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ERGUNNINGEN

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

In de week van 21 tot en met 25 februari jongstleden hebben burgemeester en wethouders vergunning
verleend aan:
• Telefoon gemeente:
05752-7474.
• Telefax gemeente:
05752-7444.
M Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.
Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.
Wethouder M. Aartsen-den
Harder: donderdagmorgen van
9-10 uur en volgens afspraak.
Wethouder W.M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00
uur volgens afspraak.
Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie
van het gemeentehuis.

ERINZAGELEGGING VOORONTWERPEN
BESTEMMINGSPLANNEN 'BUITENGEBIED 1993' EN
'WICHMOND 1994'

— de heer J.H. ter Stege, voor het
bouwen van een carport op het perceel de Laegte 40 te Vorden;
— de heer J.W. Regelink, voor het
vellen van l amerikaanse eik op
het perceel Koekoekstraat 7 te Vorden.
— L. Tuller, voor het knotten van2
linden op het perceel Ruurloseweg
97 te Vorden.

Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter voldoening aan de Inspraakverordening gemeente Vorden, bekend dat van 7 maart tot en met 8 april
1994 op de gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening c.a. (Koetshuis) ter inzage liggen de voorontwerpen van de bestemmingsOp 15 februari hebben burgemeester
plannen 'Buitengebied 1993' en 'Wichmond 1994'.
en
wethouders aan de gemeente VorHet plan 'Buitengebied 1993' is een algehele herziening van een gedeelte van
het bestemmingsplan 'Buitengebied 1971' (gemeente Warnsveld) en betreft het den vergunning verleend voor het
gebied Vierakker/Wichmond. Het plan 'Wichmond 1994' is een algehele her- kappen van l eik en 20 m2 bosplantziening van de bestemmingsplannen voor de kom van Wichmond, met uitzon- soen in de singel tussen Hoetinkhof
en de Koppel en 11 lijsterbessen met
dering van uitbreidingswijk 'de Wogt'.
onderbeplanting
en circa 350 m2 bosGedurende genoemde termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze (schrifplantsoen op het voormalige tennistelijk) aan hun college kenbaar maken.
U kunt over de plannen van gedachten wisselen met ambtenaren van de afdeling park.
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.
Op 14 maart aanstaande zullen wij tijdens een informatieavond (aanvang 20.00 De Algemene wet bestuursrecht geeft
uur) in zaal 'Den olde Kriet', Dorpsstraat 25 te Wichmond, de plannen nader u de bevoegdheid om binnen zes weken na bekendmaking een bezwaartoelichten.
schrift hiertegen in te dienen.

HEM A VAN DE MAAND IN DE
GEZONDHEIDSWIJZER:
ZWANGERSCHAP
De zwangerschap is een mooie maar ook spannende periode. U moet aan alles
denken en er is nog zoveel te regelen!! Wie zwanger is zoekt vaak een antwoord
op vele vragen. Daarbij maakt het eigenlijk niet uit of u nu voor de eerste keer in
verwachting bent of dat u al een of meer kinderen heeft. Zwangerschap en bevalling worden nooit routine, vragen zullen er altijd blijven.
Bij de Gezondheidswijzer, het informatiecentrum van de GGD Midden Usel en
Zorggroep Oost-Gelderland, kunt u de hele maand maart informatiefolders en
-brochures krijgen over onder andere:
— te vroeg geboren;
— erfelijke/aangeboren afwijkingen;
— fles en borstvoeding;
— een baan en zwanger worden;
— roken en alcohol tijdens de zwangerschap
U kunt terecht bij de Gezondheidswijzer op maandag tot en met vrijdag van
09.00 tot 12.00 uur. Het adres is:
GGD Midden IJssel; Schurenstraat 8a 7413 RA Deventer, tel. 05700 - 25084.

Ook kunt u terecht in de
Thuiszorg winkel van de Zorggroep Oost-Gelderland, Laarstraat 15, 7201 CA
Zutphen, tel. 06-8806.

Tip:

Op vrijdag 15 april 1994 komt er een informatiemarkt voor aanstaande ouders.
De Thuiszorg Zuidwest Overijssel organiseert de markt. Hij vindt plaats in
Colmschate, Veldpaperweg 2. Iedereen is van harte welkom tussen 15.00 en
21.00 uur. De toegang is gratis.

EVITALISERING INDUSTRIETERREIN

WERKVELD

In samenwerking met de Industriële Kring Vorden werkt de gemeente aan een
plan voor de revitalisering van het industrieterrein 'Werkveld'. Revitalisering
wil in feite niets anders zeggen dan een opknapbeurt/verbetering van de situatie
van het terrein. De Heidemij heeft voor de revitalisering een aantal plannen ontwikkeld die thans tussen de betrokken partijen onderwerp van discussie zijn.
Beslissingen over de uitvoering zijn nog niet genomen, elke mogelijkheid, elk
alternatief staat nog open.
Revitalisering van het industrieterrein is gewenst om dit terrein aan de huidige
eisen aan te passen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn b.v.: aanleg verbeterd gescheiden rioolstelsel, opknappen Nijverheidsweg, aanleg parkeerplaatsen, verbetering ontsluiting, aansluiting zoeken op mogelijk toekomstige uitbreiding van het terrein, verbetering (interne) bewegwijzering, intensivering
gebruik als industrieterrein van het eerste gedeelte van de Kerkhoflaan, beperking uitsluiting bouw van bedrijfswoningen, sanering vervuilde gedeelten enz.

TMILIEUBEHEER
OPENBARE
KENNISGEVING
MELDING
Op de secretarie van de gemeente
Vorden, ^ktor grondgebied, bureau
milieu lig^an 4 maart 1994 tot en
met 31 maart 1994 op werkdagen van
9.00 tot 12.00 uur en op woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uuren
op de maandagavonden in het Dorpscentrumgorden van 18.00 tot 21.00
uur ter inrage een melding algemene
maatregel van bestuur (artikel 8.41,
lid l)van:
1. Maatschap Decanije, de Leuke 4,
7251 LL Vorden. Adres inrichting:
de Leuke 4 te Vorden;
2. de heer H.G. Beumer, Schuttestraat
16,7251 MX Vorden. Adres inrichting: Schuttestraat 16 te Vorden;
3. Maatschap H.J. & R.H.A. Eggink,
Mosselseweg 14,7251 KT Vorden.
Adres inrichting: Mosselseweg 14
te Vorden.
Alle meldingen betreffen het van toepassing worden van het Besluit melkrundveehouderijen Wet milieubeheer
op een reeds opgerichte melkrundveehouderij.

NGEKOMEN
BOUWAANVRmEN
In de week van 21 tot en met 25 februari 1994 zijn de volgende aanvragen om bouwvergunning ingekomen:
— de heer H. Steenbll^pvoor het
bouwen van een tuinhuis (berging)
op het perceel het Jebbink 16 te
Vorden;
— de heer G. Sahin-Kemence voor
het veranderen van een winkelruimte in een restaurant op het perceel Zutphenseweg l te Vorden;
— de heer J. Groot Jebbink, voor het
vergroten van een woning op het
perceel Beeklaan 26 te Vorden;
— de heren H.B. Uben en H. Wagenvoort, voor het veranderen van een
pand in een petit-restaurant/afhaalcentrum op het perceel Almenseweg 35 te Vorden.
— gemeente Vorden, voor het bouwen van een toestellenberging op
het perceel het Jebbink 13 te Vorden.

j« VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR GEWEST
MIDDEN IJSSEL OP 16 MAART 1994
Op 16 maart 1994 om 19.30 uur vergadert het algemeen bestuur van het Gewest
Midden IJssel om 19.30 uur in het gebouw 'IJsseluwe', Schurenstraat 8a te Deventer. Deze vergadering is openbaar. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
— aanwijzing voorzitter/lid dagelijks bestuur;
— vaststelling van de notulen van de vergaderingen van 5 oktober en 17 november 1993;
— bestuurlijke ontwikkelingen/fusie gewesten Midden IJssel en Oost Veluwe;
— regionale bijdrage gemeentelijke brandweermaterieel;
— verdeelbesluit budgetten woninggebonden subsidies;
— liftplaatsing bij bestaande woongebouwen;
— milieutechnische samenwerking NMP/NMP+
— contract inzamelaars oud papier;
— contract inzameling en verwerking huishoudelijk klein chemisch afval;
— Gewestelijke inzamelstructuur voor grof huisafval;
— krediet t.b.v. aanschaf bestelauto;
— aanleg afvalberging Midden IJssel
De stukken voor deze vergadering liggen ter secretarie, afdeling bestuur (boerderij achter het kasteel) ter inzage.

Voor het aan deze eisen aanpassen van het industrieterrein bestaan thans subsidiemogelijkheden van de provincie, tot een maximum van 50 procent van de
kosten. De provincie stelt als voorwaarde dat er een integraal plan komt voorde
verbetering van het industrieterrein. Het totale industrieterrein moeten burgemeesteren wethouders dus bekijken.
Gelet op de vele belangen is er een werkgroep ingesteld. In deze werkgroep is
de Industriële Kring Vorden ook vertegenwoordigd.
Er is door de Heidemij een plan van aanpak opgesteld volgens welke lijnen
kwaliteitsverbetering van het industrieterrein verkregen kan worden. Hierover
vindt thans tussen alle partijen overleg plaats. De werkgroep hoopt voor de zomer advies uit te brengen. In hoeverre dit vervolgens -gefaseerd - uitgevoerd
kan worden is in grote mate afhankelijk van de financiële mogelijkheden.

De Volvo-dealer voor Vorden e.o.
Schotpoort Personenauto B.V.
De Stoven 21, Zutphen, Tel.: 05750-27222
Bij onderhoud, haal- en brengservice, door monteurs uit Vorden.

WEEKENDDIENSTEN

Hervormde Gemeente
Zondag 6 maart Derde Zondag van de 40dagentijd 10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens,
SOW-Gezinsdienst. Thema: zien of niet zien.
M.m.v. Mannenkoor van Groot Schuylenburg uit
Apeldoorn.
Woensdag 9 maart Bidstond voor Gewas en
Arbeid. 19.30 uur ds. H. Westerink. Gezamenlijke dienst SOW.
Geref. Kerk Vorden
Zondag 6 maart 10.00 uur Gez. gezinsdienst in
N.H. Kerk, voorg. ds. K.H.W. Klaassens; 19.00
uur ds. Tsj. Zuidema, Apeldoorn.
Woensdag Biddag 9 maart 19.30 uur gez. bidstond in N.H. Kerk, ds. H. Westerink.
RK Kerk Kranenburg
Zondag 6 maart 10.00 uur Eucharistieviering,
Gemengdkoor.
RK Kerk Vorden
Vrijdag 4 maart 19.30 uur Wereldgebedsdag.
Zaterdag 5 maart 18.30 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 6-7 maart Pastor J.
van Zeelst, tel. 05752-1735.
Huisarts 5-6 maart óf. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zonder afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1255. Adres: Schoolstraat 9.
Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huisartsen 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 spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.

11A, 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, VORDEN, tel. 05752-2148.
Maatschappelijk werk: Zutphenseweg 1c, VORDEN, 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
Afd. Vorden-Warnsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806. Openingstijden uitleenspreekuur: maandag t/m vrijdag van 13.0014.00 uur.
Slachtofferhulp tel. 05750-41222.
Tafeltje Dekje maart mevr. v.d. Berg, tel. 6875
b.g.g. 1940. Graag bellen vóór 8.30 uur.
Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel.
1256.

05752-

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor Thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.
OGZO ziekenfonds spreekuur iedere donderdag 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.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Withaar. Tel. 05754-1351.

Stankmeldlngsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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.

Tandarts 5-6 maart J.H.H, de Lange, Lochem,
tel. 05730-54357.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 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.

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 Bernhardweg 25, 7241 DH Lochem, telefoon
05730-54931 of postbus 46, 7240 AA Lochem, fax 05730-57829.
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222
Bureau voor thuis verplegen 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.
Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat

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 vrijwilligerswerk. Tel. 05752-3405. Buiten bereik
bellen 2248 of 1701.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek voor vragen over de
gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woensdagochtend 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.

V I K R A K K K K - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 6 maart 10.00 uur ds. H.B. de Neeling,
Zutphen.
Woensdag 9 maart 19.30 uur ds. A. WalpotHagoort. Bidstond voor gewas en arbeid.
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 5 maart 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 6 maart 10.00 uur Gebedsviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 6-7 maart Pastor J.
van Zeelst, tel. 05752-1735.
Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 —
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911.

Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele
dag; voor anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00
uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks
15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur.
PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.
Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15 en
19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

URGEMEESTER EN WETHOUDERS MOGEN
BESLISSEN OVER 'ANDERE VOORZIENINGEN' AAN
SCHOOLGEBOUWEN
De gemeenteraad van Vorden heeft in zijn vergadering van 22 februari 1994
besloten om de beslissingen ex. artikel 74 van de Wet op het Basisonderwijs te
delegeren aan burgemeester en wethouders. Artikel 74 houdt in het treffen van
'andere voorzieningen' aan en in schoolgebouwen. Hiertoe behoort het technisch onderhoud, de technische en functieverbeterende aanpassingen, vervanging en aanpassing van meubilair, herstel van constructiefouten, herstel en vervanging wegens schade en overige voorzieningen.
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Stichting Welzijn Ouderen Vorden

Wegens vakantie

GESLOTEN

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.

Senioren rijtest 30 maart

succes werden gehouden op 25 janua- Men kan zich hiervoor iedere dag
ri. U was misschien hierbij aanwezig, 's morgens aanmelden bij de Stichof u hebt erover gelezen in het week- ting Welzijn Ouderen Vorden, Raadblad 'Contact'! De bijeenkomsten huisstraat 6, tel. 05752-3405.
hadden de bedoeling, ouderen met
een eigen woning erop te wijzen, dat
ook zij adviezen kunnen verkrijgen
bij de Stichting Welzijn Ouderen, teneinde zo lang mogelijk in hun woning Een tiental vertegenwoordigers van
te kunnen blijven wonen. Drie des- de 3 ouderenbonden, die wij hier hebkundigen hebben zich bereid ver- ben staken op 18 februari de koppen
klaard, u te helpen met problemen be- bij elkaar om eens te overleggen wat
treffende onderhoud en aanpassing wij als 60-plussers in het dorp samen
van uw woning, het onderhoud aan kunnen doen. Naast de jaarlijkse geuw tuin en eventuele financiële vra- zamenlijke gezellige middag besloot
gen in verband met uw woning. De men om eens wat meer programma's
deskundigen staan nog steeds klaar samen te doen. De eerste gelegenheid
Telefooncirkel
om u te adviseren! Een bezoekje aan doet zich meteen in maart voor: op
donderdagmiddag 10 maart zal een
De Stichting Welzijn Ouderen Vorden het kantoor van de Stichting Welzijn bekende musicus, de heer Hessels
gaat bij voldoende deelname een tele- Ouderen of een telefoontje is vol- Mulder, een uitvoering van Back's
fooncirkel starten. De telefooncirkel doende. Misschien ten overvloede Mattheus Passion laten horen in de
die in veel plaatsen al draait blijkt bij willen wij u er op wijzen, dat de des- Wehme. Een middag waarop wij deze
de deelnemers zeer geliefd te zijn. In kundigen wel advies geven, maar niet prachtige muziek en zang onder zijn
onze huidige maatschappij raken veel de handen uit de mouwen steken om leiding en uitleg zullen horen met namensen geïsoleerd. Isolement kan lei- uw huis te verbouwen, maar dat had tuurlijk een gezellige thee/kofftepauden tot problemen die soms voorko- uw waarschijnlijk zelf al bedacht. De ze om met elkaar wat nader kennis te
men kunnen worden door enige vorm Stichting Welzijn Ouderen staat voor maken. Om ongeveer 16.30 uur is de
van kontakt. Een dergelijke aktiviteit u klaar!
middag dan afgelopen. In deze tijd
kan ook gezien worden als een vorm
vóór
Pasen zijn er duizenden Nedervan alarmering. De telefooncirkel Voor alle bovengenoemde aktivitei- landers, kerkelijk of niet, die deze
funktioneert van maandag tot en met ten kunt u voor meer informatie te- cantate her en der gaan beluisteren.
vrijdag en bestaat uit maximaal acht recht bij de Stichting Welzijn Oude- Men wordt daarom allen hartelijk uitdeelnemers. Een vrijwilliger start da- ren, (SWOV) Raadhuisstraat 6, tel. genodigd, ook die ouderen die (nog)
gelijks op een vast tijdstip de tele- 05752-3405. Ons kantoor is geopend geen lid zijn van een bond. De Puberfooncirkel. Vervolgens belt deelne- van maandag tot en met vrijdagmor- bantie Bond zal dit keer als gastheer
mer a met deelnemer b en neemt b gen.
spelen. Toegang gratis met een bijdrakontakt op met c. Aan het eind van de
ge voor de koffie, (zie advertentie eltelefonische ronde staat de vrijwilliders in dit blad)
ger. Als iemand niet opneemt na twee
keer bellen gaat een vrijwilliger een
kijkje nemen.
Dat dagelijkse telefoontje geeft een
stuk zekerheid omdat in ieder geval
éénmaal per dag kontakt is met andeVorige week donderdag, vrijdag en
ren. Deze voorziening is bestemd De Stichting Welzijn Ouderen Vorden zaterdag zijn er weer HAFA examens
voor ouderen. Eventueel kunt u een heeft dringend behoefte aan meer gehouden. Van de muziekvereniging
proefperiode meedraaien, zodat u vrijwilligsters voor de dagopvang. De Sursum Corda slaagden voor het
kunt proberen of dit iets voor u is. Fol- dagopvang vindt plaats in het verzor- A-diplon^^Arjan Vruggink (klariders liggen klaar bij diverse organisa- gingshuis 'de Wehme' en is bedoeld net), SharW Ditsel, Inge Letterman,
voor thuiswonende ouderen, zij kun- Evelien Norde, Rachel Oosterlaken
ties/voorzieningen en artsen.
nen op deze manier één of meer dagen (dwarsfluit), Judith Peters (hobo).
in de week in kontakt komen met leef- Voor het B-diploma, Mariska WormOuderen en eigen woningbezit tijdsgenoten. Wij vragen vrijwillig- goor, Ruür Brinkhorst (dwarsfluit),
De werkgroep Wonen/Toegankelijk- sters die bereid zijn aktiviteitenbege- Monique^wjman (klarinet). Voor het
heid van de SWOV wil u graag nog leidsters te ondersteunen bij bepaalde C-diplorru^/Iirjam Rigterink. Mirjam
even de voorlichtingsbijeenkomsten werkzaamheden. Onze voorkeur gaat deed dit afgelopen zaterdagmiddag in
in herinnering brengen, die met groot uit naar de woensdag en de vrijdag. een openbare les in het Dorpscentrum. Zij speelde Allegro Moderato
uit klarinetconcert nr. 3 van Stamitz
en Rococo Concerto (lento-serenata+rondo) van J. Andriessen. Zij deed
dat voortreffelijk, gevoelig en muzikaal en behaalde allemaal achten.
Alle kandidaten zijn opgeleid door
Stichting Muziekscholen Regio Zutphen.
De Stichting Welzijn Ouderen in de
regio organiseren weer een seniorenrijtest. Automobilisten kunnen hun
rijervaring laten testen op woensdag
30 maart. Bij de rijvaardigheid hoort
een theorie-avond die 's avonds plaats
vindt in het Dorpscentrum. Er wordt
dan een dia-vertoning gehouden over
verkeerssituaties en verkeersregels
door de rijschoolhouders met medewerking van dhr. Gabriël, Rayonscommandant. Op deze avond zijn ook
ouderen welkom die niet deelnemen
aan de rijtest.

Ouderen van Vorden

Vrijwilligsters
gevraagd voor de
dagopvang

HOE ZIT
DAT NU
EIGENLIJK?

Vraag: Een paar weken geleden las ik in uw
stukje, dat de vaste bijtelling van 20 tot 24 procent
van de cataloguswaarde vervalt, als men minder dan
1.000 km per jaar privé rijdt in een auto van de zaak. Hoe
werkt dat?
Wie in een auto van de zaak rijdt en die auto ook privé gebruikt moet
20% van de cataloguswaarde bij zijn inkomen tellen. Wanneer men meer
dan 30 km van zijn werk woont moet zelfs 24% worden bijgeteld. Maar
dat geldt inderdaad niet voor wie in een jaar minder dan l .000 km privé
heeft gereden.
Maar zoals vaak in het belastingwereldje is het niet helemaal zo simpel.
Er moeten nl. wel harde bewijzen voor op tafel komen. Daarvoor is in
feite een sluitende en met bewijsstukken te staven kilometeradministratie nodig. Blijkt daaruit dat minder dan 1.000 km privé is gereden, dan
geldt de 20%- of 24%-bijtelling niet, maar moet de werkelijke waarde
van het privé-gebruik bij het inkomen worden geteld: dit is het aantal
kilometers x de werkelijke kilometerkosten.
Een tijdje geleden moest de belastingrechter weer eens beslissen in een
geval waarin de Inspecteur de kilomcteradministratie onvoldoende vond
en daarom wel de bijtelling toepaste. Een vertegenwoordiger in
diepvriesprodukten had een personenauto van zijn werkgever die hij ook
privé mocht gebruiken. In die auto was een diepvrieskist ingebouwd.
Daarnaast had hij ook privé een auto, die groter was dan die van de zaak.
In de kilometeradministratie waren de kilometerstanden en de bezochte
plaatsen van dag tot dag genoteerd. Daaruit bleek, in combinatie met een
groot aantal kostendeclaraties, dat minder dan l .000 km privé was gereden. Maar de Inspecteur constateerde dat de afgelegde afstand niet per rit
was genoteerd, dat de gevolgde route niet was aangegeven en dat voor
dezelfde plaatsen vaak verschillende afstanden waren vermeld.
Ook hier gaven de bijzondere omstandigheden van het geval weer de
doorslag. Niet alleen de gedetailleerdheid van de kilometeradministratie
en de geloofwaardige verklaring van de vertegenwoordiger omtrent de
verschillende kilometrages voor dezelfde door hem bezochte plaatsen
waren van belang. Ook het feit dat hij privé de beschikking had over een
grotere personenauto en dat de in de zakelijke auto ingebouwde diepvrieskist deze minder geschikt maakte als privé-auto wogen zodanig
mee, dat de belastingrechter de kilometeradministratie voldoende bewijs achtte.
En dus hoefde in dit geval niet 20% van de cataloguswaarde te worden
bijgeteld. De bijtelling bleef beperkt tot de waarde van de werkelijk privé gereden kilometers en dat scheelde een (grote) slok op een borrel. U
moet dus zorgen vooreen sluitende kilometeradministratie!
Deze rubriek wordt verzorgd door:

De Regt, Bloemendaal & Wiegerinck, Accountants en Belastingadviseurs, RuurIoseweg2l, 7251 LA Vorden.

Successen van
SursumCorda

Nog enkele aanvullende
aandachtspunten n.a.v. het bericht
van vorige week:

Wichmond 1200
De enquête
De Stichting heeft in december 1993
een enquête gehouden onder alle gezinnen uit de bevolking en daarop van
zo'n 70% reactie gekregen; een hoge,
representatieve score. De in de enquête genoemde activiteiten zijn onderschreven, velen boden inmiddels
hand- en spandiensten aan; Wichmond/Vierakker is er klaar voor.
De vlag
In de enquête is gevraagd naar de belangstelling voor een vlag. Daarop
heeft 25% positief gereageerd. Het
stichtingsbestuur is van mening dat
dit percentage hoger zou zijn geweest
als ten tijde van de enquête bekend
was geweest dat naast het logo aan de
ene zijde de tekst Wichmond en aan
de andere Vierakker staat en niet de
tekst Wichmond 1200. Hiermee is de
vlag ook in volgende jaren bruikbaar.
Vóór eind februari komt een voorbeeld van de vlag - in kleur - te hangen bij de RABO-bank en de lokale
winkeliers. De vlag is overigens nog
steeds te bestellen voor degenen, die
zich inmiddels hebben bedacht.

Rommelmarkt
Muziekvereniging Jubal uit Vierakker Wichmond is op zoek naar oude,
maar nog bruikbare spullen voor de
rommelmarkt die tijdens de Ludgermarkt gehouden zal worden. Men
heeft helaas niets aan groot meubilair.
Indien men spullen heeft kan men
contact opnemen met onderstaande
personen. Deze mensen zullen er dan
zorg voor dragen dat het bij u wordt
opgehaald. Marja Hilge tel. 0575029610, Wim Klein Lebbink tel.
05754-1617.

van 7 maart
tot en met 14 maart

Flowerv

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

MARKTAANBIEDING

DE LEUKSTE
MANIER OM
BLOEMEN
TE GEVEN.
Wl Hl BBIA l K I K
( ADI Al Mi:t VVS l\

1 kilo

100 gram

6,25

500 gram

DE M l- 1 U' I- MAMI R
OM Hl OB1EN IE
(,EVI Y PERSOONLIJK.
VERRASSEND. EN EEN
(,()ED 1 1 ) 1 1 VOOR ELK
MOMENT. /OAI S:

100 gram

6,25

1,29

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

SPECIALITEITEN

GEWONE Biefstuk

Argentijnse
Steaks
100 gram

0,98

Leverkaas

Babi Pangang

ongewoon lekker!

100 gram

2,45

()\7i: VV1NKI l !
Dl M (MI R(,ll l .

Boterhamworst

Bami of Nasi

2,85

MESSCHERP - GELDIG DO-VRIJ-ZAT

Haas/R i bkarbonade
1 küo 9,95

Magere Runder
Priklapjes
500 gram

7,95

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

...GROTE LIEFDES
...0\MRGETE
LlfKE HVLP

van 12.00 tot 17.30 uur

...VERKIEZMGS
OVERWM\I\GEJV

BRUIDSSHOW

Zondag 6 maart

...KWEEME,
ZOMAAR

met medewerking van
bruids-, cocktail- en herenmode

...LIE\EJO\GE\S,
HJ\E MEII)E\
..JARIGE JETIES
...BEHOLT)E\
KA\AALZWEMMERS
...I\ EE\ KEER
GESLAAGI)E\
...A TWEE KEER
GESLA\GI)E\
...AA\STAA\DE
MOEDERS
...OMIEMMGE
VADERS
...TROVWE

Bodega 't Pantoffeltje

uakfotografie en uideo-producties
bruidsboeketten en corsages
verzekeringen (huwelijksreizen
brood- en banketbakkerij
Oldtimer
juwelier
voor uw bruiloftspartij

Doorlopende modeshows
van Beijer Besselink
van 12.00 tot 17.30 uur.
ledere bezoeker wordt getrakteerd
op koffie en gebak, aangeboden
door Oplaat en 't Pantoffeltje
en...

de toegang is gratis!
26 MAART DANSAVOND
M.M.V. HAMMOND FOUR

...\EELT\PE\,
WEIMG FOITEM
...10.000 KOPJES
KOFFIE HALE1V

bod<
Doaega

1 pmtoffelti
Frank en Mirjam Meulenbroek
Dorpsstraat 34 - Tel. 1770 - Vorden

...KELKE\
PRMSES (M/V)
...MCE H) MEET
V 01, HOVEV
...ULEVTY/VY
DAG

'ONZE VAKANTIEGIDS IS UIT!
NATIONAAL REUMAFONDS 070-3503231

...HALE\ EN
...KMFFEL
DIEREN
...SNELLE (OMPV
TERHILP
...DLIZEND MAAL
DANK
...PRETTIG
GE(ARPOOLI)

Dat verdient
een bloemetje.
DE FLOWERGIFT!
KOM KIJKEN
Bloemsierkunst

Burg. Galleestraat 5/7
Vorden - Tel. 1436

Uw keuken uit Ruurlo
U hoort er steeds meer van...!
Holtslag Bouwmaterialen B.V.
Spoorstraat 28, tel. 05735-2000

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor particulieren en verenigingen.
Minimumprijs t 8.50 voor 3 gezette regels: elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante betaling: als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2.50 administratiekosten in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes worden bij eventuele fouten
nn't (|t,itis herplaatst: de geplaatste advertentie dient wel afgerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst
bij foutieve
plaatsing.

John Supardjo
en

Anja Oltvoort
Wij zijn getrouwd op 26 maart 1993
in het gemeentehuis 'Kasteel
Vorden1.

• AAN ALLE WEGGEBRUIKERS: Op 7 maart gaat het
gebeuren, Daniëlle ter H.
gaat het wegennet kleuren.
Haar 1ste les is om 13.00 uur.
Dan mag ze eindelijk achter
het stuur. Pas daarom allemaal goed op, dan wordt dit
geen flop.
• TE KOOP wegens aanschaf
auto: Puch Maxi spec., groen
met., bj.'92, z.g.o.h. De Boonk
43. Tel. 2212.
• WONINGRUIL gevraagd:
woning in Vorden met minimaal 2 slaapkamers. Aangeboden woning in Lochem. Tel.
05730-56437.
• Optreden Elly en Rikken.
Dorpskerk 10 maart. Aanvang:
19.30 uur. Toegang: kinderen
f 1,-, volwassenen f 5,-.

• Wereld Vrouwen Dag 8
maart: 14.00 uur in 'het Stampertje'. Vrouwen uit Vorden.
Denk er aan deze middag te
bezoeken.
• TE HUUR GEVRAAGD per
1 juni: woning in Vorden, Lochem, Ruurlo of omgeving
voor gezin met 2 kinderen. Tel.
038-227337.
• Vrijdag 11 maart verwerpingsavond met o.a. sjoelen,
balero, spijkerslaan, schieten
etc. bij café Wapen van Medler, Ruurloseweg 114, Vorden.
Aanvang 20.00 uur. Oranje
Commissie Medlertol.
• TE KOOP GEVRAAGD:
BMX crossfiets, 16 inch. Tel.
05752-3327.
• TE KOOP: wit/bruin bed
met spiraal, 130x190 cm, met
nachtkastjes etc. Tel. 057526471 (na 18.00 uur).
• TE KOOP: Honda MT,
blauw-wit, bj. 1988. Tel. 057526831.

VERKOOP
STAATSLOTEN
Van 7/3 t/m 16/3
's morgens
van 830 t/m 12.30 uur
's avonds
van 16.30 t/m 18.30 uur

Zutphenseweg 1 A - Vorden -Tel. 3773

Jong Belegen Kaas
1 klln

U bent van harte welkom op onze
receptie, die van 20.00 tot 21.30 uur
gehouden wordt in Bodega
"t Pantoffeltje', Dorpsstraat 34 te
Vorden.

Leerdammer gatenkaas

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 11.30 uur in de Sint Josephkerk,
Nieuweweg te Lochem.

Cocos, sisiil, y.ccgr.is, .iloc en jute vormen het milieuvriendelijke alternatief
op decoratief en comfortabel wonen.
Celegcd in de w<x>n- of studeerkamer,
in de hal of de slaapkamer, als kamerbreed, karpet of als loper proeft u de
vriendelijke sfeer die deze natuurprodukten uitademen. Stoere vloerbekleders waar u met plezier op loopt. Ccwcvcn romantische vloerbedekking
waar u jaren sfeervol op w<x>nt.

MAART-VOORDEEL
Bij een uitgebreide schoonheidsbehandeling
een Lanèche dag- of nachtcrème

Het Jebbink 36 . 7251 BM V o r d e n .tel. 3025

Wilhelmus Marinus Nijenhuis

Wij zijn hem zeer dankbaar voor de
inzet en grote zorg voor ons.
Het leven lachte hem wel niet altijd
toe, maar hij hield stand.
Wij zijn de mensen die voor hem
zorgden zeer erkentelijk en dankbaar.
Hij leve nu bij God in vrede.
Wij vragen Uw gebed voor hem.
Vorden : Jan en Mies Nijenhuis
en kinderen
Bertus Waarle
Annie en Bennie Reintjes
Keijenborg : Henny en Willy Winkelman
Achterneven en achternichten

7S uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers uit Vorden

BINNENKORT TE KOOP:
1 perceel BOUWLAND
aan de Baakseweg
1 perceel WEILAND
Ruurloseweg, omg. Medler

REUMA

NATIONAAL
REUMAFONDS
Statenlaan 128
2582 GW
Den Haag
Giro 324
Bankrekening
70.70.70.848

Feta heerlijk door de sla
100 grnm

2.49

Smoke Housemix vers gebrand
900 grnm

4.49

Kalfszult

0.98

100 grnm

3.49

100 grnm

Zoekt U een leuk Paascadeau, kijk eerst
eens bij 'Le Chateau'.

BROOD
'n Gezonde Voeding
en houdt U vitaal!
Maak keuze uit onze unieke sortering
(meer dan 60 soorten).
Onze specialiteiten zijn:
SOVITAL - WALDKORN - DIAFIT - GROF
en FIJN VOLKOREN - GRANARY
Nieuw is de WERELDBOL
met diverse soorten granen en rozijnen.
Gewoon Geweldig Lekker!
Natuurlijk Brood,
Vers van de Warme Bakker.
Dat proeft U!

Drukkerij
WEEVERS

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

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

10PPERS

Correspondentieadres:
Familie B. Reintjes, Mosselseweg 16, 7251 KT Vorden

De teraardebestelling heeft woensdag 2 maart
plaatsgevonden op het parochiële kerkhof te
Kranenburg.

De periode van vorst is bijna weer voorbij !
Geniet deze week van onze

AANBIEDINGEN GELDIG donderdag 3 - vrijdag 4 - zaterdag 5 maart

DE ECHTE GROENTEMAN

CUBAANSE PERSSINAASAPPELS
500 gram

de heer Willem Nijenhuis

15 STUKS

Onze oprechte deelneming en bijzondere waardering gaat uit naar de fam. Waarle-Nijenhuis,
voor de liefdevolle verzorging gedurende de
laatste levensjaren van hun Oom Wim.

Vorden, februari 1994

NU VAN 1,95 VOOR

RAUWKOST
KOMKOMMER-DILLE

LEVERKAAS
100 gram U,O9
KEURKOOPJE ALLEEN OP DONDERDAG 3 MAART:

HAMLAPPEN
Donderdag 10 maart: GOULASHVLEES

A.J. Teerink
ECHTGENOOT VAN L.A. BAKKER

SPECIAL:

WIENER
ZUURKOOL-

VLEESWAREN
SPECIAL

RUNDVLEESSALADE

op de leeftijd van 71 jaar.
100 gram l .OO

J. Vrieze-Bannink
J. Oplaat-Teerink
E.A. Teerink-de Waard
E.J. Hekkelman-Teerink
J. Teerink
W.C. Wuestenenk

0.89

(een verfijnde combinatie van varkensvlees,
zuurkool, ananas, katenspek en
plakjes salami)

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN

Neven en nichten
Den Haag, 2 maart 1994

100gram

KEURSLAGER

250 G R AM

1,50

2,50

JONGE BOSPEEN

500 gram

Na een langdurig ziekbed is toch nog plotseling
uit ons midden weggenomen onze lieve broer,
zwager en oom

SAUCIJZEBROODJES

3,95

IDEE VOOR DE BOTERHAM:

Fam. Helminken medewerkers.

^J

WINTERAANBIEDINGEN !

KEURSLAGER

Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden van onze zeer gewaardeerde oud-medewerker vanaf de oprichting van ons bedrijf

Vorden :
Deventer:
Rozendaal :
Vorden :
Hengelo :

2.49

1 00 grnm

Aanplakbiljetten
Briefpapier
Computerformulieren
Qoorschrijfsystemen
Enveloppen
Folders
Geboortekaarten
Huwelijkskaarten
Indrukwerk
Jaarverslagen
Kranten
Labels
Menukaarten
Nota's
Orderformulieren
Periodieken
Quitanties
Rouwbrieven
Stickers
Trouwkaarten
Uitnodigingen
Verpakkingsdrukwerk
Waardebonnen
X-straalenveloppen
Yskaarten
Zelfklevende briefkaarten

26 februari 1994

SCHIJVEN

ALLE LEEFTIJDEN.
ZE MOETEN
DOOR. GEEF!

2.69

Zwitserse Gruyere

De handweefstructuur met luchtige
garcnbindingen geeft de best isolerende eigenschap die u zich maar kunt
v<x)rstellcn. Op welke vloer u cocos,
sisal, zeegras, akx,: en jute ook legt, het
trekt mx>it koud op. De eigenschappen van deze vlocrbcdckkcrs garanderen een uitstekende gcluiddcmping en
akoustiek. Het programma Wonen
Op Natuur is het wonen van de toekomst.

Rijksstraatweg 39
7231 AB Warnsveld
Tel. 05750-26132

HUIDVERZORGING
l

op de leeftijd van bijna 85 jaar.

lODgrnnn

Bonbon Eitjes

VOOR DE HELR VAN DE PRIJS.

Bedroefd, delen wij u mede dat in verpleeghuis
'De Hoge Weide' te Lochem is overleden

romige Italiaanse kaas

interieuradviseur

M. Stoffels
Zutphenseweg 4
7251 DK Vorden
tel. 2367

U heeft een ruime keus uit meer dan
60 verschillende uitvoeringen. Van
klassiek tot modern, variërend in zowel wceftcchnick als in kleur. Dankzij
de jarenlange ervaring (Cunera fabriceert al sinds 1870} legt u vandaag de
dag een echt kwalitcitsprodukt op de
vloer.
Betaalbaar en puur natuur. OKOS, sisal, zeegras, aloë en jute is warm,
sportief en comfortabel.

Wij houden receptie van 16.30 tot
18.00 uur in H.C.R. 'De Exelse
Molen', Oude Lochemseweg 4a te
Exel.
Ons adres:
Oude Lochemseweg 33
7245 VH Laren (Gld.)

Campagnola

WONEN
OP NATUUR

en

gaan trouwen op donderdag 10
maart 1994 om 10.30 uur in het
gemeentehuis te Vorden.

7.95

SPECIALITEIT VAN DE WEEK:

Eric Nijenhuis
Els Abbink

_ 10.98

500 grnm

Hoetinkhof 203
7251 WH Vorden

• TE KOOP tegen kleine vergoeding: twee pauwhanen.
Vierakkersestraatweg 22, Vierakker.
• Wegens
verhuizing TE
KOOP: goed onderhouden
(Webb)
kooimaaimachine.
Prijs nader overeen te komen.
M. Klein Brinke-Gotink, De
Delle 41, Vorden. Tel. 057521409.
• TE HUUR GEVRAAGD in
Vorden: woonruimte voor 2
personen, tijdelijk (ca. 2 jaar).
Brief onder nr. 49-1. Bureau
Contact, Postbus 22, 7250 AA
Vorden.

Elly Teeuwen

De kerkelijke inzegening van ons
huwelijk vindt plaats op zaterdag 12
maart 1994 om 18.30 uur in de
Gereformeerde Kerk van Vorden
door ds. P.W. Dekker.

• Wereld Vrouwen Dag 8
maart: 14.00 uur in 'het Stampertje'. Vrouwen uit Vorden.
Denk er aan deze middag te
bezoeken.
• Nieuw
hoedenatelier:
hoeden op maat, ook voor
bruiloften. Openingstijd: 9.0012.00 uur. Veldsebosweg 20,
Warnsveld. Tel. 05750-22275/
05750-42844.

7

Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

PER BOS

1,95

NU

ONZE THEMA-AANBIEDING
Donderdag Piekdagü

MAANDAG
7 MAART:

DINSDAG

8 MAART:

WOENSDAG
9 MAART:

PANKLARE
PANKLARE PANKLARE
Groene
Bakschotel Raapstelen
Kool
500 gram 1 i/D 500 gram

fcOU 500 gram

fcOU

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

GEVULDE
KOEKEN
NU 2 VOOR

2,50

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

I—

BEZOEK DE

l OPEL VOORJAARSSHOW i
SH

bij OPELDEALER W. J. van der KOOI in LOCHEM !
4, 5 en 6 maart is het weer feest in de Tramstraat te Lochem,
want dan houden wij een ouderwets gezellige show met de gehele Opellijn
en een keur aan O.K. inruilwagens.

Tijdens onze showdagen is onze werkplaats gesloten, want zo veel moois
kan niet alleen in de showroom, daarom is ons hele bedrijf omgetoverd in
één hele grote showroom.
Overal staan zitjes en auto's en de diverse aanbiedingen zijn over het gehele bedrijfsterrein verspreid. Vanzelfsprekend staan er ook auto's klaar voor
een proefrit.

lijk. En bij het grootste merk vindt u
ook de grootste keuze in alle prijsklasmn en merken. Natuurlijk mag u^ok
bij aankoop van een O.K. inruilwagen
op voordeel rekenen!
Tijdens de show betaalt u geen afleveringskosten en verlengen wij, geheel voor niets de 100% garantie van
3 maanden naar een halfjaar! (Auto's
boven 7500,-). De auto's worden afgeleverd inclusief de complete grote
beurt + nieuwe APK goedkeuring.

MEER DAN 1200,- VOORDEEL

OPELFEEST - FAMILIEFEEST

In onze voorraad staan nog enkele
nieuwe Opeis, die wij sterk in prijs
hebben verlaagd, o.a. Opel Astra
„Young" (3x), Opel Astra „Sportive"
(1x), Opel Vectra „Expression".
Mocht u tijdens de showdagen het besluit nemen om over te stappen naar
een nieuwe Opel, dan krijgt u van ons
de afleveringskosten (gem. 790,-) en
één originele Opel radio/cassette
(480,-) + inbouw geheel gratis !
Ook op auto's die we voor u kunnen
bestellen, geldt deze aanbieding.

Kom gerust met uw hele familie, want
ook aan de kleintjes is gedacht. Wanneer u op uw gemak eens wilt rondneuzen kunnen de kinderen goed terecht
in onze kinderhoek, waar de gehele
dag tekenfilms te zien zijn en een grote
speeltafel aanwezig is.

AUTOFEEST IN LOCHEM

m

i

m

O.K. INRUILAUTO'S

Onze O.K. inruilwagens staan er altijd
piekfijn bij, zowel technisch als uiter-

l
DE OPELDEALER
Zekerheid voor alles.

FABRIEKSREIS

Als u uw eigen radio overgebouwd zou
willen zien, i.p.v. een nieuwe, nodigen
wij u hierbij uit om samen met ons een
bezoek te brengen aan de Opelfabrieken te Antwerpen. Dit bezoek geldt
voor 2 personen en is inclusief Brabantse koffietafel en diner!

VAN DER K' t

VERSE KOFFIE
OF FRISDRANK
Op onze showdagen mag het u aan niets
ontbreken, daarom bieden wij u altijd een
kopje koffie of een drankje aan, met iets
lekkers als u even moet wachten op onze
gastheren.

Uw gastheren tijdens de show

W. J. v/d Kooi

G. Boonk

H. Rouhof

OPENINGSTIJDEN

VRIJDAG 4 MAART
VAN 09.00-21.00 UUR
ZATERDAG 5 MAART
VAN 10.00-17.00 UUR

ZONDAG 6 MAART
VAN 10.00-17.00 UUR
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WIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Koninklijke onderscheidingen

KERKNIEUWS Lachen bij' Vordens Toneel'
Zien of niet zien!
Zien of niet zien is het thema van de
gezinsdienst op zondagmorgen 6
maart in de Dorpskerk. Het thema is
ontleend aan Johannes 9 en wordt uitgewerkt op een manier, die voor jong
en oud begrijpelijk is. Het is weer een
Samen Op Weg dienst voorbereid
door de interkerkelijke gezinsdienst
voorbereidingscommissie. Ds. Klaassens gaat voor en hij krijgt hulp van
jongere en oudere gemeenteleden.
Rudi van Straten bestpeelt het orgel.
Net als vorig jaar op de eerste zondag
in maart is het mannenkoor van Groot
Schuilenburg bij ons te gast: fijn dat
ze mee willen werken. In de hoop, dat
het weer net zo'n volle kerk wordt als
de vorige keer wordt iedereen van
harte uitgenodigd deze dienst mee te
maken.

Het publiek dat zaterdag in het
Dorpscentrum aanwezig was om te
kijken naar het blijspel in drie bedrijven 'Eenvoud is ook niet alles'
opgevoerd door 'Vordens Toneel'
zal beslist geen spijt hebben gehad
van het avondje-uit.
Onder regie van Henk de Raat zette
'Vordens Toneel' een vlot gespeeld
stuk op de planken, waarbij het aan de
nodige humor niet ontbrak. Het speelde zich allemaal af rond de persoon
van huisvrouw Dientje (Ans Hekkeiman) die wel eens wat anders wilde en
besloot minister te worden. Zij richtte
daarvoor de Partij 'Van de Eenfout'
op. Alles simpel houden, geen moeilijke woorden, dat was het credo van
de partij. Wel, Dientje kreeg steun van
haar zuster Saar (Willy Bogers) en
huurder Simon (Wim Pennink). De
man van Dien (Jo Hulleman) kon het
gehele gedoe van zijn vrouw niet ver-

kroppen en ging flink aan de drank.
Enfin, Dientje werd minister en dan
komt het roddelcircuit in Nederland
pas goed op gang. Er kwam een oude
schoolvriend van Dientje ten tonele
(Jan Weiraven) die ooit een verhouding met haar had gehad. Die Karel
dacht dat de dochter van Dientje (Wil
Stokkink) zijn dochter was. Dus niet.
Toen er als klap op de vuurpijl een
journaliste (Riek Vreeman) in de
krant publiceerde wie met wie wel
een verhouding had, 'roddels' verteld
door Els (Petra Rietman) de vriendin
van Karel, toen was voor Dientje de
maat vol. Zij zei het ministerschap
vaarwel en wendde zich weer volledig aan haar gezin (eind-goed-algoed).
De decors die bij het toneelstuk werden gebruikt werden door de leden
van 'Vordens Toneel' zelf vervaardigd. Grime: Ineke Pardijs en Gerrie
Harmsen. Souffleuse: Gerda Ilbrink.

Wereldgebedsdag
Vrijdagmorgen 25 februari heeft
Burgemeester Kamerling aan een
tweetal Vordenaren onderscheidingen uitgereikt. Het betreft de heer
B. Beren pas, Mosselseweg 3 en D. J.
Pardijs, Wildenborchseweg 3. Beide heren kregen de ere-medaille in
zilver, verbonden aan de Orde van
Oranje Nassau.
Berenpas kreeg deze onderscheiding
voor het feit dat hij medeoprichter is
geweest van de schietvereniging 'De
Wildenborch'. Niet alleen oprichter,

I iigc/ondcn mededeling
Huilen verantwoording van de redactie

Ontsluiting?
Ik heb het verkiezingsprogramma van
zowel CDA als VVD doorgelezen en
kom bij beide partijen het volgende
tegen: 'Ontsluiting op de Ruurloseweg van het industriegebied noodzaak'. Wat wordt hiermee bedoeld?
Een telefoontje met een CDA vertegenwoordigster maakte mij duidelijk
dat men in eerste instantie denkt aan
het afsnijden van de bocht bij de
Ruurloseweg richting industrieterrein, maar ook werd mij verteld dat er
gesproken wordt over een noordelijke
rondweg. Ik was er altijd al bang voor,
maar nu dat ontsluiten van het industrieterrein zo duidelijk in het programma staat verontrust mij dit zeer,
temeer daar 'de noordelijke rondweg'
ook in de VVD enquête werd opgenomen.
Waar ligt of komt de rondweg? Ik
denk aan de Oude Zutphenseweg.
Verbreden, streep ertussen en rijden
maar. Tachtig kilometer of harder en
er zal dan niet alleen verkeer rijden

ook heeft de heer Berenpas jarenlang
bestuurfunkties bij deze vereniging
bekleed. In 1972 stapte hij uit het bestuur, maar bleef wel schieten. Daar
stopte hij in 1987 mee. Bertus Berenpas is het enige ere-lid van de schietvereniging. De heer D. J. Pardijs is
eveneens een lid van het 'eerste uur'.
En nog steeds staat hij wekelijks zijn
'mannetje'. Hij maakt vanaf 1976
deel uit van het bestuur en is hij de
competitieleider van de vereniging.
Ook heeft Dick Pardijs jarenlang bestuursfunkties bij de plaatselijke mo-

torclub 'De Graafschaprijders' vervuld. Beide heren hebben zich wat de
schietverengiging 'De Wildenborch'
betreft ook verdienstelijk gemaakt
voor het verkrijgen van een schietbaan met vier banen. Deze werd begin
jaren zeventig gerealiseerd. Ook hebben zij veel tijd gestoken in het verkrijgen van de akkomodatie die in
1976 in gebruik werd genomen. Niet
alleen een schietkelder maar ook 'bovenvertrekken' waar onder meer een
vergaderruimte, keukenruimte en toiletten te vinden zijn.

naaren van het industrieterrein, maar
ook al het verkeer richting Ruurlo en
achterland. Weg rustige landweg,
daarvoor in de plaats nog een rondweg. Een doorsnijding van het landschap, nog meer verkeerslawaai,
onrust en onveiligheid op het platteland (langs deze weg fietsen de kinderen naar het zwembad).

voor vrachtverkeer', hou de weg smal
en laat dit deel vanhet buitengebied
met rust.
Petra 6 > / k , Almenseweg 53

Dit allemaal t.b.v. het industrieterrein.
Is er nou werkelijk zoveel industrie en
verkeersbeweging van en naar het industrieterrein dat er nog zo'n weg
moet komen? Moet er opnieuw een
aanslag op het landschap worden gepleegd, terwijl er nog geen kilometer
verderop een rondweg ligt met alle offers en kosten van dien? Nodig voor
de infrastruktuur? Nederland is al
grotendeels geasfalteerd. Er wordt in
de programma's gesproken over milieu en leefbaarheid! Rekening houden met het buitengebied! Aarde voor
de volgende generatie leefbaar houden! Aandacht voor natuur en landschap! Hoe valt dit te rijmen met zo'n
weg.

Op 21 feWRri kwam dhr. Bax vertellen over de Mettray uit Eefde, waar
moeilijk opvoedbare jongeren worden opgevangen.
Op 7 maart komt men weer bij elkaar
voor het maken van lampekapjes.

Draai het eens om: zet voor de Oude
Zutphenseweg een bord 'verboden

Vrouwenclub
Medli

Plattelandsvrouwen
De Plattelandsvrouwen hebben bezoek gehad van de 'vers-toppers', te
weten bakker van Asselt, slager Vlogman en groenteman Huitink. Zij lieten een dia-serie over hun bedrijf zien
en bovendien trakteerden zij de dames op diverse lekkernijen. De Plattelandsvrouwen lieten zich evenmin
onbetuigd en boden de sprekers elk
een flesje wijn aan. Woensdag 23
maart staat de volgende bijeenkomst
op het programma.

Receptie 40-jarig bestaan schietvereniging ' Wildenborch':

'Is vereniging bang voor het zwakke
geslacht?'
De woorden van de heer F. Kasteel, voorzitter van de overkoepelende
schietvereniging 'Oost Gelderland', die zich afvroeg of de jubilerende vereniging 'De Wildenborch' wellicht bang is voor het zwakke geslacht, omdat de club geen vrouwelijke leden telt, gaf de rest van de sprekers aanleiding daarover ook hun zegje te doen tijdens de receptie de de schietvereniging zaterdag ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan in Hotel Bakker gaf.
Voorzitter Jan Luimes had pas nog
een vrouw zien schieten en helemaal
niet slecht. 'Wellicht dat onze vereniging in de toekomst versterkt wordt
met de komst van vrouwen', zo zei
hij. Mevrouw Kornegoor, voorzitter
van de Vrouwengroep in het buurtschap Wildenborch kwam duidelijk
op voor het 'Zwakke geslacht'. Wij
hebben een hele goeie vrouwenvereniging zo sprak zij in haar hoedanigheid als 'buurt' van de schietvereniging. 'Wij maken allebei gebruik van
de Kapel. Jullie zitten onder de grond,
in de schietkelder, wij er boven, aldus
mevrouw Kornegoor die een geschenk onder couvert aanbood.
Een drukke dag voor burgemeester
Kamerling en wethouder Aartsen die

zich deze zaterdag van de ene receptie
(schietvereniging) naar de andere receptie (rijvereniging) moesten spoeden. Burgemeester Kamerling ging
onder meer in op de Koninklijke onderscheidingen die de leden Bertus
Berenpas en Dick Pardijs vrijdag jl.
ten deel zijn gevallen. Kamerling benadrukte dat de akkomodatie van de
jubilerende vereniging geheel zonder
subsidie van de gemeente tot stand is
gekomen. 'Een hele prestatie, U doet
alles zelf. Dat geeft aan welke goeie
plaats uw vereniging binnen de Vordense gemeenschap inneemt', aldus
burgemeester Kamerling die een enveloppe met inhoud aanbood. De heer
F. Kasteel noemde de schietvereniging een gezellige club met veel hu-

De wereldgebedsdag wordt dit jaar
gehouden in de Christus Koning kerk
op vrijdagavond 4 maart. Het thema is
'Ga, zie en handel', verwerkt in een liturgie, geschreven door Palestijnse
Christenvrouwen. Hierin wordt niet
alleen aandacht gevraagd voor hun
specifieke nood, maar ook voor het
lijden en de verscheurdheid op vele
andere plaatsen in de wereld. Men
hoopt op deze manier, wederom wereldwijd te kunnen en willen bidden
met en voor alle vrouwen in het midden-oosten en elders in de wereld, die
werken aan de vrede. Komt u ook op 4
maart, het is een zaak van ons allen,
die zich Christenen noemen.

Rolskicursus
Martin Pater uit Vorden n^fc het plan
opgevat om in de krokusvzrcantie lessen in rolskiën te gaan verzorgen. Dit
onder deskundige leiding van een instrukteur. De schooljeugd kan terecht
op maandag 7 maart, ^»nsdag 9
maart en zaterdag 12 maa^Men kan
zich opgeven onder telnr. 057522701. In april wordt een cursus voor
volwassenen gegeven.

Jong Gelre
In het kader van het aspirant-jongerenwerk organiseert Jong Gelre voor
jongeren van 12-16 jaar een discoavond. Deze wordt gehouden in het
Dorpscentrum.

(De heuse is aan u bij HCI)

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

Aldi-markt

Geslaagd

Vorden heeft er een supermarkt bij.
Dezer dagen werd aan de Zutphenseweg een Aldi markt geopend. Een
winkelketen die bekend staat om zijn
lage prijzen. Dit vanwege het feit dat
de artikelen in originele fabrieksverpakking op de bestemde plaats in de
winkel worden gezet. De dozen worden open gesneden en de klanten kunnen zich bedienen. De opening ging
niet onopgemerkt voorbij, vele Vordenaren kwamen een kijkje nemen in
deze zelfbedieningszaak op het voormalige Gems-terrein, Vooral Vordense huisvrouwen hielden zich bezig
met het vergelijken van prijzen die elders in het dorp en in de regio gehanteerd worden. De Aldi-winkel beschikt aan de achterzijde over ruime
parkeergelegenheid.

Voor het diploma M.B.A. van de Ned.
Ass. voor Praktijkexamens slaagde de
heer Gerko Brummelman. Voor boekhouden slaagde mevrouw Rita van
den Barg. Zij werden opgeleid door
de heer Luichies te Gorssel.

Brievenbus
verwijderd
PTT Post BV zal in de week van 28
maart t/m 2 april 1994 de brievenbus
bij de Ruurloseweg 45 verwijderen.
Uit onderzoek is gebleken dat er weinig gebruik wordt gemaakt van de
brievenbus aan de Ruurloseweg 45 en
dat er binnen korte afstand nog een
andere brievenbus staat.

Tijdens receptie 60 jarig bestaan 'De Graafschap':

Burgemeester Kamerling:
'U kunt gaan bouwen'!!!
'De provincie Gelderland heeft uw plannen goedgekeurd. Er kan dus gebouwd worden. Voor de nadere invulling van de plannen kunt u kontakt
opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ordening. Echter, er kan nog één
bezwaarschrift binnenkomen. Ik verwacht evenwel niet dat er nog roet in
het eten gegooid wordt', aldus Burgemeester Kamerling, zaterdag tijdens
de receptie van de L.R. en P.C. 'De Graafschap'. Dit ter gelegenheid van
het 60 jarig bestaan van de vereniging.

De woorden van de burgemeester
werden door de aanwezigen in de zaal
mor, die in de schietbond 'Oost Gel- van het 'Pantoffeltje' met gul applaus
derland' in alle klassen is vertegen- onderstreept. De akkomodatie van
woordigd. 'Wij kijken nu al uit naar 'De Graafschap' aan de Hamelandhet concours dat u in het najaar gaat weg laat al jarenlang te wensen over.
organiseren, aldus Kasteel.
In feite is het niets meer dan een oude
Namens de Oranjevereniging in de salon wagen! Nu de plannen zo goed
Wildenborch en de toneelvereniging als zeker zijn goedgekeurd zal 'De
T. A. O. bood R. G. Mennink zijn ge- Graafschap' nog dit jaar beginnen
lukwensen aan. Ook deze twee vere- met de bouw van een beter onderkonigingen maken gebruik van de Ka- men. Burgemeester Kamerling zei
pel. 'We hebben elkaar in de Wilden- verder nog dat de ruiters van 'De
borch hard nodig. Dat gevoel is nog Graafschap' uitstekend in het landsterker geworden toen de school dicht schap passen. Het bestuur adviseerde
ging, aldus Mennink die nog een hij 'Houdt de teugels strak'. De begoeie toekomst voor de schietvereni- scheiden attentie die hij de club naging voorzag. 'Petje af, voor jullie al- mens het gemeentebestuur overhanlemaal', aldus Mennink die ook nog digde liet Kamerling vergezeld gaan
even inging op de koninklijke onder- met de woorden 'Zie het maar als een
scheidingen van de heren Berenpas en soort eerste steen voor het nieuwe gePardijs.
bouw'.
Het Stichtingsbestuur van de Kapel
werd vertegenwoordigd door Martin
Kornegoor. Ook uit zijn mond lovende woorden voor de jubilerende vereniging.

Gaat uw nieuwe
keuken ƒ2500,- of
en

Later op de receptie bood Wim Ruiterkamp namens de ponykring 'Achterhoek Noord' ook een geschenk onder couvert aan. 'Daar kun je alvast
twee vensterbanken voor kopen', zo

adviseerde hij. Namens de Gelderse
Bond en de paardenkring 'Berkelstreek' werd het woord gevoerd door
de heer T. Slot. 'Tijden zijn veranderd. Vroeger was het werkpaard tevens het paard waar de sport mee
werd bedreven. Tegenwoordig werkt
u zelf voor het paard', zo grapte hij.
Hij ging nog even in op de tijd dat 'De
Graafschap' veel demonstraties gaf
om de sport te promoten. 'Dan moest
er hooi en voer worden meegenomen', zo zei hij. Johan Norde, oudvoorzitter van de vereniging noemde
de paardesport een volwaardige
volkssport die hij in samenhang
bracht met de openlucht recreatie.
'Zorg er voor dat met het oog op de
toekomst van de paardesport, er goed
overleg blijft met de landgoedeigenaren', aldus Norde. Edwin Klokman,
instrukteur van de vereniging hoopte
dat 'De Graafschap' bij de dit jaar te
houden kampioenschappen beter uit
de bus zal komen dan het afgelopen
jaar. Hij bood de vereniging een
prachtige wedstrijdbel aan.

Zoals bekend mag 'De Graafschap'
ter gelegenheid van haar 60 jarig bestaan op 19 en 20 augustus de Gelderse kampioenschappen organiseren.
Het seizoen begint trouwens ook in
Vorden. Op 16 en 17 april organiseert
de Vordense rijvereniging nl. het eerste concours hippique in de regio.
Voorzitter Wim Lenselink memoreerde in zijn toespraak de funktie van
zijn vereniging binnen de gemeenschap. 'Het is beslist geen elitaire vereniging', zo sprak hij. Tot slot werden
alle sprekers bedankt door Ton Rutting, voorzitter van de jubileumcommissie. Tijdens de receptie werden de
aanwezigen in de gelegenheid gesteld
een foto en video-expositie over 60
jaar 'De Graafschap' te bekijken.
Bij de op zaterdag 26 februari gehouden feestavond ter gelegenheid van
het 60-jarig bestaan van de vereniging
werd ook bekend gemaakt, wie in het
afgelopen jaar de meest succesvolle
ruiter/amazone op wedstrijden en
concours hippiques is geweest. Amazone van het jaar werd Inge Regeling,
die een aantal andere amazones een
neuslengte in punten voorbleef.
Bij de op zondag 27 februari gehouden indoordressuurwedstrijden in Lochem behaalde Heidi Vruggink met
haar pony Danny de Ie plaats in de
klasse M2-dressuur met 123 punten.

Topformatie The Spikes' in
De Woage
De nieuwe Belgische topformatie
genaamd 'The Spikes' komen zaterdag 5 maart a.s. voor het eerst in
bar-dancing 'De Woage' te H al Ie.
Het zijn muzikanten die hun muzikale
vak zeer goed verstaan. 'The Spikes'
is een allround orkest met een repertoire bestaande uit de beste covers uit
de Top-40, en de bekendste nummers
van de Top-100. Alle leden van 'The
Spikes' zijn zo ongeveer dag en nacht
in de weer en dat is dan ook goed te
zien, en te horen. 'The Spikes' zorgen
voor de nodige entertainment met humor, en laten u geen minuut van het
optreden met rust. De band heeft grote vergelijkingen met de voor De
Woage bekende topper La-Vita. De
echte kenners weten wat hen dan te
wachten staat, professionele zang, en
een grote dosis aan humor. The Spikes bezitten een perfecte geluidsinstallatie. Een zeer uitgebreide lichtshow zorgt voor het showelement.
Kortom, al de gewenste ingrediënten
zijn aanwezig om een nieuwe supergroep te presenteren.

Duo Penottie in de
Ken-ie-die zaal
Ook in de Ken-ie-die zaal wordt deze
week een geheel nieuwe groep gepresenteerd, het is de drieman sterke formatie, 'Duo Penottie'. Dit duo zorgt
op zaterdag 5 maart aanstaande voor
een ware happening in de Ken-ie-die
zaal. Veel lekkere meezingers, waaronder natuurlijk Nederlandstalige
muziek zullen aan uw oren voorbijkomen. Naast de Ken-ie-die zaal zijn er
nog veel meer mogelijkheden in uitgaanscentrum 'De Woage'. ledere zaterdag spelen er twee live-orkesten, er
zijn vier discotheken, en wil je even
bijkomen, dan doe je dat lekker in het
Hollandse kroegje "tFleske'.
Ook voor vervoer van en naar uitgaanscentrum 'De Woage' hoeft u het
niet te laten. ledere zaterdag rijden er
vele discobussen van en naar 'De
Woage'.
Wil je graag informatie over de discobussen, dan kun je bellen met de infolijn: 08343-1232.

Vereniging Nederlandse
Landgoed- en
Kasteel-Campings (LKC)
kampeerder/huurder veilig te stellen.
Met de grote verscheidenheid in opzet
trekt de LKC veel mensen: naast de
algemene kampeerterreinen zijn er
natuurkampeerplaatsen (alleen voor
kampeerbewijshouders),
terreinen
met vakantiehuisjes, verbouwde boerderijtjes, groepsruimten en trekkershutten. De terreinen van de LKC zijn
Het doel van de LKC spreekt de land- zeer verschillend. Ze variëren van
goedeigenaar, maar vooral ook de comfortabel tot primitief. Zowel de
kampeerder, de huurder van een va- ruige kampeerder als de meer op comkantiehuisje bijzonder aan: het kam- fort gestelde recreant vindt accommoperen/verblijven op of bij particuliere datie van zijn gading. Op sommige
landgoederen, kastelen en buiten- landgoederen is zelfs een kampvuurplaatsen, waarbij rust, ruimte en sfeer plaats aanwezig. Begin dit jaar werd
hoog in het vaandel staan. Op plaat- de LKC verrijkt met Landgoed 'De
sen waar men als toerist gewoonlijk Hoevens' in Alphen, een rustiek landniet komt, mogen de gasten vrij wan- goed van 183 ha. Op het kampeerbedelen ~en genieten van prachtig na- wijsterrein van l ha (met goede sanituurschoon en de aparte bekoring van taire voorzieningen) kunt u rustig en
historische gebouwen. Voor de mees- ruim kamperen in het Brabants landte landgoedeigenaren vormt het in het schap.
landgoed geïntegreerde recreatiebe- Aangezien is gebleken dat velen een
drijf een belangrijke bijdrage tot de verblijf op een particulier landgoed
instandhouding van het historisch associëren met 'werken', nog even de
volgende geruststelling: bij de LKC
pand/landgoed.
Onze 21 terreinen onderscheiden zich gaat het slechts om één aspect: ontvan andere recreatieterreinen door de spanning!
boeiende veelzijdigheid, landschap- De LKC wordt al jaren in haar beleid
pelijke eigenheid, natuurwaarde en in en ook financieel gesteund door een
veel gevallen het cultuur-historische omvangrijke groep begunstigers. Zij
karakter van het landgoed. De terrein- betalen een jaarlijkse bijdrage, woren moeten aan zekere statutaire voor- den betrokken bij de vereniging door
waarden voldoen, zowel wat ligging regelmatige informatie, kunnen jaarals inrichting betreft en moeten liggen lijks deelnemen aan een gezamenlijk
op aaneengesloten natuurterreinen kampeerweekend en genieten van
van minimaal 25 ha en/of kastelen of kortingen op de kampeertarieven in
oude buitenplaatsen of op een particu- voor- en naseizoen. Dit betekent niet
lier grondbezit met historische of dat men begunstiger moet worden om
landschappelijke waarde. De eige- op de LKC-terreinen te verblijven: ienaar van zo'n landgoed moet een dereen is welkom!
overwegende invloed op de exploitatie uitoefenen. Zijn beleid is er op ge- De vereniging geeft jaarlijks een folricht, dat zijn landgoed niet door re- der uit met beknopte en een gids met
creatievormen als overvolle cam- completere informatie over de aangepings, pretparken e.d. wordt aange- sloten terreinen. De gids, met actuele
tast. Hij zal streven de belangen van opgave van de tarieven, kan worden
de rust, ruimte en sfeer zoekende besteld: tel. 055-558844.
Op 4 september 1970, al bijna vijfentwintig jaar geleden, staken een
paar enthousiaste landgoedeigenaren de koppen bij elkaar en richtten
de Vereniging Nederlandse Landgoed- en Kasteel-Campings (LKC)
op. Zij stelden hun particuliere bezittingen open voor recreanten.

Informatie-avond
'Arbeidsongeschiktheid en
pensioen'
Administratie- en Belastingkantoor
Klein Lebbink te Vorden organiseert
een informatie-avond en wel op donderdag 3 maart a.s. in het Dorpscentrum te Vorden.
Het blijkt dat bij veel mensen nog grote onduidelijkheid bestaat over 'arbeidsongeschiktheid en pensioen'.
Om iedereen nader te informeren over
de gevolgen ervan en de (on)mogelijkheden daarbij hebben wij ervaren
adviseurs uitgenodigd om de problematiek vanuit de praktijk stap voor
stap te behandelen. Uiteraard is men
ook in de gelegenheid tot het stellen
van diverse vragen daarover of tot het
voeren van een persoonlijk gesprek.
Om een indruk te krijgen van het aantal mensen dat deze informatie-avond
zal bezoeken en voor het tijdig reserveren van voldoende ruimte verzoeken wij U beleefd om even telefonisch aan te melden. Tel. 1455.

Puzzelen op een
tandem
Nu het voorjaar weer aanbreekt denkt
men weer aan fietsen, buitenontspanning. Party-restaurant 'de Smid' in de
Keyenborg organiseert vanaf heden
puzzeltochten op een tandem. De tandems staan weer klaar, de puzzelrit is
uitgezet, het plezier is aan u. Zeer geschikt voor verenigingen, clubs of
personeelsavonden vanaf 25 personen. Voor inlichtingen tel. 057531293 (zie ook de advertenties).

Elly en Kikkert in
Vorden
Het is de Evangelisatiecommissie van
de Hervormde en Gereformeerde
Kerk gelukt om het duo Elly en Rikkert te 'strikken' om in de voorjaarsvakantie op te treden in Vorden. Men
kent ze misschien ook wel van de T. V.
Samen met de muzikanten Peter van
Essen en Jan Borger brengen ze vrolijke liedjes met een boodschap voor
jong en oud. Echt iedereen is van harte welkom op 10 maart in de Dorpskerk! Voor info: 05752-1060

Vrijdag 4 maart in de Herberg:

New Livin' Blues
Livin' Blues is een groep met geschiedenis; reeds in de jaren zeventig
maakten ze vijf succesvolle Ip's en
drie hitsingles, waarvan Wang Dang
Doodle en Lb. Boogie nog regelmatig
op de radio te horen zijn. Hun live-reputatie was zowel binnen als buiten
Nederland groot. In 1975 gingen ze
uit elkaar totdat enkele jaren geleden
zanger Niko Christiansen de draad
weer oppakte en de groep een nieuw
jasje gaf. De stijl is nog steeds verrassend en laat zich niet passen in een
nauw keurslijf van traditionele blues.
Zo worden funky ritmes afgewisseld
met harde, rock-achtige nummers en
een paar fantastisch mooie langzame
blues songs. Deze New Livin' Blues
heeft al meerdere toernees in Duitsland gemaakt, met enkele grote bluesfestivals in o.a. Berlijn, Hamburg en
Schweinfurt, waar de Duitse televisie
aanwezig was. Momenteel wordt aan
de nieuwe CD gewerkt, ondertussen
treedt de band ook uitgebreid op. New
Livin' Blues is zonder twijfel één van
de spannendste en meest uitgesproken rocksteady blues acts van Nederland. De huidige lin-up is als volgt:
Niko Christiansen: Altijd herkenbaar
aan zijn heel eigen stemgeluid en
daarnaast uitgegroeid tot een van de
betere saxofonisten die ons land rijk
is. 'Lucky Luke' Fenderboy: Tegenwoordig evenwel de voorkeur gevend
aan een 'Gibson'sound is één van de
nieuwe gitaarhelden in Nederland.
Zowel zijn solo's als zijn begeleiding
zijn fenomenaal. Jean Lebeurre: Een
veelzijdig bassist, die de donkere solide basis legt voor deze energieke
band. El 'Hammer' Smith: Zoals de
naam suggereert zorgt El voor een
keiharde stuwende drummotor, die
echter door zijn ervaring met vele bekende funk en latin-jazzgroepen
(Nippy Noya Band, Delrose en American Gipsy) een swingende moderne
'groove' aan de muziek geeft. Deze
band brengt een geheel nieuwe bluessound op de planken. Door de poweren de funk-invloeden zal de band bij
menigeen lang in het geheugen gegrift blijven.
In het voorprogramma:
The Ka^njarnmer Kidz
Volg het nieuwe avontuur van onze
vier helden uit het oosten! Ook deze
keer moeten Razende Robert, de Bikkelharde Broeders Rob en Joep en de
Tomeloo^keergaande Torn zien af te
rekenen nWhun doodsvijanden Verveling, Bronwater en Slechte Smaak.
Zal het fantastische Viertal er in slagen hun belangrijke missie vóór sluitingstijd te voltooien? Met welke geheimzinnige nieuwe wapens hebben
zij hun Rocketbilly uitgerust? Zullen
onze vrienden de wereld nogmaals
voorde ondergang kunnen behoeden?
Of is het al te laat... Kijk naar deze superspannende aflevering van The
Katzenjammer Kidz (zie advertentie
'De Herberg').

ACTIE
'ZUINIG
STOKEN'

Volg kritisch uw gasverbruik door
wekelijks de meterstand te noteren
en uw verbruik (hoe lager, hoe
beter) te vergelijken met uw streefverbruik. Hou 't bij op de GAMOGmeterkaart.
Tabel voor de week van: maandag
21 febr. t/m zondag 27 febr. 1994.
Bij een
jaarverbruik
van:

800 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 m 3
3900 m3
4200 m3
4500 m3
5000 m3
5500 m3
6000 m3

hoort een
streefverbruik voor
de afgelopen week
van:

33 m3
41 m3
50 m3
58 m3
66 m3
75 m3
83 m3
91 m3

99 m 3
108 m3

116 m3
124 m3
137 m3
149 m3
162 m3
174 m3
186 m3
207 m3
228 m3'
249 m3

en een
totaal
streefverbruik sinds
31-10-'93
van:
473 m3
591 m3
709 m3
827 m3
948 m3
1064 m3
1182 m3
1299 m3
1418 m3
1537 m3
1656 m3
1774 m3
1949 m3
2128 m3
2304 m3
2484 m3
2660 m3
2954 m3
3252 m3
3545 m3

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

Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen met één
van onze rayonkantoren:
BORCULO
: 05457 7 44 44
DOETINCHEM
: 08340 - 2 65 51
WINTERSWIJK
: 0 5 4 3 0 - 1 2 2 12
ZEVENAAR
: 08360 - 2 39 47
ZUTPHEN
: 05750 - 4 24 24

Volle VbaltoernOOi
Zoals elk jaar organiseert volleybalvereniging 'De Veldhoek' weer een
toernooi voor straat-, buurt-, vereniging-, familie- en bedrijfsteams uit
De Veldhoek en omstreken. Datum:
zondag 17 april 1994 in Sportcomplex 'De Veldhoek'. Er kunnen max.
21 teams deelnemen. Deelnemers
dienen zich aan de volgende regels te
houden: ieder team bestaat uit min. 7
personen; er mogen max. 2 competitiespelers meedoen; er mogen max. 3
heren in het veld zijn opgesteld; minimale leeftijd: 16 jaar.
Belangstellenden kunnen zich vóór
14 maart a.s. opgeven bij: Bennie
Hebbink, tel. 05753-7216 of Anita
Assink,tel.05736-1452.

Wonen

°P Natuur bij fa. Pieterse:

Eigenschappen van kokos en
sisal
ATMOSFEER
Natuurvezels als kokos en sisal zijn
hygroscopische vezels wat betekent
dat ze in de lucht overvloedig aanwezig vocht onttrekken en dit in de vezel
opnemen terwijl wanneer de omgeving droger wordt ze dit dan weer aan
de lucht afstaan. Deze opname en afgave van vocht heeft echter ook een
krimp of rek van de vloerbedekking
tot gevolg vooral wanneer deze los is
gelegd. Vandaar het advies om deze
vloerbedekkingen altijd in zijn geheel
te verlijmen.

ELEKTROSTATICITEIT
Natuurvezels kunnen zich vanuit hun
oorsprong niet elektrostatisch opladen en deze eigenschap gaat ook
nooit verloren. Dus het bekende deurIedereen moet bijna dagelijks rekenen. klinkeffect kan door deze vloerbedekVoor mensen die hier moeite mee heb- kingen niet optreden.
ben, organiseert Studiehuis Oost-Gelderland, erkende instelling voor basis- ONTVLAMBAARHEID
educatie, een cursus basisrekenen. In Natuurvezels zijn van huis uit zeer
deze cursus basisrekenen komen de moeilijk ontvlambaar (Klasse BI
volgende vaardigheden aan de orde: DIN 4102). Brandende sigaretten of
vonken uit een open haard kunnen dus
— rekenen met geld
- boodschappen doen, geld geven en een kokos- of sisaltapijt niet in brand
zetten.
terug krijgen
— bij % korting kunnen uitrekenen
hoeveel werkelijk betaald moet WARMTE-ISOLATIE
Natuurvezels in hun totaliteit, dus ook
worden
kokos
en sisal, zijn opgebouwd uit
— het bijhouden van een huishoudmet lucht gevulde cellen. Hierdoor
boekje
— kunnen werken met een centime- garanderen ze een zeer goed isolerend
ter, rolmaat, weegschaal, maatbeker vermogen (kijk bv. maar naar wol).
— het kunnen rekenen met een reken- Dit is vooral voor het dagelijks gebruik van grote betekenis aangezien
machine
men zich met warme voeten een stuk
— het lezen van tabellen
— het kunnen berekenen van de hoe- prettiger voelt. De natuurlatexrug onveelheden materiaal voor een kar- der kokos- en sisalvloerbedekking
wei (behangen, vloerbedekking leggen).
De cursus wordt gegeven op donderdagavonden. De cursusplaats is afhankelijk van de deelnemers in Neede,
Ruurlo, Borculo of Eibergen. Start van
de cursus 17 maart 1994.

Rekenen

Kennismaken met wiskunde

verhoogt deze isolatiewaarde echter
nog eens extra!
GELUIDDEMPING
Door hun onregelmatige struktuur en
luchtige vezelbinding voldoen kokosen sisalvloerbedekkingen aan een uitstekende geluiddemping.
ELASTICITEIT
Kokos- en sisalvezels zijn hoog elastisch. De gesponnen garens en hun
verwerking tot vloerbedekkingen in
weefbindingen zorgen ervoor dat
'pletten' of een 'loop' in de tapijten
bijna niet mogelijk zijn!
LICHTECHTHEID
Geverfde kokos- en sisalgarens vormden lange tijd een probleem vanwege
hun geringe lichtechtheid. Inmiddels
is het echter mogelijk door moderne
verftechnieken een lichtechtheidswaarde tot een 7 te bereiken. Afhankelijk van de lichtintensiteit zullen
zowel kokos-sisalvezels dus kunnen
verkleuren en wordt hierop geen garantie gegeven.
OPTIEK
Aangezien natuurvezels als kokos en
sisal in verband met hun herkomst nu
eenmaal niet gelijkmatig gesponnen
kunnen worden hebben vloerbedekkingen van deze grondstoffen automatisch een zekere onregelmatige
struktuur. Dat vloerbedekkingen van
kokos en sisal toenemend ook in modernere kleuren aangeboden worden
verhoogt het nog eens de charme van
dit bijzondere natuurprodukt!
De fa. Pieterse in Warnsveld geeft
gaarne meer informatie (zie advertentie).

Julie Miller, Twice en Nina
Astrom in maart op tournee

Uw kinderen zitten op de^Püdelbare
school en u wilt begrijpen wat zij bij
wiskunde leren. U heeft wiskunde nodig voor uw vak of opleiding. U heeft
nooit wiskunde gehad en u zou de toepassingen van de wiskundtfkag beter
willen begrijpen. U wilt gewoon weten
of u een 'wiskundeknobbel' heeft.
Allemaal redenen om u verder te
oriënteren op het gebied van de wiskunde. Bij Studiehuis Oost-Gelderland, erkende instelling voor basiseducatie, is dit mogelijk. De cursus 'kennismaken met wiskunde' geeft u meer inzicht in de elementaire kennis van de
wiskunde. Daarnaast leert u vaardigheden om deze kennis in de praktijk van
alledag toe te passen. In de cursus kunnen de volgende wiskundige elementen aan bod komen:
— grafieken lezen en maken
— coördinaten
— eerste- en tweedegraads functies
•^vergelijkingen)
— statistiek
— de stelling van Pythagoras
— verzamelingen
- kwadraten en wortelgetallen
— hoeken en graden
— haakjes en boogjes
De cursus duurt 20 weken en zal gegeven worden op de woensdagmorgen.
De cursusplaats is afhankelijk van de
deelname in Neede of een der omliggende gemeenten. Start 23 maart 1994.
Voor inlichtingen en opgaven van
beide cursussen: Studiehuis Oost-Gelderland, Prins Hendrikstraat 34a, 7001
G L Doetinchem, telefoon 0834042343 of lokatie Neede, Nieuwstraat
23, 7161 DM Neede, telefoon 0545092992.

Prijswinnaars
De totaallijst van de tien prijswinnaars van een discman in het kader
van de wedstrijd bij de actie Zuinig
Stoken/Zuinig Aan in de regio Oost is
bekend. De goede oplossing van de
rebus is: Energiebesparende maatregelen.
De prijswinnaars hebben hun prijs
reeds thuis ontvangen, het zijn:
M. Steenmeyer, Meyersweg 5, Neede; J. Brinkmans, Morsmanshof 50,
Borculo; H. Schel, G. v. Prinstererstraat 84, Zelhem; J. Derksen, Wijnbergseweg 156, Doetinchem; J. Penterman, Clarissenstraat 4, Lichtenvoorde; D. Roerdink, Schralenstein
2-A, Groenlo; J. de Meyer, Sellersmaat 41, Zevenaar; D. Kaal-Evers,
Grindstraat 14, Wehl; A. Fukkink,
Breegraven 104, Warnsveld; A. van
Bremen, Het Hoge 54, Vorden.

Vanaf 17 tot en met 26 maart treedt
de Amerikaanse zangeres Julie
Miller samen met het Nederlandse
duo Twice en de Finse zangeres
Nina Aström op in acht plaatsen in
ons land. 25 Maart wordt in Doetinchem in de gereformeerde kerk aan
de Meesterstraat 4 een concert gehouden met internationaal bekende
artiesten. Julie Miller en Nina
Aström zullen optreden met het nederlandse duo Twice.
Julie Miller is bekend van haar optredens in het verleden op de E.O. Jongerendag, het Flevo Totaal Festival en
de concerten die zij heeft gegeven.
Tot op heden maakte zij vier
CD's waarvan met name nummers
als: 'How Could You Say No', 'Sick
Of Sex' en 'What Would Jesus Do'
bekend zijn. Julie zal samen met haar
echtgenoot Buddy een 'unplugged'
optreden verzorgen hierin bijgestaan
door Nina Aström en Twice. Nina

Aström was eerder te zien in ons land
tijdens concerten van Phil Keaggy,
John Michael Talbot en het laatste
Spoor 7 Festival in Veenendaal. In
1993 was zij driemaal op TV te zien
en in de afgelopen week was zij in ons
land voor opnamen met het Metropole Orkest van het E.O. radioprogramma 'Gospel Podium'. Haar nieuwste
CD 'A Matter Of Time' verschijnt op
het Engelse Nelson Word-label en
wordt in februari in ons land uitgebracht.
Het duo Twice is afkomstig uit Vriezenveen en geniet dankzij de vele
concerten die zij geven landelijke bekendheid. In oktober 1992 vervulde
het tweetal op verdienstelijke wijze
de rol van openingsact tijdens de Kenny Marks-tounee. Na de release van
'Love is more...' is Twice bezig met
de voorbereiding van de tweede CD
die rond de 'A Matter Of Time'-tour
zal worden uitgebracht.

• Voetreflexologie
• Slickbadbehandeling
• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsentherapie
• Spataderbehandeling
• Zonnebank
• Sauna

HOTEL WITKAMP Laren

You '11 be

presenteert

surprised
Ouderen van Vorden
donderdag 10 maart
om 14.3 O uur
BACH'S

MATTHEUS
PASSION
in de Wehme
(zie persbericht)

New

Voor houtversnipperen
en afvoeren van snippers.
LOONBEDRIJF

Spring

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

DROGISTERIJ
TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219
Voor een
BRUINE HUIDSKLEUR
komt U naar:

1994

Zonnestudio
COLETA
m.m.v
Aanvang 21.00 uur
Disco Fire Sound Drive in Show

ZONDAG 6 MAART
MOLENWEG 43 - 7251 ED VORDEN
TEL 05752-1044

Tevens verkoop Alisun
ZONNEHEMELSen
ZONNEBANKEN.

A. HEITKONIG

Drukkerij
WEEVERS

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

Bus bestellen?

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

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

the

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

Harren bellen!
Busgrootte: 9, 20, 40, 50, 54,
58 en 63 personen.
HAVI Reizen

Zutphenseweg 8, Vorden
Tel. 2426

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

Markt 21, Zelhem
Tel. 3706

DE WERELD v,
ESSENTIO

J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Tel. 05758-1334
praktijk
\ voor
/ASRTHERAPIE®
acupressuur
reflextherapie
chakra-segmentmassage
kleurentherapie - moxa
vlinderen
psychische massage
homeopathie
A. Baars-Klootwijk,
Kruisdijk2, 7251 RL
Vorden, Tel.: 05752-3303

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.
DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen
Tel. 05750-15410

PRpVIMI

Problemen met
belastingaangiftes.
Voorkom
teleurstellingen
.——————"""""

v ^^

""""

••••••MBBBB

SPEËNVOEDER

hoge voeropname,
snelle aanvangsgroei

VAN 10.30-11.30
13.30-14.30

^^H^^^^^

Laat uw administratie en belastingaangifte
verzorgen dooreen deskundige!
Wij zijn een kantoor met ruim 40jaar ervaring,
gespecialiseerd in de dienstverlening voor het midden- en kleinbedrijf,
de agrarische sector en particulieren.

Bij ons bent u aan het juiste adres voor:
•
•
•
•
•
•

administratieverzorging
loonadministratie
jaarrekeningen
belastingzaken
bed rijf sadviezen
mineralenadministratie

GOED BEREIKBAAR
PARKEREN ACHTERZIJDE
PERFEKTE SERVICE
RESERVEREN MOGELIJK

BIGGEVOEDERPROGRAMMA

PROVISPEEN

OPEN HUIS
&
MODESHOWS

LU venals voorgaande jaren houden wij speciaal voor het invullen
van Uw belasting-aangiftebiljet extra zittingsavonden
op woensdag 2, 9,16, 23 en 30 maart van 17.30-19.30 uur.

Gaarne op telefonische afspraak.

fnodecentrum

Administratie- en Belastingadvieskantoor

Verkrijgbaar bij:
HENK BERKELAAR
Speciaalvoeders

VVichmond
Tel.:05754-1748

Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden, tel. 05752-1455
H.H. Wanders, belastingconsulent, Ottenkampweg 16
7256 BG Keijenborg, tel. 05753-3274

Lid: Ned. College voor Belastingadviseurs

ruurlo
Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo
Telefoon 05735 - 1438

DE NIEUWE MEUBELKOLLEKTIE '94 IS BINNEN

PANNEVOGEL

Ook in 1994 de nieuwste en
mooiste woonideeën.
Het assortiment meubelen en slaapkamers
van Helmink is verrassend vernieuwd. Alle
afdelingen staan weer boordevol met aktuele
woonideeën, van modern tot klassiek. Talloze
combinatiemogelijkheden, waarbij ook ruimschoots aandacht wordt geschonken aan de
kollekties tapijt en woningtextiel en bijpassende accessoires. Onze interieurspecialisten
laten u zien hoe mooi wonen kan zijn.
Ook de slaapkamerafdeling van Helmink
toont een keur aan stijlen. Klassiek, romantisch, modern... echt een afdeling om in weg
te dromen. Onze wakkere slaapadviseurs
vertellen u hier alles over de beste kwaliteitsmatrassen en bedbodems. Want een goede
service is toch wel het allerbelangrijkste.

Ook leverancier van

massieve
parketvloeren
Vakbekwame stoffeerders zorgen voor
jarenlang WOONPLEZIER!

HELMINK

meubelen

HELMINK MAAKT HET MOOIER BIJ U THUIS
Voi-den Zutphenseweg 24 Tel. 05752-1514
Ei
foorgen
J.W. Hagemanstraat3 Tel. O5454-7419O

Graag tot ziens in de

ZONDAG 6 MAART VANAF 14.00 UUR

CAFÉ- REST. -DIV. ZALEN

OPEN DAG
Er worden demonstraties gegeven
van al onze lessen,
Schrijft u op de open dag in voor
een les, dan zorgen wij voor een
interessante korting.

New Livin ' Blues
The Katzenjammer Kidz

ïndoor sport vonden
-

7251 EA Vorden

Ruurloseweg 2 -Hengelo (Gld.) (bij de kerk)
Tel. 05753-1484

Vrijdagavond 4 maart

In het voorprogramma

Burg. Galleestraat 67

PANNEVOGEL

DORPSSTRAAT 1 0 - VORDEN

Jaarverslagen

BANDEN - ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING

Drukkerij
WEEVERS

(HENGELO Gld.)
Oe goedkoopste van Nederland in alle merken en moten

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

APK keuren klaar, terwijl U wacht
Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Aanvang 21. 00 uur

- Tel. 05752-3433

mode voor
het héle gezin

e zaak staaénu al gehee^Jn Het teken van dit jaargetijde.
Vandaar fiat \\l] u van j|arte uitnodigen voor on/.e

^^

fashion

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

"OPEN HpiS DAGBN"
<>p 3, 4 e^t 5 maart a. s.
U kunt dart op uw gemak onffce nieuwe \oorjaarscoHecties van
vele bekende (en nieuwe) <|ame$-, heren- en kindèrmerken
bekijken. Natuurlijk xorgetiwif voor een aangekleed kopje
koffie en bovendien ontvangt elke klant een aardige attentie!
Wij verheugen ons u al l|et nieuws te kunnen tonen!

vsscl
burg, galleestraai 9 * varee»

mode

Prachtige truien in meerdere modellen en
vele mooie voorjaarsgeuren.
Onze normale prijs is 69.95
ALLEEN DEZE WEEK SLECHTS

Kinder
Spijkerbroeken
Een zware stonewashed denimkwaliteit.
Ze zijn er in de maten 92 t/m 1 52.
Onze normale prijs is vanaf 19.95
ALLEEN DEZE WEEK REEDS VANAF

15P«

LOOP EENS EVEN BINNEN WANT HET LOONT WEER DE MOEITE
De aanbiedingen gelden van woensdag t/m zaterdag

•KW

DERDE

CONTACT

NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEIM/WICHMOND/ KRANENBURG

JongGelre
Warnsveld75jaar

Voorzitter R. G. Mennink van Z.M. O. :

'Dat er nog minder mest op de
grond mag worden gebracht dan
het gewas nodig heeft is te gek. 70
tot 90 procent ammoniakreduktie
is onhaalbaar en absoluut niet nodig voor het milieu. Gelukkig blijkt
er in de landelijke politiek enig begrip te ontstaan. Dit mede dankzij
de praktijkgroep Laren. Wellicht
komt er in Vorden, Lochem, Ilummelo en Keppel een projektleider
ten aanzien van een gebiedsgericht
milieubeleid', aldus sprak voorzitter R. G. Mennink tijdens een goed
bezochte vergadering van de
Z.M.O.
Mennink zei verder nog dat er eerst
overwogen moet worden of de georganiseerde landbouw aan een dergelijk milieubeleid moet meewerken.
'Dit is wel afhandelijk van de voorwaarden. In ieder geval is een nauwere samenwerking met ABTB en
CBTB noodzakelijk', aldus Mennink.
Bij de bestuursverkiezing werd de

M o t o r s p o r t

Groot
deelnemersveld
trialwedstrijden
In samenwerking met de motorclub
ZAMC uit Zelhem organiseerde de
Vordense motorclub de Graafschaprijders zaterdagmiddag op het militair
oefenterrein trialwedstrijden waaraan
door 71 coureurs werd deelgenomen.
Het was de eerste wedstrijd van het
jaar 1994, die meetelt voor het trialkampioenschap van Noord en Oost.
Het aantal te berijden ronden bedroeg
4, terwijl in elke ronde een aantal nonstops waren ingebouwd. Naast de rijders uit de regio namen eveneens een
twintigtal coureurs van De Graafschaprijders deel voor hun onderlinge
wedstrijd.
De uitslagen waren als volgt:
A-Klasse: 1. Marcel Brunsveld, Lochem: 7 str.; 2. Bjorn Wisniewki, Polen: 14 str.; 3. Erik Buursema, Erm:
14 str.
B-Klasse: 1. Simon Koote, Apeldoorn: 14 str.; 2. Eibert Engelen,
Nunspeet: 28 str.; 3. Gerrit Westerink,
Nunspcet30str.
C-Klasse: l. A. Westerink, Nunspeet:

heer B. Fokkink herkozen. Het financieel verslag van mevrouw A. Arfman-Hiddink en het jaarverslag van
de heer H. G. Vrielink kon de goedkeuring van de leden wegdragen. Mevrouw Walda Schenk, werkverdeler
van de Agrarisceh bedrijfsverzorgingsdienst liet een videofilm zien
over de bedrijfsverzoriging. Als de
agrarische ondernemer wegvalt door
bv. plotselinge arbeidsongeschiktheid
kan de bedrijfsverzorger de werkzaamheden deskundig overnemen.
Leden die niet arbeidsongeschikt zijn
kunnen tegen een geringe reduktie gebruik maken van de zgn. 'gezonde
hulp'. Naast het lidmaatschap van de
C. VA. is het zaak de arbeidsongeschiktheidverzekering hierop af te
stemmen', aldus mevrouw Schenk.
Als specialistisch werk zet de bedrijfsverzorging zich in voor bv.
klauwbekappen, hef afstellen van de
kunstmeststrooier en het onder toezicht afvoeren van asbest.

3 str.; 2. S. v.d. Sluis, Arnhem 4 str.; 3.
E. Harkink, Ruurlo: 5 str.
Jeugd: l. Sven Koote, Apeldoorn: 29
str.; 2. Valerij Rooke, Apeldoorn: 39
str.; 3. Lambert Polinder, Nunspeet:
51 str.
Kabouters: l. F. Bosvelt, Zelhem: 25
str.; 2. Nienke Scheffer, Toldijk: 30
str.
Clubtrial: 1. M. Bulten, Vorden: 65
str.; 2. G. Braakhekke, Vorden: 74 str.;
3. W. Hoenink, Vorden: 75 str.
Idem jeugd: l. G. Plekkenpol, Hengelo: 94 str.; 2. G. Harkink, Lochem: 98
str.; 3. E. Harkink, Lochem: 128 str.

Leuke filmmiddag
Omdat het dan vakantie is, heeft het
Dorpscentrum op woensdag 9 maart
een filmmiddag voor de jeugd georganiseerd. Er worden twee films gedraaid. In de eerste, de bekende tekenfilm 'Dombo, het vliegende olifantje', wordt nederlands gesproken en is
daarom vooral bedoeld voor de
kleintjes. Aansluitend volgt de dwaze
rolprent 'Honey, I blew up the kids!'
die met nederlandse ondertiteling
meer geschikt is voor de wat oudere
kinderen.
Voor meer bijzonderheden zie de advertentie elders in dit blad.

Textielverven

MAART:
S WO V Open Tafel in de Wehme
iedere dag.
3 H VG dorp, Excursie
3 Bejaardenkring Dorpscentrum
4 KPO Vierakker, Wereldgebedsdag
4 H VG Wichmond,
Wereldgebedsdag
4 Jeugdhonk voor junioren,
v.v. Vorden
7 VrouwenclubMedler
7 ANBO Klootschieten vanaf de
Goldberg
8 Vrouwenraad in het Stampertje
8 Soos Kranenburg
8 Plattelandsvrouwen, Doemiddag
9 Welfare Handwerken, Wehme
10PCOB
14 ANBO Klootschieten vanaf de
Goldberg
15 NCVB-avondoverde
Wereldwinkel
15 KPO Vierakker, bloemen- en
planten verzorg ing
1 5 KPO Vorden
15 Plattelandsvrouwen, Excursie
16 HVGDorp.Paasbijeenkomst
16 H VG Wichmond, Paasviering
16 Voorjaarsbijeenkomst
Tuinkeuring in Dorpscentrum
1 7 Vrouwenraad in het Dorpscentrum
17 Ledenvergadering met lezing de
Vogelvriend in Dorpscentrum
17 Bejaardenkring Dorpscentrum
18 VrouwenclubMedler
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 VGjyichmond, middag voor
23 Welfare, voorjaarscontactmiddag
Wehme
24 ANBO Ledenbijeenkomst in het
Starnj^rtjc
24 HV<^Mldenborch,Paaswijding
25-26 Uitvoering SursumCorda
26 HSV „de Snoekbaars"
Paas(eieren) wedstrijd voor
junioren en senioren
28 ANBO Klootschieten vanaf de
Goldberg
31 Bejaardenkring Dorpscentrum,
Paasmiddag

Geslaagde toertocht
Ondanks de invallende dooi hebben
leden en bestuur van de ijsvereniging
Vorden j.l. donderdag toch nog een
toertocht kunnen organiseren. Er kon
gereden worden in de categorie 5, 10,
20, of 30 kilometer. Er namen 74 jongelui aan deel, die een dezer dagen de
verdiende medaille krijgen uitgereikt.

Jong Gelre afd. Warnsveld bestaat op
17 april a.s. 75 jaar (voorheen B.O.G.
en B.O.L.H.). Ter gelegenheid van dit
jubileum is er een geweldig feestweekend voorbereid, en wel als volgt:
men begint op vrijdag 22 april met de
revue 'old vuurwerk'. Hiervoor zijn
de beste stukjes uit oude revues uit de
kast gehaald, en aan elkaar geplakt,
met als resultaat, een geweldige
'nieuwe' revue. Na afloop is er gelegenheid om te dansen o.l.v. dansorkest 'Assorti'. Op zaterdagmiddag 23
april is er een reünie/receptie, voor
alle leden, oud-leden, en andere belangstellenden. Men zal hier laten
zien, d.m.v. o.a. foto's, een film, en
ander archiefmateriaal, wat de vereniging zoal doet, en de afgelopen 75
jaar gedaan heeft. Er wordt momenteel hard gewerkt aan een boekje dat
de vereniging door 75 jaar heen weergeeft, het boekje is deze middag te
koop. Zaterdagavond is er een feestavond gepland m.m.v. showorkest 'social-heat'! En dan last but not least!
Het absolute klapstuk van het weekend, op zondag 24 april. Een koffieconcert met Boh Foi Toch, met in het
voorprogramma de plaatselijke band
'Op Drift'. Dit alles gaat zich afspelen
in een grote feesttent, op het terrein
achter café 'De Boggelaar'. Kaarten
voor de aktiviteiten zijn te koop bij
Irma Kapper, tel. 05750-21141 of
Martin van Middelkoop, tel. 057512011.

Schrijfavond
De eerstvolgende schrijfavond is
maandag 7 maart a.s. in het Dorpscentrum, 's Avonds bent u van harte welkom om brieven over te schrijven
voor mensen, die in strijd met de mensenrechten behandeld worden. Op
deze schrijfavond ligt o.a. een brief,
gericht aan de autoritcit<^kan El Salvador. Daar woont n.l. Sffa Cristina
Chan Chan Medina. Op 18 augustus
1989 werd zij ontvoerd en sindsdien
is er niets meer van haar vernomen.
Misschien werd zij he^telachtoffer
omdat zij de situatie irflr Salvador
bekend maakte in de media, evenals
zoveel andere vakbondsmensen. Haar
vader was ook vakbondsman en werd
in 1980 door militairen vermoord.
Als u verhinderd bent op de schrijfavond te komen, dan is er ook gelegenheid om de brieven thuis over te
schrijven. U kunt ze in het Dorpscentrum gaan halen binnen de bovengenoemde tijden. Wilt u de voorbeeldbrieven thuisbezorgd krijgen, dan
verzoeken wij u vriendelijk contact
op te nemen met Ank Wallenburg, tel.
05752-2337 of voor Wichmond met
Leni Lamers, tel. 05754-1341.
Op zondag 6 maart a.s. is er in de kerken te Vorden en Wichmond weer gelgenheid om een petitielijst te ondertekenen.

Bi'j ons
in d'n Achterhook
't Gebeurt neet zo vake da'k wat wiezer wodde van die schrieveri'je in
de krante maor veurrugge wekke wel. 'k Zal ow uutleggen hoo dat
kwam.
'k Wazee den maondag d'r veur bi'j Harm Sanders veur dit of dat en too
vroog ik um zo terloops of e nog wat wis veur de krante. Harm is nameluk een van de weinuggen die mien nog wel us wat veteld wat de moeite
weerd is umme d'r un vehaal van te maakn.
'Och', zei e, 'i'jmetow schrieveri'je, dat least jao gin hond, wie kand'r
now nog plat leazen. Meschien nog un paar olden van dagen die dat van
huus uut nog kent maor wieters kö'j ut wel vegettn'. 'Dat wet ik zo net
nog neet, maor wi'j kont ut wel 's uutprebeern of t'r nog luu bunt die ut
naoleast. Daor wi'k dan ok nog wel 25 gulden onder veweddn dat zee ut
welinkiekt.'
'Hoo wi 'j dat dan anleggen?'
'Oh, dan schrief ik wel 's iets wat neet helemaols waor is. Kump t'r gin
reactie op dan krie'j van mien vief-en-twintug gulden, staot ze wel op de
echterste bene dan krieg ik vief-en-twintug gulden van ow.' Daor wol
Harm wel in metgaon.
'k Hoeven too neet zo lange te prakkezeern of te rikraon umme wat te
vinden. Zo vlak veur de raodsvekiezingen is t'r altied wel wat wao'j d'r
ene-met uut de tente kont lokken. Vandaor da'k veurrugge wekke schreve da'k de peti'je van de wetholder in den grunen wagen met peerde d'r
veur hadde ezeen koldugheid lien. In warkelukheid was de wagen van
D66 die ok 's iets van zich wollen laotn heurn.
Zoas vewacht kwam d'r van de kante van de peti'je van de wetholder gin
reactie maor van D66 wel, tot mien geluk. Die vuuln zich tekot edaon, ok
wel begriepeluk. Zee wolln rectificaotsie en die heb ze dan bi'j dezen.
Met de verontschuldugging d'r bi'j da'k eur veur mien karre heb espannen umme d'r iets an better te woddn.
En 'k bun d'r bli'j met dat zo'n jonge peti'je de moeite nemt um die oldAchterhookse taal in dizze stukskes te leazen. At ze dan wieter ok, at ze
meugt helpen bestuurn, eur beste doet dan zal ut allemaole wel goed
kommen.
En veur die vief-en-twintug gulden kope wi'j ons gebak en drank. Daor
gao'w met Harm en ziene vrouw woensdagaovund van genietn onderwiel da'w kiekt nao de tillevisie umme te zeen hoo ofte gaon is met de
raodsvekiezingen bi'j ons in d'n Achterhook.
H. Leestman.

Voorleeswedstru'd
in dialect
De dialectkringen 'Vrienden van de
Streektaal veur Lochem en Umgeving'
en 'Achterhoek en Liemers' organiseren weereen voorleeswedstrijd en wel
op zaterdagmiddag 19 maart a.s. in zalencentrum De Luifel te Ruurlo.
De deelnemers kunnen lezen in twee
categorieën nl. een verhaal uit eigen
werk of een verhaal uit niet zelf geschreven werk. ledere deelnemer mag
één verhaal lezen. De tijdsduur bedraagt per deelnemer minimaal 5 minuten en maximaal 8 minuten. Er
moet gelezen worden in haar/zijn dialect, dus het dialect uit zijn/haar woonplaats, geboorteplaats of streek. Ook
kan men een bestaand verhaal omzetten in haar/zijn dialect.
Men kan zich opgeven of informatie
verkrijgen bij de heer J.W. Smeitink,
Kastanjelaan 13, 7255 AM Hengelo
Gld., telefoon 05753-1221.

VRTC
Maandag 28 februari vond de algemene jaarvergadering plaats van de Vordense Rijwiel Toerclub de Achtkastelenrijders in Cafe-Restaurant 'De
Herberg'.
Voorzitter dhr. H. Ebbink kon een volle zaal welkom heren. Hij ging nog
even terug naar het afgelopen jaar, dat
voor de VRTC een goed jaar was, met
enkele hoogtepunten. In een vlot tempo werden de agendapunten afgewerkt en de bestuursleden gekozen en
herkozen. Het jaarprogramma voorziet de leden weer van voor elk wat
wils. Na de pauze konden de leden in
discussiegroepen zich buigen overhel
beleid van de club en andere ideeën
naar vorden brengen. Via de gespreksleiders van deze avond gaat het
bestuur zich buigen over de uitkomsten van een levendige discussie.
De VRTC kan terug zien op een geslaagde jaarvergadering.

Volleybal

Weekendrecept
Vlogman
Braadworst met spekjes
en paprika's
Bereidingstijd:
40 minuten
Benodigdheden voor
4 personen:

De meeste mensen denken bij tcxtielverven alleen aan kinder
T-shirts. Dat is echter maar één van
de vele mogelijkheden.
Denk ook eens aan blouses, sweatshirts, badjassen, pyama's, jacks etc.
voor de hele familie, zowel kinderen
als volwassenen. Behalve kledingstukken kunnen er ook tafelkleden,
tassen, sieraden, wandversiering,
schilderijen, handdoeken, speelgoed
en een keur aan cadeautjes zelf worden gemaakt. Een andere veelgehoorde misvatting is dat mensen denken
datje zelf goed moet kunnen tekenen.
Niets is minder waar! Er zijn talloze
prachtige strijkpatronen en ook uit
kleurboeken, tijdschriften, hobbybladen etc. kunnen patronen worden
overgenomen. U kunt voor meer uit-

gebreide* informatie kontakt opnemen
met de voor u dichtsbijzijnde Trichem instructrice: Anja Brummelman, Polweg lOa, Vorden, tel.
05752-1649 of Jetske Masmeijer,
Lammerhof 112, Warnsveld, tel.
05750-21139.
Bij hen kan men ook een afspraak maken voor een gratis en vrijblijvende
kennismakingsavond. Op zo'n avond
kan men allerlei voorbeelden bekijken, vragen stellen en ook zelfde verf
uitproberen. Pas daarna beslist men of
men wel of niet een cursus wil gaan
volgen.
Ook het moment waarop men eventueel verf of materialen aan wil schaffen bepaalt men zelf. Tijdens de cursus werkt men met materialen uit het
cursuspakket en met verf van de instructrice.

Benodigd keukengerei:

300 gram verse braadworst
50 gram margarine of boter
100 gram in blokjes gesneden
doorregen rookspek
2 middelgrote gesnipperde
uien
3 rode en 1 groene onorika

1 vlees- of tomatenbouillontablet
3 gepelde tomaten
2 eetlepels aardappelmeel
strooi-aroma
peper
/out

vleespan of pan met dikke bodem, mes

Bereidingswijze:
1. Verwarm de margarine in de pan on bak onder af en toe omscheppen de blokjes spek
lang/aam uit.
2. Doe de worsl in de pan en bak de worst, zonder daarin te prikken rondom mooi van kleur.
3. Voeg op het laatst de snippers ui toe en fruit die goudgeel.
4. Was de paprika's en snijd die overlangs 2 keer door. Neem de zaadlijstcn met zaad weg en
verwijder de stoeltjes. Snijd het vruchlvlecs in niet te kleine stukken.
5. Schuif de worst naar de wand van de pan; schep de stukjes paprika door de ui en schenk 4
deciliter kokjend water in de pan. Los daarin het bouillontablet op.
6. Snijd de tomaten overlangs in 8 partjes en neem daaruit de harde delen en eventueel het zaad.
Schep de stukjes tomaat door de ui met paprika.
7. Roer van het aardappelmeel met 8 eellepels koud water een papje. Neem de worst uil de pan
en bind de vloeistof in de pan met het papje. Laat dal even koken, voeg naar smaak strooiaroma, peper en zout toe.
8. Warm de worst weer in de pan op of serveer de worst met de verdere inhoud van de pan in de
saus direct in een voorvcrwarmde ondiepe schaal.

Wijntip:
Drink bij dit eenvoudige smakelijke maal een rijnwijn.
Tip van de kok:
Dien bij dit gerecht, een uitstekende combinatie van worsl, ui en paprika in een smakelijk sausje, bijvoorbeeld drooggekookle rijst, macaroni of spaghetti op.
Geef dit warme gerecht bij een broodmaaltijd met volkoren- of scsambrood.

De dames van Dash/Sorbo hebben zaterdag korte metten gemaakt met het
team van Wevo. De wedstrijd, die in
Weerselo werd gespeeld, werd met
3-0 door de Vordense dames gewonnen, waardoor het team thans op de
derde plaats prijkt.
In de eerste set had Dash het aanvankelijk moeilijk. Wevo zette Vorden op
een 12-7 achterstand. Door wilskracht slaagde Dash erin de achterstand weg te werken en zelfs met
13-15 te winnen. De thuisclub was
hierdoor danig van slag geraakt en
werd inde tweede set simpel door
Dash/Sorbo opzij gezet: 4-15. In de
derde set aanvakelijk een gelijkopgaande strijd met in de slotfase een
sterker Dash. Setstand 11-15. Eindstand 0-3.
Zaterdagmiddag speelt Dash de belangrijke thuiswedstrijd tegen P.Z.
Dynamo 3 met als inzet de tweede
plaats!

Waterpolo
5-4 nederlaag vordense dames!
De dames van Vorden '64 hebben de
competitiewedstrijd tegen DIOR op
het nippertje met 5-4 verloren. Bij de
stand 0-2, in de eerste periode, verkleinde Grietje Welleweerd tot 1-2.
Karin Rouwenhorst maakte in de
tweede periode gelijk 2-2. Daarna
nam DIOR een 2-4 voorsprong, waarna Grietje Welleweerd verkleinde tot
3-4. In de vierde periode maakte zij
gelijk 4-4. Uiteindelijk was het DIOR
dat met 4-5 aan het langste eind trok.

R.T.V.
De voorbereiding op het nieuwe wégseizoen is voorde R.T.V. renners weer
in volle gang. Afgelopen weekenden
werden door diverse renners al weer
deelgenomen aan verschillende voorjaarswedstrijden. Zo werd Peter Makkink in Doetinchem al een keer derde
en wist Rudie Peters al een tweede
plaats voor zich op te eisen.
Zondagmorgen werd er vanuit Wichmond via een omweg vertrokken naar
Exel waar de laatste voorjaarswedstrijd plaats vond. Het ging hier om
een wedstrijd over 55 km. met wel 90
renners aan de start, onder hen acht
R.T.V.'ers. Na een paar ronden werden amateurs A ingelopen, zodat er
een peleton van wel 130 man ontstond. Dit weerhield Rudie Peters
zich er niet van om in de eindsprint de
sterkste te zijn. Evert Maalderink
werd in zijn eerste wedstrijd bij de
amateurs keurig zevende. Ben Peters
nam genoegen met een veertiende
plaats. De amateurs zijn volop in training voor de zware klassiekers. Op 12
maart vind de eerste plaats en wel in
Groningen.

Sorbo
Voetbalselectie
Op maandagavond 7 maart a.s. oefent
het Sorbo elftal tegen Ratti B l op het
Ratti-veld.

Prijsvraag in Super-Vezo

'Hoe? Zo! >
8 April bij
De Herberg

De Vordense cabaretgroep 'Hoe?
Zo!' heeft de laatste tijd niet over belangstelling te klagen. Zo waren ze
eind december te gast bij Jack Spijkerman in het radioprogramma 'Spijkers met koppen'. Begin 1994 bleek
ook de TV geïnteresseerd in 'plattelandcabaret'. Van Gewest tot Gewest
schonk in de uitzending van 25 januari aandacht aan de aktiviteiten van de
groep. De tijd dat de leden van 'Hoe?
Zo!' meededen aan de culturele wedstrijden van Jong Gelre is alweer drie
jaar geleden. Intussen is een avondvullend programma gemaakt en ontstond er een cabaretprogramma met
als hoofdthema 'het platteland'. Tegenwoordig treedt de groep met grote
regelmaat ergens in de regio op. Op 8
april wordt een optreden verzorgd in
de plaats waar het allemaal begonnen
is, nl. Vorden. Op die dag wordt nl. het
podium van 'De Herberg' beklommen. Er wordt een bestaand programma gebracht, aangevuld met enkele
nieuwe 'onderdelen'. Voor informatie
en kaarten om dit optreden bij te wonen kan men bellen met Erik Knoef,
tel. 05752-2793 of André Knoef, tel.
Tijdens de Vleesweek van 23 tot en met 26 februari was er een prijsvraag: Raadt 05752-6506.
de lengte van de verse worst in centimeters. De juiste lengte was 1034 cm. Winnaar is geworden: Mevr. Hesselink, Molenweg 15 te Vorden. Zij won een heerleijke vleesschotel t.w.v. f 50,—. Voor de winnaars van de 2e tot en met de 5e
prijs ligt een heerlijke rollade klaar.

Amnesty
International

Wereldvrouwendag
KERKNIEUWS Dinsdag
8 maart zal de wereldwinkel
ook present zijn bij de 'WereldvrouIn GodsSpotlight
wendag' die door de Vrouwenraad die
Dit is het onderwerp van de jongerendienst, die zondagavond 13 maart gehouden wordt in 'Het Achterhuus'.
Hoe ziet God ons in zijn 'spotlight'?
Waarschijnlijk heel anders dan men
vermoedt. De voorganger van deze
dienst, Johan v.d. Berg, zal het aan de
hand van de Bijbel, gaan vertellen.
Hij komt uit Vorden en studeert momenteel theologie in Kampen. Verder
zal men deze avond door een muzikaal kwartet begeleid worden. Hopenlijk kunnen we veel begroeten.
Vooraf is er koffie, thee of frisdrank.
Men nodigt iedereen uit om na de
dienst nog te blijven zingen en napraten.

dag wordt georganiseerd. Deze dag
worden alle buitenlandse vrouwen die
in Vorden wonen 's middags in het
'Stampertje' van het Dorpscentrum
verwacht. Intussen hebben zich al diverse vrouwen opgegeven om iets
over het land van hun afkomst te vertellen. Deze middag zal mevrouw
Weustenenk uit Warnsveld wat over
haar kaasmakerij vertellen en wat van
de produkten laten zien. Alle vrouwen in Votden zijn op deze vrouwendag welkom.

ABTB

D2A Voorw. 3-Dash 3: 2-1; D3B Bruvoc 3-Dash 4: 3-0; D4B Bruvoe
4-Dash 5: 1-2; JC DVO 1-Dash 1:
2-1; DP Dash 2-Wik 1: 1-3; D4A
Dash 6-Wilh. 5: 3-0; HP Dash 2-Harfsen 1: 0-3; H2A Dash 3-SVS 3: 0-3;
H3B Dash 4-Olympia 3: 1-2; MA
Dash 1-Terw. 1: 3-0; JA Dash 1-Gorssel: l-3; MB Dash l-Voorw. 1:1-2.
Programma:
D4C Deventer 4-Dash 7; H rekr.A
ABS A-Dash A; D 3e div. B Dash/
Sorbo-Piet Zoomers D3; D rekr. A
Wilh.-DashA.

Voorzitter Wim Mokkink van de
ABTB deelde tijdens de jaarvergadering mede dat Josef Holtslag uit Vierakker de nieuwe voorzitter van de
Kring 'De Graafschap' is geworden.
Tijdens zijn jaaroverzicht memoreerde Mokkink de slechte bedrijfsresultaten in de biggenfokkerij en de lage
prijzen in de tuinbouw en akkerbouw.
Sekretaris A. Zents schonk in zijn verslag uitgebreid aandacht aan het 75jarig bestaan, dat de afdeling Vorden
eind vorig jaar vierde. Deze avond
konden de foto's van dit jubileum bekeken worden. Penningmeester P.
Zents meldde een batig saldo. Bij de
bestuursverkiezing werden de heren
P. Zents en H. Nijenhuis herkozen. Na
afloop vertoonde 'Kranenburgs Belang' een videofilm over het historisch festival dat in 1990 in de Kranenburg gehouden werd.

Volleybal

Socii
Afdeling volleybal
Uitslagen dames: Socii 1-Devolco 8:
3-0; DVO 4-Socii 1: 2-1; Socii
2-DVO 6: 3-0; DVO 6-Socii 2: 1-2.
Uitslagen heren: ABS 3-Socii l: 3-0.

In de openbare bibliotheek zal op 8
maart een foto-expositie worden geopend door Amnesty International,
werkgroep Vorden. Deze foto-expositie maakt deel uit van de aktie politieke moorden en 'verdwijningen', welke al vanaf september 1993 loopt. In
het kader van deze aktie voert de regio
Oost-Gelderland aktie voor de El Salvadoraanse Ara Cristina Chan Chan
Medina. Deze vakbondsaktiviste is al
sinds augustus 1989 spoorloos. Zij
staat model voor vele schendingen
van mensenrechten in El Salvador.
Door dit geval uitdrukkelijk aan de
orde te stellen wordt beoogd dat een
ander politiek klimaat ontstaat in de
landen waayrien het met de mensenrechten nie^B nauw neemt. Dit vergt
een doorlopende inspanning van Amnesty International en van iedereen
die deze doelstelling ondersteunt. Van
8 tot en met 10 maart is er tevens de
gelegenhejÉBpn handtekening te zetten op een aKdoek van 5 bij 5 meter.
De zakdoek is een symbool om alle
tranen op te vangen die vloeien bij een
politieke moord of verdwijning. Deze
zakdoek rouleert door heel Oost-Gelderland. De expositie loopt door tot
26 maart. De openingshandeling zal
worden verricht door wethouder M.
Aartsen-den Harder.

Bridgeclub B.Z.R.
Uitslagen van woensdag 23 februari.
Groep A: 1. mevr. van Burk/mevr.
Hendriks: 62,5%; 2. hr. Greidanus/Hr.
Kloosterman: 58,3%; 3. mevr. Broertjes/mevr. Gilles: 55,9%.
Groep B: 1. mevr. Krukziener/mevr.
Machiels: 62,5%; 2. mevr. v.d.
Schaaf/mevr. Vruggink: 55,4%; 3.
mevr. v.d. Vlugt/hr. Gille: 50,6%.
Elke woensdagmiddag in het Dorpscentrum ('t Stampertje). Inlichtingen
tel. 2830.

Dammen
Het eerste tiental van Dostal leed een
nipte nederlaag tegen RDG/DIO Den
Haag. Hierdoor is Dostal nog niet bevrijd van degradatiezorgen: de laatste
ronde, thuis tegen Maas van 't Hoog
uit Hengelo (Ov.) op zaterdag 12
maart, moet de beslissing brengen.
Aangezien Dostal 2 punten voor blijft
staan op de degradatiekanshebbers, is
een gelijkspel in deze wedstrijd in ieder geval voldoende. Bij verlies is het
niet meer in eigen hand.
In Den Haag kende Dostal weining
geluk. Een klokincident in de cruciale
fase bracht Den Haag op een 4-2
voorsprong, terwijl 2-4 op dat moment in de lucht hing. Daarna liep het
niet meer. Rotislav Letjinski opende
de skore door een afgemeten overwinning (0-2). Alex Klein maakte een
rekenfout in zijn goede aanvalsstand
en moest een schijf prijsgeven en later
de partij (2-2). Chris Grevers stond
eerst flink onder druk, maar zijn tegenstander pakte het niet goed aan en
kwam langzamerhand in waarschijnlijk verloren stand terecht. Na het
doen van de 50e zet, waarmee de tijdnoodfase is afgerond, verliet Grevers
de zaal voor een drankje. Toen hij terugkwam ontdekte hij dat zijn klok
nog steeds liep en de vlag inmiddels
gevallen was ! Op grond van de reglementen kon de arbiter weinig anders
dan de partij verloren verklaren voor
de Dostal-speler (4-2). Na een vrij
rustige remise van Gerrit Wassink
(5-3) werd het 7-3 door een nederlaag
van Nina Jankovskaja. Henk Grotenhuis ten Harkel bekroonde een goede
aanvalspartij. Zijn tegenstander moest
een afwikkeling nemen met wederzijds een dam, maar met goede kanden voor Grotenhuis. Door een foute
achterloop kon Grotenhuis vrij eenvoudig de dam afnemen en de winst in
ontvangst nemen (7-5). Henk Hoekman leek erg veel voordeel te hebben,
maar het leverde hem niet meer dan
remise op (8-6). Henk Ruesink stond
al snel onder druk, maar kon zich
daaraan ontworstelen. In tijdnood
moest hij een afwikkeling nemen.
Doordat hij per abuis verkeerd sloeg,
kwam hij in een verloren eindspel terecht (10-6). Johan Haijtink speelde
remise (11-7) en tenslotte wist Ben
Smeenk zijn goede partij mjakidelijk
te winnen, al had zijn tegenBRder op
het eind de remise nog in handen
(11-9).
H. Scholten-B. Smeenk 0-2 10; S. Jagram-H. Hoekman 1-17; K^bet-H.
Grotenhuis t.H. 0-2 6; F. ^^yn-N.
Jankovskaja 2-0 5; T. Bruijns-R. Letsjinski 0-2 l; F. Tholel-G. Wassink l -1
4; E. Bronstring-C. Grevers 2-0 3; J.
Lo A Foe-A. Klein 2-0 2; F. Ivens-H.
Ruesink 2-0 8; J. Riesenkamp-J. Haytinkl-19.
De stand is onderin als volgt: 10. Dostal Wegenbouw 6 punten; 11. Excelsior Den Bosch 4 punten; 12. VAD
Amsterdam 3 punten. De nummers 11
en 12 degraderen. In de laatste ronde
speelt Excelsior tegen het al gedegradeerde VAD.
DCV 3-OG Gorssel 5-11; DCV
5-UDCUlft22-6.

Programma Socii
5-3: Ruurlo C-Socii C; Socii A-BaakseB.A.
6-3: Socii-Emst; Witkampers 3-Socii
3; Socii 3-AZC 4; Zutphania 3-Socii
4; Ratti 3-Socii 6.

ANBO op safari
Het toeristenbusje staat gereed
voor de aanvang van een lange 'en
enerverende reis door het Oostafrikaanse land Kenia. Deze voormalige Britse kolonie omvat een gebied
dat 15 keer zo groot is dan Nederland en er wonen circa 6 miljoen
mensen. Dit tropische land ligt net
onder de evenaar en grenst met een
320 km lange kustlijn aan de Indische Oceaan. Vanuit de oceaan zorgen de moesson- en pasaatwinden
voor een plezierig decor voor de
leefwereld van mens en dier.
De safari voert door savanne-achtige
gebieden met een soms uitbundige
kleurenrijkdom, hier en daar afgewisseld met rivieren, poelen en meren. In
de gebieden waarin men zich beweegt
heerst de flora en fauna in al z'n
boeiende vormen. Men heeft geluk!
Vanuit de befaamde Serengeti trekken
de kudden Gnoes en zebra's in ongekende aantallen en onweerstaanbaar
langs de horizonten op zoek naar
voedsel. Dit tot groot genoegen van
de roofdieren die er blijk van geven
best trek te hebben in een mals stuk
vlees. Na een spectaculaire race weet
een leeuwenfamilie een prooi te bemachtigen waarna men met z'n allen
aanzit aan het diner. Gieren wachten
op enige afstand op de resten die op de

eettafel van 'moeder natuur' achterblijven. Samen met de jakhalzen en
vele andere dieren zorgen ze voor een
natuurlijk evenwicht. Al varende op
een meer ontmoet men flink uit de
kluiten gewassen nijlpaarden en krokodillen, bewonderen rode flamingo's temidden van geisers en aanschouwen even later het rustige samenzijn van een bavianenfamilie.
Verder zuidwaarts maakt men kennis
met de Samburu's en bewonderen de
fraaie kralenkragen van hun vrouwen.
Tevens ontmoet met de masai-krijgers en krijgt men toestemming om
een kijkje te nemen in hun kraal waarin ze met hun gezinnen verblijven. De
safari eindigt in Mombasa, een stad
met de typische kenmerken van de
Arabische cultuur, grenzend aan de
witte stranden van de Indische
Oceaan. Het voorgaande is slechts
een impressie van een lezing en diavoordracht, door de heer B. van Tilburg, tijdens een ledenbijeenkomst
van de Algemene Nederlandse Bond
voor Ouderen in Vorden op donderdag jl. Tot in bijzonderheden heeft de
heer Van Tilburg de aanwezigen in
woord en beeld laten meegenieten
van een reis die hij en zijn vrouw vorig jaar naar Kenia maakten. De volgende bijeenkomst vindt plaats op 24
maart.

Fleurop-bloemist Dijkerman
heeft 24 pagina's paasgevoel
op de toonbank
Het voorjaarsnummer van Vergeet-mij-niet, het blad voor klanten
van de Fleuropbloemisten in Nederland, is vanaf deze week verkrijgbaar bij Bloemist Dijkerman.
Het paasgevoel voert de boventoon,
dat kan ook niet missen, zo'n dikke
maand voor zo'n voorjaarsfeest bij
uitstek!
Bloemist Jan Dijkerman:'Ik vind
het altijd erg leuk mijn klanten iets
extra's te kunnen bieden. Dat kan
prima met zo'n blad. De laatste jaren merk ik dat steeds meer klanten
in Vorden zelf thuis met bloemen
een paassfeer gaan creëren. Vergeet-mij-niet, het blad dat ik vier
keer per jaar uitdeel, geeft mijn
klanten wat inspiratie.'
Tussen de schitterende fotopagina'sdie Vergeet-mij-niet typeren, krijgt
een van Nederlandse belangrijkste en
mooiste exportprodukten een vooraanstaande plaats in dit voorjaarsnummer. Terecht. Want wat is nu zo
verbonden aan voorjaar als de tulp?
Bovendien wordt de tulp over de hele
wereld gezien als een typisch Nederlands produkt. Wat veel tulpenfans
niet zullen beseffen, is dat deze bloem
al een zeer bloemrijke geschiedenis
achter zich heeft. Aan het eind van
1593 werd de tulp in Nederland geïntroduceerd door Charles de l'Ecluse,
botanicus van de Leidse Hortus Botanicus. Ongetwijfeld heeft hij niet beseft dat hij hiermee de basis legde
voor een miljarden omvattende, Nederlandse tulpenindustrie. In 1994 zal
het 400-jarig bestaan van de tulp met
vele activiteiten worden herdacht. Als
start van deze activiteiten plantte mi-

nister Bukman in december '93 vijf
bollen van de 17e-eeuwse soort 'zomerschoon', de soort die als eerste
naar Nederland zou zijn gekomen. De
Nederlandse kwekers hebben in die
tussentijd niet stilgezeten; op dit moment kennen we in Nederland niet
minder dan 3000 varianten!
Wie van tulpen houdt, zal er dus niet
snel op uitgekeken zijn. Dat geldt zeker ook voor de kunstenaar JAS, door
Vergeet-mij-niet uitgebreid geportretteerd. JAS wordt wel eens de 'tulipmad-artist' genoemd; alles wat hij
maakt, of dat nu schilderen, meubels
of installaties zijn, heeft op de een of
andere manier met tulpen te maken.
Hoewel JAS geen echte favoriete tulpen heeft, is hij terecht trots op die
enen rode, met die dubbele kop. Deze
tulp draagt namelijk zijn naam. 'Tulpen zijn voor mij pure emotie, ze stralen kracht, dynamiek en levenslust
uit. Tulpen op zich zijn kunst. Zo uitermate vrouwelijk, magisch, koninklijk. Tulpen zijn leven.'
Tulpen zijn ook belangrijk voor een
heel ander persoon: de nederlandse
bloemist die elk jaar, met 30 ton materiaal en 16 collega's naar Rome vertrekt, om het Sint-Pietersplein in
paastenue te steken. In dit nummer
van Vergeet-mij-niet is te lezen wat er
allemaal bij komt kijken voordat de
paus zijn beroemde woorden 'zalig
Pasen... en bedankt voor de bloemen'
uitspreekt.
Dit nummer van Vergeet-mij-niet lift
vanaf half februari bij uw Fleuropbloemist Dijkerman. Het volgende
(zomer)nummer wordt begin mei verwacht.

Er bereiken ons nog wel 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 lirinke, Brinkerhof33, tel. 2663
Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
DeHorsterkarnp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rond weg

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

Fam. Koren, Elshofl5, tel. 2466
DeDoeschot
HetStroo
HetEelmerink
Strodijklt/rnl5en2
DeLaegte

Voornekamp
Addinkhof
HetHeijink
Hoetinkhof

Fam. de Weerd, lïnkweg I5A, tel. 1030
S. v. 's-Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
'H.K. van Gelre weg
Schoolstraat
Gr. vanLimburg-Stirumstraat

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

Fam. A lof s, Mispelkampdijk 50, tel. 3309
B.Galléestraat
Pr. Bernhardweg
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
De Eendracht
Smidsstraat
Zuivelhof

Molenweg
Insulindelaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Mulderskamp
Almenseweg
Het Hoge
Overweg

Fam. Bargeman, Horsterkamp25, tel. 1258
De krant meldt 't al niet meer, maar 20 jaar oorlog heeft diepe wonden
geslagen in Cambodja. Meer dan i miljoen doden en talloze weduwen en
wezen. Nu VN-troepen de broze vrede bewaken kan er voorzichtig
begonnen worden met de wederopbouw. Met uw hulp kunnen we scholen bouwen die kinderen de kans geven later een eigen toekomst op te
bouwen. Bel voor inlichtingen 070-3637940 of stort uw bijdrage op giro
252525 ten name van Terre des Hommes te Den Haag.
TERRE DES HOMMES HELPT KINDEREN VERDER

terre des hommes

giro 252525

DeHorsterkarnp (alleennr. 35)
Kerkstraat
HetWiemelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Hulshof, De Stroet 16, tel. 3397
Het lebbink
DeBopnk
HetElshof
De Haar
De Steege
HetGulik
HetWiemelink
HetVaarwerk

HetMolenblick
Het Vogelbosje
DeBongerd
De Hanekamp
De Stroet
HetKerspel
Mispelkampdijk

ARCHITECTEN voor:

Kinder Vakantie-aktiviteiten

UITNODIGING

Bungalow-bouw
2-onder één-kap
Bedrijf sbebouwing
Utiliteitsbouw

n
/TicHTine
DORp/CEfiTRum

voor de voorjaarsbijeenkomst van
de werkgroep Tuinkeuring
Vorden op woensdag 16 maart
a.s. in het Dorpscentrum

Raadhuisstraat 6, tel. 2722

Aanvang: 20.00 uur
Toegang gratis

FILMMIDDAG

Het programma zal worden verzorgd door dhr.
B. ter Muil uit Dieren.
Hij zal ons wat vertellen over vaste planten en
daarbij dia's vertonen.

WOENSDAG 9 MAART A.S.

GEHEEL VRIJBLIJVEND:
ONTWERP NAAR UW WENSEN

EERSTE VOORSTELLING 13.30 UUR:

Dumbo Het Vliegende Olifantje
Nederlands gesproken (jongsten)

Tevens zal er op 9 april wederom een
snoeidemonstratie worden gegeven door dhr.
Temming.

LEEFLANG

TWEEDE VOORSTELLING 15.00 UUR:

Honey l blew up the kid

ARCHITECTUUR Raadhuisstraat 1 a - 7251 AA Vorden.

Nederlands ondertiteld
Entree per voorstelling f 3,50
Beide voorstellingen f 5,00
incl. traktatie

Telefoon 05752-2737

mi&

Voor opgave en inlichtingen kunt u bellen met
mevr. Lenselink, tel. 2670.
Ook deelname tuinkeuringen nog mogelijk.
Alle belangstellenden van harte welkom.

GEMEENTE
VORDEN

•MM-

LENTEKNALLER:

't Voorjaar is in aantocht!

RECTIFICATIE

dus...

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend met toepassing van het bepaalde in artikel 19
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, jo. artikel 50,
lid 6 van de Woningwet, medewerking te willen verlenen aan het bouwplan van H. Sahin, te Deventer voor
het intern verbouwen van een winkelpand tot restaurant aan de Zutphenseweg 1.

...LENTEVLAAITJES...
... met lekker veel vers fruit en
een toefje slagroom !
DIT WEEKEND:

Wilt U meerdere
eieren van dezelfde
soort, of prijs, of heef t
U andere wensen?
Wij voldoen er graag
aan, maar komt U
a.u.b. tijdig.

De op het bouwplan betrekking hebbende bouw- en
situatietekeningen liggen vanaf vrijdag 4 maart 1994,
gedurende twee weken, op de gemeente-secretarie,
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis) ter inzage, met de mogelijkheid bedenkingen hiertegen gedurende die periode schriftelijk aan
ons kenbaar te maken.

5 HALEN 4 BETALEN
* * * * * * * * * *
Nieuws uit Noorwegen:

NOORSE CHOCOLADE
ROOMBROODJES

Prachtige sortering

PAASEIEREN

Vorden, 3 maart 1994,

Eigen fabrikaat

Burgemeester en wethouders voornoemd,

nu per stuk
*

*

*

*

*

1 yOO
*

*

*

*

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

*

Banketbakkerij J. WIEKART
Burg. Galléestraat 6 - Vorden - Tel. 1750

en...

MÜSLI KRUIDKOEK

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 ge-

gevuld met noten en rozijnen

De WD

DIT WEEKEND: è 4,50

D66 bedankt U voor het in
hen gestelde vertrouwen.

bedankt al haar

Alles vers van de Warme Bakker.
Dat proeft U l

kiezers voor h<

zie ook onze dagaanbiedingen

in haar gestel<

jaren
U zu/f de kome
meer van ons h'iffe n.

vertrouwen.

M. Bakker

noeg 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 eigenlijk méér verdienen.

NATIONAAL FONDS KINDERHULP

IJsselweg 3

Brinkpoortstraat 32, 741 l HS Deventer, Tel.: 05700- l 1899.
GIRO 40 4O 4O DEVENTER

M

7233 SJ Vierakker
Tel. 05750-26991

Tonny Jurriëns

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

AUTOSCHADE
HERSTELBEDRIJF

Toneelvereniging KRATO

NIJVERHEIDSSTRAAT 3

RUURLO

Uw meubels
versleten?

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

05735-1161

Wij stofferen snel en voordelig

presenteert

„Gouden
Dagen"

BOUW- en HOUTBOND FNV

PAASVERZILVERING

'n vrolijk blijspel in 3 bedrijven
door Froukje Annema

op zaterdag 19 maart
in het Dorpscentrum
in Vorden

op dinsdag 8 maart van
19.00-21.00 uur

om 14.00 uur voor de ouderen
om 20.00 uur voor iedereen

Voor R.B.S. laatste te goed staat,
en voor de schilders VTU-formulier
meebrengen.

U komt toch ook?

DeRV., Het Hoge 16.

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

VOOR ƒ25,- WERD AISSA
INGEËNT TEGEN POLIO,
MAZELEN, TETANUS, TBC,
KINKHOEST, DIFTERIE EN
GELE KOORTS

interieuradviseur

KINDKRF.N i \1 D l - K I A \ l ) i

Rijksstraatweg 39, Warnsveld, tel. 05750-26132

Ook voor beter slijpen
WAPEN- EN SPORTHANDEL

2 BOS BLOEMEN

8,95
Volop groene en bloeiende
PLANTEN voor de KAMER.

3 PRIMULAATJES

4,95
Weer
SLAPLANTEN.

ttttilt doeltnfftndl
Zutphenseweg - Vorden

ZE MOETEN
DOOR. GEEF!

THEO TERWEL
Burg. Galléestraat 67,7251 EA Vorden. Telefoon 05752-2532

^^^;__

DE VALEWEIDE-bloemen

1)1 KINDI KI \ (NKDERIANI)) xvok/aam is. Van
-l kin de i CM. <l.11 l.i u ' i i ui' .LUI u in e i . l kun l nu
rmakrtl ..pbaiik nr. 70.70.70.252 of 'pro nr.H09

illHM'Uri; M.. J 1 1 7 K\\ •-( .l.iu -nli.il;.1 ui (II,(II ;
Erevoor/.iLstrr: Man- Koninklijke Hoogheid 1'riiiM-s juliuna

AUTOSCHADESPECIALIST

NATIONAAL
REUMAFONDS
Statenlaan 128
2582 GW Den Haag
Giro 324
. Bankrekening 70 70.70.848

R K. I)

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Bii Edah vindt u
alles behalve hoge prijzen
HELE KIP
ca. 1000 gram per stuk van 7,90 voor

RUNDERVINKEN
4 stuks van 7,16 voor

4,98
3,98

KERKSTRAAT 6 • Telefoon O544O-613O8

Tot 50 %

VOOR UW ONTBIJT:

BOERENBRUIN
800 GRAM GESNEDEN

van 1,99 voor

GEKOOKT
BOERENSPEK
SNIJVERS

100 gram van 1,99 voor

CORNED BEEF
SNIJVERS

100 gram van 1,99 voor

UIT ON/K G

SUPERBINTEN
NU 2E ZAK GRATIS

zak a 5 kilo

JONAGOLD
HOLLANDSE HANDAPPEL

1 kilo van 1,98 voor

1,49
1,29
1,79
2,98
1,49

cmr-iiDp

Edah s
Gulle
Weken.

%jg£*r

ZATERDAG 5 MAART

OM
SHOW
BAND

|
i Bij inlevering van deze bon:
BON
EEN HALF UUR GRATIS SQUASH
l VOOR 2 PERSONEN
l Geldig gedurende de maand MAART
|
| 1994 op alle vrijdag-, zaterdag-, en
l
. zondagavonden tussen 18.00 en 21.00

V O R D E N

K:
ZONDAG 6 MAART

SPITFIRES

r

BEREICH BERNKASTEL

IL Ji

-jJ

WILINK

SANITAIR
ELEKTRA
VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING

IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER
INFOLIJN TEL: 05440-64145

PAK UW VOORDEEL MKT 'KDAH'S (JUU.K WEKEN'

c f ^\ C
4
jCjUdSll ^6111^111

VORDEN - TEL 05752-1656

LOODGIETERSWERK

Toegang onder voorbehoud

DUITSE WITTE WIJN
1 Q 00
per doos a 6 stuks van 28,50 voor
l wi v w

ALLES VOOR UW AUTO

KNORR ROER-OM-MENUSAUZEN
DIVERSE SOORTEN

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

4 7Q
per 2 potten van 6,38 voor ^ • f w

NUTRICIA CHOCOMEL ^ ^
VOL OF HALFVOL
.
O QQ
pak a 1000 ml per 2 pakken van 5,38 voor w • w O

KROKANTE BOLLETJES
VERS

10 stuks van 3,11 voor

2,49

Th.J. SLOOT B.V.
Accountants en belastingadviseurs

Raadhuisstraat 53 - Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-2000
"*"0 P E N I N G S T I J D E N
*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
Jansen & gal --JJJ

DE VAKMAN
Alles voordedoe-het-zelver

mmmmmm

BOUW- EN HOUTBEDRIJF

Fa. HEIJINK
Leestenseweg 10 - ZUTPHEN - Tel. 05750-21796

accountants, belastingadviseurs

****

Dienstverleners op het gebied van
accountancy, belastingzaken,
bedrijfsbegeleiding en computerverwerking.

*HALLE*
FMÜÜ 1IMMHB
NIEUW - Nieuw - Nieuw

THE SPIKES

autoschadebedrijf
Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie
Autoglasservice

__ ^

Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
tr 05750-22816

,.

BOVAG

DUO PENOTTIE
\jimiï4r*\. l 9 ".'. • : •;:/ Jfm •: l • :> m-ijf^k.'JmÊkm^k.

l

LITTLEEARTH BAND & SQUARE CATS
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER
VOOR MEER INFO: TEL.

Verwen U zelf
Graf/s sparen in Wamsveld
en Hengelo.

08343-1232

Voor het verzorgen van uw

BELASTINGAANGIFTE 1993
kunt u naast de kantooruren ook bij ons terecht
op één van de volgende
DINSDAGAVONDEN:
8 maart, 15 maart en 22 maart.
Ons kantoor is daartoe geopend van 18.00 tot
20.00 uur.
Desgewenst is het ook mogelijk dat wij op
afspraak bij u thuis de aangifte komen
verzorgen.

Tramstraat 4- 7255 XB Hengelo Gld.
Tel. 05753-1391 -Fax05753-2734

