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Pfarrerjens Walther op bezoek in Vorden:

'Vorden en Garlipp (DDR)
kontakten uitbouwen'

Baby- en
kinderkleding en
speelgoedbeurs
De activiteitencommissie van peuterspeelzaal 'Ot en Sien' organiseert twee
keer per jaar een kledingbeurs. Eén op
een zaterdag in oktober voor de winterkledingen één in maart voorde zomerkleding. Om weer nieuw materiaal te
kunnen aanschaffen zal er op zaterdagochtend 17 maarteen baby-en kinderkleding en speelgoedbeurs georganiseerd worden voor de zomerkleding.
Woensdagavond 14 maart en vrijdagavond 16 maart voorafgaande aan de
beurs kunt u uw kledirfg en speelgoed
inleveren aan de peuterspeelzaal 'Ot
en Sien', 't Jebbink 13a. Het is de bedoeling om de artikelen te verkopen
en/of op fifty-fifty basis met de inzenders te delen. Men mag de artikelen
ook schenken. Kleding en artikelen die
niet verkocht worden kunt u na de
beurs weer ophalen. Wat er verder over
blijft zullen we aan een goed doel geven. Wij hopen op een goede opkomst.
Tot 17 maart.

'Laten we vooral doorgaan met onze kontakten', luidden de woorden van Pfarrerjens Walther uit Garlipp. De afgelopen jaren zijn
er hechte banden aangeknoopt tussen mensen uit dit Oostduitse
dorpje en Vordenaren. Kerkelijke gemeenten van beide plaatsen
gingen daarbij een partnerschap aan.
Konden bezoeken de eerste tijd alleen
vanuit Vorden plaatsvinden, sinds eind
vorig jaar konden ook Garlippers naar
ons land komen. In de afgelopen week
kwamen ook de voorganger van de kerkelijke gemeente en zijn gezin op be/oek. 'Ken geweldige ervaring om nu
eens met onzeTrabant naar Nederland
te kunnen rijden', vertelt predikant
Jens Walther.
De bedoeling van de reis was een vakantie in ons dorp door te brengen.
Maar er stond daarbij wel heel wat op
het programma. Dhr. Walther gaf in
Ruurlo en Rh ede n informatie-avonden
voor Gelderse gemeenten die ook geïnteresseerd zijn in een partnerschap
met een Oostduitse gemeente.
En dat was niet zonder resultaat: alleen
op de avond in Ruurlo werd al besloten
tot tien nieuwe kontakten tussen kerkelijke gemeenten in Nederland en de
DDR. Woensdagavond 28 februari jl.
ontmoette de familie Walther in Vorden een groot aantal Vordenaren in
'De Voorde'.

Kinderen
Aan het begin van deze kontaktavond
konden Vordense kinderen en de 2
kinderen van het echtpaar Walther elkaar vragen stellen over het verschil in
gewoonten in beide landen, /o was er
verbazing bij Maria en Martin Walther
over mensen in ons land 'die 's middags warm eten' en 'soms zelfs suiker
op hm tomaat doen'.
Kn de Vordense kinderen konden maar
met moeite begrijpen dat in Garlipp de
kinderen al om kwart over zes 's morgens naar school vertrekken.

Concert 'Sursum
Corda' en Vordense
Mannenkoor
Zaterdagavond K) maart geeft de Chr.
Muziekvereniging 'Sursum Corda' samen met het Vordens Mannenkoor
een concert in de Christus Koningkerk.
Vanwege het 60-jarig bestaan dat in
november a.S. gevierd zal worden, geeft
'Sursum Corda' nu alvast een muzikaal
voorproefje. Sekretarit Henk Smalle goor: 'We geven in deze tijd van hel
jaar meeslal onze jaarlijkse uitvoeringen in het Dorpcentrum. In verband
met ons jubileum willen we zaterdag
nog meer dan voorheen het accent op
de concerten leggen. Daarom wijken
we vanwege de prachtig;' akoestiek uit
naarde Christus Koningkerk.
Ook het Vordense Mannenkoor heeft
al een paar maal in deze kerk gezongen. (O.a. is hier de langspeelplaat van
het Vordens Mannenkoor opgenomen, red.). Tijdens het 50-jarig bestaan hebben we ook samen met het

Kn ook hoorden zij met verbazing dat
er bij het schoolgebouw van Martin en
Maria geen speelplaats is en dat de kinderen vanaf de eerste klas basisschool
al echt huiswerk krijgen.

Problemen
Later op de avond legde dhr. Walther
uit, met welke problemen zijn land momenteel geconfronteerd wordt. In de
eerste plaats de enorme milieuvervuiling. 'Op één plaats in de DDR is het
water zelfs 500 maal zo vuil als de Hamburger haven', gaf hij als voorbeeld.
Doordat al dat vuil via de Klbe ook in de
Noordzee komt, is dit ook een internationaal probleem geworden. Een ander
groot probleem is het omgaan met het
verleden. Hoe moet men omgaan met
mensen die in dienst waren van het
oude regime? Hoe kan haat worden
voorkomen? Een derde moeilijkheid is
de tegengestelde opvattingen over het
eventueel vormen van een eenheid met
West-Duitsland. Nu zijn al 400.000
Oostduitsers naai het westen vertrokken. Juist nu moeten we samen werken
aan een beter, vrij Europa, in plaats
van alleen maar denken aan je eigen
land', stelde dhr. Walther. 'Garlipp
heeft met Vorden een enthousiast,
menselijk en hartelijk kon lakt gehad'.
Hij wil dat kon takt. verder uitbouwen.
Ook in Vorden wil men dat graag. A.s.
Hemelvaartvakantie vertrekt er bijvoorbeeld weer een groep Vordense
jongeren naar Garlipp. 'Alleen door zo
van elkaar te leren en samen te delen
bereiken we een democratische wereld', aldus predikant Walther. 'Samen
kunnen we onze problemen uitspreken en misschien zelfs tot oplossingen
komen'.

mannenkoor een concert verzorgd dat
goed in de smaak viel', zo zegt Henk
Smallegoor. Het programma beginl
met een optreden van het harmonieorkest van 'Sursum Corda' onder leid i n g v a n Geiald Roerdijkholder. Daarna zingt het Vordens Mannenkoor
o.l.v. Bert Nijhof een aantal nummer.
Het programma voor de pauze wordt
besloten met een gezamenlijk optreden van 'Sursum Corda' en het Vordens Mannenkoor. Gezongen en gespreid wordt dan 'Ambrosianischer
Lobgesang' van E. Gebhardt.
Na de pauze wederom in eerste instantie een apart optreden van zowel het
muziekkorps als het mannenkoor. Als
slotnummer staat het 'jiigerchor aus
dei Krieschütz' von Weber/Tiemesen
o]) het programma. Dit wederom in
een gezamenlijkoptreden van korpsen
koor. Zaterdag K) november komt de
totale vereniging 'Sursum Corda' in
beeld. Voor die avond is de sporthal 't
Jebbink afgehuurd en brengt de jubilerende vereniging een non-stop programma. Zaterdag 21 april st.ial er in
het dorpscentrum een solistenfestival
(door eigen leden) op het muzikale
menu.

Buurtbus
WichmondVierakker
De passagiers van de buurtbus die
woensdagmiddag met de bus meereisden keken wel vreemd op, de bus was
namelijk heel mooi versierd. De reden
hiervan was dat dhr. Joep Rouwen zijn
laatste dienst reed als vrijwillige chauffeur van de buurtbus, i.v.m. het bereiken van zijn leeftijd (70 jaar) en geen
dienst meer mag doen op de bus. Bij
het afscheid van zijn laatste rit werd hij
in de bloemetjes gezet door het dagelijks bestuur van het buurtbusproject
Mevr. Brink, mevr. en Dijke en dhr. Berenpas, die Joep bij zijn laatste halte
opwachtten (in de stromende regen)
en hem dankten voor zijn inzet van de
bijna 8 jaar trouwe dienst als vrijwilliger. Het officiële afscheid wordt nog
deze zomer gehouden op de contactavond, waar dan ook afscheid kan worden genomen door de collega's.

Korrespondenten:
Vorden: A. Velhorst, Het Wiemelink 11, telefoon 05752-1 688
Kranenburg e.o.: Mevr. Wolbert, Ruurloseweg 66, telefoon 05752-6681
Vierakker-Wichmond: H. Rutgers, Vierakkersestraatweg 35,
Vierakker, tel. 05754-310
Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde gemeente
Zondag 11 maart 10.00 uur ds. H. Westerink;
19.00 uur ds. P.W. Dekker in 'het Achterhuus'
(achter de Geref. Kerk). Interkerkelijke jeugddienst m.m.v. gitariste.
Kapel de Wildenborch
Zondag 11 maart 10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens.
Geref. kerk Vorden
Zondag 11 maart 10.00 uur ds. P.W. Dekker;
19.00 uur ds. P.W. Dekker, interkerkelijke
jeugddienst in 'het Achterhuus' m.m.v. gitariste.
Woensdag 14 maart biddag 19.30 uur ds. P.W.
Dekker.
RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 10 maart 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 11 maart 9.00 uur Eucharistieviering.

viescommissie woningtoe-wijzing houdt zitting
in het Dorpscentrum de eerste maandag van
de maand van 19.00-20.00 dagelijks.
Stichting maatschappelijke dienstverlening
'De Graafschap' Centraal kantoor Kastanjelaan 15, 7255 AM Hengelo Gld., tel.
05753-2345.
Bijkantoor
Vorden Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Spreekuren gezins- en bejaardenverzorging en
algemeen maatschappelijk werk maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur.
Alpha-hulpverlening gemeenten Hengelo Gld.,
Ruurlo, Steenderen, Vorden, Zelhem, mevr. Altena kantoor Vorden, dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05752-3246.
Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.0014.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en weekenddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens
kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/
weekenddiensten tel. 05750-29666.

Joop Cornelis
zoekt personeel

RK kerk Vorden
Zondag 11 maart 10.30 uur Eucharistieviering.

Voornamelijk voor kassa-, en winkelwerkzaamheden
voor ca. 32 uur per week.

Huisarts 10-11 maart dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

Tafeltje Dekje vanaf 5 maart mevr. Gille, tel.
2151. Graag bellen vóór negen uur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Withaar. Tel. 05754-351.

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

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Joop Cornelis, Smidsstraat 2, Vorden, tel. 05752-2308

Jubiljumrevuejong
Gelre opnieuw op
de planken
De jubileumrevue die Jong Gelre eind
vorig jaar t.g.v. het 75-jarig jubileum
met zoveel succes opvoerde zal opnieuw op de planken worden gebracht.
Jong Gelre heeft een uitnodiging van
de Oranjevereniging ontvangen om de
revue op zaterdagavond 28 april in het
Dorpscentrum wederom voor het voetlicht te brengen. Vanaf half maart
wordt weer begonnen met repeteren.
Dit zal waarschijnlijk voor alle onderdelen op de donderdagavonden zijn.
In verband met deze revue komt de kegelavond welke voor 28 april was gepland te vervallen.

ABTB
De ABTB belegt op dinsdag 13 maart
in zaal Schoenaker haar jaarvergadering. Bij de bestuursverkiezing stelt de
heer P. Zents zich weer herkiesbaar. De
heer H. Brus zal de aanwezigen die
avond het één en ander vertellen en
dia's laten zien over een bedrijf wat hij
in Canada heeft gehad.

Tulpenrit
Zondagmiddag l l maart organiseert
de VAMC 'De Graafschaprijders' haar
jaarlijkse Tulpenrit. Een oriënteringsril die is uitgezet door de heren te
Veldhuis en Vriez.e. De starl is bij caférestaurant Kykelkamp aan de Ruurloseweg l 14. Kr kan gestart worden in de
A-klasse (gevorderden) of de B-klasse
(een eenvoudiger rit) of in de Toerklasse.

Voor deze rit worden perAlasse een
groot aantal prijzen bes^^Bbaar gesteld.
De rit telt mee voor de VAMC-jaarplaquette in 1990. Om voor deze plaquette in aanmerking te komen dient men
in 1990 tenminste vier van de zes ritten
uit te rijden.

Jong Gelre organiseert vrijdagavond 9
maart voor haar leden een dropping.
Het vertrek is vanaf het dorpscentrum.

Weekend-Wacht-Pastores: 11-12 maart Past.
Grondhuis, tel. 05759-4221.

Apotheek geopend van maandag t/m vrijdag
van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgevallen bellen
aan de grote voordeur. Op zaterdag van 9.1510.00 uur en 17.45-18.15 uur.
Dierenartsen van zaterdag 10 maart 12.00 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink, tel.
1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.
Tandarts 10-11 maart J.A. Boom, Ruurlo, tel.
05735-2400.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.
Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 2222
Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11.
Ambulance 06-11, b.g.g. 05750-15555

Bloemschikken
Floralia
Met het oog op Pasen, organiseert Floralia op 19, 26 maart en 2 april een
voorjaarsbloemschikcursus.
Deze
avonden staan onder leiding van J.W.
Klbrink en worden gehouden het
Dorpscentrum te Vorden. De laatste jaren blijkt dat steeds meer mensen,
vooral met Pasen, een gezellige bloemversiering in huis willen hebben. Floralia wil daarbij op de goede weg helpen
door middel van de/e korte cursus. I Iet
is de bedoeling om specifieke voorjaarsbloemen zoals tulpen, narcissen,
blauwe druifjes te verwerken. Dit kan in
combinaiie mei o.a. bloesemtakken,
mos, stenen, ander natuurlijk materiaal en kaarsen tot leuke resultaten leiden. Voor deze cursus kan men eigen
maleriaal meebrengen of het kopen tijdens de cursus. Voor verdere informatie zie advertentie elders in dit blad.

Dat is de mening van het college van kerkvoogden van de
Hervormde gemeente te Wichmond. Dit bosperceel ligt
rechts van de Broekweg voor de beek en is in eigendom van
de Hervormde gemeente. Tot groot ongenoegen heeft men
moeten vaststellen dat er op gezette tijden afval gedeponeerd
wordt. In het verleden is getracht dit te voorkomen door het
plaatsen van een hek en borden. Dit heeft echter niet de
verwachte uitwerking gehad. Via dit artikeltje wil men het
vuilstortprobleem onder de aandacht brengen. Dit in de
hoop dat het bos nu werkelijk schoon blijft en verdere maatregelen overbodig blijken te zijn.

Bureau voor thuis verplegen. 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.
Woningbouwvereniging Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494. Spreekuren
maandag en woensdag 11.00-12.15 uur. Ad-

Taxidienst
1256.

Taxibedrijf Tragter,

tel. 05752-

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.
Begrafenisdienst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. Box, tel. 05730-54555.
Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.
Openbare bibliotheek geopend maandag,
dinsdag, woensdag, vrijdag 14.00-17.30 uur,
donderdag van 10.00-13.00 uur, dinsdag- en
vrijdagavond 18.30-21.00 uur, woensdagmiddag voorlezen van 14.00-14.30 uur.
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen •
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.
Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.
Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 11 maart 10.00 uur ds. J. Veenendaal, em. pred., Vorden.
Woensdag 14 maart 19.30 uur ds. C. Bochanen, Bidstond.
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 10 maart 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 11 maart 10.00 uur Woord- en Communiedienst.
Weekend-Wacht-Pastores: 11-12 maart Past.
Grondhuis, tel. 05759-4221.
Alarmnummers:
Vierakker: Alarmnummer: 06-11 — Ambulance tel. 15555 — Brandweer tel. 05752-2222,
b.g.g.
05700-14141
Politie
tel.
05752-1230.
Wichmond: Alarmnummer: 06-11 — Ambulance tel. 05750-15555 — Brandweer tel.
05752-2222, b.g.g. 05700-14141 — Politie
tel. 05752-1230.

KERKNIEUWS
'Voorde-dienst' in het
Achterhuus
Na een aantal jeugddiensten in de
Voorde te hebben gehouden, zal zondagavond l l maart a.s. een interkerkelijke jeugddienst in het Achterhuus

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; donderdag 10.45-11.45 uur.

plaatsvinden, achter de Gereformeerde
Kerk. De invulling zal overeenkomen
met de andere Voorde-diensten: samen koffie drinken, veel zingen uit de
eigen liedbundel (deze keer met begeleiding van de gitariste Merel Barmentloo uit Eefde), het thema en afsluiten
met samen bidden. Het thema dat centraal staat is: Gezinsleven in deze tijd!
Hoe is dat eigenlijk, wat vinden jongeren daarvan, en ouderen? Ds. P.W.
Dekker zal dit verder toelichten.

TNODGNG

undvlees een klasse apart
azend lekker
uime keus
eële prijs

voor onze grandioze

G.J.G. Tolkamp
(Trudy) diëtiste

MODESHOW
+ VERKOOP

duidelijk welzijnsbeleid
voeren
deelname aan sociaal
maatschappelijk verkeer
voor minder
draagkrachtigen mogelijk
maken

Fijne verse worst 1 uio 7,95
Grove verse worst 1 uio 9,90
Magere Varkenslapjes 1 k.io 7,95

in Hotel Bakker te Vorden
OP MAANDAG 19 MAART
van de specialist in grote maten:

CDA

WOENSDAG GEHAKTDAG

MAANDAG + DINSDAG

HOH gehakt 1 kilo 7,95
Rundergehakt i kilo 11,50
Schouderkarbonades 1 kiio 7,95

MARKT AANBIEDING

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi
1 küo 6,75
Cordon Bleu

^^ Gekookte Runderlever
AL 1^.
100 gram 0,89
1^^ Filet Americain
^?
»^ -

5 halen H Ucldlwll
^nrn/u ITFITPM

.^P^^^B^k

fmf^
3wÏPftf\iM*ol
^wilSSL^^-»^—^••^«Wr

100 gram I 5 / 51
mi-ro-mi/

WEEKEND
Hamburgers speciaal^SaJ ^^^^
Gewone Biefstuk
s haien 4 betalen
N WJT
ongewoon lekker
Runderverse Worst
250 gram 6,75
1 küo 13,90
JOP WW

a.s. zondag HALF DRIE
de voetbalwedstrijd

DAMESMODE

Vorden - GSV

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRUS

CONFECTIE EN MODE

Riblapjes
1 kiio 17,90

EET U SLANK MET

MALSOVIT

Rundergehakt
1 küo 11, 50

Runderrollade
1 kiio 18,90

1 TOT 3 KILO PER WEEK MINDER

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 1470

Malsovit brood, Slankspread,

Maalt ijdkoeken. Kof fiekoekjes, Knacke

\tijbaUerij:

OOK HET ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

~|

Echte Bakker
VAN ASSELT

Met medewerking van:
Bloemsierkunst Dijkerman - Bakkerij van Asselt - Optiek Siemerink
SHOWTIJDEN: 's morgens 10.00 uur - 's middags 14.00 uur. Toegang gratis met consumptie. Zo mogelijk plaats bespreken.
Tel. 05752-1971.

Zutphenseweg 18, Vorden, tel. 1384

Jubileumconcert
'Sursum CordaV
'Vordens Mannenkoor'
10 maart 1990

mm

m
tEJJI!

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

autoschadebedrijf

Autoschadercparaties
aan alle merken onder garantie
autoglasservice
leenauto gratis etc.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen
Tel. 05750-15410

^_

BOVAE

Rijksstraatweg 91 - WARNSVELD
05750-22816

Video-en
tv-reparatie

IN PLAATS VAN KAARTEN

Jansen & gal Jp

De verbouwing was ingrijpend, maar het resultaat mag er zijn.
Wij zijn dan ook reuze trots op ons vernieuwde bedrijf.
Daarom houden wij voor familie, vrienden, kennissen en klanten een

OPEN HUIS

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK

OPEN Huis

Albert Cuypstraat 27
7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977
A.S. ZATERDAG
van 10.00 tot 12.00 uur

gratis kachelhout
zolang de voorraad strekt.

MET MODESHOWS OP
VRIJDAG 9 MAART
ZATERDAG 10 MAART

Enzerinckweg 12 - VORDEN

Mannequins, dressmen en kinderen
showen dan de beste modellen uit
de door ons zorgvuldig
geselecteerde collecties.
Kom kijken en laat u inspireren.
WAARDEBONNEN
Tot en met zaterdag 17 maart
ontvangt u bij uw aankopen
waardebonnen die u later een
groot voordeel geven.

ROBEERTSEN
VOOR MEER
POELIERSKWALITEIT

VRIJDAG
14.00-17.00 uur
19.00-21.00 uur

4 WEKEN LANG:

500 gram

ZATERDAG
10.30-13.00 uur
14.00-17.00 uur

ledere bezoek(st)er ontvangt
een fijne attentie.

4,50

ZIE RECEPT

TOT ZIENS IN RUURLO

DONDERDAG 8 MAART
MAZZELDAG:

Kipbouten
6 stuks

Natuurlijk zouden wij het leuk vinden als u even het resultaat komt
bekijken.
Een hapje en een drankje staan voor u klaar.

Camping
'de Reehorst'

Wild konijn

op vrijdag 16 maart 1990 van 17.00 tot 21.00 uur
en op zaterdag 17 maart 1990 van 11.00 tot 17.00 uur

Modecentrum

7)50

BIJ U W POELIER:

R. Robbertsen

Ruurlo

Laarstraat 82 - Zutphen
Tel. 05750-17707

Auto- Rijwiel en Taxibedrijf
v/h 'TRAGTER'
Appie en Jo Klein Brinke
Zutphenseweg 85 - VORDEN

• TE HUUR GEVRAAGD:
woonhuis of boerderij met
garage in Vorden voor gezin.
Tel. 05752-3128. Liefst na
17.00 uur.

Jubileumconcert
'Sursum CordaV
'Vordens Mannenkoor'
10 maart 1990

REVUE

OPENINGSTIJDEN:
m.i. i i n d<). v ' ' . ( K ) I S . ( H ) u u r ; v r i | . V . l > . ( ) < > - . ' l . ( H l u u r ;
/.it. v . ' ) . ( ) ( » I M H I u i i i

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcf-vofden bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)

I.D.T.V.

10,16 en 17 maart

19.30 uur "De Uitrusting j j
JONG GELRE afd. Warnsveld
Na afloop dansen met:
10 maart - Hans Böhmer
16, 17 maart-Replay

Agrariërs in Kranenburg, Vierakker, Vorden en Wichmond.
U wilt een eigen wethouder. Stem dan lijst 3 - VVD.
Rinus Pelgrum ^^=^
^J

A

j<-^-y'^

REVUE

lijf
•
P

Heel erg blij zijn wij met de geboorte van onze zoon

GEVRAAGD:

Torn
Rob Denkers
Jolande DenkersOldenhave
4 maart 1990
Roveniusstraat32
7412 GC Deventer
Hierbij willen wij iedereen heel
hartelijk bedanken voor de
vele felicitaties, bloemen,
kaarten en kado's, die wij
mochten ontvangen bij ons huwelijk. Het is voor ons een onvergetelijke dag geworden.

UITVAART- ^r UITVMRTVERZDRGINGll VERZEKERING

zonder meer 'n zorg minder

all-round
timmerman
Wat wij zoeken is een vlotte en nette timmerman, die geheel zelfstandig kan werken, en ruime ervaring heeft in nieuwbouw, verbouw en
onderhoudswerkzaamheden.

Lekker lunchen

Leeftijd vanaf 25 jaar.

Eduard ten Have
Anja ten HaveTeunissen
maart 1990
Zelledijk 4, Hengelo (Gld.)

Bedankt,
Aan al diegenen die er voor
hebben gezorgd dat mijn
vrouw twee maal per dag naar
het ziekenhuis kon gaan.
Verder iedereen bedankt voor
de kaarten, bloemen en fruitmanden, en die mij hebben
opgezocht, in het ziekenhuis
en thuis.

Monuta regelt en verzorgt de uitvaart
ook in uw woonplaats

06-8 21 22 40

GRATIS HAM BIJ DE KEURSLAGER!

BOUWBEDRIJF

Bij elke 200 gram gesneden vleeswaren krijgt u een stickertje kado.
10 stickertjes gespaard? Uw beloning is

H. Groot Roessink b.v.
Hengeloseweg9-7251 PA Vorden
Telefoon 05752-1437

GRATIS 150 GRAM GEKOOKTE KEURSLAGERHAM

Dag en nacht bereikbaar

^^^^^••••Tip
•voor
••
•••l
de •
boterham:
Voor het Weekendrecept:

Entrecöte

Bloemendaal & Wiegerinck

Gepaneerde •
Schnitzels
100 gram 1,49

uw belastingaangifte 1989
zal ons kantoor ook dit jaar weer extra
geopend zijn op de volgende avonden:

hebben ons diep getroffen.

- woensdagavond 7 maart
- woensdagavond 14 maart
- woensdagavond 21 maart

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

1,85

(J 0) tegelzetter

KEURSLAGER

• zelfstandigheid ouderen
bevorderen

RAUWE HAM
100 GRAM 2,95

GEBRADEN

GEHAKT
100 G RAM 0,98

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

• goede toegang van
voorzieningen voor
ouderen en
gehandicapten

De Keurslager

ndvan
lekker vlees

tussen half 7 en half 9

• GEZOCHT:
goed
tehuis voor lieve hond,
21/2Jaar.
Tel. 05752-2999.

• TE HUUR GEVRAAGD
INVORDEN:
kleine woning of etage.
Tel. 05756-1977. Bellen na
18.00 uur.

100 G R AM

J.D. Bouwmeister

Uit aller naam:
Yvonne Biekart-Blekman

• TE KOOP:
1 voor- en 1 achterbout van
een pink.
B. Wunderink, Ruurloseweg
85, Vorden. Tel. 05752-6735.

HAWAII
STEAK

Dit weekend EXTRA
voordelig:

Voor het deskundig verzorgen van

Wim (Ven) Biekart

• TE HUUR GEVRAAGD
INVORDEN:
woning, laatste 2 a 3 weken in
augustus voor gezin met kleine kinderen.
Tel. 030-935939 tussen 17.00
en 18.00 uur.

SPECIAL

100 gram 4.^4.0
(limousine kwaliteit)

Fam. LG. Bekker,
Almenseweg24
De overweldigende belangstelling, deelneming en bloemen welke u ons heeft betoond na het overlijden van
mijn/onze man, vader, zoon,
broer, zwager, oom en neef

ONGEROOKTE

Ruurloseweg 21 - 7251 LA Vorden
Tel. 05752-1485 - Telefax 05752-1689

CDA

Drukkerij Weevers is een zeenBroern geoutilleerd
bedrijf waar o.m. periodieken en folders in zwart-wit en
f ull-colour worden vervaardigd, alsmede alle voorkomende handelsdrukwerken.
De fotozetterij heeft o.a. de beschikking over de nieuwe
Berthold zetapparatuur met alscomponenten 2
Workstations 1.5 waaraan onIMpekoppeld een
vlakbedscanner en voor de ouqTO een laserprinter en laserrecorder.

Wie wil
ons team
versterken?

Voor het bedienen van de Workstations vragen wij met
spoed:

• Leo, de eerste turbo-loods
van Vorden.
Proficiat. W.I.J.G.

Beeldschermopmakers
m/v

• TE KOOP:
jonge Mechelse herders,
grootouders allen certificaat
politiehond. Vader gaat voor
keuring in juli 1990.
Tel. 05752-3334.

Bekendheid met deze Berthold-apparatuur is gewenst,
doch niet vereist.

• GEVRAAGD:
weiland of weidegelegenheid voor paarden.
Stal 'Nieuwmoed', Jurrius,
Vorden. Tel. 05752-6766.
• IK BET/VAL
voor gebogen Kabinetten, eiken of vuren f 2.000,- tot
f 4.000,-, Boudewijn Smeitink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.
• TE KOOP:

DRUKKERIJ
WFFVFQS

CtHTIflCtMHOUOt»

» w ^L—^L- w •—•^brVi«^
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

Voor inlichtingen kunt u
zich wenden tot ons bedrijf.
L.G.Weevers, Dir.

partij blauwe pannen.
Tel. 05739-1369.
Jubileumconcert
'Sursum CordaV
'Vordens Mannenkoor'
10 maart 1990

Op 5 maart openen wij ons 6e filiaal in Doetinchem
Dit willen wij met alle filialen vieren.
Daarom geven wij alle klanten
die voor 50.- of meer kopen

GRATIS:
een prachtige baddoek
Deze aanbieding geldt alleen in de openingsweek.
Tevens hebben wij deze week enkele zeer speciale aanbiedingen:

MEISJES
BLOEMBROEKEN

Dinsdag 13 maart
s

M. Aartsen-den Harder
(K 13) huisvrouw
• burgers medeverantwoordelijk laten zijn
voor taken binnen de
vordense samenleving.
• overleg van het
gemeentebestuur met de
instellingen
• meer milieu maatregelen

kapsalon. Helemaal klaar is het nog niet,
maar zodra alles afgewerkt is laten
we u dat zeker weten.
V
Wilt u nu een uniek nieuw kapsel in een
\ nieuw uniek interieur (ontwerp Giovanni
\\
Casander) dan kan dat vanaf
\\ dinsdag 13 maart a.s., 8.30 uur.
\\
Tot ziens!

J I M IFEERSINK
A

CDA

A

R

M

O

D

ZUTPHENSEWEG 21, VORDEN, TEL.O5752 l 21 5

in vele dessins
maten 92 t/m 1 52
Tuunteprijs 19.95
FEESTPRIJS

BEDRUKTE SHORTS

^ £?
1 O«"~

DAMES BLOUSES

A C^
*T • O U
Jt ^\£T
*T.5/O

DAMES CORDUROY
PANTALONS

in meerdere uni-kleuren
en vele modellen
Tuunteprijs 49. 95
FEESTPRIJS

mooie dessins
kindermaten van 7.50
FEESTPRIJS
volwassenmaten van 8.95
FEESTPRIJS

O C
O O • ~~

in mooie pastelkleuren
prachtige kwaliteit
Tuunteprijs 69. 95
FEESTPRIJS

O Q Q (?
O«7>*/O

UNI POLO'S

JOGGING PANTALON

in frisse voorjaarsgeuren
polyester/katoen

in meerdere uni-kleuren
zware kwaliteit

Tuunteprijs 1 7.50
O C
FEESTPRIJS
2 stuks slechts ^O.~

Tuunteprijs 19.95
FEESTPRIJS

^ (?
1 O«^

LOOP EVEN BINNEN. HET LOONT DE MOEITE

J!» GEMEENTERAAD VERGADERT OP
13 MAART 1990

EERJARENPLAN STADS- EN

DORPSVERNIEUWING

op 19 december jongstleden heeft de gemeenteraad via het zogenaamde volumebesluit de gelden die
jaarlijks via de provincie beschikbaar komen voor stads- en dorpsvernieuwing, al verdeeld.
Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om hierin een wijziging aan te brengen
door een lokatiebijdrage te verstrekken voor de herinvulling van het Gems-terrein tot een bedrag van
f 100.000,-.
Rekening houdend met wat meevallende inkomsten in het dorpsvernieuwingsfonds (o. a. ten gevolge
van de herindeling) betekent dit dat de geraamde bijdrage 1990 in de kosten van de omleidingsroute/reconstructie rijksweg c. a. terugloopt van f 75.700,- naar f 29.000,-.
Een toelichting op enkele onderdelen die op het programma staan:

!• SPORTVERENIGING
SOCII KRIJGT RENTELOZE LENING
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om aan de
sportvereniging Socii een renteloze lening te vertrekken van f 12.000,- voor
de aanschaf van een beregeningsinstallatie voor de sporrvelden. De aanschaf
van deze installatie is nodig omdat na
de gemeentelijke herindeling de gemeente Warnsveld niet meer voor de
beregening van de velden zorgt. In het
verleden zijn aan de V.V. Vorden en
aan de S.V. Ratti eveneens renteloze leningen verstrekt voor de aanschaf van
beregeningsinstallaties.

f CONTRIBUTIEFONDS

H VA T Insulindelaan:
het gaat hier om een bijdrage van
f 46.377,- in het toegenomen exploitatietekort, met name ten behoeve van
de realisering van sociale woningbouw
ter plaatse. De invulling van de sociale
woningbouw (woningen voor mensen
boven de 55) zal ter hand worden genomen door de woningbouwvereniging Thuis Best.
Woningverbetering en monumenten en neten daken.
Dit betreft de jaarlijks via de subsidieverordening stads- en dorpsvernieuwing te verdelen subsidie voor woningverbetering, gemeentelijke monumen-

!• VERSPREIDING GEMEENTEB ULLETIN
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om gemeentebulletin overal in de gemeente huis
aan huis te bezorgen. Tot op heden
wordt gemeentebulletin alleen in de
kom van het dorp huis aan huis bezorgd en in het buitengebied en Vierakker en Wichmond niet. In het verleden heeft de gemeenteraad verzocht
om Gemeentebulletin overal huis aan
huis te bezorgen.
Burgemeester en wethouders vragen
hiervoor nu aan de gemeenteraad een
krediet van f 22.000,-.

ERKEERSTELONDERZOEK
VOOR HERINRICHTINGSPLAN KOM VAN
VORDEN
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om een krediet
van f 19.800,- beschikbaar te stellen
voor het houden van een verkeerstelonderzoek en het maken van een
acoustisch rapport. Dit is nodig om de
minister een geluidswaarde aan de gevels van de woningen die liggen binnen
het reconstructiegebied te kunnen laten vaststellen. Hierbij wordt ook berekend hoe de geluidssituatie zal zijn na
de omleiding van het doorgaand
vrachtverkeer.
ft/

!• rOORBEREIDINGSBESLUIT TEN BEHOEVE
VAN UITBREIDING INDUSTRIETERREIN
Burgemeester en wethouders vragen
aan de gemeenteraad om een voorbereidingsbesluit te nemen ten behoeve
van de toekomstige uitbreiding van het
industrieterrein.
Hierdoor kunnen ongewenste ontwikkelingen worden tegengegaan en kan,
indien zich reële mogelijkheden voordoen, vooruitgelopen worden op het
bestemmingplan, zodat er geen kansen
op vestiging van bedrijven misgelopen
worden. Het gaat om de percelen Zutphenseweg 6 en Kerkhoflaan 13.

ten en neten daken. Hiervoor is een
bedrag opgenomen van f 50.000,-.
Reconstructie Rijksweg
Het gaat hier om de gefaseerde reconstructie van de Rijksweg. Hiervoor is
een bedrag van f 50.000,- opgenomen
voor 1991. De reconstructie is pas mogelijk indien de omleidingsroute een
feit is. De bij de omleidingsroute opgenomen kosten van f 540.000,- (ook
1991) hebben betrekking op het maken van een rotonde op de kruising
Klumper. Om formele redenen hebben gedeputeerd staten echter goedkeuring onthouden aan het bestemmingsplan, zodat de realisering van de
rotonde in 1990 niet zal plaatsvinden.

Herinrichting centrum
Hiervoor is voor 1990 een bedrag opgenomen van 215.000,-. Burgemeester en wethouders trachten om de gemeenteraad op zo kort mogelijke termijn hierover voorstellen te doen.
Bevoorradingsweg
Met de ondernemers vindt hierover
nog steeds overleg plaats. Pas als dit
overleg op bevredigende wijze is afgerond kan een start worden gemaaakt
met de procedures die kunnen leiden
tot de b^Éton adingsweg achter de winkelbebowRig langs de Dorpsstraat.
Voor 1990 is een bedrag opgenomen
van f230.000-.

^SUBSIDIERING VERENIGING VOOR
VREEMDELINGENVERKEER VORDEN
De VW heeft medio 1989 de subsidieaanvraag voor de jaren 1987, 1988
en 1989 ingediend. De rekening over
1987 en 1988 vertoont een tekort van
ruim f 8800,-. De begroting voor 1989
toont een tekort van f 15.070,16.
Het subsidie voor 1987 en 1988 bestaat
uit een vast subsdie van f 0,25 per inwoner en een subsidie van 100 procent
van de kosten van aktiviteiten die passen binnen het Toeristisch recreatief
onwikkelingsproject, dit subsidie is
over 1987 en 1988 nog niet uitbetaald.
In die jaren heeft de VW an die aktiviteiten een bedrag uitgegeven van
f 19.886,64. Het tekort over die jaren
bedraagt echter f 8800,-, zodat maximaal dit bedrag aan subsidie gegeven
kan worden. Burgemeester en wethouders vinden het geven van een bijdrage
van f 8800,- niet verantwoord omdat
de VW daar zelf debet aan is. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om de helft van het
tekort voor rekening van de gemeente
te nemen.
Met ingang van 1989 zal de VW op
een andere wijze dan voorheen gesubsidieerd worden. Burgemeester en wethouders hebben voor een vast bedrag
per inwoner gekozen. Dit geeft een de
VW een vrij grote zekerheid, omdat
het inwoneraantal geen grote schommelingen kent. De VW kan dan een
meerjarenplanning maken. Aangezien
bij een bijdrage per inwoner geen verrekening plaatsvindt, stimuleert dit
ook het verwerven van eigen inkomsten. Voor 1989 stellen burgemeester
en wethouders voor om het bedrag per
inwoner vast te stellen op f 0,50 per inwoner, en voor 1990 op f l,- per inwoner, onder handhaving voor de toekomst van de nullijn.
Burgemeester en wethouders stellen
de raad eveneens voor om ter dekking
van het subsidie aan de VW/ en het
subside aan de streek VW en het recreatieschap de Graafschap een toeristenbelasting in te voeren.

BOUWVERGUNNING VOOR
PAARDENSTAL AAN
DEJOOSTINKWEG
De heer Harmsen uit Assen heeft verzocht om op het voormalige terrein
van de fietscrossclub een paardenstal
te mogen bouwen. Het ingediende
bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan.
De commissie voor de behandeling van
bezwaar— en beroepschriften heeft
over het ingediende bezwaarschrift
geadviseerd. De commissie komt tot de
conclusie dat het college van burgemeester en wethouders juist gehandeld
heeft door de bouwvergunning te weigeren.
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad dan ook voor om het
beroepschrift ongegrond te verklaren.

^« KREDIET BESTEMMINGSPLAN TEN
BEHOEVE UITBREIDING INDUSTRIETERREIN
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om een krediet
beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van het industrieterrein. Er is
thans nog 3800m2 beschikbaar, met
kandidaten vinden hierover al onderhandelingen plaats, zodat het noodzakelijk is om tot uitbreiding van het industrieterrein over te gaan. Hiervoor
dient het bestemmingsplan aangepast
te worden, waarvoor een bedrag van
f20.000,- nodig is.

•

f UITBREIDING AANDEEL IN MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL GAMOG
Door de gemeentelijke herindeling
stijgt het aantal aandelen van Vorden
met 3 naar in totaal 12 aandelen. Het
aantal aandelen wordt vastgesteld op
basis van het totaal aantal aansluitingen.
l aandeel kost f 1000,- zodat burgemeester en wethouders voor de toename van het aantal aandelen de gemeenteraad een krediet vragen van
l' 3000,-.

In de komende vergadering krijgt de
gemeenteraad een voorstel van het college van burgemeester en wethouders
om een contributiefonds in te stellen.
Dit dient ter dekking van de kosten die
gemaakt moeten worden om onder andere lid te worden ofte blijven van verenigingen.
Een groot aantal personen met een
besteedbaar inkomen op minimumnivo heeft niet of in mindere mate dan
anderen om deel te nemen aanverschillende voorzieningen. Vaak laat het
gezinsbudget niet toe dat met name
kinderen van uitkeringsgerechtigden
lid worden van bepaalde verenigingen
of gebruik maken van bepaalde voorzieningen.
Om te voorkomen dat men in een sociaal isolement geraakt stellen burgemeester en wethouders voor om een
bijdrage in de kosten te leveren van
f 100,- per gezinslid per kalenderjaar.
De werkelijke kosten van deelname zijn
over het algemeen hoger dan f 100,per kalenderjaar.
Burgemeester en wethouders gaan er
op voorhand vnauit dat^^O ssnvragen komen per jaar. UitgHnde van 3
gezinsleden per aanvraag dient een bedrag van f 15.000,- per jaar hiervoor
beschikbaar gesteld te worden.
De aanvraagprocedure voor een bijdrage uit dit fonds zal ^^envoudig
mogelijk worden gehoud^B
Een aanvraag kan in ieder geval worden ingediend voor:
— contributie sportverenigingen;
— lidmaatschappen van verenigingen
voor amateuristische kunst;
— abonnement zwembad;
— lidmaatschap openbare bibliotheek;
— abonnement schouwburg;
— lidmaatschap van scouting- en andere jeugdclubs;
— lidmaatschap meer bewegen en
zwemmen voor ouderen;
— cursusgelden stichting voor volwasseneneducatie, volksuniversiteit en
vormingswerkjongvolwassenen;
— eigen bijdrage muziekschool;
— ouderbijdragen peuterspeelzalen;
— ouderbijdragen kinderdagverblijven;
— deelname-kosten vormingsaktiviteiten voor ouderen;
— deelnamekosten zelfhulpgroepen.

Voor de/e vergadering, die om 19.30 uur begint en plaatsvindt in het gemeentehuis, staan de volgende punten op de agenda:
— voorlichting; verspreiding gemeentebulletin;
— wijziging IZA-regeling;
wijziging gemeenschappelijke regeling Bestuursacademie Oost Nederland;
— meerjarenplan stads— en dorpsvernieuwing;
— verkeerstelondei zoek voor het herinrichtingsplan kom van Vordcn;
— voorbereidingsbesluit ten behoeve van de uitbreiding Industrieterrein;
— subsidiering VW Vordcn;
— kosten herstel stormschade;
— beroepschrift Woningwet;
— verkoop twee bouwkavels in Wichmond;
— krediet bestemmingsplan ten behoeve van uitbreiding Industrieterrein;
— voorbereidingsbesluit voor terrein voormalige drukkerij nabij Nieuwstad
12 te Vordcn,
verzoek ex. artikel 74 Wet Basis Onderwijs van de Vereniging voor Protestants Christelijk onderwijs te Vorden om medewerking aan de vervanging
van meubilair;
— 2e wijziging Algemeen Ambtenaren Reglement;
— uitbreiding aandeel in maatschappelijk kapitaal Gamog;
— subsidiering aansluiting enige percelen op aardgasnet;
— verstrekken renteloze lening aan de SV Socii ten behoeve van de aanschaf
van een beregeningsinstallatie;
— instellen contributiefonds; vaststellen Verordening contributiefonds.

KTIE TANKSLAG
De gemeente Vorden wil door middel
van een enquête proberen te achterhalen waar zich in de gemeente (ondergrondse) olietanks bevinden. De meeste van die tanks zijn in het verleden
gebruikt voor de opslag van huisbrandolie, maar sinds de overschakeling op
aardgas staan de meeste tanks leeg.
Daarnaast zijn er tanks in gebruik (geweest) voor de opslag van benzine, dieselolie en dergelijke. Het is de bedoeling om alle niet meer in gebruik zijnde
brandstofopslagtanks
onschadelijk
worden gemaakt.
De gemiddelde levensduur van een
brandstoftank is dertig jaar. Daarna is
het risico groot dat een dergelijke tank
doorroest en gaat lekken. Hierdoor komen brandstofresten in de bodem en
het grondwater. Dit heeft bijzonder
schadelijke gevolgen voor het milieu.
De enquêteformulieren zijn inmiddels
verzonden. Indien u geen formulier
ontvangen hebt en u bezit wel een ongebruikte opslagtank dan kunt u even
bellen met het gemeentehuis, afdeling
Algemene Zaken. U krijgt dan zo spoedig mogelijk een enquêteformulier
toegestuurd.

;=GEMEENTEGIDS
Op ieder adres in de gemeente is een
nieuwe gemeentegids bezorgd.
Gebleken is dat een onjuist telefoonnumer is vermeld op pagina 4. Voor
klachten over de waterleiding dient u
het nummer 05457-71654 te bellen, en
niet het nummer dat in de gemeentegids staat.

J» VERLAGING ASDRUK
BRUG BROEKWEG
Vanwege de slechte staat waarin de
brug in de Broekweg verkeert hebben
burgemeester en wethouders besloten
om de asdruk te verlagen van 2.4 ton
naar l .2 ton en wel tot het moment dat
de brug gerepareerd is.

f KLEIN CHEMISCH
AFVAL
Voor het inleveen van klein chemisch
afval zijn er weer twee inzamelpunten
bijgekomen.
/owel bij SUPER aan de Smidsstraat en
bij het ARAL - tank- en servicestation kunt u vanaf heden lege batterijen
en spuitbussen inleveren.

••
•

jJrERGADERING
GEWESTRAAD OP
14 MAART 1990
De gewestraad vergadert op 14 maart
1990 in de kantine van het regionaal
Energiebedrijf Salland, Zutphenseweg
51006 te Deventer, aanvang 19.30 uur.
Deze vergadering is openbaar.
op de agenda staan onder andere de
volgende punten:
— notitie taxibeleid Gewest Midden
IJssel 1990;
- beschikbaar stellen kredieten ten
behoeve van uitvoering milieutaken;
— krediet stortplaats Armhoede te l o
chem;
— beschikbaar stellen krediet voor opstellen van een Milieu Effect Rapportage met betrekking tot afvalverwerkingsplaats Midden-IJssel te
Raalte.

j» VoORBEREIDINGSBESLUIT VOOR TERREIN VOORMALIGE
DRUKKERIJ NABIJ
NIEUWSTAD 12
Ter voorkoming van ongewenste ontwikkelingen stellen burgemeester en
wethouders de gemeenteraad voor om
voor dit terrein een voorbereidingsbesluit te nemen. Dit perceel maakt deel
uit van het te herziene plan voor de
bebouwde kom. In dit plan zal een passende planologische regeling voor dit
perceel opgenomen worden. Burgemeester en wethouders verwachten dat
medio dit jaar de procedure voor dit
plan start.

TORM KOST VORDEN F 15.500Bij het opruimen van de stormschade is mankracht en materieel van derden ingehuurd. De totale
kosten hiervoor bedragen f 15.500,-. Daarnaast heeft de afdeling gemeentewerken in het opruimen
nog 650 mensuren gestopt en moest voor 380 uur materieel ingezet worden.
Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om voor dergelijke calamiteiten een
reserve te vormen door iederjaar op de begroting hiervoor een bedrag op te nemen van f 2500,-.

TWEEDE BLAD
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Afscheid van een man die zijn hart liet spreken:

Hendrik Tjoonk (67) zegt
gemeentepolitiek vaarwel
De Contact-lezers zullen Hendrik Tjoonk de komende jaren missen, want de scheidende
WD-fraktievoorzitter was in de loop der jaren altijd wel goed voor één of andere opmerkelijke uitspraak. Altijd recht voor de raap of beter gezegd recht uit zijn hart. Tjoonk heeft in
die 22 jaren dat hij deel van de gemeenteraad van Vorden heeft uitgemaakt altijd gezegd
wat hij dacht. 'En alles wat ik gezegd heb meende ik ook', aldus de 67-jarige landbouwer.
Eigenlijk wilde Hendrik Tjoonk er bij de vorige verkiezing al mee stoppen. Gezien de korte
tijdsduur (de laatste verkiezingen vonden i.v.m. de herindeling pas V/2 jaar geleden
plaats), besloot Tjoonk 'de termijn' vol te maken. Dat hij blijft 'steken' op het getal van 22
heeft een andere reden. Hendrik Tjoonk is destijds niet rechtstreeks gekozen maar is er als
het ware ingerold. Tjoonk: 'Dat was in 1968. De WD was toen in de persoon van Harre
Wesselink en Henne Albers met twee man in de raad vertegenwoordigd. Op een gegeven
moment werd Wesselink ziek en kwam ik (als derde op de lijst) automatisch in de raad.
Nee, ervaring had ik niet. Henne Albers maakte mij wegwijs in de stukken en verder liet ik
mij voorlichten door de hoofden van dienst.' Hendrik Tjoonk was toen 45 jaar.
Gruwelijke hekel aan
paperassen
Dure rapporten, een romslomp aan
papier. Tjoonk had er een gruwelijke
hekel aan, hetgeen hij vokaal dan ook
altijd duidelijk liet merken. Óók de
starre regels die bij het maken van bestemmingsplannen worden gehanteerd, zijn hem een doorn in het oog.
'Natuurlijk zijn bestemmingsplannen
noodzakelijk (toen ik in de raad kwam
bestonden ze nog niet eens), maar dat
het allemaal tot op de centimeter
nauwkeurig gedetaileerd moet gaan
vind ik overdreven. Bepaalde ontwikkelingen kunnen daardoor onmogelijk
worden gemaakt.' Er moeten gewoon
mogelijkheden voor uitbreiding etc.
worden ingebouwd', zo zegt Tjoonk
met nad

zijn partij na 21 maart opnieuw een
wethouder gaat leveren. Een goede
wethouder kan veel voor zijn partij betekenen.
Over onze kandidaat Rinus Pelgrum
wordt gezegd, die man heeft geen raadservaring. Natuurlijk is het geen voordeel, het hoeft in dit geval ook geen
nadeel te zijn. Rinus heeft diverse diploma's op zak, heeft verschillende
cursussen gevolgd en heeft bestuurlij-

ke ervaring. 'Wel, ik heb het volste vertrouwen in hem'. Tjoonk hoopt tlat de
WD met 4 zetels uit de verkiezingsstrijd tevoor schijn zal komen, maar
verwacht 3 zetels.
Tk hoop dat diegenen die altijd op mij
gestemd hebben ook dit keer WD zullen stemmen. Verder verwacht ik dat
on/e derde kandidaat Han Rietman
voor de nodige stemmen in Vierakker/
Wichmond zal gaan zorgen.

Wanneer Tjoonk straks het politieke leven vaarwel zegt dan resteert hem alleen nog het voorzitterschap van de
plaatselijke RABO.
Over twee jaar legt hij ook deze funktie
neer. Hij kan dan terugzien op een rijk
bestuursleven.
30 jaar bestuurslid van de RABO, waarvan vele jaren voorzitter. 16 jaar zuivel-

fabriek. 35 jaar district commissie
Landschap. Verder heeft hij zitting gehad in het bestuur van 'De Eendracht'.
De C loop. aankoop vereniging 'De
Ciraafschap'. Oprichter/bestuurslid
varkens KI. Vai kensstamboek Gelderland. En in het verre verleden funkties
op het gebied van het openbaar onderwijs. Ken imposante lijst!
Het raadswerk zal hij best wel missen.

'Gelukkig woon ik vlak bij het gemeentehuis, dus /al ik er beslist nog wel eens
komen. Wist je overigens dat de burgemeesters die sinds 1890 Vorden hebben bestuurd, altijd wel een Tjoonk in
de raat! hebben meegemaakt?'

Jong Gelre
Warnsveld

stukje in elkaar te zetten. Nu vraagt
men nog enthousiastelingen om mee
te doen. Men kan zich hiervoor opgeven, tel. 05750-24986 of 05750-27246.

Revue

Binnensportdag

Op 10, 16 en 17 maart heef tjong Gelre
Warnsveld de jaarlijkse revue, ditmaal
met de titel TDTV'. Kom dan allemaal
naar'De Uitrusting' in Keft Ie.

Op zaterdag 17 maart zal de regionale
binnensportdag plaatsvinden in de
Hanzehal te /utphen. Men kan zich
opgeven voor een dames of herenvolleybalteam, tel. 0575-1-313.

TV, wat doe je ermee

Recherche

Met dit thema komt op woensdag 2H
maart de vormingswerkgroep. Het programma heelt als doel d u i d e l i j k te maken: wat wil de tv met mensen en wat
willen mensen met tv. Het belooft een
interessante avond te worden, dus kom
naar 'De Boggelaar'.

Op woensdag l l april komt Henk
Groenendal iets vertellen over de recherche. Deze interessante avond wordt
gehouden in 'De Boggelaar'.

wilde doen moest hij dan voor zich zelf
maar uitmaken. Kamerling vond deze
informaties niet nodig, hij had andere
bronnen. Ik moet eerlijk zeggen ik was
daar wel teleurgesteld over', zo zegt
HendrikTjoonk.

Gemeenteraadsverkiezingen
Tjoonk acht het van groot belang dat

Teleurstelling
In al die 22 jaren heeft Tjoonk uitstekend met z'n collega raadsleden overweggeku^k waarbij hem natuurlijk
ook teleaWellingen niet bespaard zijn
gebleven.
'Ik herinner me nog ons voorstel om
reserves te kweken voor de aanleg van
riolering in het buitengebied. Vorden
liep op dat gebied altijd al achter. De
raad voelde er echter niets voor. Echt ik
was verschrikkelijk bedroefd dat de
meerderheid de noodzaak van reserveren niet in zag.'

Graanboeren
Daarvoor had men in Vorden al een
paar keer getracht om hem te strikken.
'Dat begon al in 1951 toen ik tijdens de
grote landdag 'Wolado' die in Vorden
werd gehouden, als voorzitter van de
HOC i ver/.ocht werd om tevens als voor/.ittervan de/e landdag op te treden. Ik
was toen gastheer van diverse hoogwaardigheidsbekleders zoals Mr. Quarles van Ufford. Burg. van Arkel heeft
toen het eerste balletje opgegooid en
tegen mij ge/egt l dat raadslid beslist
wel - a t voor mij /o u zijn. Ik heb de
boot afgehouden. Later na een gesprek met baron van Hackfort ben ik
overstag gegaan en stelde ik mij beschikbaar. Kn ik moet /.eggen dat ik er
nooit spijt van heb gehad', /o /egt
Tjoonk. In H)7() werd hij voorliet eerst
lijsttrekker van de WD.

Op de bres
In al die jaren heeft Hendrik Tjoonk
/ijn stem duidelijk laten horen. Met
name voor de agrarische bevolking
stond hij voortdurend op de bres. Niet
zo verwonderlijk dat hij 'terugblikkend'
de meeste voldoening heeft ervaren tijdens de totstandkoming van /aken die
met name op 'het buitengebied' betrekking hadden, waarbij hij er wel met
klem op wijst, dat in al die jaren ook
andere /aken dan alleen de landbouw,
zijn interesse hadden.
/elf agrariër was Tjoonk een aantal jaren de enige agrariër die zitting had in
de raad (Thans zijn ook Lichtenberg
en Regelink uit het boerenleven afkomstig.).
'Ik heb er no^ aan mogen meewerken
dat heel Vorden van elektriciteit werd
voorzien. Dat betekende heel wat voor
de gemeenschap. Voor mij zelf ook,
want bij ons thuis z.ijn nog enkele kinderen bij depetroleumlamp geboren!'
Ken ander aspect, de watervoorziening
in het buitengebied. Het onderhoud
van /.andwegen. Hier zijn we wel zeven
jaar druk mee geweest. Dat het allemaal /t) lang duurde kwam ook omdat

de ambtenaren de boot een beetje afhielden. Waar moeten de wegen wel
geschaafd worden en waar niet. 'Je
weet wel wat ik bedoel', zo zegt Tjoonk
met knipoog.

Gasaansluitingen
Het meeste plezier beleefde Tjoonk
aan de gasaansluiting in het buitengebied. 'Op gegeven moment besloot de
raad om een deel van de winstuitkering
van de Gamog te reserveren voor de
onrendabele gebieden. Ik heb altijd
geroepen dat ik de vlag zou uitsteken
wanneer het éénmaal /over was.
Toen het raadsbesluit was genomen
heb ik in de raadszaal zo'n klein vlaggetje (je weet wel die van de kaas uit het
vuistje) op de tafel geprikt. Daarmee
wilde ik aantonen dat ik blij was, maar
wel op een bescheiden manier aangezien nog niet iedereen van gas was
voorzien', zo zegt Tjoonk. In de raad
uiteraard gegrinnik alom.
Zo ook bijvoorbeeld toen Tjoonk had
uitgerekend dat de raad toen / i j 75.000
gulden had uitgetrokken voor de bescherming van de oevers van de gracht
rondom het kasteel (de eenden waren
nl. de oor/aak van de slechte toestand
van de oevers) tlit neerkwam op duizend gulden per eend!
'Ken beetje riet aanplanten in de
gracht of anders de eenden wegbrengen was wel iets goedkoper geweest', zo
sprak Tjoonk toen.

De akties die de graanboeren afgelopen weken hebben gevoerd heeft veeboer Tjoonk nauwlettend gevolgd, /egt
hij: 'Ik kan mij die akties heel goed
voorstellen. De boeren voelen het goed
in de portemonnaie al die verlaagde
graanprijzen. De boeren weten echter
ook drommels goed dat tloor dit soort
akties hun problemen niet worden opgelost. Die oplossing ligt niet alleen in
Brussel, de gehele wereldmarkt is erbij
betrokken. Ook de veeboeren en de
varkensboeren zullen het de komende
jaren moeilijker gaan krijgen. Overigens vind ik het wel tijd worden dat
Bi aks opstapt. Mensen met problemen
kunnen niet bij hem terecht. Braks
wordt arrogant en dat vind ik een slechte /aak', /o ventileert Hendrik Tjoonk.

Funkties

Liberalisme
De liberale beginselen hebben hem gedurende zijn hele leven wat de politiek
betreft het meest aangesproken. Tk
moet er wel bij /eggen dat de plaatselijke gevoelens dan wel overheersen,
want wat ze in Den I laag soms klaarstomen!'. De nauwe kontakten die Tjoonk
altijd uit hoofde van zijn functie als
fraktievooiv.itter met de plaatselijke ondernemers onderhield zijn wat afgenomen. 'Tegenwoordig heeft de V.O.V.
(Vereniging Ondernemers Vorden) en
de Industriële Kring Vorden periodiek
rechtstreeks kontakt met de gemeente.
Ken goede zaak', aldus'f joonk.

Drie burgemeesters
Kasteel Vorden
Dat Kasteel Vorden, thans als gemeentehuis dienstdoende, heeft Tjoonk veel
deugd gedaan.
'Omdat ik er vlak bij woon zag je het
kasteel in verval geraken. De ratten liepen langs de ramen. Ik heb dan ook
veel waardering voor Burg. Vuntlei ink
dat hij destijds zoveel subsidie heeft weten los te peuteren. Dat heeft me /eer
aangesproken', zo zegt hij.

In de afgelopen 22 jaren heeft Tjoonk
met drie burgemeesters te maken gehad. Wat hij van hen vindt?
Van Arkel: 'Ken burgemeester oude
s t i j l ' . Vunderink: 'Ken burgemeester
die zijn nek durfde uit te steken'. Kamerling: 'Daar zeg ik nog niets van. Ik
weet het nog niet. Toen hij pas in Vorden kwam heb ik hem voorgesteld wat
achtergrondinformatie te willen verstrekken over diverse Vordense situaties. Of hij daar wel of niet wat mee

AGENDA

Nafeest
Zoals eikjaar de traditie is zal er ook nu
weer een naleest zijn en wel op 30
maart in de bar van 'De Uitrusting'.

Culturele wedstrijd
Dit jaar heeft de afd. de organisatie van
de culturele wedstrijd in handen. Dit
houdt in dat men ook hieraan mee zal
doen. Kr wordt druk gewerkt om een

MAART:
(S Tuinvooi li( hting, Dorpscentrum
Vorden.
(
.) ()pen Tafel in de Wehme.
10 Revue Jong Gelre Warnsveld in de
Uitrusting.
10 Feestavond, I,R. en P.C. 'De
Graafschap', De Herberg,
l O Jubileum (loutert Sursum (lorda
m.m.v. Vordens Mannenkoor
Christus Koningkerk.

I [endrikTjoonk is voorlopig c Ie laatste.
Wat nu resteert is een t.iak voor zijn
nageslacht!
I l De Deurdreajers, kladden opmaken
in de I lerberg.
12 ANBO Jeu de boule en
klootschieten, C lamping'De
Goldberg'.
13 Soos Kranenburg,TrudyTolkamp.
13 HVG Linde, excursie naai Harfsen.
13 Open Tafel in de Wehme.
14 ANBO soos in Dorpscentrum.
I I Plattelandsvrouwen,
weervertellingen.
14 of 15 Excursie Kl'O Vierakker,
Rodenburg.
15 Bejaardenkring de Wehme,
Voiden.

15 HVG Wildenborch, Australië
+ dia's.
1 (i Revue Jong Gelre Warnsveld in de
Uitrusting.
K) Open Tafel in de Wehme.
17 Revue Jong; Gelre Warnsveld in de
Uitrusting.
17 Jong Geh e Warnsveld, Regionale
binnensportdag. Hanzehal.
17 BinnensportdagJong Gelre,
Warnsveld.
19 Nutsfloralia.
H) ANBO Jeu tle boule en
klootschieten, Camping'De
Goldberg'.
20 ANBO Fietstocht vanaf marktplein
Vorden.
20 ()pen Tafel in tle Wehme.
20 NGVB Vortlen, tls. Westerink.
2 l ANB()Jaarvergadering in
'Dorpscentrum'.
21 HVC i afdeling Dorp, maandelijkse
avond.

info: 05752-1010

Slagerij Rodenburg

Wekelijkse aanbiedingen
VORDEN - Dit jaar, om precies te zijn in mei, hebben ze met
hun bedrijf het eerste lustrum in Vorden te pakken. Jan en
Nel Rodenburg uit de polder van oorsprong, gevestigd als
ambachtelijke slager in Vorden. Jan: 'via een professionele
makelaar kwam Vorden uit de bus. Nel was het er ook direkt
mee eens. 'Dit is 't.' We zochten en vonden hier een puur
ambachtelijke slagerij. Dat wilden we graag. Vorden lekker
Achterhoeks, met in de zomer flink wat toerisme langs de
weg. Wat wil je nog meer?'
Woensdagmiddag is de winkel gesloten. Dan is er de beste gelegenheid voor een
ongedwongen praatje over hun bedrijf. Met een heerlijk bakje troost van Nel erbij
loopt het gesprek vanzelf. Zowel Jan als Nel komen uit de agrarische sektor. Ze zijn
opgegroeid tussen het vee. Dit komt bij hun bedrijf goed van pas.

Worstmakersgilde
Slagerij Rodenburg is lid van het Worstmakersgilde. Wat houdt dit precies in?
Jan: 'ons Worstmakersgilde bestaat landelijk uit ca. honderd geselecteerde ambachtelijke slagers. Deze slagers bereiden zelf voor 85% hun eigen produkten.
Boven in het vaandel staat kwaliteit. Die taak hebben we ons gezamenlijk gesteld.
De controle op de kwaliteit is groot. Het gilde werkt met een telefonische keuring.
Wij krijgen 's morgens rond tien uureen telefoontje, dat we onmiddellijk bepaalde worstsoorten moeten verzenden. Binnen vierentwintig uur worden deze gekeurd door topkeurmeesters, verbonden aan de SVO (slagersvakopleiding). Dit
werkt fantastisch; op die manier is ambachtelijke kwaliteit gegarandeerd.'
Een wezenlij k onderdeel van de kwaliteit is de inkoop van vee.
Jan Rodenburg: 'ik koop zelf al het vee in. Ik doe dat met het grootste plezier. Het
is niet alleen mijn vak maar ook mijn hobby. Goed vee inkopen is vertrouwenswerk. Ik heb de laatste jaren al een aantal min of meer vaste leveranciers. Dat is
heel belangrijk. Doordat we zelf slachten weten we de afkomst van de koe. Voor
ons bedrijf slachten we uitsluitend luxe vleesrassen.
Een goede boer weet wat een ambachtelijke slager zoekt. Dit is een stuk vertrouwen en ik weet voor 200% zeker dat ik hormoonvrije beesten heb.'

Afdeling Huisslachtingen
'Dit is ook een wezenlijk onderdeel van ons bedrijf. We hebben naast onze klanten
uit Vorden ook veel relaties uit het buitengebied. Voor deze laatste kategorie
verzorgen we ook regelmatig huisslachtingen.
Een varken of een vaars, het maakt niet uit. Wij verzorgen dat compleet. Desgewenst vriezen wij dat nog vakkundig in. Dat laatste is zeer belangrijk.'
Is de vraag in de winkel de laatste jaren nog veel veranderd? Jan: 'men koopt over
het algemeen magerder vlees. Deze tendens is duidelijk. Vroeger moest er altijd
een vetrandje aan zitten. De jongere generatie koopt meestal per maaltijd.
De vlugklaarartikelen zijn de laatste jaren erg in opgang. Een slavink of hamburger, een runderrol, laten zich ook goed smaken. Men wil meer afwisseling.
In de afdeling broodbeleg bieden we een zeer breed assortiment. De meeste soorten komen uit onze eigen worstmakerij. Normaal gaat in de wintertijd de erwtensoep en balkenbrei flink over de toonbak. Dit jaar wil het niet winteren. Nu is de
vraag weer naar nasi en bami en niet te vergeten de pizza's.'

OOK HET ADRES VOOR AL UW
HUISSLACHTINGEN

Nel Rodenburg is de stuwende kracht achter het bedrijf. Jan: 'dat mag je wel
zeggen.' Nel: 'ik heb mijn kroost op de eerste plaats. Daarnaast doe ik de dagelijkse
administratie, de telefoon en niet te vergeten afdelingjassen wassen. Hygiëne is in
ons bedrijf van groot belang. Dan spring ik bij waar nodig is.'
Jullie zijn er goed druk mee. Nel: 'dat kun je wel stellen. Maar we hebben een leuk
stel, die ons terzijde staat. We kunnen het goed met elkaar vinden en we hebben
onderling een prima verstandhouding; dat is heel belangrijk. We regelen onderling nog wel eens wat. Ineen slagerij is er altijd veel werk aan de winkel.'

'We gaan gewoon door op de manier zoals we het al vijfjaar gedaan hebben.' Nel:
'weetje, we zijn in Vorden lekker ingeburgerd. We hebben een leuk gezin en een
goed bedrijf, waar we samen voorde volle 100% achterstaan. Daarom zijn we voor
de toekomst optimistisch.'
'Zorgen voor Kwaliteit en brengen wat onze klanten vragen, daar blijven we ons
voor inzetten!'

Bijzondere aktie
Jullie hebben ook altijd leuke akties. Jan: 'Wij brengen wekelijkse aanbiedingen.
Zo af en toe hebben we een bijzondere aktie. Rondom pasen hebben we weer een
leuke stunt. Wij fotograferen een flinke stier. Van de foto moet het geslachte
gewicht geraden worden. Dan is het lachen geblazen. Wat er dan niet uit de bus
komt. We weten zelf ook wel dat dit niet gemakkelijk is te raden. We hebben dan
altijd een stuk of vier rollades voor diegene die er het dichtst bij zijn. Een beetje
akties voor het publiek vinden de mensen leuk.'
Als ambachtelijke slager zorgen wij voor kwaliteit. Rommel verkoopje maar één keer.

Als de stroom plotseling
uitvalt moet er bij u een lichtje
gaan branden

presenteert de splinternieuwe formatie

STICHTING P O P B E I A N G ACHTERHOEK

Zaterdagavond
10 maart

Theo's
Bluesrock Club (TBC)
EX JO JUNK

-5*3
Jeugdsoos Flophouse,
Toldijk
Zie elders in dit blad

rijBchool
GROENEVELD

Administratie- en
Belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK

Wij kunnen u weer voldoende

VRIESRUIMTE
aanbieden, zowel grote als kleinere cellen. Deze cellen
zijn te huur voor kortere of langere tijd. Tevens kunnen
wij voor U partijen vlees/of groente invriezen.

Vrieshuis v.d. Berg

Administraties - Belasting-zaken
Bedrij f sadvlezen - ComputerverwerkingRaadhuisstraat 22 7251 AB Vorden Telefoon 05752-1455
H.H. Wanders, belastingconsulent
Ottenkampweg 16 7256 BG Keijenborg Telefoon 05753-3274

Groenloseweg 20, Ruurlo. Tel. 05735-1418

Cement bestellen
Harmsen Vorden
bellen
Tel. 05752-1486
35 zakken a 50 kg
f 11,75 per zak
20 zakken f 12,- per zak
per zak f 12,75

— Nu boeken voor Uw
MOEZELVAKANTIE
- Te huur in Duitsland
— Grote Caravans
- Volledig huishoudelijk
ingericht
— Met stoeltjes en tafel in
grote voortent
- In het prachtige Moezeldal
— Op Camping Pommern
(8 km van Cochem)
— Zeer gunstige All-In prijzen
— Nog maar enkele weken vrij

telefoon 05753-1286

Problemen met belastingaangiftes?
Voorkom teleurstellingen
Laat Uw administratie en Uw belastingaangifte verzorgen door een
deskundige.
Wij zijn een kantoor met ruim 40 jaar ervaring, gespecialiseerd in de
dienstverlening in het midden- en kleinbedrijf, alsmede de agrarische
sektor.
Bij ons bent U aan het juiste adres voor:

ZOMERVAKANTIE

raadhuisstraat 45 hengelo gld.

GJ.OLDEMHAVE
Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383
Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

'nWaterbed,
het ideale slapen
lubbers

INSTALLATIEBEDRIJF

05735
RIJSCHOOL GROENEVELD
O573S - 178B

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

ROCK & LOL

VORDEN
DORPSSTRAAT 32
TELEFOON (05752) 1470

Fam. Lovink
Thorbeckestraat 22
7021 AXZelhem
Tel. 08342-1548

-

administratieverzorging
belastingzaken
loonadministratie
bedrijfsadviezen
computer-verwerking

Maak eens geheel vrijblijvend een afspraak.
Evenals voorgaande jaren houden wij speciaal voor het invullen van
Uw belasting-aangiftebiljet extra zittingsavonden en wel op de woensdagen 7-14-21 -28 maart a.s. van 17.30-19.30 uur.
Gaarne op telefonische afspraak.
Lid: Ned. College voor Belastingconsulenten, Ned. Ver. van Boekhoudbureaus en Administratiekantoren.

Vijfjaar Opelservice W J. varTOer Kooi betekent vijfjaar vertrouwen van vele klanten en
medewerkers.
Dat willen we Weren met een
Unieke jubileum-Kadetts.
Speciaal ter gelegenheid van ons
jubileum maakten de Opel-fabrieken enkele tientallen jubileumKadetts. Deze wagens zijn standaard
voorzien van extra's die wij u graag
willen aanbieden voor een bijzonder
aantrekkelijke prijs.
Nabestellen is niet mogelijk,
dus profiteer van deze unieke 'Van
der Kooi Kadett'-aktie!
Kijk eens naar al die extra's:
5 versnellingen, analoog klokje, sigaretteaansteker, gordels achterin,
portierstrips, twee van binnen uit
verstelbare buitenspiegels in de
kleur van de auto, rondom getint

DEOPEL-DEALER.
ZEKERHEID VOOR
ALLES.

feestelijke jul^umshow, waarvoor wiju graag
uitnodigen. Op vrijdag 9 maart> zaterdag 10
en zondag 11 maart bent u van harte welkom
in onze showirom!

glas, lichtmetalen velgen en brede bioskoopje waar de hele dag tekenbanden, GT-spoiler in kleur achterop. films worden vertoond.
Aantrekkelijke jubileuminruil.
Dat we in feeststemming zijn, merkt
u ook aan onze inruilprijzen. Zijn
we het eens over de aankoopprijs,
dan bepaalt u nog eens een extra
korting tot f 500,-, met goedgemikte
dartpijltjes op ons speciale extrakortingsbord!
Ook uw kinderen zijn welkom!
Voor onze jeugdige gasten hebben we
een speciale hoek ingericht, waar ze
zich zullen vermaken met onder
andere een lego-tafel en een kinder-

K«W.J.

van
der

De champagne staat klaar.
Hoe ontvangen we u tijdens onze
jubileumshow? Zoals 't hoort: met
een feestelijk glas bruisende champagne, en keurig in smoking.
Dus of u alleen maar komt
voor de gezellige feestelijkheid of voor
onze Opel- of Isuzu-modellen ... wij
verheugen ons op uw komst. Denktu
aan onze openingstijden: u bent welkom in onze jubileumshow op vrijdag
9 maart van 9.00 tot 21.00 uur, zaterdag 10 maart van 10.00 tot 17.00 uur,
zondag 11 maart van 10.00 tot 17.00 uur.

l

WJ. van der Kooi, Tramstraat 13, Lochem. Telefoon: 05730-5 25 55.

Z

groenten en fruit
kaas en noten

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

geldig donderdag, vrijdag, zaterdag: 8, 9 en 10 maart 1990

Room Brie
100 gram 1,49
UITDENOTENBAR:

Vordense Notenmix
250 gram

beter completer

2,50

Maandag, dinsdag, woensdag aanbieding op de borden bij de winkel.

POPPEN
Voor allerhande spul, zoals
kursus, poppenmateriaal
en accessoires, boa's,
zowel struis als maraboe.
Dan moet je beslist naar
Hetty toe!

CERTINA DS:
een horloge met karakter
De internationale allure van Certina.
Swiss Made. Onverwoestbaar en functioneel. Kortom: sportieve horloges die
tegen een stootje kunnen.

Wol- en
Antiekwinkel
Wichmondseweg 13 - BAAK
Tel. 05754-980
met
Televisie
reparaties
direct

uw vakman
van vertrouwen
ook voor uw
nieuwe T.V.
HIFI

TELEVISIE

HOOF OSPONSOR

VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,
Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8
Vorden. Tel. 05752-1000

Bus bestellen?
Harren bellen!
Busgrootte: 9, 20, 40, 50, 54,
58 en 63 personen.
Havi voorheen GTW-reizen

J.L HARREN

We hebben
een meesterlijke
spaarvorm
voor de echte
liefhebber.

CERTINA-DS
Zwitserse traditie

juwelier

sfemerjnk
• • ••

oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden
Telefoon 1505

l let jaar l!-) l )(> staat in het teken van Vincent
van Gogh. Om de/e meester te eren geven wij
een speciaal SpaarcertiHcaat uit: het Van Gogh
Spaarcertificaat,
Met dit Spaarcertificaat geniet u een aantal
opmerkelijke voordelen. Om te heginnen is het
als een waar kunstwerk uitgevoerd, l ' kunt het
hij wij/e van spreken /o aan de muur hangen.
I let Van Gogh Spaarcertificaat heek een
looptijd van l jaar en is verkrijgbaar in coupures
van f. 500P, f. l .(XX),-en L 2.500,-Na een iaar

VAN GOGH SPAARCERTIFICAAT:
• praclitini' kunstreproduktics oulrau
• 0,25% inoiT rente.

ontvangt u tiw inleg plus de opgebouwde rente
retotir. Hen rente die maar lietst 0,25"!) ho^er
li>;t dan de rente op een vergelijkbare Deposito
Rekening met een looptijd van een jaar.
De echte liethehher verrassen wij hoven-

dien met een o! meer prachtige reprodukties
van werken van Van C io^h. Voor iedere t. ?>()(),die u inlegt, o n t v a n g t u ivn roprxxluktic, nul
et'n m a x i m u m van vier ui ui u'1.1,11 d /olan^ de
voorraad strekt.
Wilt u meei weten over de _______
ze unieke aanbieding ot wilt u
^
een Van C io^h Spaan u i i l u aal
kopen, dan bent u van harte
welkom op ieder kantoor van de _______
Spaarbank.

spaarbank

De Bondsspaarbank doet meer voor creatieve spaarders.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland

.»

Tel. 05758-1334

Trouwkaarten
Voor goede
AUTO- rijlessen

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Drukkerij
WEEVERS
Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752 1010

ACHTERHOEKSCHE
BOLUSSEN
ouderwets lekker!

Schoenaker
Café - Restaurant
Ruurloseweg 64
Vorden-Tel. 05752-6614

t%

ff\

erkend door de BOVAG

Insulindelaan 38 Vorden, tel. 05752-1098

DIT WEEKEND 6 stuks van f 4,50 voor OjDU

't winkeltje in vers brood en banket

KLAVERJASSEN
op donderdag
22 maart/19 april.
/Aanvang 20.00 uur.

BMW en Mazda automaat

BOVAG

Burg. Galleestraat 22-Vorden-Tel. 05752-1877

Als u toch aan het
behangen gaat...
Loop dan eerst
even langs
Knap't Op!

Alleen het beste is goed genoeg
' MEINDL schoenen
• breed assortiment
* voor jacht en vrije tijd

*°"fS5^S£s°
*&**

Nu ook MEINDL en
GOROTEX
• dus werkelijk
100% waterdicht
* sta op MEINDL.

Ergens in het dak zit een zwakke plek
waardoor elke regendag water naar
binnen drupt. Zo'n klein lek kan groot
geld kosten! Over een aantal jaren is
het houtwerk verrot en komen er kostbare reparaties. Wie vermoedt dat er
iets mis kan zijn, doet er goed aan ons
even te bellen. We komen vrijblijvend
langs en bekijken en overleggen dan
met u hoe dat gat in uw portemonnee
kan worden gedicht.

.

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden
7251
Telefoon 05752 2637

ee

fons Jansen °
Zutphenseweg 9 - Vorden
Telefoon 05752-1272

BARENDSEN
Zutphenseweg 15 -Vorden -Telefoon 05752 -1261

erkend gas- en watertechnisch
installateur
Installatie en
onderhoud van centrale verwarming
levering en installatie van alles voor de badkamer- aapleg van riolering, gas- en waterleidingen - ontstoppen
van riolen - zinkwerk - onderhoud van gastoestellen

••••Iv.

DERDE BLAD

CONTACT

Donderdag 8 maart 1990
51e jaargang nr. 49

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

6

Folkloristische dansgroep de
6
Knupduukskes bestaat 60 jaar
De folkloristische dansgroep 'De Knupduukskes' hoopt dit jaar haar 60-jarig bestaan te vieren.
Momenteel is het bestuur bezig met het organiseren van een aantal festiviteiten die eind mei zullen
plaatsvinden. Dan zullen tevens een aantal Nederlandse en buitenlandse dansgroepen naar Vorden komen. Begin april hoopt men de organisatie en het juiste aantal deelnemede groepen rond te
hebben.
Zo rond 1929 besloot de gymnastiekver. 'Sparta' in Vorden om tijdens de
jaarlijkse uitvoering een aantal ouderwetse dansen te demonstreren. De heer
Pardijs werd daartoe als spölleman
aangezocht. In 1930 danste deze groep
in klederdracht op de koperen bruiloft
van de toenmalige burgmeester van
Vorden, de heer Arriens. Dit werd zo'n
succes dat de groep besloot zelfstandig
door te gaan met dansen. Als naam
werd gekozen de 'Vordense Boerendansers'.
Na de oorlog werd er weer begonnen
om de ouderwetse dansen te oefenen
en te dansen. De naam werd gewijzigd
in 'De Knupduukskes'. Mevr. Terpstra
en de heren J.G. Vedders en H. Pardijs
vormden het bestuur. De oefenavonden vonden wekelijks plaats in de oude
Ulo-school aan de Smidsstraat. De leden brachten om beurt koffie mee en
hout voor de kachel. Men werd ook lid
van de Federatie van folkloristische
dansgroepen.

Buitenland

trein naar Italië. Hier werden de Vordenaren voor Amsterdammers aangezien maar dat misverstand werd snel
rechtgezet! Alleen de taal al! In 1955
bracht de groep een bezoek aan Bretagne. In totaal heeft 'De Knupduukskes' 30 buitenlandse reizen gemaakt:
l x Italië; 3x Engeland; 6x Frankrijk; 9x
Duitsland; 4x België; 3x Denemarken;
2x Zwitserland; lx Oostenrijk en lx
naar Portugal. Daar komen dan de optredens in Vorden en omstreken bij,
zodat ze op een flinke staat van dienst
kan ogen. Tijdens deze optredens
wordt het publiek meestal uitgenodigd
om de Drikusman of de Hoksebere
mee te dansen, hetgeen altijd erg in de
smaak valt. Ook worden er boerenbruiloften gehouden, waarnaast het
bruidspaar ook de bruidskoe niet ontbreekt. In Vorden worden deze boerenbruiloften op de boerderij het
Schimmel gehouden. Wanneer de
Knupduukskes in het buitenland optreden zijn de klompen waarop gedanst wordt erg in trek. Ook zijn in de
loop der jaren een aantal buitenlandse
groepen in Vorden te gast geweest.

In 1952 kreeg de vereniging van de
burgerij en de VW een vaandel aangeboden. In juli werd de eerste buitenlandse reis gemaakt. Men ging per

Bij de Knupduukskes is de muzikale
begeleiding in handen van de spölleman die op de harmonica of akkordeon speelt. Na eerder genoemde Par-

SWOV bepleit bouw
seniorenwoningen

missie onderkende de behoefte aan
meer seniorenwoningen in Vorden,
maar was verheugd over hetgeen tot
dusver 'binnengehaald' is.
WD'er Tjoonk merkte op dat er hoe
langer hoe meer 'grijze' mensen naar
Vorden komen. 'De eigen kinderen
kunnen bijna geen woning meer krijgen', zo sprak hij. Naar aanleiding van
vragen van de heer Voortman deelde
burgemeester Kamerling dinsdagavond mede dat er een aanhoudende
vraag is om meer industrieterrein ter
beschikking te stellen.

De heer B. van Tilburg was dinsdagavond namens de Stichting Welzijn
Ouderen Vorden (SWOV) in de commissie Algemeen bestuur aanwezig om
een pleidooi te houden voor de bouw
voor seniorenwoningen in de sociale
sector. Van Tilburg die insprak bij de
behandeling van het meerjarenplan
stads- en dorpsvernieuwing verzocht
de commissie om ten aanzien van
meerjarenplannen de besluitvorming
zodanig in te richten dat de beslissing
over de verdere woningbouw op het
Gemsterrein, niet bij voorbaat wordt
geblokkeerd doordat daarvoor geen
gelden zijn gereserveerd in het meerjarenplan. Op het Gems-terrein zullen
door Thuis Best 16 woningen worden
gebouwd. Het totale plan omvatte 32
woningen. Voor dit aantal is echter een
stokje gestoken. Van Tilburg hoopte
dat in de toekomst hier ooit nog eens
een aantal sociale seniorenwoningen
bijgebouwd mogen worden. De com-

dijs waren dat de heren Brinkerink,
Lindenschot, Peters, Handstede en
mevr. van Zandvoort.

Halsdoek
De kleding die men draagt is die zoals
vroeger rond 1900 op zondag werd gedragen. Als er tijdens een optreden genoeg tijd over is, dan wordt er een kledingshow gehouden waarbij diverse
kleding getoond wordt. Onder andere
de bruidskleding en de daagse dracht
tijdens en na het werk. De naam
'Knupduukskes' is afkomstig van de
halsdoek die de dames dragen. De
groep bestaat momenteel uit 39 dansers die met veel plezier elke woensdagavond oefenen onder leiding van de
dansmeesters J. te Velthuis en G.
Harmsen. Voor de muzikale begeleiding zorgden de akkordeonisten mevr.
N. van Hardeveld en de heren W.
Dolphijn en G. Kramp. In verband met
de jubileumaktiviteiten zoeken 'De
Knupduukskes' nog een aantal gastgezinnen die de buitenlandse groepen
gedurende vier dagen en drie nachten
willen onderbrengen. Hiervoor kan
men zich opgeven bij mevr. F. Pelgrum, Hamminkweg 4 te Vorden, tel.
05752-1267.

TBC bij Flophouse

De lezer hoeft in dit geval geen angst te
hebben voor een vervelende ziekte, integendee^^k in de Achterhoek wereldberoemde^oop Kolber is weer eens op
het oorlogspad.
Dit keer heeft hij zijn muzikale medestrijders verzamelt in de formatie
Theo's BluesrockClub (TBC).
Deze spli^^inieuwe formatie zal zich
op zaterolp 10 maart presenteren in
jeugdsoos Flophouse in Toldijk.
Joop Kolber is een verhaal apart. In diverse creaties heeft hij al vele podia onveilig gemaakt...
Het begon allemaal met de (nog niet)
geëvenaarde optredens van Jo Junk
Verspreiding gemeentebulletin and his Hot Dogs. Een allengs grijsgeBeide commissies gingen akkoord met draaide lp was het gevolg. Toen volgde
het kollegevoorstel om de verspreiding de Sjó van Jo de Lo en twee jaar terug
van het gemeentebulletin via Drukkerij was Kolber de animator achter het HeiWeevers te laten verspreiden. D.w.z. nones-project, met Jan Manschot en
wekelijks in 'Contact' en éénmaal per Willem Terhorst.
maand op ieder huisadres. De commis- 'Jo' heeft een nieuw verhaal geschresieleden willen niet verder gaan dan ven, zich omringt met prima muzikanaan afspraak voor een jaar en dan be- ten en laat opnieuw het bloed kruipen
kijken hoe de plaatselijke bevolking waar het niet gaan kan. The show must
go on, nietwaar?
reageert.
Na een try-out op tweede kerstdag gaat
TBC er voluit tegenaan met het volledige programma met alle toeters en bellen die Joops handelsmerk zijn geworden.
Rock en Lol dus weer.
Zaterdag 10 maart bij Flophouse.

Weekend
recept
slagerij
Vlogman
Gebakken entrecötes

Entrecötes waaraan nog een mooi randje vet zit worden door fijnproevers als het smakelijkste stukje vlees van het rund beschouwd.
Reken voor entrecötes met een romige paprikasaus voor 4 personen op 2
entrecötes van elk 250 a 300 gram.
Maak het vlees droog met keukenpapier en wrijf het in met zout, peper
en (veel) paprikapoeder. Verhit 50 gram boter en voeg er 3 eetlepels(zonnebloemjolie aan toe. Wacht tot het schuim van de boter voor een groot
gedeelte is weggetrokken. Bak het vlees er in 8 tot 10 minuten aan weerszijden bruin in. Laat het vlees hierna 10 minuten rusten.
Verwijder de helft van het boter- en oliemengsel uit de pan. Fruit in het
resterende mengsel l ragfijn gesnipperd uitje en voeg er, zodat de ui wat
kleur begint te krijgen, l uitgeperst teentje knoflook aan toe.
Strooi er vervolgens l eetlepel paprikapoeder en 2 theelepels bloem door
een zeefje over. Roer alles goed door elkaar en voeg vervolgens een beetje zout, l deciliter gezeefde tomaten (uit pot of pak), l deciliter rode wijn
en l deciliter bouillon (eventueel van tablet, korrels of poeder) toe. Blijf
zolang roeren tot een licht gebonden saus is verkregen.
Laat de saus gedurende 5 minuten zachtjespruttelen. Roer er /£ lite'r
crème fraïche (op kamertemperatuur) door en laat alles nog even tot aan
het kookpunt komen.
Snijd het vlees eventueel schuin in niet al te dunne plakken. Leg ze zoveel mogelijk in het oorspronkelijke model op een voorverwarmde
schaal. Schenk een deel van de saus over het vlees en dien de rest ervan
in een sauskom op.
Tip: geef er haricots verts of spercieboontjes en kleine gekookte of gebakken aardappelen bij.
Bereidingstijd: 30 a 40 minuten - energie per portie: ca. 1850 kJ (445 kcal)

Vrouwenclub
Medler
Op maandag 26 februari was er weer
club in het Medler. Deze avond had
men een klederdrachtgroep op bezoek
onder het motto 'Wat veurbij geet en
wat blif. Twee dames en twee heren
toonden welke kleding de voorouders
droegen wanneer ze naar de kerk gingen, op visite, en bij hun dagelijkse bezigheden. Sommige kledingstukken
werden op ware grote getoond, maar
ook enkele in miniatuur nagemaakt.
Het werd een leuke avond. Tot slot
werd het gezelschap een attentie aangeboden en werden ze bedankt voor
het brengen van deze avond.

SPORT-nieuzvs
Vorden laat kansen
liggen
Wil Vorden het voetbalseizoen
1989/1990 toch nog met promotie bekronen dan dienen dejongens van trainer Ben Kolenbrander wat zorgvuldiger met de kansen om te springen.
Zondag in de uitwedstrijd tegen Mee
uit het buurtschap Miste bij Winterswijk werd een onfortuinlijke 1-0 nederlaag geleden. Het stugge spel van de
thuisclub had tot gevolg dat de mannen uit Miste beide punten, zij het wat
gelukkig thuis h'elden. Gesteund door

de wind zocht Vorden direkt vanaf het
begin de aanval. Edwin Meyer en Peter
Hoevers slaagden er echter niet in om
de geboden kansen te verzilveren.
De Mee defensie hield daarbij het
hoofd koel. In het begin van de tweede
helft een iets sterker Mee dat na een
kwartier spelen via Hans Oonk, die een
fout in de Vorden-defensie afstrafte, de
leiding nam 1-0. Een naar later bleek
beslissend doelpunt. Vorden kreëerde
in het verdere verloop van de wedstrijd
nog wel kansen, onder andere werd bij
een inzet van Michel Kolenbrander de
'bal van de lijn gehaald, gescoord werd
er echter niet. Het bleef zodoende 1-0
enkon Vorden hevig teleurgesteld de
terugreis aanvaarden met ongetwijfeld
de gedachte om zondag in de thuiswedstrijd tegen GSV dubbel gemotiveerd aan de start te komen, en dan wel
te scoren. Het zal tijd worden ook!

verhogen. Met name Mark Sueters had
pech toen zijn fraaie solo langs enkele
Sinar-spelers op de doellijn werd gestuit. Halverwege de tweede helft
scoorden de Kranenburgers de verdiende 3e treffer toen de bal uit een
hoekschop door Dinant Hendriksen
werd ingekopt en via een Sinar-speler
in het doel verdween (l -3). In de resterende speeltijd kwam in deze stand
geen verandering meer.

LR en PC 'De
Graafschap'
Ponies: Bij de indoor dressuurwedstrijd in manege de Luchte in Lochem
behaalde Lilian Cuppers met Netron
de 2e prijs in de L l-dressuur met 132
punten.

1-1; E. Noorman-J. Haijtink 1-1; P.
Germain-H. Vos 2-0; S. Lautenbach-H.
Grotenhuis ten Harkel 1-1; D. MulderG. Wassink 0-2; H. Braakhuis-M. Voskamp 1-1; A. Poelstra-B. Hiddink 1-1.

DCV5- DIOS Beltrum 48-4
Het vijfde team redde zich uit de degradatiezone door een verdiende 8-4 overwinning op DIOS 4. Winst was er voor
invaller Bert KI. Kranenbarg (dubbele
oppositie), Erik Brummelman (doorbraakkombinatie) en Johan Geerken.
Deze laatste kwam in hevige tijdnood,
maar wel in gewonnen stand terecht.
Hij schotelde zijn tegenstander zoveel
problemen voor dat die uiteindelijk
door de vlag ging, in overigens kansloze positie.

Graafschaprijders
succesvol

Ratti zegeviert in
Vaassen

Dammen

SV Ratti heeft afgelopen zaterdag een
uitstekende prestatie geleverd door het
hooggeplaatste Sinar Maluku in Vaassen met 3-1 te kloppen. In de tweede
minuut was het al raak toen Piet Immink een voorzet van Dick Smit achter
de Vaassense doelman werkte (0-1).
Mark Sueters kreeg kort daarna twee
uitstekende mogelijkheden om de
voorsprong te vergroten maar hij wist
de doelman niet te passeren. De eerste
kans van de thuisclub, na een kwartier
spelen, leverde de gelijkmaker op. Een
Sinar-aanvaller sprong hoger dan de
Ratti-verdediging en kopte de bal langs
de kansloze doelman Robert Bos in het
doel (1-1). Na dit doelpunt had de
thuisclub enige tijd het beste van het
spel, maar na een halfuur spelen herstelde Ratti zich en nam het initiatief in
handen. Dick Smit kreeg een uistekende mogelijkheid de Kranenburgers op
voorsprong te brengen. Vrij voor de Sinar-doelman wist hij echter niet te scoren. Korte tijd later kopte Piet Immink
de bal op de lat. Vlak voor rust wist Piet
Immink wel te scoren doo^lt een misser van de Vaassense doeman de bal
van dichtbij in het Sinar-doel te koppen (l-2).

DCV l is nog niet uit de gevarenzone
na de 10-10 tegen Groningen. Konkurrent DIOS Eibergen kwam eveneens
tot 10-10, en blijft de Vordenaren achtervolgen op l punt. Ook hekkesluiter
VAD 2 kwam tot winst en staat nu op 2
punten achterstand. In de laatste ronde, op 17 maart spelen DIOS en VAD 2
tegen elkaar, terwijl DCV het hooggeplaatste Doetinchem ontmoet. Er degraderen 2 teams uit de landelijke Ie
klasse. In de wedstrijd tegen Vriendenkring had er zeker niet meer ingezeten dan een gelijkspel. Chris Grevers
moest het onderspit delven tegen topper Bauke Bies, en tegen de oude rot
Paul Germain ging Harry Vos tenonUitslagen: H2B SV Voorwaarts 2-Dash
der.
De winstpartijen waren voor Henk 3 1-2; Hl DVO l-Dash l 3-1; Hl HanRuesink met een mooie omsingelings- sa 2-Dash 2 3-0; JC l DVO B l-Dash Cl
strategie, en Gerrit Wassink, die een 3-0; JB l WIK B l-Dash B l l-2; DP Dash
klein maar fijn zetje uithaalde in de we- 2-Wilp l 2-3; D2A Dash 3-SV Epse l
derzijdse tijdnood. Debutant Mike 3-0; D2B Dash 4-Wilp 3 1-2; D3A Dash
Voskamp speelde een goede remise, 5-Boemerang 4 2-1; D3B Dash
alsmede de dit seizoen veelgeplaagde 7-Olympia l 0-3; D3C Dash 6-Epse 2
Bennie Hiddink. Tegen de sterke Jo- 3-0; H3C Dash 4-Wilhelmina 3 1-2.
han Capelle had ook Henk Hoekman Programma: D2div. A Sudosa/Assennog kansen kunnen creëeren met een Dash Sorbo; H3C DSC 4-Dash 4; DP
riskante uitval. Hij koos gezien de ABS 1-Dash 2; D2A ABS 2-Dash 3; D2B
stand op de borden voor de veilige weg Vios 2-Dash 4; D3a WSV 2-Dash 5;
naar remise. Johan Haijtink kwam in DSC Wik 4-Dash 6; D3B ABS 3-Dash 7;
een mindere klassieke stand terecht, MCI Hinsa C l-Dash Cl; D4B Dash
maar een bekend offer bracht de red- 8-Heeten 3; D4C Dash 9-Devolco 13;
Hl Dash 1-Hansa 2; Hl Dash 2-SVS 2;
ding.
UitslagenrJ. Capelle-H. Hoekman 1-1; H2B Dash 3-Gorssel 1; MA2 Dash A2B. Bies-C. Grevers 2-0; R. Paauw-H. DevolcoA3;JBl Dash Bl-DSC B1;JC1
Ruesink 0-2; J. v.d. Borst-J. Masselink DashCl-GorsselCl.

Na de rust opnieuw een fris en goed
spelend Ratti dat de tech^fch bekwame Vaassense ploeg slechwR keer, via
een afstandschot, gevaarlijk liet worden. De Kranenburgers lieten meerdere mogelijkheden onbenut de score te

Vriendenkring— DCV110-10

Tijdens Endurowedstrijden, welke zaterdag in Holten werden gehouden waren enkele leden van de VAMC 'De
Graafschaprijders' uit Vorden zeer succesvol. Bij de senioren 250 CC werd
Carol Mulder winnaar; Alfons Hoevers
werd vijfde en Frank Arendsen 7e. Erik
van Ark werd derde bij de senioren 125
CC. Johan Braakhekke legde bijde 500
CC senioren beslag op de derde plaats;
Mees Siers werd 4e; Marcel Bulten 5e
enjan Klein Brinke 7e. Bij de senioren
viertakt werd Robbie v.d. Straat 6e. Igihio Voorhorst werd derde bij de nationalen 500 CC. Erik Mulder werd derde
bij de Nationalen Viertakt.

Volleybalver. Dash

Subsidiëring VWheet hangijzer tijdens commissievergaderingen

'VVV krijgt afstraffing voor niet
6
goed gevoerd beleid
Zowel in de commissie Financiën als in de commissie voor Algemeen Bestuur is dinsdagavond bijzonder veel tijd besteed aan het kollegevoorstel met betrekking tot de subsidiëring voor de plaatselijke VW.
Het voorstel van het kollege zat dusdanig in elkaar dat in geen van beide
commissies een duidelijk advies gegeven kon worden. Wel waren diverse
commissieleden van mening dat het
kollegevoorstel om de subsidies aan de
VW over de jaren 1987 en 1988 te bepalen op de helft van het tekort in feite
betekent dat de VW wordt gestraft
voor een in het verleden niet goed gevoerd beleid.
Door diverse oorzaken heeft het WVbestuur dat in de jaren 1987/1988 zitting had, de gemeente niet de benodigde financiële gegevens verschaft die
noodzakelijk waren voor het bepalen
van het subsidiebedrag. Eerst op l O juli
1989 heeft het nieuwe VW-bestuur de
subsidie-aanvragen voor de jaren
1987/88/89 ingediend. Het tekort
over de jaren 1987/88 bedroeg
f8871,07.
'Om uit de impasse te geraken willen
wij alsnog de helft van het tekort, zijnde 4436 gulden, subsidieren. Ook de
subsidie voor de VW moet in verhouding worden gezien tot die van andere
verenigingen', zo sprak burgemeester
Kamerling.

Uiteenlopende meningen
De meningen in de commissie liepen
totaal uiteen. In de commissie Financien gingen de CDA-leden van Voskuilen, Lichtenberg en Regelink akkoord
met het gehalveerde bedrag. In de
commissie Algemeen Bestuur noemde
CDA'er Boers het voorstel van het kollege hard maar wel realistisch. 'Toch
wil ik geen uitspraak doen. Ik neem het
nog even mee naar de fraktie', aldus
Boers. Namens de WD ging Brandenbarg akkoord met het kollegevoorstel,

terwijl partijgenoot Tjoonk in Algemeen Bestuur mompelde dat hij de
VW wel het volledige bedrag van 8871
gulden wilde verstrekken. PvdA'er
Voortman had in Algemeen Bestuur
de grootste moeite met het kollegevoorstel. 'Laten we de zaak glad strijken
en volop vergoeden', zo sprak hij.
De raad van dinsdagavond zal wat dat
betreft uitsluitsel moeten brengen. Het
kollegevoorstel om de subsidie voor
1989 vast te stellen op 50 cent per inwoner werd door de commissies wel als
positief beoordeeld.

Pleitbezorger
Het nieuwe bestuur van de VW dat
door burgemeester Kamerling werd afgeschilderd als een energiek bestuur,
had dinsdagavond in de persoon van
haar voorzitter mr. Honig in beide
commissies een belangrijk pleitbezorger. Deze stelde dat de 50 cent voor de
VW alleen akseptabel is wanneer dit
oearag niet ten koste gaat van het zgn.
Trop-potje. 'Wij gaan er vanuit dat de
VW voor haar promotionele aktiviteiten een beroep kan doen op de TROPsubsidie. Deze subsidiestroom mag
niet worden afgesneden, anders schieten we met die twee kwartjes nog niets
op', zo stelde Honig. Vragen vanuit de
commissies richting college hoe het nu
precies met die TROP subsidie in elkaar steekt voor de VW bleven vooralsnog onbeantwoord.
In het komplex-voorstellen kwam ook
nog de subsidie voor 1990 aan de orde.
Hiervoor adviseerde het kollege één
gulden per inwoner. Voortman (PvdA)
ging akkoord, mits de VW gebruik kan
blijven maken van de TROP subsidie.

De WD-leden gingen eveneens akkoord, terwijl het CDA in eerste instantie 50 cent subsidie wil geven! 'Komt de
VW met een goed onderbouwd aktieplan dan zijn^we best bereid alsnog l
gulden subsidie per inwoner geven', zo
spraken Boers en van Voskuilen. Het
kollege stelt echter dat bij het geven
van deze gulden de VW wel zelf de
kosten van afzetting van de rijksweg
i.v.m. de braderie dient te betalen,
waarbij burgemeester Kamerling opmerkte dat de VW nog iets kan verdienen door zelf voor de afzetting te zorgen. VW-voorzitter schudde teleurgesteld het hoofd. 'Als wij het afzetten
van de wegen zelf moeten betalen kunnen we beter spreken van een subsidieverlaging. Trouwens we zijn wat de afzetting, borden etc. betreft aan de
eisen van Rijkswaterstaat gebonden',
zo sprak hij een paar minuten eerder.
De heer Voortman vond dat de kwestie
afzetting van wegen wel op een andere
wijze geregeld kan worden dan door
een verrekening met nota's. 'Over en
weer (VW en gemeente) als een soort
dienstverlening', zo stelde hij voor.

Toeristenbelasting
De in het raadsvoorstel aangehaalde
invoering van toeristenbelasting werd
unaniem door beide commissies van
tafel geveegd. 'Eerst maar eens met alle
betrokkenen overleg plegen en dat met
een gefundeerd voorstel komen', zo
kreeg burg. Kamerling in Algemeen
Bestuur en wethouder mr. Slingenberg
in de commissie Financien als huiswerk
mee. De VW in Vorden kan zich nog
voorde raadsvergadering van a.s. dinsdag bezig gaan houden met een typisch Nederlandse vraag 'Zal het (voor
ons) gaan vriezen of gaan dooien'!

Hoofdpunten verkiezingsprogramma
vrijheid die rekening houdt met anderen
verdraagzaamheid
democratisch
Bestuur in Vorden

Financiën

Vrije- tijd, sport en cultuur

Gemeentelijke begroting over meerjaren, zodat we weten waar we aan toe zijn.
Financiële lasten voor de burgers beperkt houden.

Goede vrijetijdsbestedingsmogelijkheden met de nadruk op sport; sport stimuleert een gezonde bevolking. Gezond en onafhankelijk verenigingsleven waarbij
de gemeente zorgt voor betaalbare voorwaarden. Stimulering culturele en muzikale ontwikkeling met behulp van de gemeente. Kunstbevordering passend in de
Vordense gemeenschap. Natuurlijk moeten zwembad, dorpscentrum en bibliotheek blijven. Toeristisch Vorden op basis van historie en natuur verder ontwikkelen. Goede WV en geen EOT.

Milieu
Goede informatie en onderwijs. Gescheiden ophalen vuilnis. Vereningingen in
het schoon houden van de gemeente Vorden betrekken. Goede milieu-voorschriften. Buitengebied op de riolering. Actie 'tankslag' voortzetten.

Verkeer en veiligheid

Gemeentebestuur en ambtenaren moeten goed toegankelijk zij n. Kwalitatief goed Goede omleiding van het vrachtverkeer in Vorden met grote veiligheid voor fietambtelijk apparaat en een goed personeelsbeleid.
sers en voetgangers.
Aanpassingen voor ouderen en mindervaliden.
In enkele woonwijken max. snelheid van 30 km.
Uitbreiding landschappelijke verhardingen in het buitengebied.
Ruimtelijke ordening
In stand houden c.q. verbeteren openbaar vervoer (trein, bus en buurtbus).
Doeltreffende controle verkeersvoorschriften.
Globale bestemmingsplannen.
Ruimte voor agrariërs en landeigenaren.
Zeer gevarieerd woningbouw aanbod in alle kernen, ook in Kranenburg, Vierak- Ouderenbeleid
ker en Wichmond.
Zoveel mogelijk eigen woning bezit.
Gemeente moet ouderen helpen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven; tafeltjeSoepel gemeente-garantie beleid.
dek-je, alarm systemen.

stellen, voor zover deze niet rechtstreeks van de rijksoverheid komen.
Voor de bestaande vormen van voortgezet onderwijs zal het gemeentebestuur,
waar mogelijk eraan mee werken deze vormen van onderwijs te stimuleren en in
stand te houden.
Het CDA wil zich ervoor inzetten, met de haar geëigende middelen, de kleine
scholen in onze gemeente zolang mogelijk te laten voortbestaan, omdat mede
hierdoor de leefbaarheid van de kleine kernen worden bevorderd.

Welzijn

Inleiding

Dit gemeentelijk CDA-programma 1990-1994 heeft als uitgangspunt het CDAprogramma voor de periode 1986-1990, en is waar wij dat nodig achtten, aangevuld en aangepast.
Het programma van de CDA-afdeling Vorden kan niet los gezien worden van het
program van uitgangspunten van de landelijke CDA.
De 4 kernbegrippen van het CDA t.w.

Het gemeentebestuur dient, bij de verdeling van de beschikbare middelen, prioriteiten te stellen naar werksoort en doelgroepen. Het CDA stelt de volgende prioriteiten binnen het gemeentelijk welzijnsbeleid (budgetsubsidiëring):
— basisvoorzieningen (bibliotheek, dorpscentrum, sporthal en zwembad)
— de zorgsector, zoals b.v. gezondheidszorg en algemeen maatsch. werk
— flankerend ouderenwerk zoals tafeltje dekje, sociale dagopvang, personenalarmering
— jeugd- en jongerenwerk
— voorzieningen voor gehandicapten.
Het CDA is van mening dat er, met name voor de minder draagkrachtigen, ruimte;
moet blijvö^>m aan sport- en sociaal-culturele activiteiten deel te blijvoiemen.
Nader onf[^oek moet uitwijzen of overdracht van beheer danwei
van sportaccomodaties realiseerbaar is.
Het CDA is voorstander van een actief kultuurbeleid, en is bereid dit financieel te
ondersteunen c.q. te stimuleren; de gemeente stimuleert de kunst in alle facetten.

Onderwijs
Participatie ouders. Goed basisonderwijs in de gemeente Vorden. Beroepsonderwijs in Vorden houden. Goede aansluiting op vervolg-onderwijs.

Emancipatie
Gelijke kansen, rechten en plichten voor mannen en vrouwen.

Economie/ Werkgelegenheid
Ondersteuning aanwezig bedrijfsleven. Werving nieuw midden- en kleinbedrijf.
Instandhouden winkelaanbod. Goede bereikbaarheid van de kernen. Goede aankleding van de kernen en industrieterrein alsmede goede- en veilige parkeer mogelijkheden. Agrarische branche moet zich op concurrerende wijze verder kunnen ontwikkelen.

bepleiten wij woningbouw aangepast voor ouderen i.v.m. de aanwezigheid aldaar
van allerlei voorzieningen.
Jongeren die niet economisch maar wel sociaal aan Vorden zijn gebonden (elderswerkenden). Om de vergrijzing enigermate tegen te gaan, zal ook voor deze bevolkingsgroep passende woonruimte beschikbaar moeten zijn.
Algemeen vragen wij nog aandacht voor de volgende punten:
— Bij de Woonruimteverdeling en Gronduitgifte dient zoveel mogelijk voorrang
gegeven te worden aan economisch/sociaal gebondenen.
— Pogingen zullen in het werk gesteld moeten worden om een groter bouwvolume voor onze gemeente te verwerven.

Verkeer
Vrachtverkeer de omleiding hiervan is in de uitvoeringsfase. Een spoedige voltooiing is vereist.
Verkeersveiligheid van met name fietsers en voetgangers wordt bevorderd door de
herinrichting van het dorp en de aanleg van een parallelweg richting Ruurlo. De
mogelijkheden van een (recreatief) fietspad langs de Wildenborchseweg dienen
onderzocht te worden.
Het openbaar vervoer w.o. de spoorverbinding Zutphen-Winterswijk alsmede de
buurtbus zal zeker op het huidige niveau gehandhaafd moeten worden.
Het CDA pleit verder voor een diepgaand onderzoek naar de verbetering van de
verkeersveiligheid in het algemeen (o.a. de Baakseweg naar en nabij Wichmond).
In de huidige situatie lijkt ons een verdere verharding van zandwegen niet noodzakelijk, overwogen wordt een gedeelte van de Enzerinckweg te asfalteren i.v.m.
frequent toeristisch verkeer aldaar.

Financiën
toerisme
Gerechtigheid
De overheid zet zich in voor een maatschappij waar vrede en recht heersen, en
komt op voor de zwakken in de samenleving.

Gespreide verantwoordelijkheid
De mens is een verantwoordelijk wezen, niet alleen voor zichzelf, maar voor de
gehele samenleving; de overheid moet de mens de mogelijkheid bieden medeverantwoordelijkheid te dragen voor het te voeren beleid.

Solidariteit
Wij moeten niet alleen uit zijn op eigen welzijn, maar gericht zijn op de ander,
zodat de zwakkeren in de samenleving op ons kunnen rekenen en de sterkeren
herinnerd worden aan hun verantwoordelijkheid jegens de ander.

Rentmeesterschap
De mens is slechts beheerder van deze schepping en wij zullen in deze tijd van
enorme ontwikkelingen op velerlei gebied grenzen moeten stellen, teneinde de
ons toevertrouwde aarde op een verantwoorde manier te beheren en in goede
staat door te geven aan de komende generatie, welke gebaseerd zijn op het Evangelie als uitgangspunt ook voor ons politiek handelen, zijn ook de pijlers waarop
dit'gemeentelijke programma' rust.
Het CDA in Vorden wil zich daadwerkelijk inzetten voor een verantwoorde samenleving waarin, naast de gemeentelijke overheid, ook de burgers verantwoordelijkheid zullen dragen voor taken welke de samenleving betreffen.
In de periode 1990-1994 zal de CDA-fraktie zich ervoor inzetten dat met name
het nieuw toegevoegde gebied Wichmond en Vierakker zo goed en zo zorgvuldig
mogelijk binnen de Vordense samenleving geïntegreerd wordt.
Het CDA-beleid van onze fraktie zal zich, naast haar inzet voor een goede bestuurbaarheid van onze gemeente en het bevorderen van het welzijn van al haar bewoners, vooral richten op de volgende aandachtspunten:

Werkgelegenheid
Het beleid t.a.v. de werkgelegenheid moet erop gericht zijn de aanwezige arbeidsplaatsen te behouden en waar mogelijk uit te breiden. De gemeente dient een
bedrijfsvriendelijk beleid te voeren. Het CDA staat zeer positief tegenover scholings- en werkervaringsprojecten, (in samenwerking met het gewestelijk arbeidsbureau).

Q

In de gemeente Vorden zijn de mogelijkheden aanwezig voor uitbreiding van
aktiviteiten op het gebied van Dag- en Verblijfsrecreatie. Waar nodig en mogelijk
in het kader van bestemmingsplannen zal het gemeentebestuur ontwikkelingen
op dit gebied, ook van particulieren, moeten stimuleren. Dit alles in goed overleg
en goede samenwerking met instellingen die zich bezig houden met recreatie en
toerisme. Het CDA staat achter een actief 'Vorden-Promotion' beleid en zij is
bereid dit ook financieel te ondersteunen.

Ruimtelijke ordening
Kleine kernen: De bestaande kleine kernen in onze gemeente Kranenburg, Wichmond en Vierakker moeten in stand gehouden worden o.a. door voldoende ruimte voor woningbouw te scheppen en het instandhouden van aanwezige basisvoorzieningen.
Industrie
De gemeentelijke overheid moet er zorg voor dragen dat er voldoende terreinen
beschikbaar blijven voor de uitoefening van ambachtelijke bedrijven en kleinschalige, milieuvriendelijke industrie.
Buitengebied
In het buitengebied vragen zeer uiteenlopende belangen de aandacht, zoals:
— agrarische bedrijvigheid
— rekreatie
— natuur en landschap
Het CDA is voorstander van een zo goed mogelijk evenwicht tussen deze elementen. Het voortbestaan van de agrarische bedrijven moet gewaarborgd zijn. Stimulering van rekreatie is van belang. Bestaande ruimtes in het buitengebied dienen,
onder bepaalde voorwaarden, in principe vestigingsmogelijkheden te bieden voor
nieuwe ambachtelijke bedrijvigheid. Voorop staat echter dat natuur en landschap
zoveel mogelijk voor de komende generaties behouden moeten blijven. De hoge
landschappelijke waarde van 'Het grote veld' mag niet aangetast worden.

Milieu
Leidraad voor het milieubeleid moet zijn:
1. Een goede uitwerking- en naleving van het Milieu-Uitvoering-Programma, welke de volgende zaken bevat:
— gescheiden inzameling van zoveel mogelijk verschillende soorten afval waardoor o.a. hergebruik mogelij k wordt.
— geluidshinder
— uitvoering van het HUP (Hinder Uitvoeringsprogramma)
— bodembeschermingen sanering
2. Samenwerking, in gewestverband voor milieutaken die grote deskundigheid
vragen zoals 'lozingsverordening wet chemisch afval'
3. Handhaving door kontrole op de naleving van de milieuwetten

Ouderenbeleid
De Vordense bevolking telt relatief gezien veel ouderen; bijna 30% van de bevolking is boven de 55 jaar. Het beleid van de regering is er op gericht te bevorderen
dat ouderen zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven funktioneren. Een beleid
gericht op ondersteuning van initiatieven die daarop zijn gericht, moet worden
bevorderd. Wij denken daarbij aan een beleid waarbij preventie enerzijds en een
goed flankerend beleid anderzijds aan kunnen sluiten bij de zgn. eerste- en tweede
lijnsz.org. Nieuwe ontwikkelingen op dit gebied dienen positief tegemoet te worden getreden. Samenwerking tussen de gemeentelijke overheid en het particuliere
initiatief is t.a.v. het ouderenbeleid van grootbelang.

4. Overleg met instanties die zich ook met het milieu bezig houden zoals: standsorganisaties, zuiveringsschappen, waterleidingsbedrijven, milieugroepen, en
politie zowel op gemeentelijk als gewestelijk niveau
5. Aanleg riolering in het buitengebied
6. Milieubewustwording door duidelijke voorlichting en educatie
Een goede coördinatie van milieutaken die op verschillende gemeentelijke afdelingen plaatsvinden is van groot belang om tot een duidelijk en eenduidig milieubeleid te komen.

Onderwijs
Het CDA staat voor, het openbare onderwijs meer naar de ouders toe te brengen,
d.w.z. de ouders de verantwoordelijkheid voor en het beheer van het openbaar
onderwijs te laten nemen, en er 'bijzonder neutraal' onderwijs van te maken. De
gemeentelijke overheid zal de nodige financiële middelen ter beschikking moeten

Volkshuisvesting
In het Woningbouwbeleid vragen twee groepen vooral de aandacht:
Ouderen
Waar door mogelijke sanering bouwruimte in de kom van het dorp ontstaat,

Gestreefd zal moeten worden naar:
— kostendekkende tarieven (evt. gefaseerd invoeren)
— invoering rioolbelasting i.v.m. fondsvorming met het oog op toekomstig onderhoud
— het voeren van een actief kwijtscheldingsbeleid t.b.v. de minst draagkrachtigen.

Algemeen
Ten behoeve van een optimale functionering van het bestuurlijke, gemeentelijke
apparaat, achten wij noodzakelijk:
— regelmatig overleg met alle (stands) organisaties en instellingen
— gerichte voorlichting naar alle burgers
— tijdige behandeling en afhandeling van brieven van burgers
— College en Raad dienen zich in principe afzijdig te houden van nationale en
internationale vraagstukken zoals kernenergie, lidmaatschap Navo etc.

\Lolitievaria
Op donderdag l maart werd een personenauto flink beschadigd doordat de
bestuurder van de auto na een schrikreaktie tegen een boom reed. De automobilist schrok van een voor hem rijdende auto die sterk afremde. De oorzaak is vermoedelijk niet voldoende afstand houden. Het ongeval gebeurde
op de Ruurloseweg ter hoogte van de
Wildenborchseweg.
Op dezelfde dag is op verzoek van de
politie te Doetinchem een Vordenaar
aangehouden die werd verdacht van
het verduisteren van een personenauto. De man is overgebracht naar Doetinchem.
In een woning in Vorden ontstond
brand doordat de kleding van de bewoner van dat huis tijdens knutselwerkzaamheden op de zolder vlam vatte.
Dat kon gebeuren omdat hij met een
gaststelletje aan het werk was en licht
onvlambare kleding droeg. De man
kon het gasstelletje naar buiten werken
maar daardoor ontstond op diverse
plaatsen in het huis brand. Toen de
gealarmeerde brandweer ter plaatse
kwam bleek het vuur reeds te zijn geblust. De man liep brandwonden op
aan een arm en op zijn rug. Hij is naar
het ziekenhuis overgebracht.
Verder is op die dag een ree aangereden op de Galgengoorweg. De ree
werd vermoedelijk gewond maar kon
toch nog vluchten. Het dier is niet
meer gevonden.
Op vrijdag 2 maart ontstond er een
aanrijding op de kruising Baakseweg/
Hackfortselaan in Vorden. Een automobiliste die vanuit de richting Wichmond kwam sloeg rechtsaf in de richting van Vorden. Zij verleende daarbij
geen voorrang aan een over de Hackfortselaan naderende personenauto.

GROEP VQRDFN

Op dezelfde vrijdag werd in Vorden
een man aangehouden nadat hij met
een geweer had lopen zwaaien en daarbij een huisgenoot had mishandeld en
bedreigd. Bij zijn aanhouding werd
door de politie van Loc hem en Gorssel
assistentie verleend. Later bleek dat het
geweer geladen was. De man, die nog
wordt vastgehouden, had geen vergunning voor het geweer.
Op zaterdag 3 maart werd een langs de
Kerkstraat geparkeerd staande personenauto, een beige Mitsubishi Galant,
beschadigd. Vermoedelijk is de auto
aangereden door een andere perso•nenauto waarvan de bestuurder daarna is doorgereden. Een en ander moet
zijn gebeurd tussen kwart voor drie en
vier uur. Eventuele getuigen worden
verzocht zich te melden aan het bureau.
Op dezelfde zaterdag werd een dode
ree gevonden op de Baakseweg terwijl
op dezelfde weg nog een ree werd aangereden door een personenauto. De
ree was op slag dood terwijl de auto
flinke schade opliep.
Verder zijn in de afgelopen week twee
opgevoerde bromfietsen uit het verkeer genomen. Van één van de brommers zijn enkele niet originele onderdelen gedemonteerd terwijl de andere
nog moet worden onderzocht. Beide
bestuurders krijgen een proces-verbaal. Ook moest nog enkele keren de
dienst gemeentewerken worden geassisteerd bij het omzagen van bomen
die door de storm scheef kwamen te
hangen en gevaar opleverden voor het
verkeer. Daarnaast werd nog een keer
bemiddeld bij een burenruzie, kwam er
een inbraakalarm binnen en waren er
klachten over crossende auto's.

Autoschade

OPEL SERVICE

Theo Terwel

W. J. d?" KOOI

Voor uw
schade reparatie,
schade-taxatie, APK,
laswerk

W.J. v/d Kooi

Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurlo
Tel. 05735-3295

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

Burg. Galleestraat 23 - VORDEN - Tel. 05752-2532

Schoenreparatie

maten 40 t/m 45

Met veel genoegen willen wij U
hierbij uitnodigen voor het bijwonen van onze

Steeds vlug klaar

95

f 59.

WULLINK VORDEN

MASTER

Verkoop en Reparatie

Dorpsstraat 4, tel. 1342.

SPORT

alle soorten

batterijen voor uw
A.H. Boers (Ab)

op donderdag 15 maart a.s.

h oortoestel

conrectorscholengemeenschap

qe> juwelier

• verkeersveiligheid voor
voetgangers en fietsers in
de kom van het dorp,
Baakseweg Wichmond en
langs de Ruurloseweg
Kranenburg-Medler

siemerjnk

Wullink Vorden

<x> opticien

Voor de allerbeste schoen

• zorgen voorterreinen voor
kleinschalige,
milieuvriendelijke
industrie

Een unieke gelegenheid om U onder het genot van een kopje koffie
te laten informeren over de nieuwste modellen en kleuren van onze
uitgebreide voorjaarcollecties.

Zutphenseweg 7 — Vorden

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
's maandags gesloten

VOORKEUR VOOR
ELEKTRISCH BEDIENDE
ROLLUIKEN

U bent van harte welkom

Kiest U ook voor kwaliteit.
Haal dan uw Brood en banket
bij de bakker die zelf bakt.

CDA

SHOWTUDEN:

U zou graag in zo'n mooie

AANBIEDING
Slagroom- of
Mokkasnit

old-timer
trouwen? Dat kan!
Gratis op onze kosten
als U uw bruiloft geeft
in 't Pantoffeltje.

Bolussen
1 pak van 4,50 voor

Bodega 't Pantoffeltje
Dorpsstraat 34 - Vorden
Telefoon 05752-1770

Ontbijtkoek
van 2,75 voor

Krente- of
Rozijnenweggen

Uniek in deze omgeving

Kunstgebittenreparatie

3,00

1 pak voor

WARME BAKKER

DROGISTERIJ
TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

5,75
3,75
2,25

van 6,25 voor

's morgens 9.30 uur - 10.45 uur

Wie voor rolluiken kiest, doet
een goede keus. Een nog betere keus is het de rolluiken te
voorzien van een elektrische
bediening d.m.v. Somfy motoren. Niet alleen vanwege het
bedieningsgemak, maar zeker
ook om andere redenen. Elektrisch bediende rolluiken zijn
bijvoorbeeld aanzienlijk minder aan slijtage onderhevig.
Geen naar beneden kletterende lamellen, geen pijnlijke handen bij het laten vieren van
koorden of banden. Alles gaat
heel geleidelijk en probleems. Bedieningstechniek die
^dst in deze tijd. Techniek waar
de naam Somfy achter staat.
Een begrip waar het gaat om
degelijkheid en souplesse.

's middags 14.00 uur - 15.30 uur
's avonds 19.15 uur
Een stoel reserveren is mogelijk.

mode

interieuradviseur

BAKT HETVOOR U

ieterse

TELEFOON 1373

KERS

BURC. GALLEESTRAAT 9 - VORDEN - 05752-1381

Rijksstraatweg 39,
Warnsveld. Tel. 05750-261 32

•

ARIANNB<

Autoshow

erkend voor: HUIDVERZORGING - GEZICHTSBEHANDELING MANICUREN - ELEKTRISCH ONTHAREN - LICHAAMSMASSAGE
Ook voor deelbehandeling, zoals speciale voet- en rugmassage
aparte MAKE-UP voor BRUIDJES en FEESTGENOTES
dinsdag t/m zaterdag: behandeling volgens afspraak, maandag's gesloten
DORPSSTRAAT 30a - VORDEN - TEL: 05752-2033 of 3367

(

MAR1ANNE helpt aan meer vrouwelijke zekerheid door gehele huid- en
schoonheidsverzarging en door haar verkwikkende massages.

LANDBOUW
MECHANISATIE

Kom nu naar onze denderende Voorjaarsshow en
profiteer van f 700,- extra feestvoordeel op drie
grandioze Volkswagen actiespecials!
Anderhalfmiljoen Volkswagens zijn er vanaf
1947 verkocht...
Het indrukwekkende bewijs voor het
vertrouwen dat Volkswagen bij Nederlandse
automobilisten geniet. Als V.A.G.-dealer
vieren we dat natuurlijk uitbundig.
De Volkswagen Polo, Jetta en Golf kent u
natuurlijk. Maar hebt u de Polo Jeton, de
Jetta Pacific en de Golf Madison al
gezien?
Nu krijgt u nog eens f 700,- extra
feestvoordeel op die toch al zo royale
Volkswagenspecials!

Ons klinkende feestgeschenk voor elke
bezoeker aan onze Show van
Anderhalfmiljoen: de unieke compact
disc'TheMillionSellers'!
Vol onvergetelijke hits van toen en nu,
uit de Volkswagen jaren 1947-1990!
Hartelijk welkom op ons feest rond de
anderhalfmiljoenste Nederlandse
Volkswagen!
Dat feest duurt dus nog tot en met 17 maart
aanstaande. Let u wel even op de
openingstijden van onze showroom?

(Deze aanbiedingen gelden alleen voor particulieren en zolang de voorraad strekt.)

WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

7
8
9
10

MAART
MAART
MAART
MAART

OPENINGSTIJDEN SHOW:

VRIJDAG 9 MAART van 10.00-21.00 uur
ZATERDAG 10 MAART van 10.00-17.00 uur

DAGELIJKS VAN 13.00-22.00 UUR
ZATERDAG VAN 10.00-16.00 UUR

Tevens vieren wij het heugelijke feit dat onze medewerker Siward
Dijkman op 1 februari j. l. 25 jaar aan ons bedrijf verbonden was.
Ter gelegenheid hiervan kunt U hem feliciteren op zaterdag 10
maart a.s. tijdens de show of op zijn receptie van 16.00 tot
17.30 uur aan ons automobielbedrijf.
Gerrit en Riky Sloot

AüöilV-A-G
Tramstraat 43, Lochem. Tel. 05730-54191

Volkswagen. Wie anders?
MET KATALYSATOR

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing
alle contactlensbenodigdheden
en vloeistoffen

ZESKAMP

Oö juwelier

ORANJEVERENIGING VORDEN

siemerink

<x> opticien

30 april en 5 mei wordt er weer een zeskamp georganiseerd op het feestterrein bij
Kasteel Vorden.

Zutphenseweg 7 - Vorden
's maandags de gehele dag
gesloten.
Woensdagmiddag geopend.

30 april voorronde zeskamp 12 teams
5 mei finale zeskamp 6 teams
zetwerk
niet alleen tekst verwerken
maar tekst en beeld (foto's, logo's)
vormgeven tot een goed
en 'mooi' geheel
dat gezien mag worden.

De teams moeten bestaan uit:
2 dames en 1 reserve, 8 heren en 1 reserve.
Totaal: 10 leden en 2 reserves.

drukwerk
Palette Rustique presenteert u een nieuwe toonaangevende meubellijn in de kleuren van de jaren negentig: zeegroen, rose, en blank patiné. Stuk
voor stuk meubelen van hoogwaardige kwaliteit die opmerkelijk goed combineren. Het afgebeelde bankje in vrolijke, veelkleurige stof geeft uw interieur een zonnig effect. -nPéltMJStü^—
,
Het is te leveren als twee en twee-en-half zitsbank ^ [)l |m~| ld l
•

^r»

L-n

j

rr

XUvJ • B^X^B—

en m 60 verschillende stoffen.

HU ^.VAV/HAE iim v. MW vüA^ttr
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Opgave vóór 30 maart bij:
Drukkerij Weevers, Nieuwstad SOA, Vorden. Tel. 05752-1010.

ook wij kunnen copieëren
maar daarnaast hebben wij
drukpersen staat voor hetgeen
kwaliteit moet zijn.
de mogelijkheden in
drukkleuren en papiersoorten
zullen u versteld doen staan.

Teams van bedrijven, verenigingen, buurten, scholen etc. zijn mogelijk. Wij maken
er weer een grandioos feest van. Kosten
noch moeite worden gespaard.

afwerking
vergaren, lijmen tot bloks,
hechten, vouwen, inbinden.
allemaal mogelijkheden die we
voor u in huis hebben om
het drukwerk 'af te maken.

De leiding is in handen van Harm Welleweerd en Marja Niezink.

DRUKKERIJ

WEEVERS

meubelen

NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
TELEFOON 0«7Bl-1OtO - TELEFAX 05782-1088

ZUTPHENSEWEG 24 VORDEN

j

Schoonmaakbedrijf

ftomtia

Bloemschik
voorjaarscursus

D. HUURNEMAN
Frederikseplein 72 - 7231 KH Warnsveld
Telefoon 05750-26505

Meenemen voor eerste les:
Platte schaal 0 ca. 20 cm
evt. ijzeren prikker
mes en tangetjes
Opgave en informatie:

E. Weg, tel. 2018
G. te Linde, tel. 2983

En verder voor alle voorkomende
schoonmaakwerkzaamheden.

Toneelavond
voor leden, donateurs en
leveranciers van oud papier

Touwtrekvereniging
Vorden

NIEUWSTAD 30 TELEFOON 05

STBUS 22 - 7250 AA VORDEN
010 - TELEFAX 05752-1086

De

Bioregulator
is meer dan een sieraad alleen,
met zijn geneeskrachtige werking.

Uitnodiging

/s uw drukwerk vakwerk geworden...
dan komt 't van Weevers uit Vorden.

Voor schone ramen!!!

MAANDAG 19,26 MAART en 2 APRIL
20.00-22.00 UUR DORPSCENTRUM
KOSTEN F15,- (excl. materiaal)

VOOR EEN GOED ADVIES:

D

BYO

Dorpsstraat 17 - VORDEN
Tel. 05752-3785

De Vordense toneelvereniging
brengt voor het voetlicht de klucht:

Maak
dat
je
tante
wijs

De organisatie berust bij de Oranjevereniging.

meer dan alleen drukker
van geboorte- en trouwkaarten

OP ZATERDAG 17 MAART
IN HET DORPSCENTRUM
ENTREE GRATIS

KALVEROPFOKCLUB
VORDENHENGELO

MADE BY RE N ATA

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

De Lagere Agrarische School te Vorden organiseert
dit jaar weer een kalveropfokwedstrijd voor jongens
en meisjes van 7 t/m 15 jaar.

's maandags gesloten

Nieuw!

Verdere gegevens zijn:
Het kalf moet tussen 1 januari en 15 maart geboren
zijn. De verzorging van het kalf wordt 3 keer door een
jury beoordeeld. Aan het eind van de periode (juli) is
een centrale eindkeuring. Tijdens deze verzorgingsperiode wordt een boekje bijgehouden. In maart zal er
een instructiemorgen/-middag worden gehouden. Het
doel van deze wedstrijd is het leren omgaan met jonge kal veren.

delicatesse voor het weekend:

Noten-Volkoren
Puur volkoren met gemengde noten.
Weer 'ns wat anders.
Gewoon geweldig lekker!
't winkeltje in vers brood en banket

Inlichtingen en opgaven kunnen bij bovengenoemde
school plaatsvinden.

aanvang 20.00 uur

Het adres is:
Nieuwstad 49, Vorden, tel. 05752-1368.

Burg. Galleestraat 22 -Vorden -Tel. 05752-1877

Jubileumconcert

n

'SURSUM
CORDA'
met medewerking van

'Vordens
Mannenkoor'
inde
'Christus
Koningkerk'

Ontdek 't frisse genoegen
van de Karnebol
2 bos NARCISSEN

De Echte Bakker heeft weer iets bijzonders.
De Karnebol. Zo fris en boordevol natuurlijke zuivel
heeft u brood nog nooit gegeten.
Dus... naar De Echte Bakker.

te Vorden

3 bos BLOEMEN

op 10 maart 1990
ONTDEK DE ECHTE BAKKER, ECHT... JE PROEFT T

Aanvang: 19.30 uur.
Toegangskaarten (gratis) afhalen:
dhr. Baank, Smidsstraat 15,
tel. 2644 of zaterdags in de
Christus Koningkerk.

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWE3 18 - VORDEN - TEL. 1384

1 kist VIOLEN

7,50

L

naar keuze slechts b

-• '--•-.^••r»
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\

1,95

DE VALEWEIDE bloemen

