANKBETUIGING
Dat onze vader voor velen iets
heeft betekend, blijkt uit de
vele reakties die wij hebben
ontvangen bij het overlijden
van

Petrus Bernardus
Hendrikus Schoenaker

Uw medeleven heeft ons goed
gedaan, wij danken u daar
hartelijk voor.

Familie Schoenaker

DANKBETUIGING
De overweldige belangstelling
en deelneming welke u ons
heeft betoond na het plotseling
overlijden van mijn lieve man,
onze zorgzame vader en opa

ALBERTJAN
ROUWENHORST

heeft ons diep getroffen.
Wij zijn u dankbaar voor de
steun en troost welke ons dit
heeft gegeven.

A. Rouwenhorst-Hendriksen
Kinderen en kleinkinderen

Vorden, februari 1994
Rondweg 3,7251 RT Vorden

Voor uw belangstelling en
deelneming ons betoond na
het overlijden van onze broer,
zwager en oom

JAN HARMSEN

betuigen wij u onze oprechte
dank.

Fam. Harmsen

Vorden, februari 1994

Contactjes
• Nieuw hoedenateller:
hoeden op maat, ook voor
bruiloften. Openingstijd: 9.00-
12.00 uur. Veldsebosweg 20,
Warnsveld. Tel. 05750-22275/
05750-42844.
• TE KOOP: goede paardrij-
laarzen (Aigle), maat 39 en
stevige cap (Somerset), maat
56. Samen f 80,-. Inl. 05752-
3939.

• TE HUUR: in Vorden be-
drijfsruimte, ca. 100 m2,
event. op te delen in 2 thera-
pieruimten met wachtkamer,
helft in principe verhuurd. Inl.
tel. 05752-3135.

• Praatgroep 'Milieu' nodigt
U uit op maandag 7 februari
van 19.00-20.00 uur in de kof-
fieruimte van het Dorpscen-
trum om met een lid van de
Wereldwinkel Vorden van ge-
dachten te wisselen over hun
milieuvriendelijke produkten.

• TE KOOP: blauwe, nieuw
verbeterde Hollandse dak-
pannen. Tel. 05750-20865.

Jaarverslagen

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

'De Heer is mijn herder'

In dankbare herinnering aan alles wat zij voor
ons heeft betekend, delen wij u mede, dat van
ons is heengegaan mijn lieve vrouw, onze zorg-
zame moeder, groot- en overgrootmoeder

Garritjen Gosselink-Brandenbarg

op de leeftijd van 89 jaar.

Vorden : H. Gosselink
Dronten : J.A. Gosselink-Oosterink
Vorden : H. Gosselink

J. Gosselink-Maalderink
Vorden : A.H. Zweverink-Gosselink

G.J.W. Zweverink

Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 26 januari 1994
'de Wehme', Nieuwstad 32,7251 AJ Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaats gehad op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Tot onze diepe droefheid is nog onverwacht van
ons heengegaan onze zorgzame vader

Hendrikus Albert Weenink

op de leeftijd van 79 jaar.

Bert en José
Annelien en Jacques

Vorden, 27 januari 1994
De Haar 18
Correspondentie-adres:
G.R.E. Weenink, Raadhuisstraat 12,7251 AB Vorden

De begrafenis heeft plaatsgevonden dinsdag 1
februari op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den.

Heden overleed plotseling mijn broer

H.A. Weenink

op de leeftijd van 79 jaar.

Mevr. A.J. Jeulink-Weenink

Vorden, 27 januari 1994

Tel uw zegeningen een vooreen.
Heden is plotseling van ons weggenomen mijn
lieve man en onze zorgzame vader

WILLEM ADRIANUS RIDDERHOF
Plm

WEDUWNAAR VAN DIDY BRUINS

Hij werd 91 jaar.

Vorden : T.G. Ridderhof-Meesters
Soerendonk : Trix en Jan van Stek-Ridderhof

28 januari 1994
HetJebbink17
7251 BJ Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

ZMO afd. Vorden NBVP Jong Gelre

organiseren op 11 februari 1994 een

CULTURELE AVOND
voor hun leden

De heer Kok uit Steenderen
verzorgt deze avond met een
lezing en dia's over ballonvaart.

Aanvang: 20.00 uur.
Plaats: "De Herberg".

VORDEN

Voor het schoonhouden

van het VVV kantoor

zoeken wij een

VORDEN

huishoudelijke hulp

Werktijden en salariëring n.o.t.k.

VORDEN

Brieven onder nummer 45-1
Buro Contact, Postbus 22, .
7250 AA Vorden.

IN ONZE VERWARMDE

BLOEMENKRAAM:
2 BOS

NARCISSEN 4.95

2 BOS BLOEMEN

8,95

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

Makelaarskantoor o.g.
Pelgrum b.v.

tel.: 05752-1313 fax: 05752-3697

OPEN HUIS

n
NVM
MAKELAAR

l.icl Ncd.V.r.
v. KriUmrcMr

Donderdag 10 februari a.s. houden wij open huis ter gelegenheid van de
opening van ons nieuwe makelaarskantoor aan de

Dorpsstraat 19 te Vorden.
Gaarne nodigen wij U uit om samen met ons van 17.00 tot 20.30 uur
een hapje en drankje te nuttigen.

Wij hopen U in de toekomst, ondersteund door het NVM-
uitwisselingssysteem, van dienst te kunnen zijn bij aan- en verkopen
van agrarische bedrijven en gronden, melk-, mest- en andere quota,
taxaties ten behoeve van verschillende doeleinden, advisering in
pachtzaken, onteigening, beheer, aan- en ve A)en van woningen,
e.d.
NB: Het Rentmeesters- en Administratiekantoor 'Duvekot' is en blijft ongewijzigd

voortbestaan en bereikbaar te Rheden.

Elly Teeuwen
Zutphenseweg 1 A - Vorden - Tel. 3773

Brokkel Oud
500 gram 9.25

Leerdammer Gatenkaas
600 gram 7.95

Rambol Nootmix
100 gram 2.65

Pont L 'EV0QU0 smaakvolle romige kaas

1 00 gram _ 2.45

Cashewnoten versgebrand

200 gram _ 4.45

Sellerysalade
150 gram

Handwerkbonbons
100 gram

2. l 9

3.69

Ook bij Le Chateau vele Valetijns cadeaus.

/
VLEESVEEBEDRIJF
„DEHUIKERT"

RUNDVLEESPAKKET:

Malse biefstukjes, mager braadvlees, poulet
runderworst/-gehakt, soepvlees, rollade,
rosbief VOOR f 14,95 / kg
Bel voor folder of informatie Angela Sasse of
Angela Taken Tel. 05739 -1202
zonder toegediende hormonen of restanten van andere genees-
of groeimiddelen

LEKKER EN VOORDELIG !

APPEL-SPIJSTAARTJES
gevuld met verse appels en 100%

amandelspijs

Da 's pas lekker!

DIT WEEKEND:

5,50voor maar

* * * * * * * * * *

NIEUW, 'n ware delicatesse en
eens wat anders:

PEREN-NOTENSCHNITT
VRIJDAG en ZATERDAG:

VOOR 4,95

Vers van de Warme Bakker, dèt proeft U!

zie ook onze dagaanbiedingen

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

VORDEN

•fa
&&

^
KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

*$** DEZE WEEK:
EEN DUBBEL STELLETJE

AANBIEDINGEN GELDIG donderdag 3 - vrijdag 4 - zaterdag 5 februari

500 gram RUNDÊRGEHAKT
Jj ^•:•l;en;;:^:.:ï

500 gram KIPPEBOUTEN

TIP VOOR DE BOTERHAM:

GEBRADEN KIPFILET
100 gram

KEURKOOPJE DONDERDAG 3 FEBRUARI:

SPEKLAPPEN
500 gram O, ff O

Volgende week: VERSE WORST

SPECIAL:

NOORSE
REEPJES

(rundvlees met
paprika en

champignons)

VLEESWAREN
SPECIAL:

100 g ram 1-85

COLMAR
GEHAKT

100 gram l . f O

KEURSLAGER

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

SPAANSE BLOEMKOOL GROOT
of

500 gram BROCCOLI

2,50

KlWI'Sof
SHARONFRUIT
NU5STUKS 2,50

RAUWKOST

BRUINE BONEN of
KOOLRAUWKOST

250GRAM 2,50

MAANDAG
7 FEBR.:

PANKLARE
Witte Kool

500 gram 1 fcO

DINSDAG
8 FEBR.:

PANKLARE
Bamie-
groente

500 gram 15/0

WOENSDAG

9 FEBR.:

PANKLARE
Rode Kool

500 gram 1 fcO

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

ONTBIJTKOEK
+ 1 zak broodjes naar keuze

5,25

TOMPOUCEN
met slagropm of

gele room

5 betalenNU

GEZIEN OP TV

NU BIJ UW ECHTE
BAKKER:

BOTERKOEK en
APFELSTRUDEL

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



TE HUUR GEVRAAGD:

LANDBOUW-
GROND

voor de teelt van
aardappelen of

bloembollen
VROEGE OPLEVERING

MOGELIJK.

VOOR INFORMATIE:
G.W. Schuerink
Koningsweg 4

7255 KR Hengelo Gld.
Tel. 05753-3447

Bus bestellen?

Harren bellen!
Busgrootte: 9, 20, 40, 50, 54,

58 en 63 personen.

HAVI Reizen

J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Tel. 05758-1334

IROVIMI
BIGGEVOEDER-
PROGRAMMA

PROVIKRUIM
SPEENVOEDER

Tegen slingerziekte

Verkrijgbaar bij:
HENK BERKELAAR

Speciaalvoeders

Wichmond
Tel.:05754-1748

ALLES VOOR BIJNA NIETS!

ROMANTISCH RANKSTEL
Uitgevoerd met prima interieurvering.
Leverbaar in vele dessins.
Bankstel 2+2V2 zits nu voor

Fauteuil, eveneens voorzien van
comfortabele interieurvering nu voor

2090;
995,-

KLASSIEKE ZITHOEK
Een tikje hoger zitten
spaart de knieën.
Leverbaar in vele
dessins.

Bank 2V? zits

Hoge fauteuil

Lage fauteuil

meubelen

EIKEN SLAAPKAMER
Robuust eiken slaapkamer in een mooie warme
honingkleur. Leverbaar in 140, 160 en 180 x 200 cm.

Ledikant 140x200 cm
inclusief 2 nachtkastjes 1595f-
DEKREDDEN 1-pers 2-pers Litsjumeaux

4-seizoenen, holvezelvulling l UT/ lOSf iTöf

4-seizoenen, wollen vulling lOT/ Mrf^ 29of

Puntstep, 90% donsvulling 198jf 298f 349/

4-seizoenen, holvezelvulling O>5/

Synthetisch, holvezelvulling 69/

MATRASSEN
"RIO GRANDE"
Schuimrubbermatras

maten)

80x200 nu voor 48S/

90x200 nu voor 575/

140x200 nu voor 895/

VEREN HOOFDKUSSEN
Per stuk 19,95 nu 2 stuks voor

n
Zutphenseweg 24 Tel. 05752-1514
E i t> e r cj e n
J.W.HagemanstraatS Tel. 05454-74190

••^^jjglp. .

ZWAAR WOONKAMERTAPUT

ALLE TAPIJTEN
WORDEN GRATIS

GEMETEN EN GELEGD

MET UITZONDERING

VAN TRAPPEN

EMCOUPONNENf

W001MKAMERTAPIJT
"Panama" blauw 400 breed op jute rua
van 110,-nu

WOONKAMERTAPIJT HORIZON '
*njs 400 br. op jute rug van 275,- nu

VIJF STERREN WOL TAPIJT »MOZAIK-
«n 5 kleuren 400 breed op jute ruq f%Mê
van 309,- nu ^4"

(voor .waar gebruik ook leverbaar op 500 breed/

VINYL

diverse dessins, 200 cm breed

van 50,-tot 80,. per meter
Nu uitzoeken per strekkende meter voor

MEER DAN 200 TAPIJT
COUPONNEN IN 400 EN

500 CM BREED VAN
l METER TOT 12 METER.

Meet snel uw kamer want uw maat is er vast by!

verhuur
verkoop
onderhoud
Tevens verhuren wij
sneeuwkettingen. ^

L O C H E M
A Zulphenseweg 2. lochem 05730 54189

de blauwe hand
05752 2223 vorden ^ >—.
burg.gallecstraat .̂ B .̂ H ^
36

nog twee weken kortingen
op tafelkleden, bankkleden,
dierfiguren van ijzer en
hout, ikatstoffen per meter,
ringen, wollen sjaals ...
óók open na tel. afspraak

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

VERHUISD
per 1-2-1994:

A.Arfman-
Rietman

van:
Almenseweg 54

naar:
de Steege 4,

7251 CM Vorden,
tel. 1331

VERHUISD:

W.A.B.

Borgonjen
H.K. van Gelreweg 6,

Vorden

naar:
Insulindelaan 4,
7251 EK Vorden,

tel. 1665

BANDEN - ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten
APK keuren klaar, terwijl U wacht

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

****

*** *HALLE*

GO TO THE MAX
M ,OW
PANAMA & PLAT
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER

VOOR MEER INFO: TEL. 08343-1232

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

\lKastelenmen
* Altijd drie verrukkelijke gangen voor 35 gulden pel

persoon. En... het menu wisselt wekelijks.
Tot ziens bij Hans en Anneke, Kerkstraat 3.

RESTAURANT GRILL
DE ROTONDE

05752-1519
Achter de dikke boom van Vorden

eet u van goed gevulde borden.

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Rockets eventueel te huur of te koop.
Breng Uw sportschoenen met witte zolen
mee.

Ideaal voor verjaardagfeestjes, of met
sport-/personeels- of andere
verenigingen.

Squash
vy'ö R D E N

Overweg 18
7251 JS Vwden
Tel. 05752-1844

Ge/dig t/m 30 juni 1994.

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

Baakseweg 11 WICHMOND 05754 - 1 7 5 5 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 • 18383
• Haaksbergseweg 21 EIBERGEN 05454 • 76026

ZATERDAG 5 FEBRUARI A.S.

A Girl Called Johnny
Ramona's

IN DE GROTE ZAAL
Aanvang 21.30 uur. Zaal open 20.30 uur.

ENTREE F 12,50

bod*

EN

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

ZIJIM

LUBBERS
WOONWINKEL

SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld
Telefoon 05753-1286

J

WONEN

• Lookün*
• Sitting Vtskm
» Luxaftex
» Sunway
• PJo«g Stoffen
• Parade
• Bwgoss
• Tretford

•

• Interotar

• Lattoftex
* Moser
• Svedex
* T«€0

Metns

Dam»



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

Donderdag 3 februari 1994
55e jaargang no. 45

• Telefoon gemeente:
05752-7474.
• Telefax gemeente:
05752-7444.
U 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.

fSCHAF
AUTOMATISERINGS-

APPARATUUR EN
SYSTEEM-

PROGRAMMATUUR

Voor het efficiënt kunnen verrichten
van alle werkzaamheden is het nood-
zakelijk de bestaande computerappa-
ratuur te vervangen door nieuwe ap-
paratuur. Voor het bestaande netwerk-
systeem komen personal-computers
in de plaats.

Bij de aanschaf van de apparatuur let-
ten burgemeester en wethouders op
het energieverbruik.

In totaal vragen burgemeester en wet-
houders aan de gemeenteraad een be-
drag vari f 512.000,-.

MEENTERAADSVERGADERING

Op dinsdag 22 februari 1994 vergadert de gemeenteraad in het gemeente-
huis. Deze vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur. Aan het eind
van deze vergadering, na de rondvraag, bestaat de mogelijkheid om in het
openbaar tegen de gemeenteraad te spreken. Dit mag niet gaan over een
van de onderwerpen die op de agenda staan, omdat u daarover in de com-
missievergadering in kunt spreken. Indien u in de raadsvergadering het
woord wilt voeren moet u dit op de maandag voorafgaande aan de raads-
vergadering opgeven bij de gemeentesecretaris.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
— aanschaf automatiseringsapparatuur en systeemprogrammatuur;
— delegatie beslissingen op verzoeken ex. art. 74 van de Wet op het basis-

onderwijs;
— gemeentegarantie voor de Stichting tot Huisvesting van Bejaarden te

Vorden;
— milieubelcids- en uitvoeringsprogramma 1994-1997;
— bodem- en grondwateronderzoek Addinkhof;
— bouw- en woonrijpmaken in Addinkhof;
— wijziging gemeenschappelijke regeling Bestuursacademie Oost-Ne-

derland;
— bestemmingsplan Decanije 1993;
— aanleg riolering buitengebied fase l D en ringleiding;
— eerste wijziging Legesverordening 1994.

De gemeenteraad
beslist of er

verkeersdrempels
komen of niet
maar eerst

beslist u over
de gemeenteraad.
2 maart gemeenteraadsverkiezingen

De verkeerslichten bij de 'Herberg' en 'Kluvers' zijn nu enige tijd in werking.
Daarom even een korte uitleg over deze installaties.

De betekenis van de lichten voor het verkeer op de ri jbaan spreekt voor zich:
— groen licht: doorgaan;
— geel licht: stop; voor bestuurders die het teken zo dicht genaderd zijn dat

stoppen redelijkerwijs niet meer mogelijk is: doorgaan;
— rood licht: stop.

De voetgangers!ichten hebben de volgende officiële betekenis:
— groen licht: voetgangers mogen oversteken;
— groen knipperend licht: voetgangers mogen oversteken; het gele knipper-

licht verschijnt spoedig;
— geel knipperend licht: gevaarlijk punt; voorzichtigheid geboden.

Als voetganger mag u dus oversteken bij geel knipperend licht, maar u moet er
rekening mee houden dat het verkeer op de rijbaan doorgaat. U moet voorrang
verlenen aan bestuurders op de rijbaan.

Door op de knop te drukken kunt u het verkeer op de rijbaan even 'stilzetten'.
Enige tijd nadat u (kort) de knop heeft ingedrukt, zal het verkeerslicht op de
hoofdrijbaan op geel en vervolgens op rood springen. Daarna springt het voet-
gangerslicht op groen waardoor u veiliger kunt oversteken.
Uiteraard moet u goed blijven opletten omdat er soms wel eens iemand door het
rode licht rijdt.

ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over
aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een be-
sluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders hun advies daarna nog bij of
houden ze het voorstel aan. Ook kunnen burgemeester en wethouders raads-
voorstellen intrekken. De leden van de commissies zijn ook raadslid.

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

De commissie voor middelen en gemeenterwerken vergadert op dinsdag 8 fe-
bruari 1994 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende
.onderwerpen:

— aanschaf automatiseringsapparatuur en systeemprogrammatuur;
— exploitaite-overeenkomst Decanije;
— aanleg riolering buitengebied fase ID en ringleiding;

— eerste wijziging legesverordening 1994;

De comissie voor Bestuur en ruimtelijke Ordening vergadert op dinsdag 8 fe-
bruari 1994 om 20.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staat het volgende
onderwerp:
— Bestemmingsplan Decanije 1994.

De commissie voor Milieu, Welzijn en Personeel vergadert op woensdag 9 fe-
bruari om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende on-
derwerpen:
— verbod op opslag vaste mest buiten inrichtingen;
— delegatie op beslissingen ex. artikel 74 van de Wet op het Basisonderwijs;
— gemeentegarantie van de stichting tot huisvesting van bejaarden te Vorden;

— milieubeleidsplan en uitvoeringsprogramma 1994-1997;
— bodem- en grondwateronderzoek Addinkhof;
— bouw^twoonrijpmaken in Addinkhof; ^^
— WÜZ'fli gemeenschappelijke regeling Bestuursacademie Oos|^derland.

LEG RIOLERING IN HET BUITENGEBIED EN
MAKEN VAN EEN RINGLEIDINGHMT

Volgens het door de gemeenteraad vastgestelde rioolbeleidsplan is in 1 994 de
aanleg van riolering in het gebied Onstein/Linde gepland. Ook komt er een ring-
leiding om Vorden. Deze is nodig omdat de persleidingen uit het buitengebied
op verscheidene punten op het vrij-verval riool lozen. De daarbij vrijkomende
gassen tasten het betonnen riool ernstig aan. Door de ringleiding aan te leggen
wordt het rioolwater rechtstreeks naar het pompgemaal van het ZOG op het
voormalige zuiveringsterrein verpompt. De direct langs de ringleiding gelegen
percelen (in totaal 7) worden gelijktijdig op de ringleiding aangesloten. De ring-
leiding kost f 273.000,-.

In het gebied Onstein/Linde komen in totaal 57 percelen op de riolering, inclu-
sief l grote lozer, kasteel Onstein. De aanlegkosten van dit projekt bedragen
f 1.073.000,-.

Burgemeester en wethouders denken eind maart begin april met de werkzaam-
heden te kunnen beginnen.

WTROLE HONDENBELASTING II

Jaarlijks wordt er in de gemeente Vorden gecontroleerd voor de hondenbelas-
ting. Binnenkort wordt opnieuw gestart met deze controle. Wordt men voor het
eerst houder van een hond of verandert het aantal honden dan is men verplicht
binnen 14 dagen, hiervan aangifte te doen bij de gemeente. Als u uw hond niet
heeft aangemeld voor de hondenbelasting, loopt u het risico dat de aanslag met
100 % wordt verhoogd.

Wij stellen u alsnog in de gelegenheid aangifte te doen.

U kunt aangifte doen door onderstaand inlichtingenformulier volledig in te vul-
len en te ondertekenen.

Ook is het mogelijk om mondeling aangifte te doen op het gemeentehuis. Hier-
voor kunt u terecht bij de Sektor Middelen.

INLICHTINGEN
T.B.V. DE HONDENBELASTING
BELASTINGJAAR 1994

Ondergetekende

Straat

GEMEENTE VORDEN
POSTBUS 9001

7250 H A VORDEN

Postcode en Woonplaats

Verklaart dat hij/zij m.i.v. 199 houder/houdster is van
hond(en) ouder dan 3 maanden.

Indien honden aanwezig zijn in een kennel geregistreerd bij de Raad van Beheer
op Kynologisch Gebied, hierna het registratienummer en de kennelnaam ver-
melden,
registratienummer kennelnaam

Indien het een afmelding betreft, verzoeken wij u hierboven het nu nog in uw
bezit zijnde aantal honden op te geven. Heeft u geen honden meer vult u dan
'geen'in.

Aldus naar waarheid en zonder voorbehoud ingevuld en ondertekend,

Vorden, 19 _

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden
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ODEM-EN
GRONDWATER-

ONDERZOEK IN
ADDINKHOF

In Addinkhof kunnen op 4 lokaties
(bruto-oppervblakte van 13.000 m2)
nog woningen worden gebouwd.
Sinds oktober 1993 moet bij de aan-
vraag van een vergunning voor bouw-
werken een bodemonderzoeksrapport
worden overgelegd. De kosten van dit
onderzoek bedragen f 4.850,- exclu-
sief BTW.

>OUWRIJPMAKEN
VANHETLEEMGOOR,

DE KOPPEL EN HET
RESTERENDE

GEDEELTE VAN DE
DOESCHOT, WOONRIJP-

MAKEN VAN DE
VOORNEKAMP EN DE
LAEGTE

Burgemeester en wethouders willen
van de gemeenteraad een bedrag van
f 261.000,- voor het bouw- en woon-
rijpmaken van de bovengenoemde
gedeeltes van het plan Addinkhof.

UT
>/ HEMA

GEZONDHEIDS-
WIJZER: DEMENTIE

Als iemand iets vergeet wordt vaak
snel geroepen: 'die is dement'. Dit is
als grap bedoeld maar voor sommige
mensen is dit geen grap maar een hele
zorg. Wie met dementie te maken
krijgt kan dan ook veel vragen hebben
zoals:
— wat zijn de eerste verschijnselen

bij dementie?
— hoe ga ik om met dementerende

ouderen?
— zijn er patiënten-organisaties?
— heeft u tips om beter te onthouden?

Om meer over het onderwerp demen-
tie te weten te komen kunt u de hele
maand februari uitgebreid informatie
over dementie krijgen bij de gezond-
heidswijzer, het informatiecentrum
van de GGD Midden IJssel en Zorg-
groep Oost-Gelderland. Hier liggen
folders en brochures ter inzage of om
mee te nemen, sommige tegen een ge-
ringe vergoeding. Tevens kunt u een
literatuurlijst krijgen als u meer over
dit onderwerp wilt lezen.
U kunt terecht bij de gezondheidswij-
zer op maandag tot en met vrijdag van
9 tot 12 uur. U vindt de gezondheids-
wijzer in de hal van de GGD Midden-
IJssel, op de hoek van de Schuren-
straat met de Hoge Hondtstraat, Schu-
renstraat 8A, 7413 RA Deventer, tele-
foon: 05700-25084.
Mensen uit Zutphen en omgeving
kunnen ook terecht in de Thuiszorg-
winkel van de Zorggroep Oost-Gel-
derland: Laarstraat 15 te Zutphen, te-
lefoon 06-8806.
Ook voor alle andere vragen over ge-
zondheid bent u van harte welkom bij
de gezondheidswijzen

ERSTE WIJZIGING
LEGES-

VERORDENING
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor de Legesveror-
dening 1994 te wijzigen. Deze wijzi-
ging heeft in het bijzonder betrekking
op de wijziging van de bedragen voor
de milieuvergunningen, dit in ver-
band met de in werking treding van de
Wet Milieubeheer per l maart 1993.

fOvERZICHT VAN DE
LOOP VAN DE

BEVOLKING 1994
Geboren in 1993:98 kinderen.
Overleden in 1993:92 personen.
Gevestigd in 1993: 352 personen.
Vertrokken in 1993: 354 personen.

Aantal inwoners per 31 december
1993:8404.

(vervolg gemeentenieuw s z.o.z.)

(handtekening)

De gemeenteraad
beslist

hoeveel crèches
erbij komen
maar eerst

beslist u over
de gemeenteraad.
2 maart gemeenteraadsverkiezingen



Op 2 maart worden er weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Elke Neder-
lander boven de 18 jaar krijgt van de gemeente binnenkort een oproepingskaart
in de bus. Ook de inwoners van ons land die niet de Nederlandse nationalitiet
hebben mogen stemmen, als ze tenminste vijfjaar in Nederland wonen en hier
legaal verblijven.

Omdat u bepaalt wie er in de gemeenteraad komen, bepaalt u indirect ook de
beleidsbeslissingen in onze gemeente. Dat zijn beslissingen die direct gevolgen
hebben voor uw dagelijks leven. Bijvoorbeeld de nieuwbouw en renovatie van
woningen, de aanleg van nieuwe wegen, het vergroten van de verkeersveilig-
heid en het oplossen van parkeerproblemen.

Op de oproepingskaart vindt u informatie over de plaats waar u kunt stemmen.
U neemt deze kaart mee naar het stembureau als u op 2 maart gaat stemmen. Van
acht uur 's ochtends tot zeven uur 's avonds is het stembureau open.

Als u op die tijd niet kunt, is er een andere mogelijkheid. U kunt dan stemmen
bij volmacht. U kunt iemand anders die bij hetzelfde stembureau gaat stemmen
toestemming geven om voor u te stemmen. U moet dan een korte verklaring op
de oproepingskaart invullen. U vult dan in: uw eigen naam plus de naam en het
adres van de persoon die voor u gaat stemmen. Onderaan plaatst u beiden uw
handtekening, de ingevulde kaart geeft u mee aan de persoon die voor u gaat
stemmen. Wilt u iemand laten stemmen die niet in uw stemdistrict woont, dan
moet u dat schriftelijk aanvragen bij de gemeente.

Het is ook mogelijk dat u bij een ander stembureau gaat stemmen. Dit kunt u op
de achterkant van de oproepingskaart aangeven. U levert dan de oproepings-
kaart bij uw gemeente in.

Op de dag van de verkiezingen kunt u in het stembureau uw stem via een stern-
machine uitbrengen. Als u daarover vragen hebt worden die ter plaatse beant-
woord.

De stemmen worden nog dezelfde avond geteld. Op basis van het totaal aantal
uitgebrachte stemmen wordt de zetelverdeling bepaald. Dat gebeurt op basis
van het zogenoemde evenredigheidsbeinsel. Als een partij 20 procent van de
stemmen behaalt, dan heeft zij automatisch recht op ongeveer 20 procent van de
zetels in de gemeenteraad.

Na de gemeenteraadsverkiezingen gaan de partijen onderhandelen over het pro-
gramma en de samenstelling van het college van burgemeester en wethouders.
Dit college is het dagelijks bestuur van de gemeente.

Het college van burgemeester en wethouders moet het vertrouwen hebben van
de meerderheid van de raad van de gemeente. Omdat een partij vaak niet genoeg
is om de meerderheid te bereiken, werken vaak twee of meer partijen samen. Dit
noemen ze een coalitie. De wethouders worden gekozen uit de leden van de
gemeenteraad. De gemeenteraad bepaalt het beleid in de gemeente, burgemees-
ter en wethouders zorgen voor de voorbereiding en de uitvoering ervan.

Met het uitbrengen van uw stem bepaalt ook u dus het beleid in de gemeente.

TIE MACHTIGEN GEMEENTELIJKE
BELASTINGEN SLAAT AAN!

Binnen l week zijn er al meer dan 1000 reakties van belastingplichtigen binnen
gekomen die gebruik willen maken van de mogelijkheid van automatische in-
casso. Dat is al 30% van het aantal belastingplichtigen.

Hieronder geven wij antwoord op de meest gestelde vragen:
— voor een inschatting van het maandelijks gelijke bedrag dat van uw rekening

wordt afgeschreven neemt u het belastingbedrag van vorig jaar en verhoogt
dit met ongeveer 6% (stijging onroerende-zaakbelastingen 8% en rioolrecht
f 18,-). Daarna deelt u dit door acht termijnen. Het bedrag is voor een ieder
verschillend omdat dit afhankelijk is van meerdere faktoren bijvoorbeeld de
waarde van uw woning

— de termijnen worden afgeschreven op de l e dag van de maand te beginnen op
l mei en eindigend op l december

— vindt er later in het jaar een wijziging van omstandigheden plaats dan wordt
dit verrekend met de nog af te schrijven termijnbedragen

— eind maart valt de gemeentelijke belastingaanslag bij u in de bus
— de groene machtigingskaart moet voor l maart 1994 bij ons binnen zijn.

Heeft U de machtigingskaart al retour gezonden? Doe dit dus voor l maart
aanstaande als u wilt machtigen!!

Als u niet machtigt:

— ontvangt u bij de belastingaanslag 2 accept-giro's waarmee u maar in twee
termijnen i.p.v. in acht termijnen kunt betalen (minder spreiding!)

— moet uw eerste betaling op 30 april 1994 en uw laatste betaling al op 30 juni
1994 binnen zijn terwijl bij machtiging de laatste termijn pas op l december
wordt afgeschreven (renteverlies!)

— maakt u geen gebruik van de goedkoopste manier van betalen en daardoor
loopt u de kans dat bijvoorbeeld banken u kosten in rekening brengen omdat
u het aantal gratis betalingen via accept-giro's overschrijdt (meerkosten!)

— loopt u eerder de kans dat u de betaling van de laatste termijn vergeet en
geconfronteerd wordt met vervolgingskosten (meerkosten!)

Stuur daarom de machtiging vandaag nog in en maak wel gebruik van de gebo-
den voordelen!

Heeft u verder nog vragen dan kunt u altijd bellen tijdens kantooruren naar In-
grid Groot Severt tel 05752-7429 (doorkiesnummer).
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Ï*CJEMEENTEGARANTIE
VOOR DE STICHTING

HUISVESTING
BEJAARDEN

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om de Stich-
ting tot Huisvesting van Bejaarden
een gemeentagarantie te verstrekken
van f l .000.000,- voor het bouwen
van 6 woningen aan de Delle.

ILIEUBELEIDS-
P LAN EN

UITVOERINGS-
PROGRAMMA

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om het milieu-
beleidsplan en het milieu-uitvoe-
ringsprogramma vast te stellen. Ook
vragen zij een krediet van f 82.000,-
voor het opstellen van een land-
schapsbeleidsplan en een energieplan
en voor het inschakelen van derden
voor een systeem van bedrijfsinterne
milieuzorg. Een populaire versie van
het milieu-beleidsplan heeft in Ge-
meentebulletin van 9 december 1993
gestaan.

In 1994 willen burgemeester en wet-
houders de volgende taken uitvoeren:
— controle lozingsbesluit;

— opstellen van een landschapsbe-
leidsplan;

— intensivering handhaving bestem-
mingsplan Buitengebied;

— voeren wan een voorlichtings- en
communicatiebeleid gericht op
preventie;

— opstellen van een gemeentelijk
plan van aanpak energiebesparing;

— integreren energiebesparing in ge-
meentelijke bedrijfsinterne mi-
lieuzorg;

— opzetten van een intern milieu-
zorgsysteem;

— opzetten gemeentelijk milieuhuis-
houdingsplan;

— toereikende vergunningen ge-
meentelijke inrichtingen en hand-
having voorschriften;

— opstellen van een milieu-commu-
nicatieplan.

Omdat niet alles in een keer gedaan
kan worden stellen burgemeester en
wethouders de gemeenteraad voor om
de volgende taken naar 1995 en vol-
gende jaren door te schuiven:
— toepassen duurzaam en milieu-

vriendelijk bouw- en renovatiebe-
leid en stimulering gebruik milieu-
vriendelijke materialen;

— stimulering opzet operationeel in-
tern preventief milieuzorgsysteem
voor grote bedrijven;

— uitvoering van het milieucommu-
nicatiebeleid;

— minimalisering gebruik bestrij-
dingsmiddelen;

— stimulering kringloopactiviteiten.

ROVINCIE STIMULEERT DUURZAME LANDBOUW

Ook in 1994 stelt de provincie Gelderland subsidies beschikbaar voor ondcr-
zoeks- en voorlichtingsprojecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de Gel-
derse Landbouw naar een duurzame toekomst. Het gaat hierbij vooral om ver-
nieuwingen op het gebied van mest, mineralen, ammoniak, bestrijdingsmidde-
len, energie en water. Het afgelopen jaar bedroeg de provinciale bijdrage aan
verschillende agrarische instellingen gemiddeld f 15.000,- per project. Het ging
hierbij onder andere om een bijdrage voor onderzoek naarde ammoniakuitstoot
van welzijnsvriendelijke huisvestingssystemen in de legpluimveehouderij, on-
derzoek naar geïntegreerde bestrijding in de kleinfruitteelt, de oprichting van
een infocentrum voor geïntegreerde fruitteelt en energiebesparing in de pot-
plantenteelt.

Aanvragen voor subsidie in 1994 moeten uiterlijk 31 maart schriftelijk worden
ingediend bij gedeputeerde staten, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Voor de
zomer willen gedeputeerde staten een beslissing nemen over het al dan niet toe-
kennen van de aanvraag. Aanvragen moeten vergezeld gaan van een beschrij-
ving van het project, het doel en het verwachte resultaat, het vernieuwend ka-
rakter en de toepasbaarheid in de praktijk. Voor een bedrijfsmilieuplan in bo-
dembeschermingsgebieden stelt de provincie ook subsidie beschikbaar.

Meer informatie over de subsidievoorwaarden is verkrijgbaar bij de dienst
Ruimte, Wonen en Groen van de provincie (tel. 085-599552)

NGEKOMEN BOUW-
AANVRAGEN

In de week van 24 tot en met 28 janua-
ri is het volgende verzoek om een
bouwvergunning ingediend:
— het bouwen van een paardenstallen

en een garage/zadelkamer op het
perceel Larenseweg 3 te Vorden.

CDA Vorden wil graag in college blijven
Het CDA in Vorden wil ook graag in de periode 1994-1998 deel hlü ven uitmaken van
het college. (Momenteel is mevr. Aartsen reeds wethouder). Dit maakt de party in
het verkiezingsprogramma bekend. Tevens wil zjj ervoor waken dat in het kader van
de regionale samenwerking dat het bestaande niveau van voorzieningen in Vorden
niet wordt uitgehold maar veeleer wordt versterkt.

Het CDA wil er op toe zien dat regiona-
lisatie niet leidt tot grotere afstand tus-
sen de burgeren de dienstverlenende
instellingen ook wanneer die aan de re-
gio worden opgedragen.
Ten aanzien van brandweer en hulp-
verlening moet ook, om doeltreffend
het hoofd te kunnen bieden aan cala-
miteiten met een bovenlokaal karak-
ter, blijv^Baandacht besteed worden
aan regionale samenwerking.

Speerpunt
De verkeosveiligheid moet ook de ko-
mende ^»de weer een speerpunt
van het te^oeren beleid vormen. Ver-
keersveiligheid is volgens het CDA
met name van groot belang in de
woonwijken en in de schoolomgeving
en op de routes van en naar school. Ver-
keersveiligheid moet worden verbe-
terd door het herinrichten van wegen
(zoals de Ruurloseweg) en het nemen
van snelheidsremmende maatregelen
(zoals de Beeklaan).
Daarnaast moeten kruispunten en
wegvakken waar veel ongelukken ge-
beuren verbeterd worden (zoals kruis-
punt het Hoge-Rondweg). Volgens het
CDA moet overwogen worden een lo-
kale verkeerscommissie in te stellen.
Deze commissie moet dan ook de taak
krijgen te onderzoeken of de aange-
brachte beveiligde oversteekplaatsen
in het dorp voldoen en voldoende zijn.

Aanleg van veilige fietspaden langs de
Ruurloseweg, de Wildenborchseweg
en de Lankhorsterstraat-Vierakkerse-
straat worden nadrukkelijk onder de
aandacht van de provincie gebracht.
Verder vindt het CDA het realiseren en
het instandhouden van openbaar ver-
voer op maat, wenselijk (zoals de
buurtbus). Gedacht word^an open-
baar vervoer van deur td^pbur (voor
ouderen en gehandicapten) of een pp-
roepsysteem zoals de beltaxi.

"Het Werkveld" optimaliseren
Het CDA wil streven d^ntsluiting
van het bestaande bedr^enterrein
"Het Werkveld" op de Ruurloseweg te
optimaliseren. In overleg met de In-
dustriële Kring Vorden vindt reeds een
goed beheer van het bedrijventerrein
plaats. Wat betreft de aanbestedingen
vindt de partij dat publieke aanbeste-
ding als uitgangspunt wordt gehan-
teerd.
Het goede overleg met de Industriële
Kring Vorden en de Ondernemersver-
enigingen en de distriktscommissie
van het landbouwschap moet voortge-
zet worden.
Het Vordense beleid inzake toerisme
en recreatie moet vastgelegd worden
in een toeristisch-recreatief plan.
Naar aanleiding van het gemeentelijk
Welzijnsbeleid zegt het CDA voorstan-
der te blijven van de budgetsubsidie-

ring. Dit geeft de financiële kaders aan
waarbinnen gewerkt kan worden. Het
instandhouden van de welzijnsakkom-
modaties zal een verhoging v?m het be-
staande budget in gaan houden. Sa-
menwerking van instellingen en ver-
enigingen die aktief zijn binnen een
zelfde werksoort op het gebied van
zorg, educatie, cultuur en sport moet
door de gemeente gestimuleerd wor-
den.

Sociale Zaken
Gezien de ontwikkelingen rond de Al-
gemene Bijstandswet moet een mens-
waardig bestaan uitgangspunt voor
nieuw vast te stellen gemeentelijk be-
leid zijn. Het CDA vindt dat ook de
jeugdgezondheidszorg prioriteit ver-
dient.
Afstemming van de zorg tussen orga-
nisaties op gebied van gezondheids-
zorg, thuiszorg, woningcorporaties,
vrijwilligersorganisaties en de ge-
meente wordt volgens het CDA van
steeds groter belang. Het beleid moet
er op gericht blijven ouderen zo lang
mogelijk zelfstandig te laten wonen.
In het kader van het milieu bepleit het
CDA een goede aanpak van het ge-
meentelijk milieubeleidsplan.
Bij de opstelling van de bestemmings-
plannen voor het buitengebied vindt
het CDA dat rekening gehouden moet
worden met de herinvulling van de
leeggekomen agrarische gebouwen in
dat buitengebied.
Voor de stijging van de Onroerend
Zaakbelasting (OZB) wil het CDA in
principe als uitgangspunt het jaarlijkse
inflatiecijfer nemen.

velejaren vooruit te kunnen,en men is
ervan overtuigd dat de praktijk voldoet
aan de nieuwste eisen die gelden voor
certificering als praktijk die voldoet
aan de eisen van de nieuwe GVP
(goede veterinaire praktijkuitoefe-
ning).
Na de officiële opening zal er verder
deze dag een open huis zijn, waar een
ieder het nieuwe gebouw zal kunnen
bekijken.
Bij deze is men van harte uitgenodigd
om zaterdag de opening en open dag
bij te wonen.

Nadere inlichtingen worden gaarne
verstrekt door A.J. Noorkamp 's och-
tends bereikbaar tel. 05752-1566 of
maak een afspraak met een van de as-
sistentes, waarna men wordt terugge-
beld.

BZR

Dierenartsenpraktijk Vorden
Op zaterdagmorgen 5 februari zal de opening plaatsvinden van de nieuwe Dierenart-
senpraktijk Vorden op het Hoge no. 9. Na een voorbereiding van ongeveer twee jaar
zijn per l januari 1994 de praktijk van de dierenartsen Warringa en Warringa-Hen-
driks en de praktijk van de dierenartsen Breuking en Noordkamp samengevoegd tot
een gemeenschappelijke praktijk, de dierenartsenpraktijk Vorden.

Door deze samenwerking zal het mo-
gelijk zijn voor ieder van de dierenart-
sen zich meer dan voorheen toe te leg-
gen op zijn of haar specialisatie, zodat
er nog meer dan voorheen kan worden
voldaan aan de wensen van deze tijd.
Het nieuwe gebouw biedt dan ook
vele mogelijkheden om de diergenees-
kunde te beoefenen volgens de meest
moderne eisen.

Bij binnenkomst arriveert men in een
ruime wachtkamer met veel literatuur
over gezelschapsdieren en een balie
waar men zijn of haar huisdier kan la-
ten inschrijven. Hier kan men genees-
middelen afhalen en ook de diverse
dieetvoeders en kan men ook een pas-
send dieet laten berekenen voor uw
huisdier. Er is een ruime behandelka-
mer, een voorbereidingsruimte die te-
vens als röntgenkamer dienst doet en
een goed geoutilleerde operatiekamer.
Ook is ereenrecovery ruimte voor ope-
ratie patiënten, waar zij kunnen bijko-
men uit de narcose. Natuurlijk wordt
de patiënt via een goed geautomati-
seerd systeem gevolgd, zodat alle gege-
vens later weer opvraagbaar zijn.
Ook is er in het gebouw een goed voor-
ziene veterinaire apotheek en een ma-

gazijn waar diergeneesmiddelen en
voeders bewaard worden onder gecon-
troleerde omstandigheden volgens de

modernste eisen. In een bijgebouw
kunnen secties worden verricht en is er
de mogelijkheid voor beperkt labora-
toriumonderzoek. Tevens is hier een
behandelruimte voor paarden zodat
ook kleine ingrepen en behandelingen
hier kunnen worden verricht.
Tevens is er op de eerste verdieping
nog een voorlichtingsruimte annex bi-
bliotheek, waar lezingen kunnen wor-
den gehouden.
Met deze nieuwbouw hoopt men nog

Uitslagen van woensdag 26 januari
Groep A: 1. mv Hendriks/hr v d Veen
72.7%. 2. mv v d Berg/mv Smit 58.9%.
3. hr Groot Bramel/hr Wolters 55.9%.
Groep B: 1. mv den Hartog/hr Ma-
chiels 72.6%. 2. mv/hr Führi Snethlage
57.9%. 3. mv/hr Knoppers 57.3&.
Elke woensdagmiddag in het Dorps-
centrum/'t Stampertje; inl. tel. 2830.

Amnesty
International
Schrijavond
De maandelijkse schrijfavond is maan-
dagavond 7 februari a.s. in het Dorps-
centrum, Raadhuisstraat 6. Men is van
harte welkom om brieven over te
schrijven voor mensen, die in strijd
met de mensenrechten behandeld
worden. Voor de duidelijkheid wil
men er nog eens op wijzen, dat de voor-
beeldbrieven alleen maar overgeschre-
ven hoeven te worden. Men hoeft zelf
niets te bedenken, maar het mag wel.
Er is ook gelegenheid om de brieven
thuis over te schrijven. Men kan ze in
het Dorpshuis gaan halen binnen de
bovengenoemde tijden, of men kan ze
thuisbezorgd krijgen. In het laatste ge-
val verzoekt men vriendelijk contact
op te nemen met Ank Wallenburg, tel.
05752-2337 of voor Wichmond met
Leni Lamers, tel. 05754-1341.
Op zondag 6 februari a.s. is er in de ker-
ken weer gelegenheid om een petitie-
lijst te ondertekenen. Hierdoor krijgt
deze maand Ma Thida extra aandacht,
want er wordt ook voor haar geschre-
ven op de schrijfavond.
Ma Thida is een 27-jarige arts en verha-
lenschrijfster uit Myanmar, die tot 20
jaar gevangenisstraf is veroordeeld,
omdat ze vreedzaam oppositie voerde.

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:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 30, 7250 AA Vorden.
Ook kunt u /.irh telefonisch opgeven: tel. 05752-1010.



Zaalvoetballers in een nieuw tenue

Foto: Velocitas
Velocitas 5 is onlangs in het nieuw gestoken doorFashion Corner Vorden-Zelhem. De spelers en Velocitas stelden een en ander
uiteraard bijzonder op prijs.

Politie varia VORDEN

• Op 24 januari werd aangifte gedaan
door de eigenaar van een horecabe-
drijf in de gemeente Vorden van ver-
nielingen en brandstichting van een
uit- hangend zonnescherm. Het feit
blijkt in de nacht gepleegd te zijn. Het
zonnescherm is verbrand en het ko-
zijn en dergelijke lopen aanzienlijke
schade op. Ook was er brandstichting
geweest op woensdag 26 januari aan
hetzelfde perceel. Ook nu was ge-
poogd een zonnescherm in brand te
steken. Ook dit feit leverde de nodige
schade op.
Naar aanleiding van het doorde politie
van Vorden ingesteld onderzoek werd
op 28 januari een 19-jarige inwoner
van Vorden aangehouden. Hij be-
kende de feiten gepleegd te hebben.
Tevens bekende hij een aantal vernie-
lingen aan het horecabedrijf en elders
gepleegd te hebben.
• Op 25 januari heeft de politie van
Vorden een aanhangwagen van een
parkeerplaats verwijderd. Deze was
daar neergezet na dat deze een klap-
band had gekregen. De aanhangwa-
gen stond bij het Infobord van de ge-
meente Vorden.
• Op 26 januari kreeg de politie mel-
ding dat er enige jongelui langs de
spoorbaan liepen. Onmiddelijk is de
politie ter plaatse gegaan om aan dit ge-
vaarlijke spel een einde te maken.
• Recentelijk is Vorden weer 'overval-
len'door venters met allerlei gedrukte
stukken. Wees voorzichtig. Een ge-
waarschuwd mens telt voor twee.
• Op 26 januari omstreeks 22.30 uur
kwam op de Zutphenseweg een ree-
bok onder een passerende auto. De
reebok overleefde de klap niet.
• De politie van de basiseenheid heeft
melding ontvangen van parkeerover-
last in de Insulindelaan. Als er dan ook
nog een vrachtauto langs wil die ter
plaatse moet zijn dan is het helemaal
nauw. Het is zelfs al voorgekomen dat
het balkon van een van de aangren-
zende huizen geraakt werd. Toezicht
vindt plaats.
• Op 27 januari werd 's middags langs
de spoorbaan een vreemdeling aange-
troffen. De man sprak enkel italiaans.
Na gehouden controles op grond van
de Vreemdelingenwet werd hij weer
heengezonden.
• Op 28 januari diverse meldingen af-
gelopen in verband met alarmen die af-
gaan. Diverse malen werd de oorzaak
gevonden in losklapperentie ramen,
deuren e.d. door de hevige wind bui-
ten.
• Op 28 januari omstreeks 04.00 uur
brak er brand uit in een perceel aan het
Jebbink te Vorden. De brand werd
door de snel aanwezige Vordense
Brandweer geblust. De brand was op
de zolderkamer. Aldaar was enig hou-
ten beschottingswerk, een matras e.d.,
in brand geraakt. Vermoedelijke oor-
zaak is elektriciteitsstoring. De doch-
ter des huizes ontdekte de brand bij
haar hoofdeinde en vluchtte vervol-
gens nadat alle bewoners gewaar-
schuwd waren. Er was veel rook.
Daarom moest de brandweer met
pers- luchtmaskers op naar boven om
de brand te bestrijden.
•Tijdens de storm op 28 januari vielen
er in de gemeente Vorden diverse bo-

men om. Onder andere op de Zelle-
dijk,de Okhorstweg en de Vierakkerse-
straatweg. Zowel de plaatselijke vrij-
willige brandweer als de dienst open-
bare werken van de gemeente Vorden
werden ingezet om aldaar waar nodig
was de nodige hand- en spandiensten
te verrichten en de weg vrij te maken.
• De omgevallen boom op de Okhor-
sterweg leverde nog een ander ongeval
op. Aldaar reed en bromfietser tegen
de vlak voor hem omvallende boom.
De bromfietser is naar het ziekenhuis
gebracht, alwaar bleek dat hij een ont-
wrichte schouder en wat gekneusde
ribben had opgelopen.
• Tijdens de sneeuwval/storm/harde
wind op 28 januari vond omstreeks
19.50 uureen ongeval plaats op de Zut-
phenseweg te Vorden. Aldaar 'gleden'
vier auto's tegen elkaar aan. Er was en-
kel materiele schade.
• Omstreeks 20.50 uur op 28 januari
vond erop de Dorpsstraat ook een on-
geval plaats als gevolg van de sneeuw-
val en de daarmee gepaard gaande
gladheid. Drie auto's raakten bescha-
digd. In een bocht gleed een van de be-
trokkenen door met de aanrijding als
gevolg.
• Op 29 omstreeks 12.00 uur vond een
ongeval plaats op de Baakseweg in
Wichmond. Tijdens het oprijden
raakte de enen bestuurder de ander
waardoor enige materiele schade aan
de beide auto's ontstond.
• Op 29januari vond er een klein onge-
valletje plaats op een parkeerplaats aan
de Zutphenseweg te Vorden. Het ge-
heel is opgenomen.
• Op 29 januari omstreeks 06.30 uur
vond er een ongeval plaats op de Mos-
selseweg te Vorden. Een overstekende
reebok werd het slachtoffer. De auto
liep geen schade op.
• Door een plots uitwijkende vrach-
tauto op de Horsterkamp op 29 januari
werd het wegdek aldaar besmeurd
door modder en dergelijke. De dienst
gemeentewerken van de gemeente
Vorden heeft de zaak netjes opge-
ruimd. Ze waren toch al in dienst geko-
men om een gat in het wegdek aan de
W. Alexanderlaan te dichten. Dit gat le-
verde gevaar op aan de weggebruikers.
Alles is inmiddels weer correct her-
steld.
• In de Dorpsstraat vond op 29 januari
nog een ongeval plaats, waarbij de ver-
oorzaker is doorgereden. Een gepark-
eerde auto werd aangereden, vermoe-
delijk door een achteruitrijdende an-
dere personenauto. Gevolg was mate-
riele schade. De veroorzaker heeft zich
niet gemeld.
• Op zaterdag 30 januari omstreeks
16.00 uur vond er een ongeval plaats in
de bocht van de Nijlandsweg, vlak voor
de Wildenborchseweg. De bestuurder
van een personenauto raakte de linker-
zijkant van de langsrijdende andere
personenauto in bedoelde bocht. On-
voldoende rechts houden is de ver-
moedelijke oorzaak. Het gevolg was
materiele schade.

Tot zover slechts een deel van het poli-
tierapport van de gemeente Vorden.
De politie Basiseenheid IJsselstreek-
Oost. Werkeenheid Vorden.

dagboekl
Over wat er in

de Vordense bibliotheek te beleven is

Wat vindt u er van?
Zoals u waarschijnlijk weet is er enige
deining rond uw bibliotheek. In de
groeiende welvaart van de afgelopen
jaren kon ook deze instelling zich po-
sitief ontwjdcelen. Was de vernieu-
wing van^^collectie weliswaar niet
optimaal, maar kon voor volwassenen
en de jeugd een redelijke aanschaf
van nieuwe boeken worden gereali-
seerd. Was het aanbod van dagbladen
en tijdschjjten in de leeszaal vol-
doende v^Pde behoeften die er be-
stonden. En kon gelukkig het laatste
jaar ook aan de inrichting van het inte-
rieur het nodige worden gedaan om te
zorgen dat dit belangrijke diensten-
centrum in onze gemeente er eigen-
tijds en sfeervol uitziet.
Aan die gunstige ontwikkeling is ta-
melijk abrupt een einde gekomen.
Door de bezuinigingen van de rijkso-
verheid wordt er gekort op het wel-
zijnsbudget dat gemeenten wordt toe-
gekend. Door onvoldoende tijd van
het gemeentebestuur werd eenzijdig
besloten de subsidies voor alle instel-
lingen dan maar eenvoudig te bevrie-
zen. Daardoor zit de bibliotheek voor
1994 met een tekort van rond f
36.000.- op basis van een normale ex-
ploitatie. En weet het bibliotheekbes-
tuur niet hoe het beleid voor de jaren
daarna wordt zal worden ingevuld.
Daarvoor zijn gesprekken nodig tus-
sen het gemeente- en het bibliotheek-
bestuur om in dit opzicht klaarheid te
krijgen.
Intussen moet een aantal maatregelen
worden genomen. Die bestaan uit
twee delen: verhoging van de kosten
die aan het lenen van boeken en ande-
re media zijn verbonden. En - om die
stijging binnen de perken te houden -
waarschijnlijk ook enkele maatrege-
len om de service te verminderen, bij-
voorbeeld door minder boeken aan te
schaffen of de openingstijden te ver-
korten.
Op dit moment ontvangt u bij een be-
zoek aan de bibliotheek een brief,
waarin een enquête over dit onder-
werp is opgenomen. Er wordt een
tiental maatregelen genoemd die we
zouden kunnen nemen om het tekort
over 1994 te dekken. Aan u als ge-
bruiker van de bibliotheek wordt ge-
vraagd aan te geven wat volgens u wel
en niet uitgevoerd zou moeten wor-
den. Door de mening te peilen van
onze leden kunnen we in het overleg
met de gemeente dan ook duidelijker
de lijnen aangeven voor het toekom-
stig beleid zoals ook de gebruikers
van de bibliotheek dat zien.
We hopen dat velen de kleine moeite
willen nemen dat vragenlijstje in te
vullen en in te leveren. Het is voor u
enkele minuten werk en het geeft ons
belangrijke aanwijzingen hoe u en
vele anderen denken over het diens-
tenpakket van de bibliotheek en open-
bare leeszaal.

Boekanier

Jaarvergadering
Tijdens de jaarvergadering van de Ned.
Bond van Plattelandsvrouwen zijn de
aftredende bestuursleden mevr. A. Be-
renpas-Arfman en mevr. A. Lenselink-
Matser herkozen.
Na opening door voorzitter mevr. de
Jonge werden de jaarverslagen van de
sekretaresse en de penningmeester
goedgekeurd. Ook werden de ver-
slagen behandeld van de kontaktgroe-
pen, de agrarische commissie, de ke-
gelclub, leeskring en de twee volks-
dansgroepen.
De dames van de handwerkgroep heb-
ben zich de afgelopen maanden zeer
verdienstelijk gemaakt door voor de
verloting een flink aantal handwerken
te maken.
Tussen het officiële gedeelte door was
er een optreden van de kontaktgroep
van de vereniging. Deze groep bestaat
uit de dames Korenblik; Arfman-Rue-
sink; Arfman-Hiddink; Graaskamp;
Hemmink; Berenpas; Teunissen en
mevr. Norde. Tijdens het zingen van
het Vordense volkslied werden de da-
mes begeleid door mevr. A. de Vries.
De eerstvolgende avond van de dames
is woensdag 23 februari.

HVGWichmond
In januari 1994 werd de jaarlijkse jaar-
vergadering gehouden. De voorzitster
opende met een overdenking uit de
Fakkel. De jaarverslagen van de secre-
taresse en penningmeesteresse wer-
den zonder op-of aanmerkingen goed-
gekeurd.
Vervolgens kwam de bestuursverkie-
zing aan de orde, mevr. W. Hisssink-
Harmsen was niet herkiesbaar. Voor
haar kwam mevr. R. Klein Kranenbarg-
Lamers in het bestuur. Daarna werden
er 4 dames gehuldigd. Zwen Bloemen-
daal-Grentink was 40 jaar lid en kreeg
een mooie pen. Jo Jansen-Pelskamp,
Dien Heuvelink-Beumer en Kaatje
Memelink-Steege waren 35 jaar lid en
kregen een lepeltje aangeboden. En
Aaltje Hukker-Eggink kreeg een
mooie plant, want zij was 25 jaar lid van
deHVG.
Na de pauze werden er door enkele le-
den verhalen, gedichten en schetsjes
voorgedragen. De avond werd beslo-
ten met het zingen van l^kH.V.G.-
lied. Het was een geslaagdWrvond.

CBTB
ïWreOp dinsdag 25 januari heerWe CBTB

haar jaarvergadering gehouden. In zijn
openingswoord noemde de voorzitter
verschillende punten waaraan het be-
stuur aandacht heeft besteed. Verschil-
lende aktiviteiten werden in goede sa-
menwerking georganiseerd met
GMvLen ABTB. Het voorstel de afde-
lingscontributie te verhogen werd
goedgekeurd.
De avond werd verder gevuld met een
diaserie, gepresenteerd door dhr. K.
Breunissen. Deze dia's waren ±25 jaar
geleden gemaakt in Vorden en Wich-
mond. Het was een gevarieerde serie
met o.a. voederwinningsdemonstra-
tie's, opening van bankgebouwen en
achtkastelentocht. Zo heeft dhr. Breu-
nissen laten zie hoe Vorden en omge-
ving er in die tijd uit zag.

Geef Max de zak
Voor de aktie 'Geef Max de zak' kan
men weer kleding bezorgen bij Jan
Tijdink, Sarinkkamp 43, Hengelo, tel.
3044 of dhr. Voortman, het Wieme-
link 32 te Vorden.

Durfcursus
De ZorgGroep Oost-Gelderland, be-
drijfseenheid Zutphen/de Graafschap,
start 7 maart met een groep voor inwo-
ners van de gemeenten Hengelo Gld.,
Ruurlo, Steenderen, Vorden en Zel-
hem die het moeilijk vinden om voor
zichzelf op te komen. Er zijn nog en-
kele plaatsen vrij.
Enkele onderwerpen die in de groep
aan de orde kunnen komen zijn: Nee
zeggen zonder je schuldig te voelen.
Gesprekken aanknopen op feestjes
e.d. Zeggen wat je vindt en denkt.
Complimenten geven en ontvangen.
De groep zal tien keer bij elkaar komen
op maandagochtend. De cursus wordt
gegeven in het kantoor van de Zorg-
Groep aan het Stationsplein 12 te Zel-
hem onder begeleiding van Bep Lo-
vink en Brenda Huberts (beiden maat-
schappelijk werkers).
Wanneer men belangstelling heeft
voor deze durfcursus,kan men contact
opnemen met Brenda Huberts van
maandag- tot en met donderdagmor-
gen, telefoon 08342-2151 of met Bep
Lovink op maandag-, woensdag- of
vrijdagmorgen, telefoon 05752-2129.

Weekendrecept
Vlogman
Kip met ananas
Bereidingstüd: 50-60 minuten.
Benodigdheden voor 4 personen: 4 kippebouten 1200 gram-1 '/2 kilogram,
peper, zout, l mespuntje foeliepoeder, 6 eetlepels citroensap, 3 eetlepels
bloem of maizena,80 gram margarine of boter, l eetlepel zeer fijn gesnip-
perde ui, 2'/2 deciliter kippebouillon van !/2 tablet, l deciliter witte wijn,
l verse ananas of l blik (420 gram) met 4 schijven ananas, enkele toefjes
peterselie.
Benodigd keukengerei: grote vleespan of koekepan, mes, vork, voorver-
warmde schotel en sauskom.
Bereidingswijze:

1. Wrijf de stukken kip in met peper, zout en het foeliepoeder, bespren-
kel ze met 2 eetlepels van het citroensap en strooi de bloem op de kip.

2. Laat de margarine goed warm worden en bak daarin, als het schuim
van de boter bijna is weggetrokken, de stukken kip vlug mooi van
kleur.

3. Voeg de snippers ui toe en laat die glazig worden, maar niet kleuren.
4. Schenk de bouillon en de wijn langzaam langs de wand in de pan,

zodat het vlees niet afkoelt.
5. Leg, zodra de jus kookt, een deksel op de pan; temper de warmtebron

en laat het kippevlees in 20-25 minuten gaar stoven.
6. Snijd met een scherp mes het kapje van de verse ananas en verdeel die

in l ' /2 centimeter dikke plakken. Laat ananas uit blik uitlekken en
bewaar de siroop. Verwijder de schil van de plakken verse ananas.
Steek uit het midden van de plakken ananas het harde gedeelte en
snijd de verse of geconserveerde ananas in 5-6 stukken.

7. Controleer of de kip gaar is, met een vork kan dan gemakkelijk door
een dik gedeelte van het -'lees tot op het been worden geprikt.

8. Proef de jus en voeg daaraan naar smaak de rest van het citroensap of
eventueel de ananassiroop toe.

9. Warm de stukken ananas even met de kip in de jus op.
10. Serveer de kip met ananas op een voorverwarmde schotel, gameer

met wat peterselie en schenk de jus in een met kokend water voorver-
warmde sauskom.

Wyntip: Geef er fruitige witte wijn bij, dezelfde die u gebruikt bij de berei-
ding, bijvoorbeeld een Sauternes.
Tip van de kok: Fruit met de uisnippers een geperst teentje knoflook mee
als een pittiger smaak is gewenst. Geef bij de kip-ananas een zoetzure
saus, bijvoorbeeld een babi-pangang saus, gemaakt van een pakje saus-
poeder.

Wi
Er bereiken ons nog wei eens vragen wie Contact bezorgt
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten
hebben, dan kan men met hen contact opnemen.
Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (05752) 1010.

De redactie

Fam. Klein lïrinkc, Brinkerhof33, tel. 2663

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
DeDelle
Dr. Staringstraat
P. van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordensebosweg

Fam. Koren, E Is hof 15, tel. 2466

DeDoeschot
HetStroo
HetEelmerink
Strodijklt/ml5en2

Voornekamp
Addinkhof
HetHeijink
Hoetinkhof

Fam. de Weerd, Enkweg 15A, tel. 2520
S. v. 's-Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
H. K. vanGelreweg
Schoolstraat
Gr. van Limburg-Stirumstraat

B. van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

Fam. Alofs, MispelkampdijkSO, tel. 3309

B.Galléestraat
Pr. Bernhardweg
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
De Eendracht
Smidsstraat
Zuivelhof

Molenweg
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Wilhelminalaan
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Mulderskamp
Almenseweg
HetHoge

Fam. Bargeman, Horsterkamp 25, tel. 1258

De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
HetWiemelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Hulshof, De Stroetl6, tel. 3397

Het Jebbink
DeBoonk
HetElshof
De Haar
DeSteege
HetGulik
HetWiemelink
Het Vaarwerk

HetMolenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
DeHanekamp
DeStroet
HetKcrspel
Mispélkampdijk



VK U BEPAALT HET BELEID IN ONZE GEMEENTE
m~
Op 2 maart worden er weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Elke Neder-
lander boven de 18 jaar krijgt van de gemeente binnenkort een oproepingskaart
in de bus. Ook de inwoners van ons land die niet de Nederlandse nationalitiet
hebben mogen stemmen, als ze tenminste vijfjaar in Nederland wonen en hier
legaal verblijven.

Omdat u bepaalt wie er in de gemeenteraad komen, bepaalt u indirect ook de
beleidsbeslissingen in onze gemeente. Dat zijn beslissingen die direct gevolgen
hebben voor uw dagelijks leven. Bijvoorbeeld de nieuwbouw en renovatie van
woningen, de aanleg van nieuwe wegen, het vergroten van de verkeersveilig-
heid en het oplossen van parkeerproblemen.

Op de oproepingskaart vindt u informatie over de plaats waar u kunt stemmen.
U neemt deze kaart mee naar het stembureau als u op 2 maart gaat stemmen. Van
acht uur ' s ochtends tot zeven uur 's avonds is het stembureau open.

Als u op die tijd niet kunt, is er een andere mogelijkheid. U kunt dan stemmen
bij volmacht. U kunt iemand anders die bij hetzelfde stembureau gaat stemmen
toestemming geven om voor u te stemmen. U moet dan een korte verklaring op
de oproepingskaart invullen. U vult dan in: uw eigen naam plus de naam en het
adres van de persoon die voor u gaat stemmen. Onderaan plaatst u beiden uw
handtekening, de ingevulde kaart geeft u mee aan de persoon die voor u gaat
stemmen. Wilt u iemand laten stemmen die niet in uw stemdistrict woont, dan
moet u dat schriftelijk aanvragen bij de gemeente.

Het is ook mogelijk dat u bij een ander stembureau gaat stemmen. Dit kunt u op
de achterkant van de oproepingskaart aangeven. U levert dan de oproepings-
kaart bij uw gemeente in.

Op de dag van de verkiezingen kunt u in het stembureau uw stem via een stem-
machine uitbrengen. Als u daarover vragen hebt worden die ter plaatse beant-
woord.

De stemmen worden nog dezelfde avond geteld. Op basis van het totaal aantal
uitgebrachte stemmen wordt de zetelverdeling bepaald. Dat gebeurt op basis
van het zogenoemde evenredigheidsbeinsel. Als een partij 20 procent van de
stemmen behaalt, dan heeft zij automatisch recht op ongeveer 20 procent van de
zetels in de gemeenteraad.

Na de gemeenteraadsverkiezingen gaan de partijen onderhandelen over het pro-
gramma en de samenstelling van het college van burgemeester en wethouders.
Dit college is het dagelijks bestuur van de gemeente.

Het college van burgemeester en wethouders moet het vertrouwen hebben van
de meerderheid van de raad van de gemeente. Omdat een partij vaak niet genoeg
is om de meerderheid te bereiken, werken vaak twee of meer partijen samen. Dit
noemen ze een coalitie. De wethouders worden gekozen uit de leden van de
gemeenteraad. De gemeenteraad bepaalt het beleid in de gemeente, burgemees-
ter en wethouders zorgen voor de voorbereiding en de uitvoering ervan.

Met het uitbrengen van uw stem bepaalt ook u dus het beleid in de gemeente.

•:^

TIE MACHTIGEN GEMEENTELIJKE
BELASTINGEN SLAAT AAN!

Binnen l week zijn er al meer dan 1000 reakties van belastingplichtigen binnen
gekomen die gebruik willen maken van de mogelijkheid van automatische in-
casso. Dat is al 30% van het aantal belastingplichtigen.

Hieronder geven wij antwoord op de meest gestelde vragen:
— voor een inschatting van het maandelijks gelijke bedrag dat van uw rekening

wordt afgeschreven neemt u het belastingbedrag van vorig jaar en verhoogt
dit met ongeveer 6% (stijging onroerende-zaakbelastingen 8% en rioolrecht
f 18,-). Daarna deelt u dit door acht termijnen. Het bedrag is voor een ieder
verschillend omdat dit afhankelijk is van meerdere faktoren bijvoorbeeld de
waarde van uw woning

— de termijnen worden afgeschreven op de Ie dag van de maand te beginnen op
l mei en eindigend op l december

— vindt er later in het jaar een wijziging van omstandigheden plaats dan wordt
dit verrekend met de nog af te schrijven termijnbedragen

— eind maart valt de gemeentelijke belastingaanslag bij u in de bus
— de groene machtigingskaart moet voor l maart 1994 bij ons binnen zijn.

Heeft U de machtigingskaart al retour gezonden? Doe dit dus voor l maart
aanstaande als u wilt machtigen!!

Als u niet machtigt:

— ontvangt u bij de belastingaanslag 2 accept-giro's waarmee u maar in twee
termijnen i.p.v. in acht termijnen kunt betalen (minder spreiding!)

— moet uw eerste betaling op 30 april 1994 en uw laatste betaling al op 30 juni
1994 binnen zijn terwijl bij machtiging de laatste termijn pas op l december
wordt afgeschreven (renteverlies!)

— maakt u geen gebruik van de goedkoopste manier van betalen en daardoor
loopt u de kans dat bijvoorbeeld banken u kosten in rekening brengen omdat
u het aantal gratis betalingen via accept-giro's overschrijdt (meerkosten!)

— loopt u eerder de kans dat u de betaling van de laatste termijn vergeet en
geconfronteerd wordt met vervolgingskosten (meerkosten!)

Stuur daarom de machtiging vandaag nog in en maak wel gebruik van de gebo-
den voordelen!

Heeft u verder nog vragen dan kunt u altijd bellen tijdens kantooruren naar In-
grid Groot Sevcrt tel 05752-7429 (doorkiesnummer).

De gemeenteraad
beslist over uw
bouwvergunning

maar eerst
beslist u over

de gemeenteraad.
2 maart gemeenteraadsverkiezingen

MEENTEGARANTIE
VOOR DE STICHTING

HUISVESTING
BEJAARDEN

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om de Stich-
ting tot Huisvesting van Bejaarden
een gemeentagarantie te verstrekken
van f 1.000.000,- voor het bouwen
van 6 woningen aan de Delle.

ILIEUBELEIDS-
PLAN E N

UITVOERINGS-
PROGRAMMA

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om het milieu-
beleidsplan en het milieu-uitvoe-
ringsprogramma vast te stellen. Ook
vragen zij een krediet van f 82.000,-
voor het opstellen van een land-
schapsbeleidsplan en een energieplan
en voor het inschakelen van derden
voor een systeem van bedrijfsinterne
milieuzorg. Een populaire versie van
het milieu-beleidsplan heeft in Ge-
meentebulletin van 9 december 1993
gestaan.

In 1994 willen burgemeester en wet-
houders de volgende taken uitvoeren:
— controle lozingsbesluit;

— opstellen van een landschapsbe-
leidsplan;

— intensivering handhaving bestem-
mingsplan Buitengebied;

— voeren wan een voorlichtings- en
communicatiebeleid gericht op
preventie;

— opstellen van een gemeentelijk
plan van aanpak energiebesparing;

— integreren energiebesparing in ge-
meentelijke bedrijfsinterne mi-
lieuzorg;

— opzetten van een intern milieu-
zorgsysteem;

— opzetten gemeentelijk milieuhuis-
houdingsplan;

— toereikende vergunningen ge-
meentelijke inrichtingen en hand-
having voorschriften;

— opstellen van een milieu-commu-
nicatieplan.

Omdat niet alles in een keer gedaan
kan worden stellen burgemeester en
wethouders de gemeenteraad voor om
de volgende taken naar 1995 en vol-
gendejaren door te schuiven:
— toepassen duurzaam en milieu-

vriendelijk bouw- en renovatiebe-
leid en stimulering gebruik milieu-
vriendelijke materialen;

— stimulering opzet operationeel in-
tern preventief milieuzorgsysteem
voor grote bedrijven;

— uitvoering van het milieucommu-
nicatiebeleid;

— minimalisering gebruik bestrij-
dingsmiddelen;

— stimulering kringloopactiviteiten.

ROVINCIE STIMULEERT DUURZAME LANDBOUW

Ook in 1994 stelt de provincie Gelderland subsidies beschikbaar voor onder-
zoeks- en voorlichtingsprojecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de Gel-
derse Landbouw naar een duurzame toekomst. Het gaat hierbij vooral om ver-
nieuwingen op het gebied van mest, mineralen, ammoniak, bestrijdingsmidde-
len, energie en water. Het afgelopen jaar bedroeg de provinciale bijdrage aan
verschillende agrarische instellingen gemiddeld f 15.000,- per project. Het ging
hierbij onder andere om een bijdrage voor onderzoek naarde ammoniakuitstoot
van welzijnsvriendelijke huisvestingssystemen in de legpluimveehouderij, on-
derzoek naar geïntegreerde bestrijding in de kleinfruitteelt, de oprichting van
een infocentrum voor geïntegreerde fruitteelt en energiebesparing in de pot-
plantenteelt.

Aanvragen voor subsidie in 1994 moeten uiterlijk 31 maart schriftelijk worden
ingediend bij gedeputeerde staten, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Voor de
zomer willen gedeputeerde staten een beslissing nemen over het al dan niet toe-
kennen van de aanvraag. Aanvragen moeten vergezeld gaan van een beschrij-
ving van het project, het doel en het verwachte resultaat, het vernieuwend ka-
rakter en de toepasbaarheid in de praktijk. Voor een bedrijfsmilieuplan in bo-
dembeschermingsgebieden stelt de provincie ook subsidie beschikbaar.

Meer informatie over de subsidievoorwaarden is verkrijgbaar bij de dienst
Ruimte, Wonen en Groen van de provincie (tel. 085-599552)

NGEKOMEN BOUW-
AANVRAGEN

In de week van 24 tot en met 28 janua-
ri is het volgende verzoek om een
bouwvergunning ingediend:
- het bouwen van een paardenstallen

en een garage/zadelkamer op het
perceel Larenseweg 3 te Vorden.

CDA Vorden wil graag in college blijven
Het CDA in Vorden wil ook graag in de periode 1994-1998 deel blijven uitmaken van
het college. (Momenteel is mevr. Aartsen reeds wethouder). Dit maakt de party in
het verkiezingsprogramma bekend.Tevens wil /ü ervoor waken dat in het kader van
de regionale samenwerking dat het bestaande niveau van voorzieningen in Vorden
niet wordt uitgehold maar veeleer wordt versterkt.

Het CDA wil erop toe zien dat regiona-
lisatie niet leidt tot grotere afstand tus-
sen de burger en de dienstverlenende
instellingen ook wanneer die aan de re-
gio worden opgedragen.
Ten aanzien van brandweer en hulp-
verlening moet ook, om doeltreffend
het hoofd te kunnen bieden aan cala-
miteiten met een bovenlokaal karak-
ter, blijv^ftaandacht besteed worden
aan regionale samenwerking.

Speerpunt
De verkeosveiligheid moet ook de ko-
mende ^»de weer een speerpunt
van het te^oeren beleid vormen. Ver-
keersveiligheid is volgens het CDA
met name van groot belang in de
woonwijken en in de schoolomgeving
en op de routes van en naar school. Ver-
keersveiligheid moet worden verbe-
terd door het herinrichten van wegen
(zoals de Ruurloseweg) en het nemen
van snelheidsremmende maatregelen
(zoals de Beeklaan).
Daarnaast moeten kruispunten en
wegvakken waar veel ongelukken ge-
beuren verbeterd worden (zoals kruis-
punt het Hoge-Rondweg). Volgens het
CDA moet overwogen worden een lo-
kale verkeerscommissie in te stellen.
Deze commissie moet dan ook de taak
krijgen te onderzoeken of de aange-
brachte beveiligde oversteekplaatsen
in het dorp voldoen en voldoende zijn.

Aanleg van veilige fietspaden langs de
Ruurloseweg, de Wildenborchseweg
en de Lankhorsterstraat-Vierakkerse-
straat worden nadrukkelijk onder de
aandacht van de provincie gebracht.
Verdervindt het CDAhet realiseren en
het instandhouden van openbaar ver-
voer op maat, wenselijk (zoals de
buurtbus). Gedacht word^an open-
baar vervoer van deur td^bur (voor
ouderen en gehandicapten) of een pp-
roepsysteem zoals de beltaxi.

"Het Werkveld" optimaliseren
Het CDA wil streven d^ntsluiting
van het bestaande bedr^enterrein
"Het Werkveld" op de Ruurloseweg te
optimaliseren. In overleg met de In-
dustriële Kring Vorden vindt reeds een
goed beheer van het bedrijventerrein
plaats. Wat betreft de aanbestedingen
vindt de partij dat publieke aanbeste-
ding als uitgangspunt wordt gehan-
teerd.
Het goede overleg met de Industriële
Kring Vorden en de Ondernemersver-
enigingen en de distriktscommissie
van het landbouwschap moet voortge-
zet worden.
Het Vordense beleid inzake toerisme
en recreatie moet vastgelegd worden
in een toeristisch-recreatief plan.
Naar aanleiding van het gemeentelijk
Welzijnsbeleid zegt het CDA voorstan-
der te blijven van de budgetsubsidie-

ring. Dit geeft de financiële kaders aan
waarbinnen gewerkt kan worden. Het
instandhouden van de welzijnsakkom-
modaties zal een verhoging van het be-
staande budget in gaan houden. Sa-
menwerking van instellingen en ver-
enigingen die aktief zijn binnen een
zelfde werksoort op het gebied van
zorg, educatie, cultuur en sport moet
door de gemeente gestimuleerd wor-
den.

Sociale Zaken
Gezien de ontwikkelingen rond de Al-
gemene Bijstandswet moet een mens-
waardig bestaan uitgangspunt voor
nieuw vast te stellen gemeentelijk be-
leid zijn. Het CDA vindt dat ook de
jeugdgezondheidszorg prioriteit ver-
dient.
Afstemming van de zorg tussen orga-
nisaties op gebied van gezondheids-
zorg, thuiszorg, woningcorporaties,
vrijwilligersorganisaties en de ge-
meente wordt volgens het CDA van
steeds groter belang. Het beleid moet
er op gericht blijven ouderen zo lang
mogelijk zelfstandig te laten wonen.
In het kader van het milieu bepleit het
CDA een goede aanpak van het ge-
meentelijk milieubeleidsplan.
Bij de opstelling van de bestemmings-
plannen voor het buitengebied vindt
het C DA dat rekening gehouden moet
worden met de herinvulling van de
leeggekomen agrarische gebouwen in
dat buitengebied.
Voor de stijging van de Onroerend
Zaakbelasting (OZB) wil het CDA in
principe als uitgangspunt het jaarlijkse
inflatiecijfer nemen.

velejaren vooruit te kunnen,en men is
ervan overtuigd dat de praktijk voldoet
aan de nieuwste eisen die gelden voor
certificering als praktijk die voldoet
aan de eisen van de nieuwe GVP
(goede veterinaire praktijkuitoefe-
ning).
Na de officiële opening zal er verder
deze dag een open huis zijn, waar een
ieder het nieuwe gebouw zal kunnen
bekijken.
Bij deze is men van harte uitgenodigd
om zaterdag de opening en open dag
bij te wonen.

Nadere inlichtingen worden gaarne
verstrekt door A.J. Noorkamp 's och-
tends bereikbaar tel. 05752-1566 of
maak een afspraak met een van de as-
sistentes, waarna men wordt terugge-
beld.

BZR

Dierenartsenpraktijk Vorden
Op zaterdagmorgen 5 februari zal de opening plaatsvinden van de nieuwe Dierenart-
sen prakt uk Vorden op het Hoge no. 9. Na een voorbereiding van ongeveer twee jaar
/Un per l januari 1994 de praktijk van de dierenartsen Warringa en Warringa-Hen-
driks en de praktijk van de dierenartsen Breuking en Noordkamp samengevoegd tot
een gemeenschappelijke praktijk, de dierenartsenpraktijk Vorden.

Door deze samenwerking zal het mo-
gelijk zijn voor ieder van de dierenart-
sen zich meer dan voorheen toe te leg-
gen op zijn of haar specialisatie, zodat
er nog meer dan voorheen kan worden
voldaan aan de wensen van deze tijd.
Het nieuwe gebouw biedt dan ook
vele mogelijkheden om de diergenees-
kunde te beoefenen volgens de meest
moderne eisen.

Bij binnenkomst arriveert men in een
ruime wachtkamer met veel literatuur
over gezelschapsdieren en een balie
waar men zijn of haar huisdier kan la-
ten inschrijven. Hier kan men genees-
middelen afhalen en ook de diverse
dieetvoeders en kan men ook een pas-
send dieet laten berekenen voor uw
huisdier. Er is een ruime behandelka-
mer, een voorbereidingsruimte die te-
vens als röntgenkamer dienst doet en
een goed geoutilleerde operatiekamer.
Ook is er een recovery ruimte voor ope-
ratie patiënten, waar zij kunnen bijko-
men uit de narcose. Natuurlijk wordt
de patiënt via een goed geautomati-
seerd systeem gevolgd, zodat alle gege-
vens later weer opvraagbaar zijn.
Ook is er in het gebouw een goed voor-
ziene veterinaire apotheek en een ma-

gazijn waar diergeneesmiddelen en
voeders bewaard worden ondergecon-
troleerde omstandigheden volgens de

modernste eisen. In een bijgebouw
kunnen secties worden verricht en is er
de mogelijkheid voor beperkt labora-
toriumonderzoek. Tevens is hier een
behandelruimte voor paarden zodat
ook kleine ingrepen en behandelingen
hier kunnen worden verricht.
Tevens is er op de eerste verdieping
nog een voorlichtingsruimte annex bi-
bliotheek, waar lezingen kunnen wor-
den gehouden.
Met deze nieuwbouw hoopt men nog

Uitslagen van woensdag 26 januari
Groep A: 1. mv Hendriks/hr v d Veen
72.7%. 2. mv v d Berg/mv Smit 58.9%.
3. hr Groot Bramel/hr Wolters 55.9%.
Groep B: 1. mv den Hartog/hr Ma-
chiels 72.6%. 2. mv/hr Führi Snethlage
57.9%. 3. mv/hr Knoppers 57.3&.
Elke woensdagmiddag in het Dorps-
centrum/'t Stampertje; inl. tel. 2830.

Amnesty
International
Schrijavond
De maandelijkse schrijfavond is maan-
dagavond 7 februari a.s. in het Dorps-
centrum, Raadhuisstraat 6. Men is van
harte welkom om brieven over te
schrijven voor mensen, die in strijd
met de mensenrechten behandeld
worden. Voor de duidelijkheid wil
men er nog eens op wijzen, dat de voor-
beeldbrieven alleen maar overgeschre-
ven hoeven te worden. Men hoeft zelf
niets te bedenken, maar het mag wel.
Er is ook gelegenheid om de brieven
thuis over te schrijven. Men kan ze in
het Dorpshuis gaan halen binnen de
bovengenoemde tijden, of men kan ze
thuisbezorgd krijgen. In het laatste ge-
val verzoekt men vriendelijk contact
op te nemen met Ank Wallenburg, tel.
05752-2337 of voor Wichmond met
Leni Lamers, tel. 05754-1341.
Op zondag 6 februari a.s. is er in de ker-
ken weer gelegenheid om een petitie-
lijst te ondertekenen. Hierdoor krijgt
deze maand Ma Thida extra aandacht,
want er wordt ook voor haar geschre-
ven op de schrijfavond.
Ma Thida is een 27-jarige arts en verha-
lenschrijfster uit Myanmar, die tot 20
jaar gevangenisstraf is veroordeeld,
omdat ze vreedzaam oppositie voerde.

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:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers BV, Nieuvvstad 30, 7250 AA Vorden.
Ook kunt u zich telefonisch opgeven: tel. 05752-1010.



t Jansen & gal jj
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
ir 05750-22816 BOVAE

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

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

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

DE MOOISTE KADO'S VIND JE IN DE PLATENZAAK

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

SUETERS DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEIM

TEL. 05752-3566

Geef je vriend (in) op Valentijnsdag

eenkuurkaart ofkadobon

Zonnestudio Coleta
Openingstijden:

ma. - vr. 10.00 uur - 22.00 uur

vrij. 10.00 uur-16.00 uur

NIEUW zo. met afspraak

11.00 uur- 18.00 uur

Verkoop Biodermal - Delight zonne-
produkten - exc/. Marga/e B badmode

MOLENWEG 43 - 7251 ED VORDEN
TEL. 05752-1044

natte omstandigheden
DUS NU MET

Veenhuis driewielig
moerasvoertuig

-k injecteren
* zodebemesten

* bouwland bemesten

Tevens verhuur van
Veenhuis getrokken zodebemester en
sleufkouter machine.

Vraag vrijblijvend inlichtingen:

GRONDWERKEN
LOONWERKEN
STRAATWERKEN

ENZERINK
Varsselseweg 49 - 7255 NR Hengelo Gld.

Tel. 05753-7474 • Fax 05753-7420

Uw meubels
versleten?
Wij stofferen snel en voordelig

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

interieuradviseur

Rijksstraatweg 39, Warnsveld, tel. 05750-26132

ALLES VOOAUWAUTO

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

DE VAKMAN
Alles voorde doe-het-zelver

BOUW- EN HOUTBEDRIJF

Fa. HEIJINK
Leestenseweg 10 - ZÜTPHEN - Tei. 05750-21796

LAATSTE
KOOPJES ^Pw

DAMES BLOUSES UNI & DESSIN 2 stuks 98, -

ROKKEN MODISCH & KLASSIEK 2 stuks 89,-

JAPONNEN 50,-

PULLOVERS 50,-

JACKS 50,

HEREN JACKS

ZIJDE BLOUSONS

PULLOVERS

OVERHEMDEN
LEDUB & LORD HAMILTON 2 stuks

rnbclöcentrum

98,-
98,-
50,-

89,-

ruurlo
Dorpsstraat 2? 7261 AX Ruurlo
Telefoon 05735 - 1438

eitpert

EXP0RT, DAAR WORD JE WIJZER VAM

eicpert ARENDSEN
RAADHUISSTRAAT 14, HENGELO (GLD), TELEFOON 05753 - 2511.

Dat kan !
Een cursus opeigen niveau en in eigen tempo bij

U krijgt individuele begeleiding in kleine groepjes
(4-6 personen)
De volgende cursussen worden door ons verzorgd
*Toetsenbordvaardigheid f275,-
* Toetsenbordvaardigheid en
tekstverwerken WordPerfect 5. l f 375,-

* Basiscursus tekstverwerken WordPerfect 5.1 f 325,-
* Gevorderdencursus tekstverwerken
WordPerfect 5.1 f 325,-

* BasiscursusMS-Dos f325,-
* Basiscursus Dbase IV f325,-
* Basiscursus Lotus f325,-

Voor opgave en inlichtingen kunt u bellen opmaandag,
woensdag en vri jdag.
Tel . : ( 0 5 7 5 0 ) 2 3 1 6 7
QuickTeach, HetCornegoor 24, 7232GG WARNSVELD

JLJL

WILINK
l SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

Voor houtversnipperen
en afvoeren van snippers.

LOONBEDRIJF

AJ. Klein Starink
Tel. 05755-1527-TOLDIJK

VERKOOP
STAATSLOTEN

Van 7/2 t/m 16/2
's morgens

van 8.30 t/m 12.30 uur
's avonds

van 16.3 O t/m 18.3 O uur

5 Maart is er weer een

EUROLOTERIJ

met een hoofdprijs van
6V? miljoen gulden!!

Wilt U deze zo spoedig
mogelijk bestellen!!

Mevr. Stoffels,
Zutphenseweg 4,

7251 DK Vorden, tel. 2367

CDA
Vorden
aktief

Voor informatie: Tel. 3150.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

nry-iiDp
KERKSTRAAT 6 • Telefoon 05440-61308

ZATERDAG 5 FEBRUARI

KALIBER
ZONDAG 6 FEBRUARI

GO NUTZ
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER
INFOLIJN TEL: 05440-64145

Toegang onder voorbehoud



i Jansen & gal jj
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
v 05750-22816 BDVAG

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F • ZAND- EN GRINDHANDEL

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

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

DE MOOISTE KADO'S VIND JE IN DE PLATENZAAK

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

SUETERS DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752-3566

Geef je vriend (in) op Valentijnsdag

eenkuurkaart ofkadobon

Zonnestudio Coleta
Openingstijden:

ma. - vr. 10.00 uur - 22.00 uur

vrij. 10.00 uur-16.00 uur

NIEUW zo. met afspraak

11.00 uur- 18.00 uur

Verkoop Biodermal - Delight zonne-

produkten - exc/. Marga/e B badmode

MOLENWEG 43 - 7251 ED VORDEN
TEL. 05752-1044

natte omstandigheden
DUS NU MET

Veenhuis driewielig
moerasvoertuig

* injecteren
* zodebemesten

* bouwland bemesten

Tevens verhuur van
Veenhuis getrokken zodebemester en
sleufkouter machine.

Vraag vrijblijvend inlichtingen:

d

GRONDWERKEN

LOONWERKEN

STR A AFWERKEN

ENZERINK
Varsselseweg 49 - 7255 NR Hengelo Gld.

Tel. 05753-7474 - Fax 05753-7420

Uw meubels
versleten?
Wij stofferen snel en voordelig

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

interieuradviseur

Rijksstraatweg 39, Warnsveld, tel. 05750-26132

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

DE VAKMAN
Alles voor de doe-het-zelver

BOUW- EN HOUTBEDRIJF

Leestenseweg 10 - ZUTPHEN - Tel. 05750-21796

LAATSTE
KOOPJES
DAMES BLOUSES UNI & DESSIN 2 stuks 98,"

ROKKEN MODISCH & KLASSIEK 2stuks 89,"

JAPONNEN 50,-

PULLOVERS 50,-

JACKS 50,

HEREN • JACKS

• ZIJDE BLOUSONS

• PULLOVERS

• OVERHEMDEN

LEDUB & LORD HAMILTON 2 stuks

fTiödecentrum

98,-
98,-
50,-

89,-

Teuiiissen
ruurlo

Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo
Telefoon 05735 - 1438

eicpert

, DAAR WORD JE WIJZER VAM

i* fr* ARENDSEN
RAADHUISSTRAAT 14, HENGELO (GLD), TELEFOON 05753 -2511.

Dat kan !
Een cursus op eiqen niveau en in eigen tempo bij

3; /.- •

&(<=*
U krijgt individuelebegeleiding in kleine groepjes
(4-6 personen)
De volgende cursussen worden door ons verzorgd
* Toetsenbordvaardigheid f 275,-
* Toetsenbordvaardigheid en
tekstverwerken WordPerfect 5. l f 375,-

* Basiscursus tekstverwerken WordPerfect 5.1 f325,-
* Gevorderdencursus tekstverwerken
WordPerfect 5. l f 325,-

* BasiscursusMS-Dos f325,-
* Basiscursus Dbase IV f325,-
* Basiscursus Lotus f325,-

Voor opgave en inlichtingen kunt u bellen op maandag,
woensdag en vrijdag.
Tel. : (05750) 23167
QuickTeach, Het Cornegoor 24, 7232 GG WARNSVELD

/ SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL. 05752-1656 LOODGIETERSWERK

Voor houtversnipperen
en afvoeren van snippers.

LOONBEDRIJF

A.J. Klein Starink
Tel. 05755-1527-TOLDIJK

VERKOOP
STAATSLOTEN

Van 7/2 t/m 16/2
's morgens

van 8.30 t/m 12.30 uur
's avonds

van 16.30 t/m 18.30 uur

5 Maart is er weer een

EUROLOTERIJ

met een hoofdprijs van
61/2 miljoen gulden!!

Wilt U deze zo spoedig
mogelijk bestellen!!

Mevr. Stoffels,
Zutphenseweg 4,

7251 DK Vorden, tel. 2367

CDA
Vorden
aktief

Voor informatie: Tel. 3150.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

crry-MDp
KERKSTRAAT 6 • Telefoon O544O-613O8

ZATERDAG 5 FEBRUARI

KALIBER
ZONDAG 6 FEBRUARI

GO NUTZ
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER

INFOLIJN TEL: 05440-64145

Toegang onder voorbehoud
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DERDE BLAD
Donderdag 3 februari 1994

55e jaargang no. 45

W i e l r e n n e n

Jl. donderdag 20 januari gaven Bert
Lichtenberg en Angelas Bos elkaar het
jawoord. Diverse cadeau's werden hun
aangeboden. Maar bjj één van die ca-
deau's moest eerst een opdracht vervuld
worden.
Wat hadden de collega's van Angela
(werkzaam bij "Super" Wilbert en
Yvonne Grotenhuys) bedacht: alle
klanten werden zaterdag 22 januari
1994 voorzien van een kopje koffie, dit
alles werd vers ingeschonken door An-
gela en Bert.
Het was dan ook deze morgen een
hele gezellige drukte. Op de foto ziet
men het kersverse bruidspaar die even
hierna hun cadeau kregen.

Openbare
bibliotheek
Keuze uit de aanwinsten: Burnham,
Colin; Klassieke volkswagens. Duijker,
Hubrecht; Het fijne van wijn. Eeden,
Ed van; Jong in de jaren '70. Frede,
Richard; Ik zal ze leren. Groot Gui-
ness Record boek 1994. Groült, Be-
noite en Flora; Dagboek voor vier han-
den. Groült, Flora; Een vrouwenleven
begint bij veertig. Haugen, Tormod;
De dinosaurussen komen. Heide-
Kort, Ans van der; De wieken draaien
voort. Kohnstamm, Rita; Kleine ont-
wikkelingspsychologie. Komrij, Ger-
rit; Over de bergen. Lannoo's auto-
boek Duitsland. Louboutin, Cathe-
rine; Het stenen tijdperk. Morrison,
Toni; De hemelvaart van Solomon.
Saint George, Amelia; Borduurpatro-
nen om eindeloos mee te varieren.
Thomson, Rupert; Lucht en vuur.
Thijssen, Felix; Coverstory. Timmers,
Corriejanne; Zakelijke corresponden-
tie. Consumentenbond testjaarboek.
Veenhof, Joh. G.; Zal de zon voor ons
nog schijnen? Vinge, Vernor; Dagen
des oordeels. Voorhoeve, Dr. J.; Ho-
meopathie in de praktijk. Wageningen,
Gerda van; Anker der hoop.

Jaarvergadering
Soos Kranenburg
Dinsdag 25 januari Jl. hield de Soos
Kranenburg haar jaarvergadering in
café-rest. Eykelkamp op het Medler.
De vergadering werd geopend door
voorzitter mevr. Zents-Willemsen
waarna de gebruikelijke agendapun-
ten worden afgewerkt.
Bij de bestuursverkiezing waren aftre-
dend en herkiesbaar de heren J. Bleu-
mink en J. Overbeek, zij werden herko-
zen.
In de vergadering werd vooral aan-
dacht geschonken aan het komende
20-jarig bestaan.

Huldiging
kampioenen
De VAMC "De Graafschaprijders"
houdt zaterdagavond 5 februari in "De
Herberg" de jaarlijkse feestavond.
Hoogtepunt van de avond is ongetwij-
feld de huldiging van de diverse kampi-
oenen zoals de clubkampioenen, de
twee Nederlandse kampioenen in de
oriëntatie en de wereldkampioen bij
de enduro. Ook zullen de winnaars be-
kend worden gemaakt van de Delden
Trophee; Schoenmakerritten en de
Toer Trophee. Tevens wordt de sport-
man van het jaar bekend gemaakt.

RTV

Dl-Jeugd van AJax en Feyenoord
openen seizoen '94-'95 in Vorden
De jeugd van Ajax en Feyenoord zal ook dit jaar weer tot het deelnemersveld van het
4e Wim Kuüper Dl pupillentoernooi behoren.

Ajax - Feyenoord - Spijkenisse - Sel.
Zutphen/Dieren - VW - Willem II -
Sel. Apeldoorn - KNVB Sel. Afd. Arn-
hem - PSV - MW - Sel. Deventer - W.

Omdat de voetbalvereniging Vorden
dit jaar 65 jaar bestaat, heeft de toer-
nooicommissie van de voetbalvereni-
ging Vorden besloten om dit jaar het
zeer sterk bezette 4e Wim Kuijpertoer-
nooi D l-pupillentoernooi over 2
dagen te organiseren. Het volledige
deelnemersveld voor het 4e Wim Kuij-
pertoernooi ziet er als volgt uit:

Vorden.

Het toernooi zal dit jaar plaatsvinden
op zaterdag 20 en zondag 21 augustus.

Zondag 30 januari was weer de familie-
dag van de RTV. De renners vertrok-
ken om menig modderrig en waterig
pad te overwinnen. In de buurt van Lo-
chem was nog een pauze ingelast voor
soep en krentebrood.

De overige ouders, aanhang, bestuurs-
leden, kinderen en de sponsor, de heer
en mevr. Peters,gingen in drie groepen
onder leiding van Johan Pardijs een
partijtje klootschieten. Het was de be-
doeling om tegen twaalven weer op de
camping de Kleine Steege te zijn voor
een borrel en gezamenlijk boerenkool
met worst eten. Dat het goed smaakte
laat zich raden gezien de belangstel-
ling en de goede verzorging.

Tussendoor werden nog diverse be-
kers uitgereikt o.a: voor het punten-
klassement voor Rudie Peters, een
voor de winnaar biathlon Peter Mak-
kink,een voorde meest belovende ren-
ner André Bargeman en een voor de
'snellemantrofee' die was ook voor
André Makkink.

Verder werden aan de heren Jan Pie-
terse en Jan Hermsen spelden uitge-
reikt als lid van verdienste voor het
vele werk dat zij al jaren voor de RTV
deden en nog doen. Hun echtgenotes
werden in de bloemetjes gezet.

Bad m i n t o n

Flash
Flash l heeft enigszins schade opgelo-
pen in de uitwedstrijd tegen Thuve 2 in
Duiven. Van de dubbels en mixen wist
Flash alleen de damesdubbel te win-
nen waardoor de wedstrijd in een ge-
lijkspel eindigde. Een geluk voor Flash
l is dat de gevaarlijkste achtervolger
Poona ook een punt liet liggen, zodat
de voorsprong nog steeds 5 punten
blijft.
Flash 3 heeft tegen Grol 3 wat mazzel
nodig gehad. Grol kwam furieus uit de
startblokken en nam een 1-3 voor-
sprong. Flash 3 mag om in de race te
blijven voor het kampioenschap in de
komende wedstrijden geen punten
meer verspelen. Tegen Grol ging het
nog net goed en werd alles uit "de kast"
gehaald om geen punt te verspelen.
Gelukkig lukte dat. De wedstrijd ein-
digde in 5-3.

W a t e r p o l o

Heren verliezen
In een doelpuntrijke en spannende
wedstrijd hebben de heren van Vorden
de thuiswedstrijd tegen het tweede
team van Nautilus met de cijfers 10-11
verloren.
De eerste periode werd afgesloten met
een 2-1 voorsprong voor Vorden door
doelpunten van Rudi Sloot. In de
tweede periode bleef Vorden op voor-
sprong. Rudi Sloot 2x en Kier Knol
scoorden 5-4. De derde periode ging
volledig naar Nautilus al wist Frans
Karmiggelt éénmaal het net te vinden
6-8. In de laatste periode opnieuw een
zeer spannende aangelegenheid, met
beurtelings doelpunten tot 10-10.
Toen behpaalde Nautilus de eindstand
op 10-11. Rudi Sloot en Frans Karmig-
gelt scoorden voor Vorden.

Kranenburgs Karnaval
Ze worden de nieuwe prins en adjudant van het „Kranenburgs Karnaval". Prins Ben-
no I en Adjudant Ronald. Voorgaande jaren werden de nieuwe prins en adjudant op
het karnaval bekend gemaakt. Dit jaar gaat dat anders.
De nieuwe prins en adjudant waren
door het bestuur niet meer te temmen.
Zo willen ze voor het Karnaval samen
met hun dansmarietjes al in aktie ko-
men. Dat zal beginnen op zaterdag 5
februari met een rondrit op een boe-
renwagen met een orgineel trekpaard
door Kranenburg e.o. Doch op zater-
dagavond 12 februari zal men zich wel
op een speciale manier aan het karna-
valspubliek voorstellen in 't Wapen
van Medler, zoals voorgaande jaren.

Het kinderprogramma voor zondag-
middag 13 februari is rond.'s Middags
zal er een traditionele optocht zijn
vanaf de Kraanvogel met muziek.
Daarna met een versierde wagen naar
't Wapen van Medler, waar het Kinder-
theater de „Slumpini's" hun opwach-
ting maken.
Het Café Karnaval zal als gewoonlijk
het Kranenburgs Houtzaag Kampi-
oenschap voor dames en heren hou-
den met bekers voor de kampioenen.

Gewijzigde
tpeningsÉijdeu

' ij IIC l .A
| Ma. t/m vrij. 8.30-12.30,13.30-17.30 uur.
f a t . 10.00-1 ft.00 uur. Vrijdag koopavond tot 20.01

Afdeling afhaalgoederen:
ma. tlmvrij. 7.30-12.00,12.45-17.30uur.

Zat. 8.30-16.00 uur..

Kruisbergseweg 13, Hengelo (G),
tel. 05753-8181.

ACTIE
'ZUINIG
STOKEN'

Volg kritisch uw gasverbruik door
wekelijks de meterstand te noteren
en uw verbruik (hoe lager, hoe
beter) te vergelijken met uw streef-
verbruik. Hou 't bij op de GAMOG-
meterkaart.

Tabel voor de week van: maandag
24 jan. t/m zondag 30 jan. 1994.

Bij een hoort een en een
jaar- streefver- totaal
verbruik bruikvoor streefver-
van: de afgelo- bruik sinds

pen week 31-10-'93
van: van:

23 m3 345 m3800 m3

1000 m3

1200 m3

1400 m3

1600 m3

1800 m3

2000 m3

2200 m3

2400 m3

2600 m3

2800 m3

3000 m3

3300 m3

3600 m3

3900 m3

4200 m3

4500 m3

5000 m3

5500 m3

6000 m3

28 m3

34 m3

40 m3

46 m3

51 m3

57 m3

63 m3

68 m3

74 m3

80 m3

85 m3

94 m3

103 m3

111 m3

120 m3

128 m3

142 m3

157 m3

171 m3

433 m3

518 m3

604 m3

694 m3

777 m3

863 m3

950 m3

1036 m3

1123 m3

1210 m3

1297 m3

1424 m3

1555 m3

1683 m3

1815 m3

1944 m3

2159 m3

2375 m3

2589 m3

Het weekstreefverbruik wordt
bepaald aan de hand van de in de
afgelopen week gemeten
temperaturen.

GAMOG
Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen met één
van onze rayonkantoren:

BORCULO
DOETINCHEM

WINTERSWIJK
ZEVENAAR
ZUTPHEN

: 05457 - 7 44 44

: 08340 - 2 65 51

: 05430 - 1 22 12
: 08360 - 2 39 47

: 05750 - 4 24 24

V o l l e y b a l

MA Wilh. l - Dash l 1-3, D rekr. A
DashA-VoorstD2-l,Drekr.BDashB
-WSVEl-2,Hrekr.ADashA-Tedeko
1-2, D 3B Vios 4 - Dash 4 1-2, D 4A
Heeten 4 - Dash 6 0-3, D 4B WSV 3 -
Dash 5 0-3, H 2A Harfsen 2 - Dash 3
3-0,JCWSVl-Dashl2-l,DPDash2-
SVS 3 0-3, D 2A Dash 3 - DSC 3 0-3, D
4E Dash 7 - Overa 3 0-3, HP Dash l -
Devoko 2 1-3, HP Dash 2 -Vios 2 0-3.

Programma
D rekr A WSV F - Dash A, H rekr. B
Vios-Dash B, D 2A Wilh. 2-Dash 3, JC
Voorw. l - Dash l, D rekr. B Overa -
Dash B, D3e div. B Labyellov - Dash l
Sorbo,DPDevoko3-Dash2,HPDVO
l - Dash l, HP Dash 2 - DVO 2, H 2A
Dash 3 - Heeten 2, H 3 B Dash 4 - WSV
3, D 3B Dash 4 -Voorw. 5, D 4A Dash 6 -
Heeten 6, D 4B Dash 5 -Terwolde 4, D
4EDash7-Wilh.4,MADashl-WSVl,
MB Dash l - Heeten l, JA Dash l -
WSV1.

Dostal l - VAD Amsterdam 11-9
Het eerste team van Damclub Dostal
heeft de belangrijke 4-puntenwed-
strijd tegen VAD uit Amsterdam met
11 -9 gewonnen. Hierdoor zijn de kan-
sen om in de hoofdklasse te blijven
aanmerkelijk toegenomen.
Als eerste kwam Henk Hoekman re-
mise overeen. Hij kampte al vanaf de
opening met terreinnadeel, wat tegen
zijn natuur is. Met enig harkwerk wist
hij de remise binnen te halen (1 -1 ) .
Mike Voskamp speelde eveneens re-
mise. Ondanks een goede stand bleek
er geen winnende voortzetting aanwe-
zig te zijn (2-2).
De tegenstander van Johan Haijtink
had achter zijn voorpost een overvolle

BFj ons
in d'n Achterhook
De tied van koffiedrinken was al ruum veurbi'j too Toon maondagmargen
bi'j ons kwam. Hee zol wel weer een of andere boodschap eprakkezeerd
hemmen umme un praötjen te können maak'n. Dat buw wel van um ge-
wend en, eerluk ezeg, veveald ut ons nooit at e kump.
Maor vandage had e niks bedach maor mos e echt wat hemmen. Hee wol,
now ut weernog wel un betjen redeluk lek, de paar vruchbeume die hee
bi'j huus hef staon, un st. japik en un bellefleur, sneujen en daor wol e
mien sneujschere bi'j gebruuken. Hee wet uut ondervinding dat dat un
heeln besten is.

"I'j hebt t'r nog wel goed weer veur uutezoch, now kö'j nog weer buuten
wean."
"Jao, better as veurugge wekke, veural donderdagaovund ging ut t'r nogal
hen. Too marken wi'j nog 's weer hoe kwetsbaor de techniek soms is, een
bliksemstraöltjen en heel Vodd'n zit zonder tillevisie. En dan vri'jdagao-
vund die gladdugheid, de kinder hadd'n d'r wel wille met. Die hadd'n al
un glierbane op de straote emaakt. Gliern deijen trouwens ok de auto's.
Too'k deur ut darp kwamme zatt'n d'r net twee tegen meekare an, samen
goed veurvierduuzend gulden schaa. Dat krie'j at ze 't ene wel streujt en 't
andere neet. Vrogger, too ut allemaole nog rijksweg was, wodd'n d'r al
estreujt at ze dachten dat ut glad zol wodd'n. Now wodd'n de rijksweg ok
wel op tied van zolt veurzien maor ut stuk in 't darp wodd'n oavereslagen.
Daor mos de gemeente maor veur zorgen. Dat deijen ze ok wal netjes,
maor allene wat later. Zodat de luu inens op glad ies kwamm'n, met de
neudugge dutt'n as gevolg. Maor heij soms nog un glas water veur mien?"

»Hi'j opens zo'n dors?"
"Nee,'k heb mien vanmargen al 'n tand laot'n trekken en ut bloedt nog un
betjen nao. Dan mo'j nog wel 's un keerspuul'n. 'k Heb t'r trouwens ok
nog ene van de tandpiene af eholpen. Den zat daor in de wachkamer. Hee
zaog al wit too hee binnenkwam, van angs allichte. Nao hee zei had e 'n
heel'n nach neet eslaop'n van de tandpiene, maor ut was now al wel un
heel stuk minder, dat heij wel vaker met luu die bange bunt veur 'n tand-
arts. Ik heb um toen ut een en ander veteld oavervedovingen, trekken en
tandsteen weghaal'n, hoe zeer of ut deij en hoe'n rot gevuul dat wel was.
Too ston e inens op en zei: 'Ik komme un andere keer wel 's weer,'t is now
al un heel stuk minder' en weg was e, met zien slechten tand die um van-
ach meschien wel weer zal plaogen.
Meschien neet zo mooi van mien, maorjao, un geintjen heurt t'r op tied
bi'j in 't leaven. Doet mien now de sneujschere maoi', anders zal Riek wel
zeggen da'k de tied weervelold hebbe. Maor dat doet t'r wel meer bi'j ons
in d'n Achterhook."

H. Leestman

linkervleugel, wat hem belemmerde
in zijn bewegingsvrijheid. Om zijn aan-
val kracht bij te zetten moest hij een
schijfje offeren voor het goede doel.
Haijtink liet zich echter niet impone-
ren en liet hem vastlopen. Dit leverde
een gewonnen positie op (4 - 2).
Ook Chris Grevers kwam tot winst,
maar aanmerkelijk minder overtui-
gend. Na verbreking van de halve hek-
stelling kwam Grevers onder grote
druk. In de tijdnoodfase was het puur
wild-west op het bord. Beide spelers
braken door naar dam. Grevers' tegen-
stander was echter te gretig: hij wilde
een schijf veroveren, maar Grevers
had nog een eenvoudige kombinatie
met winst achter de hand (6 - 2). De
goede positie van Alex Klein verwa-
terde naarmate de partij vorderde: uit-
slag remise (7 - 3).
Rotislav Letsjinski boekte wederom
een uitstekende positionele winstpar-
tij (9-3).
Gerrit Wassink had een goede positie
bereikt, maar koos het verkeerde plan.
Hij kwam uiteindelijk in een verloren
eindspel terecht (9 - 5).
Ook Henk Grotenhuis ten Harkel
moest het onderspit delven tegen
Chris van de Schaaf, die overigens in
een grijs verleden (1979) een jaartje
voor D CV heeft gespeeld (9 - 7).

Nina Jankovskaja werd in een scherpe
stand verrast dooreen doorbraakkom-
binatie voor 2 stukken van haar tegen-
stander. Gelukkig kon Jankovskaja de
dam onschadelijk maken en in het res-
terende afspel kwam ze een tempo te-
kort voor de winst, zodat het remise
werd (10 - 8).
Tenslotte werd Henk Ruesink in een
heel vervelende klassieke stelling ge-
dwongen. Een afwikkeling bracht
enige verlichting in de problemen.
De overblijvende stand was nadelig,
maar nog voldoende voor remise,
waardoor de winst voor Dostal binnen
was (l l-9).

Stand onderin de ranglijst:
9. Dostal Vorden 9-6

10. RDG D10 Den Haag 9-5
11. Heymans Excelsior Rosmalen9 - 4
12. VAD Amsterdam 9-3
2 teams degraderen.
De volgende wedstrijd is op 26 fe-
bruari, uit tegen RDG D10 Den Haag.
DCH Hengelo 4 - DCV 5 0-8
Aspirantenviertal:
Dostal l - Dostal 2 4 -4
Juniorenviertal:
DIOS Eibergen - Dostal 3-5

V o e t b a l

Socii
Programma
5-2: Socii-Klein Dochteren
6-2: Turkse Kracht-Socii; Pax-Socii;
Socii 4-Warnsveldse Boys 4; Oeken
3-Socii 5; Socii 6-AZC 7.

Ratti
Programma
RattiBl-AlmenBl.

KIND
ZONDER
KLEUR.

Voor tienduizenden kinderen in Nederland

blijven dingen die het leven kleurrijk maken

steeds buiten bereik. Dat komt doordat er

in hun tehuis, internaat of pleeggezin vaak niet

genoeg geld voor is. Kinderhulp brengt daar

verandering in door geld in te zamelen, en dat

te verdelen onder instellingen die vallen onder

de Wet op de Jeugdhulpverlening.

Steun Kinderhulp. Voor al die kinderen die in

hun bestaan wel wat kleur kunnen gebruiken.

Brinkpoortstraat 32. 741 1 HS Deventer, Tel : 05700 - l IOT9
GIRO 4O 40 4O DEVENTER

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert



Actie 'Zuinig stoken' geeft kans op een
discman door oplossen tweede rebus
Eind oktober heeft men kunnen lezen
over de actie 'Zuinig stoken/zuinig aan'
voor het seizoen 1993/94. Evenals het
vorig jaar is ook dit stookse i/oen in drie
periodes verdeeld. Deze periodes zijn
duidelijk op de meterkaart zichtbaar.
Aanstaande zondag 6 februari is de af-
sluiting van de tweede periode.

Prijzen
GAMOG grijpt deze gelegenheid aan
om haar klanten te belonen voor de
deelname.
Wil men als GAMOG-klant meedin-
gen naar één van de twintig schitte-
rende discman's die bij de afsluiting
van deze periode beschikbaar worden
gesteld? Vermeldt dan de oplossing
van de onderaan dit artikel geplaatste
rebus samen met de gasmeterstand
van zondag 6 februari op een brief-
kaart en stuur deze vóór 18 februari

naar NV GAMOG afdeling marketing,
actie 'Zuinig stoken', postbus 73,7200
AB Zutphen.

Uitslag
Uit alle goede inzendingen worden
twintig prijswinnaars geloot. De uit-
slag wordt in deze krant in de week van
28 februari tot 6 maart 1994 gepubli-
ceerd. Ook na de eerste periode orga-
niseerde GAMOG een wedstrijd met
een rebus. De honderd prijswinnaars
van de eerste periode hebben hun prijs
inmiddels ontvangen.

Vorig jaar stuurden een kleine 800
klanten de oplossing van de eerste re-
bus met gasstand op naar GAMOG.
Dit jaar kwamen er bijna 1.100 oplos-
singen binnen, een stijging van ruim
35%. Daaruit blijkt dat de wil om ener-
gie te besparen aanwezig is. En ener-

giebesparing loont. Voor uw porte-
monnaie en het milieu.

Nog meer energie besparen?
Door regelmatig onderhoud van de
gasinstallatie kan nog meer energie
worden bespaard. Wist u overigens dat
u zelf verantwoordelijk bent voor het
goed functioneren van de gasinstalla-
tie in uw huis? Als u wilt weten of deze
nog veilig is en zuinig staat afgesteld,
dan kan gebeld worden met het GA-
MOG-rayonkantoor bij u in de buurt.
De conditie van de gasleidingen en
alle aangesloten apparatuur wordt ge-
heel kosteloos door GAMOG gecon-
troleerd.
Daarnaast kan vrijblijvend advies inge-
wonnen worden over het huren van
warmwatertoestellen en cv-ketels, de
aanschaf en vervanging van gasappara-
ten en over energiebesparing.

-P

Rijscholen in Apeldoorn,
Zutphen en Deventer kunnen
zelf examens reserveren

PKVVorden

Het CBR biedt de rijschoolhouders
met examens in Apeldoorn, Zut-
phen en Deventer de mogelijkheid
vanaf 31 januari zelf hun examens
te reserveren. Via een personal
computer kunnen deze rijschool-
houders dan met hun leerlingen de
datum en het tijdstip bepalen van
zowel de theorie- als de praktijke-
xamens. Daardoor kunnen zij het
lesprogramma en de examendatum
vroegtijdig op elkaar afstemmen.
De rijexamendatum kan daarbij
zes tot twintig weken van tevoren
worden bepaald.

In Apeldoorn worden jaarlijks 9.000
theorie-examens en 8.000 rijexamens
afgelegd. In totaal leveren ruim tach-
tig rijscholen de kandidaten aan. Tot
het CBR-examcncentrum Apeldoorn
behoren de gemeentes Apeldoorn en
Epc.
Zutphen telt zo'n 5.000 praktijkexa-
mcns per jaar. Het aantal rijscholen
bedraagt er zestig. In Zutphen rijden
examenkandidaten uit onder meer de
gemeentes Borculo, Brummen, Gors-
sel, Hengelo (Gld.), Lochem, Ruurlo,

Steenderen, Vorden, Warnsveld en
Zutphen.
In Deventer worden jaarlijks 6.000
praktijkexamens verreden. Daarbij
zijn ruim zestig rijscholen betrokken.
Onder het CBR-examencentrum De-
venter, overigens gevestigd in
Schalkhaar, vallen onder meer de ge-
meentes Bathmen, Deventer, Diepen-
vcen, Holten, Olst, Raalte en Voorst.
Het CBR heeft het Examen Reserve-
ring Systeem voor rijschoolhouders
in 1993 geïntroduceerd. In Oost-Ne-
derland is het systeem eind vorig jaar
ingevoerd voor de examenplaats Arn-
hem. Begin dit jaar volgden Nijme-
gen, Tiel, Doetinchem en Lichten-
voorde. In al deze plaatsen maakt nu
al meer dan de helft van de rijoplei-
ders gebruik van het Examen Reser-
vering Systeem. In Nijmegen ligt het
aantal deelnemers zelfs op 75 pro-
cent.

In februari komen de overige exa-
menplaatsen in de regio Oost aan bod
voor het Examen Reservering Sys-
teem, te weten Harderwijk, Zwolle,
Kampen, Almelo en Enschede.

Op de Bossche Bondstentoonstelling
in de Brabanthallen werd ingezonden
door enkele leden van PKV met de vol-
gende resultaten.
Konijnen, Lotharinger H. Verstege
IxG. Nieuwzeelander: W.H., Braak-
hekke 2xZG, 2xG. Idem E.J. Huur-
nink IxZG. Idem H. Verstege 3xF,
8xZG, 7xG. Nieuwzeelander rood: G.
Lenselink 2xF, IxZG, IxG. Hollan-

ders: combinatie The Black Stars 5xF,
2xZG. Ned. Hangoordwerg: H. Ver-
stege IxG.Sierduiven: G.Sanders IxF,
lxZG,3xG.
Dit was de laatste show van het sei-
zoen. Totaal aantal ingezonden dieren
bijna 9000.

Ingezonden mededeling
Kuilen ivrantwoordiHf^ van (/r n-din'ln-

Februari 1994.

Dat mijn brief van november jl. in dit
blad, zoveel teweeg zou brengen had-
den we niet verwacht. Uw reacties,
wensen en gedachten bemoedigen
ons dan ook ten zeerste.
Het ziektebeeld is de laatste tijd geluk-
kig redelijk stabiel, maar we weten dat
dit geen enkele garantie inhoudt. Ach-
ter mijn computer breng ik de dag
door, mijn gedachten en gevoelens ko-
men nu uit een printer, ik ben erg ge-
lukkig met die mogelijkheid.
Voor u schreef ik de volgende woor-
den.

Mensen geven
wel om mensen,
daar kunt ook u
zich op verlaten,
ook al zien
we regelmatig beelden
dat mensen,
mensen haten,
mensen haten niet
om mensen,
maar om macht,
eer, of geld,
ontneem ze
deze goden
zodat bij hen
een mens weer telt.

René Lubbers,
Raadhuisstraat 55

7255 B L Hengelo Gld.

Reportage varkenshouderij
Maandag 24 januari jl. kwamen de leden
van de varkenshouderijkern Eibergen,
Groenlo, Ruurlo en Vorden bijeen.Kuurl

;itrercDe voorzitter opende de avond en gaf
hierna het woord aan Leo Scharen-
borg die aan de hand van dia's en
sheets een inleiding hield over zijn be-
drijfin Ne^fcjand en Duitsland. Aller-
eerst wercN^egaan op de geschiede-
nis van het bedrijf. In 1972 werd begon-
nen met een dertigtal fokzeugen en 4,5
ha grond. Dit is uitgegroeid tot een be-
drijf dat op dit moment 340 fokzeugen
telt.
In 1989 huurde hij varkensstallen in
Duitsland waar hij zijn eigen biggen af-
mest. Op dit bedrijf zijn twee werkne-

mers in dienst. Dat een bedrijf in
Duitsland beginnen niet zo eenvoudig
is, daar kwamen de gebro^krs Scha-
renborg snel achter. De Dul^P-egelge-
ving steekt heel anders in elkaar dan de
Nederlandse. Zo bleek bijvoorbeeld
datje als ondernemer in Duitsland ver-
plicht bent een erkend Duitse boek-
houder te nemen, ook is h^fem hele
organisatie met het geld^nceer, er
wordt veel met cheques gewerkt. De
milieuwetgeving is anders dan hier, de
produktierechten zijn grondgebonden
en horen bij het pachtcontract.
Als men het plan heeft om in Duits-
land een bedrijf te starten, is het heel
belangrijk om goede afspraken te ma-
ken met de juiste mensen.

Zaterdagavond 5 februari in 't Pantoffeltje te Vorden

Optreden A Girl called Johnny en Ramona's
Na het succesvolle optreden van de KGB en Kas Bendjen in de grote zaal van 't Pan-
toffel tje in november j l. bleek weer eens dat er in Vorden en omgeving veel belangstel-
ling bestaat voor live-muziek.
Eens per maand is er daarom een band te zien in het café van de Pantoffel. Deze zon-
dagmiddagen zün altyd goed bezocht en zeer gezellig. De laatste tijd wordt door de
bezoekers steeds vaker gevraagd of er niet enkele keren per jaar grotere, meer be-
kende acts in de grote zaal kunnen optreden. Naar verwachting 400 bezoekers kun-
nen genieten van de nieuwe band A Girl called Johnny met in het voorprogramma de
meidengroep Ramona's.

Rond A Girl called Johnny is het mo-
menteel waanzinnig spannend. De
nieuwe band rond de topzangeres Fré-
dérique Spigt (frontdame van het voor-
malige I've got the Bullets) is met open
armen ontvangen in het Hilversumse.
En terecht. De bekende DJ Frits Spits
is er helemaal ondersteboven van en
zal de komende week veel aandacht
aan Frédérique en haar band besteden.
De single I've been waiting, van de de-
buut-CD Cry for the moon, zaal onge-
twijfeld een hit worden. De CD is op-
genomen in de Peer Studio's in Ham-
burg en wordt binnenkort uitgebracht
door Phonogram. Maar zeer waar-
schijnlijk is deze prachtige CD al te
koop tijdens het concert in 't Pantoffel-
tje.
Zangeres Frédérique wordt vaak ver-
geleken met de Amerikaanse Melissa
Etheridge, zowel qua stem als stijl.
Niet voor niets dat enkele nummers
van Etheridge op het repertoire van A
Girl called Johnny staan. Naast ove-
rige covers van o.a. John Hiatt en The
Pretenders bevat het concert zeer veel
eigen nummers.
Naast Frédérique bestaat de band uit
louter professionele muzikanten waar-
onder twee van de allerbeste gitaristen
in Nederland: slide-gitarist Wil Sophie
en allround-gitarist Erwin van Ligten

(bekend van o.a. Julya Lo'Ko, Bertus
Borgers en solo'CD van Barry Hay).
Daarnaast orkaterdrummer Christian
Muiser en rockveteraan Rudie Engle-
bert, ex-Herman Brood's Wild Ro-
mance en Vitesse.
Frédériques songs behandelen de
goede en kwade kanten van het leven
en hebben een licht poëtisch karakter.
Haar sterk charismatisch optreden en
de vaak symbolische teksten geven de
liedjes een gedragen en tegelijk krach-
tige atmosfeer. Sferische nummers
worden afgewisseld met simpele
'recht uit het hart' rythm and blues-
songs.

Ramona's in voorprogramma
In het voorprogramma zijn de Ramo-
na's te bewonderen. Deze vier vrou-
wen uit Rotterdam zijn sinds 1987 een
begrip in de havenstad en middels hun
lekkere ruige rock ook bekend en be-
sproken over de landsgrenzen. In
Frankrijk meegetoerd met Dread Zep-
pelin en in Duitsland en Tsjechië als
voorprogramma van o.a. Babes in Toy-
land en Support Lesbians. Daarnaast
optredens met Lunachicks, Cosmetic
Psychos en Claw Boys Claw.
Mede door deze behoorlijke live-erva-
ring begint de muziek van de Ramo-
na's steeds meer vorm te krijgen, niet

in het minst door het stevige drumge-
luid van 'Slambam Sammy'. De heftige
nummers met scheurende gitaren en
wisselende leadzang worden met veel

vuur gebracht. Onlangs werd door hun
maatschappij VAN Records hun CD
uitgebracht die de veelbelovende titel
Gangbang met zich meedraagt.

Nieuwe topper 'Go to the Max'
live in de Woage
Deze gloednieuwe formatie is de uitdaging aangegaan, om in deze lijd met veel uit-
stekende Top-40 bands, leltcrlUk de gekozen naam waar te maken, tot het maximale
gaan, de perfectie nastreven en dit stelt zeer hoge eisen.

Go to the Max heeft een "proef'-optre-
den gedaan bij dancing discotheek "de
Woage" op 11 december'93. Dit optre-
den heeft zoveel positieve reacties
doen laaien, dat besloten is om deze
vooruitstrevende band vast in het pro-
gramma te houden voor het jaar 1994.
Zaterdag 5 februari a.s. zijn ze te zien in
dancing discotheek "de Woage" t e Halle.
Het is ook geen wonder, dat het ruim
een jaar duurde voordat de geschikte
bandleden elkaar hadden gevonden.
Bij dat zoeken werd als eis gesteld, dat
iedere muzikant moest beschikken
over een behoorlijke staat van dienst
in het Top-40 circuit, en tevens een
background-ervaring had in de diverse
muziekgenres van jazz/soul/funk/
rock, tot ervaring in theater, artiesten
begeleiding en studiowerk.
Aan deze eisen is door ieder bandlid
ruimschoots voldaan. Gewassen door
al deze verschillende muzikale wate-
ren is de formatie Go to the Max dan
ook een groep rasechte artiesten die
bruist van dynamiek en energie.
Het gekozen repertoire is breed met
nummers van Lenny Kravitz, Queen,
The Jacksons, The Police, Brian
Adams, Genisis, Bon Jovi, e.a.

In de afgelopen maanden is niet alleen
enorm hard gewerkt aan de samenstel-
ling en realisering van het genoemde
repertoire, maar zijn tevens de nodige

uren gestoken in de presentatie van
een perfecte buhne-act. Naast een
exacte uitvoering van de nummers is
vooral veel zorg besteed aan het uitba-
lanceren van de juiste sound en sound-
effecten; het geheel wordt vervol-
maakt met een sprankelende en in-
drukwekkende lichtshow.
Mede op grond van het feit dat, naast
de eerdergenoemde muzikale ervarin-
gen, alle bandleden een volledige of
vergevorderde conservatorium oplei-
ding achter de rug hebben, wordt Go
to the Max door de kenners gezien als
een professionele band, met een gou-
den toekomst.

Mellow bekend gezicht op het
podium Ken ie die zaal
In de Ken ie die zaal wordt het weer
echt feesten met de bekende achter-
hoekse dansformatie "Mellow".
Mellow is altijd in voor feest, humoren
veel, heel veel pret. De band die inmid-
dels al weer bijna vijf jaar bestaat, weet
wat hen te doen staat in de Ken ie die
zaal. Muziek uit de jaren 60 en 70 ne-
men nog altijd een belangrijke plaats
in. Natuurlijk zullen wij op deze zater-
dag 5 februari weer veel Nederlandsta-
lig horen, waarbij je lekker uit je dak
kunt gaan. Mellow bestaat uit vijf ach-
terhoekers, met name uit de buurt van
Lichtenvoorde.
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Subsidie voor Gelderse boeren:

Geld voor minder mineralen
Agrariërs in Gelderland die maat-
regelen nemen om het mineraleno-
verschot op hun bedrijf terug te
dringen kunnen hiervoor subsidie
krijgen. Subsidie is er ook voor het
laten opmaken van een mineralen-
boekhouding.

Het verstrekken van subsidie is een
van de activiteiten van het Mineralen
Project Gelderland 1994. Dit project
is een initiatief van de Gelderse land-
bouworganisaties.
Het einddoel van het, in 1992 gestarte
project, is dat in 1994 zo veel moge-
lijk agrarische bedrijven in Gelder-
land een mineralenboekhouding heb-
ben. Dit is een jaar voordat de minera-
lenboekhouding wettelijk verplicht
wordt.
De mineralenboekhouding is voor
boeren en tuinders een belangrijk
hulpmiddel bij het verminderen van
het mineralcnoverschot op hun be-
drijven.
Voor de betrokken agrariërs is het

echter belangrijk om tijdens een ge-
wenningsperiode te leren omgaan met
de mineralenboekhouding. Het Mine-
ralen Project Gelderland stimuleert
daarom veehouders al sinds 1992 om
een mineralenboekhouding bij te hou-
den. Met ingang van boekjaar 1993
kunnen ook de akkerbouwers deelne-
men.
Het project streeft naar een nauwkeu-
rige, betrouwbare en duurzame boek-
houding.
De agrarisch ondernemer kan de
boekhouding zelf opmaken, maar de
ervaring leert, dat hij deze werkzaam-
heden bij voorkeur uitbesteedt. Om
deze reden hebben de Gelderse land-
bouworganisaties gevraagd aan ac-
countants en administratiekantoren
om de service aan hun cliënten uit te
breiden.
Voor meer informatie over de subsi-
dieregeling kunnen geïnteresseerde
boeren en tuinders zich wenden tot
hun accountant of administratiecon-
sulent.
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