Donderdag 10 maart 1994
55e jaargang no. 50
Lid N.N.P.
Losse mm-prijs 41 et. Kontrakt-kortingen mogelijk.
Rubrieksadvertenties welke niet contant worden betaald,
worden verhoogd met f 2,50 adm. kosten.
VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
Abonnement f 36,- per jaar (inkl. 6% BTW)

NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Korrespondenten:
Vorden: A. Velhorst, Het Wiemelink 11, telefoon 05752-1688
Vierakker-Wichmond: H. Rutgers, Vierakkersestraatweg 35,
Vierakker, tel. 05754-1310

Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. - Postbus 22-7250 AA Vorden -Telefoon 05752-1010 -Telefax 05752-1086
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 / ABN AMRO nr. 48.63.19.245 / Postgiro nr. 1 20 58 67

Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.

Geslaagde Bruidsshow

FOTO: TED BUTER

Vordens Dameskoor
Onder voorzitterschap van mevr. Bargeman hield 'Vordens Dameskoor'
een goed bezochte jaarvergadering.
De resp. verslagen van sekretaresse
mevrouw Zieverink en penningmeesteresse mevrouw Klootwijk werden
goedgekeurd. Bij de bestuursverkiezing was mevrouw Golstein aftredend
en niet herkiesbaar. In haar plaats
werd mevrouw Eggink gekozen. Mevrouw Zieverink werd bij akklamatie
herkozen. Vorden Dameskoor zal
deze zomer op een nog nader te bepalen datum een reisje maken.

Studiereis
Normandië
Leden van de ZMO (Zuid-MiddenOost) worden in de gelegenheid gesteld een studiereis mee te maken naar
Normandië. Daarvoor kan men zich
aanmelden bij de heer D. J. ten Have
tel. 05753-1877. De reis is gepland
van maandag 18 juli tot zondag 24
juli. Onder meer zal in Amiens de kathedraal worden bezoch. Ook staat een
bezoek aan een zuiverlcooperatie en
melkveebedrijf op het programma. In
Colleville zal het landingsmuseum en
de begraafplaats worden bezichtigd.
Verder staat een bezoek aan de kaasfabriek Camembert en een bezoek aan
een groenteteeltbedrijf op het programma.

Kerknieuws
Frank en Mirjam Meulenbroek
van 't Pantoffeltje uit Vorden waren ook dit jaar gastheer/vrouw
van een zeer geslaagde bruidsmodeshow in samenwerking met
bruidshuis Beijer Besselink.
Deze druk bezochte show bood de in
grote getale opgekomen bruidsparen

Kledingactie Mensen
in Nood
Mensen in Nood zamelt gebruikte
kleding in. Een gedeelte daarvan gaat
rechtstreeks naar mensen die het nodig hebben. De rest wordt verkocht.
Met de opbrengst wordt financiële
steun aan allerhande projecten verruimd. Een originele, milieuvriendelijke manier van hergebruik. A.s. zaterdag 12 maart in Vorden (Zie advertentie)

Hanenaktie
Mannenkoor
Zaterdag 19 maart a.s. is het weer tijd
voor de hanenaktie van het Vordens
Mannenkoor. Een groot aantal leden
gaat zich inzetten om zoveel mogelijk
haantjes te verkopen. Er zijn verschillende route's uitgezet, ook iri het buitegebied, zodat zoveel mogelijk mensen worden bereikt.

Nederlandse Bond
van
Plattelandsvrouwen
De Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen afd. Warnsveld houdt
maandag 14 maart haar maandelijke
bijeenkomst in zaal De Pauw. De heer
N. Heyligenberg, directeur Gelderse
kastelen, geeft een lezing met dia's
over Gelderse kastelen.

Wij laten het niet bijpraten
De afdeling Warnsveld van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen,
bestaande uit 320 leden, zal in het kader van het landelijk project 'Leefbaarheid van het platteland' een
bondsboom aanbieden aan zowel de
gemeente Warnsveld als aan de gemeente Zutphen. De bomen worden
aangeboden op woensdag 16 maart.
De Warnsveldse boom betreft een
lijsterbes welke in ontvangst wordt
genomen door de heer G. Sieders,
wethouder milieubeleid. De bomen
worden geplant aan 't Spiker achter
het hertenkampje.

een goed beeld van de nieuwste trends
op gebied van bruidsmode en avondkleding. De opkomst was weer groter
dan voorgaande jaren.
De gasten werden ontvangen met een
kopje koffie en een petit-four. In de
pauzes van de shows was er gelegenheid om een kijkje te nemen bij de
stands van de andere deelnemers waar

ook goed gdmiik van werd gemaakt.
Op deze bi^Ésmodeshow bleek dat er
ieder jaar weer iets nieuws te zien is.
Aan deze show werkten verder mee:
bloemist Jan Dijkerman; fotograaf
Ted ButerJ^nketbakkerij Oplaat; juwelier S^Boom; huwelijksreizen
Rabobank en oldtimers Correct.

rc)litievan'a
NIET BETALEN BOETEN:
AUTO TIJDELIJK KWIJT!
Sinds kort kan de politie in het district
IJsselstreek, als gevolg van veranderde wetgeving, tijdelijk bij overtreders
hun auto ophalen (buiten gebruik stellen) om zo geld te innen voor opgelegde 'verkeersboetes'.
Bovenstaande zin roept een boel
vraagtekens op en vraagt om duidelijke uitleg.
Sinds de invoering van de Wet Mulder (vanaf 1990) krijgt men bij een
verkeersovertreding geen bekeuring
meer maar een beschikking. Voor de
burger maakt dit niets uit; het kost
geld en de benaming doet er niet toe.
Voor iedereen, die zijn 'beschikking'
netjes op tijd betaalt is er niets meer
aan de hand. Het gaat nu juist om degene, die hier niet aan voldoet!
Ingevolge de Wet Mulder wordt het
bedrag van de beschikking eerst met
25% verhoogd en het daarna ontstane
bedrag nog eens met 50%. Hier gaat
een hele administratieve correspondentie tussen het Centraal Justitieel
Incasso Bureau in Leeuwarden (inningsinstantie van de Wet Mulder) en
de overtreder aan vooraf.
Als betrokkene, zelfs na tussenkomst
van een deurwaarder, dit bedrag nog
niet betaalt, dan kan de officier van
justitie bepalen, dat de auto van betrokkene tijdelijk buiten gebruik moet
worden gesteld. Dit dwangmiddel is
nieuw en moet gezien worden om
sneller geld van beschikkingen (boetes) geïnd te krijgen.
Door de politie wordt contact met de
bewuste overtreder gelegd en wordt
deze voor de laatste maal in de gelegenheid gesteld om te betalen. Weigert deze te betalen dan kan de politie
de auto op kosten van de overtreder
tijdelijk buiten gebruik stellen.
Is de auto waarmee de overtreding is
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gepleegd niet aanwezig, maar maakt
de overtreder wel gebruik van een andere auto dan kan deze door de politie
buiten gebruik worden gesteld!
Wil of kan betrokkene niet betalen,
dan krijgt betrokkene de gelegenheid
om onder toezicht van de politie de
auto naar een plaats van stalling te
brengen (door de politie te bepalen
waar). Wil men dit niet zelf doen, dan
wordt de auto op kosten van de overtreder opgetakeld en naar de bewuste
plaats van stalling gebracht.
De stallingskosten zijn voor rekening
van betrokkene en men krijgt de auto
pas weer terug, nadat de termijn voor
buitengebruikstelling (één maand) is
verstreken en men de kosten van stalling en eventueel transport heeft betaald.
Voldoet men niet aan deze verplichtingen, dan kan de officier van justitie
bepalen, dat de auto wordt afgevoerd
naar de Dienst der Domeinen. Vóórdat de termijn van buiten gebruik stelling eindigt krijgt de eigenaar nog een
brief waarin wordt aangegeven, dat
indien hij de auto NIET ophaalt, het
eigendomsrecht gaat vervallen. De
auto kan dan verkocht worden en
blijft er van de opbrengst geld over,
dan gaat dat naar eerder genoemd incassoburo.
Betaalt men alleen maar de kosten
voortvloeiend uit de stalling en niet
het bedrag van de beschikking, dan
kan de officier van justitie zelfs tot
gijzeling van de overtreder overgaan
om toch het geld geïnd te krijgen.
Deze gijzeling is geen vervangende
straf, maar een middel om het geld
van de beschikking geïnd te krijgen.
De praktijk leert, dat het zover zelden
komt!
Al met al een procedure die niet aan te
bevelen is en de 'snelheidmaniak' of
foutparkeerder snel zal doen besluiten
de beschikking (boete) te betalen.

In Gods Spotlight
Dit is het onderwerp van de jongerendienst, die zondagavond 13 maart gehouden wordt in 'Het Achterhuus'.
Hoe ziet God ons in zijn 'spotlight'?
Waarschijnlijk heel ander^bn men
vermoedt. De voorganger^ran deze
dienst, Johan v.d. Berg, zal het aan de
hand van de Bijbel, gaan vertellen.
Hij komt uit Vorden en studeert momenteel theologie in Kampen. Verder
zal men deze avond door een muzikaal kwartet begeleid worden. Hopenlijk kunnen we veel begroeten.
Vooraf is er koffie, thee of frisdrank.
Men nodigt iedereen uit om na de
dienst nog te blijven zingen en napraten.

ËHy en Kikkert
indeDorpskerk
Donderdagavond treden Elly en Rikkert op in de dorpskerk. Zij zingen
vrolijke liedjes met een blijde boodschap voor jong en oud. Leuk om samen met de kinderen of kleinkinderen
naar toe te gaan in de voorjaarsvakantie! (Zie advertentie)

'God-Zegt Hij je
wat?'
Er zijn er genoeg die roepen
'Gooi het maar in mijn pet en
zoek het maar uit. Mij doet Hij
niks.' Je hoeft bepaald geen
puur ongelovige te zijn om dat te
zeggen als het over God en geloven gaat. Ook mensen die min of
meer regelmatig naar de kerk
gaan, uit de Bijbel lezen, bidden, kunnen dat zo ervaren.
Over deze ervaringen gaat het
in het speciale nummer van de
Elisabethbode dat eind april
1994 verschijnt onder het thema: 'God - zegt Hij je wat?'.
Het nummer kan worden uitgereikt tijdens
(evangelisatie)diensten over dit thema, terwijl
het zich ook uitstekend leent
voor gebruik op gesprekskringen e.d. Het is de bedoeling dat
in de loop van dit jaar nog enkele themanummers van de Elisabethbode verschijnen. Een nummer over 'relaties', een nummer
over 'wegglijden uit het geloof
en een nummer over 'tekenen
der tijden'. Voor meer informatie: Stichting Elisabethbode,
Postbus 2, 7260 AA Ruurlo. Telefoon 0573 5-223 3.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 13 maart Vierde Zondag van de 40dagentijdlQ.QQ uur ds. J.A. Rietberg uit Zelhem.
Er is zondagsschool en jeugdkerk; 19.00 uur
Jeugddienst in het Achterhuus m.ni.v. J. v.d.
Berg. Thema: In Gods Spotlight.
Kapel de Wildenborch
Zondag 13 maart Kerkdienst. Voorganger dhr.
J.H. Leijenhorst, pastoraal medewerker te
Laren.
Geref. Kerk Vorden
Zondag 13 maart 10.00 uur dhr. H.H. de Vries,
Oosterbeek; 19.00 uur gez. jongerendienst in
het Achterhuus.
RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 12 maart 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.
RK Kerk Vorden
Zondag 13 maart 10.00 uur Eucharistieviering,
gemengd koor.
Weekend-Wacht-Pastores: 13-14 maart Pastor
J. Lamers, Ruurlo, tel. 05735-1456.
Huisarts 12-13 maart dr. Haas.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zonder afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1678. Adres: Christinalaan 18.
Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op deze
tijden uw recept aan te bieden. Zaterdag: van
9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot 17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.

11 A, tel. 05752-1494. Onderhoudsklachten
en technische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot 9.00
uur. Spreekuur ma. en wo. 11.00-12.00 uur.
Overige zaken op afspraak.
Regionale Stichting voor Thuiszorg en
Maatschappelijk Werk Zutphen
Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30
uur.

Gezinsverzorging: Zutphenseweg 1c, VORDEN, tel. 05752-2148.
Maatschappelijk werk: Zutphenseweg 1c, VORDEN, tel. 05752-2129.
Alpha-hulpverlening: hoofdkantoor Zutphen, tel.
05750-43800. Bezoekadres: Hogestraatje 3,
ZUTPHEN. Correspondentie-adres: Postbus
4012, 7200 BA ZUTPHEN.
Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Gelderland
Afd. Vorden-Warnsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806. Openingstijden uitleenspreekuur: maandag t/m vrijdag van 13.0014.00 uur.
Slachtofferhulp tel. 05750-41222.
Tafeltje Dekje maart mevr. v.d. Berg, tel. 6875
b.g.g. 1940. Graag bellen vóór 8.30 uur.
Taxidienst
1256.

Taxibedrijf

Tragter, tel.

05752-

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor Thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.
OGZO ziekenfonds spreekuur iedere donderdag van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH
kerk.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.
Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

Tandarts 12-13 maart G. Wolsink, Laren, tel.
05738-2124.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340
Politie telefoon 05752-1230 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijden van het
kantoor zijn (onder voorbehoud): maandag van
09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur;
dinsdag de gehele dag gesloten; woensdag van
13.00 tot 17.00 uur; donderdag de gehele dag
gesloten; vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 17.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich
wenden tot de politie te Lochem, Prins Bernhardweg 25, 7241 DH Lochem, telefoon
05730-54931 of postbus 46, 7240 AA Lochem, fax 05730-57829.
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222
Bureau voor thuis verplegen 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.
Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.
Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Geopend ma. t/m vrij. van 9.00-12.00
uur, 's middags vlgs. afspraak.
Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrijwilligerswerk. Tel. 05752-3405. Buiten bereik
bellen 2248 of 1701.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'

tel. 05750-43366.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek voor vragen over de
gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. 05750-44141. Overige
dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel.
nr.: 055-224150.

VIERAKKER - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 13 maart 10.00 uur ds. M. Brummelman, Twello.
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 12 maart 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 13 maart 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 13-14 maart Pastor
Lamers, Ruurlo, tel. 05735-1456.
Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 —
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911,
Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-

lijks 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.

PASEN-VOORJAARNUMMER
In week 13 (28/3-1/4) verschijnt weer ons Pasen-Voorjaariiiniiiiier. Dit nummer wordt gedrukt in /wart met kleur
en verschijnt in alle 4 edities.
Berichten en advertenties binnen vóór of op maandag 14
maart.
De redactie Contact.

Professioneel schilderwerk, verf en behang, kleur en interieur onder één dak

Informatieavond

Harmsen Vakschilders in nieuw pand

De afdeling Gelderland van de Crohn
en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland houdt zaterdag 26 maart 1994
een voorjaarsvergadering met een lezing van dr. Eggelmeijer, reumatoloog en dr. Verzijl, apotheker over de
bijverschijnselen van de ziekte en van
de medicijnen in het Rijnstate Ziekenhuis te Arnhem.
De bijeenkomst is voor iedereen,
dus ook voor niet-leden, vrij toegankelijk, 's middags in het Rijnstate Ziekenhuis lokatie EG/restaurant,
zusterhuis aan de Utrechtseweg 196
te Arnhem.
De ziekte van Crohn is een chronische
terugkerende darmontsteking. De
ziekte is niet kwaadaardig of levensbedreigend, maar veroorzaakt soms
langdurige klachten. Mede door het
wisselende en onvoorspelbare verloop wordt de ziekte vaak slecht en
onvoldoende begrepen.
Colitis Ulcerosa lijkt veel op de ziekte
van Crohn, maar beperkt zich tot de
dikke darm.
Info: Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging. Tel. 03458-1 975.

Jong Gelre
afd. Warnsveld
Op 1 4 maart komt de heer Graaskamp
het een en ander vertellen over Emigratie. Deze avond wordt gehouden
bij de Boggelaar.
Onder grote belangstelling is het nieuwe pand van Harmsen Vakschilders
aan de Zelhemseweg in Hengelo in gebruik genomen. Na het doorknippen
van het lint door Jeroen (9) en Jan VVillem (7), de twee kinderen van Bennie
en Els Harmsen, konden vrijdag 25 februari de genodigden het nieuwe bedrijfspand bezichtigen. Zaterdag en zondag was er een open huis. Het open
huis werd druk bezocht. Eigenaar Bennie Harmsen die samen met zijn
vrouw Els de scepter zwaait, kregen veel leuke reacties te horen van de bezoekers. 'De mensen waren erg enthousiast', zegt Bennie. Harmsen Vakschilders werkt met een team van 18 medewerk(st)ers.
De eerste spade werd vorig jaar juli in
de grond gezet. Na acht maanden kon
het bedrijfspand worden opgeleverd.
Het pand, met een mooie vormgeving
en kleurstelling, is voorzien van hoog
zonwerende- en isolerende eigenschappen.
Het nieuwe pand heeft een vloeroppervlakte van l. 100 m 2 en is verdeeld
in een showroom annex verkoopruimte, kantoren, magazijn, werkplaats en een spuitafdeling.
Voorheen had Harmsen Vakschilders
de zaak aan de Spalstraat. Bennie:
'We hebben daar 15 jaar gezeten. We
groeiden uit ons jasje en met de uitbreiding van aktitiveiten werd alles te
krap. Daarnaast zaten we midden in
het dorp en konden we niet voldoen
aan de gestelde milieu-eisen. Het
nieuwe pand biedt ons ruimschoots
onderdak en voldoet aan de erkende
milieuvergunning. Wij zijn trouwens
een van de eerste schildersbedrijven
in de regio die daaraan voldoet. Op
een bedrijventerrein kun je gemakkelijker aan de milieu-voorschriften
voldoen dan in een dichte bebouwing.
Ook is het een voordeel dat we nu
kunnen beschikken over extra parkeergelegenheid op eigen terrein.
Niet alleen voor de bezoekers maar
ook voor eigen bedrijfsvervoer', zegt
Bennie Harmsen.
Het assortiment verf en behang is
overzichtelijk opgesteld.
Harmsen: 'De trend in verf en behang
wordt steeds decoratiever en vraagt
om een royale opzet van een winkel.
Op deze wijze kunnen we een ruim

aanbod behang en kleurencombinaties presenteren. Ook kunnen we de
klant van dienst zijn bij al het voorkomende spuitwerk', aldus Harmsen.
Kleur en interieur is nauw verbonden
bij Harmsen Vakschilders. 'In ons
nieuwe bedrijfspand zijn we beter dan
ooit in staat om een compleet pakket
te presenteren op het gebied van kleur
en interieur. Een totale afstemming
van kleur en dessin is nu mogelijk.
Een unieke plek voor de mooiste
combinaties in verf, behang, gordijnstoffen, vloerbedekking en raamdecoraties. De klant maakt moeiteloos de
mooiste combinaties voor ieder vertrek in het huis. Gordijnen en raamdecoraties worden passend op maat gemaakt en de vloerbedekking wordt
mooi en strak gelegd', verzekert eigenaar Harmsen.

De grote ervaring van deze musici
staat garant voor een perfekte uitvoering van de uiterst herkenbare songs,
waarmee deze formatie met onverminderd enthousiasme het publiek
avond aan avond van begin tot eind
kan boeien.
De onlangs verschenen nieuwe CD
van Little Earth Band doet het overal
goed.
De bezetting van deze topper is als
volgt: Dolf zorgt voor de leadzang;
Roland de keyboards; Richard speelt
de bas; Johan & Ron samen goed voor
een stevige gitaarpartij en Henk speelt
de drums.

Harmsen Vakschilders is lid van de
landelijk opererende organisatie Deco Home. Bennie: 'Wij zijn de eerste
winkel in Nederland die ingericht is
volgens de laatste ontwikkelingen en
inzichten van Deco Home. Bij de opening zijn daarom foto's gemaakt die
opgenomen zullen worden in diverse
vakliteratuur', zegt de enthousiaste
ondernemer.

In de wcB^)laats is de spuitcabine en
de droogkamer ondergebracht. Het
schuren van onderdelen kan worden
gedaan in een ruimte waar lucht afgezogen en gefilterd wordt. Door deze
afzuigcMUatie kan het personeel in
een stoRRje ruimte werken. In de
werkplaats staan de auto's en het glas
is in voorraad, zowel blank- als figuurglas. Het glas kan direkt geleverd
Het nieuwe bedrijfspand dat architec- en geplaatst worden. Verf en behangtonisch een mooie uitstraling heeft benodigdheden zijn opgeslagen in
doet bij binnenkomst ruimtelijk aan. een magazijn.
De entree, in de vorm van een Brink,
is ruim van opzet. In het midden siert Achter de schermen kan rustig woreen bronzen beeld dat door het perso- den gewerkt in de royale kantoren van
neel is aangeboden. Direkt bij de en- de administratie en directie. Het oude
tree is een presentatieruimte, een ont- ambacht wordt in praktijk gebracht
vangstruimte voor opdrachtgevers door vakmensen die oude schildervan professioneel schilderwerk, gesi- technieken toepassen. Ook aan deze
tueerd. Een vitrine met oude schilder- vraag zoals het verzorgen van margereedschappen laat het oude am- mer- en houtimmitatie, veeg- en wikbacht herleven. Aan de wand zijn fo- keltechnieken kan door Harmsen
to's te zien van werkopdrachten. De Vakschilders worden voldaan.
ruime spreekkamer is huiselijk ingericht. De klant kan in alle rust over- Harmsen Vakschilders is gevestigd
leggen om tot een juiste kleurenbe- aan de Zelhemseweg 21 in Hengelo
(Gld.), telefoon (05753) 4000.
slissing te komen.

Little Earth Band live
in De Woage
De Limburgse rockformatie 'Little
Earth Band' staat op zaterdag 12
maart a.s. live op het grote podium
van uitgaanscentrum De Woage.
Little Earth Band is een formatie
die hoog scoort in de Benelux. Ondersteund door een perfecte geluidsinstallatie en een zeer uitgebreide
lichtshow krijgt Little Earth Band
met een repertoire van schitterende
'gouwe ouwe' en hedendaags stevig
top-100 werk elke zaal zonder meer
'plat'.

Een videopresentatie zorgt voor produktinformatie en er zijn diverse zithoekjes gecreëerd o.a. voor kinderen.
Het interieur van de winkel is overzichtelijk, kleurrijk en ingedeeld naar
produktgroepen. Er is een afdeling
verf, wandbekleding, plafondafwerking, raamdecoraties/gordijnen, lijstenmakerij en diverse vleorafwerking.

Square Cats
in de Ken-ie-die zaal
De Square Cats is een helder, verfrissend rock & roll-trio, die de oude rock
& roll weer nieuw leven inblaast. Dit
gebeurt door eigen modernere composities, door bewerkingen van orginele rock & roll klassiekers en door de
spontane show. Natuurlijk worden er
ook veel recht voor z'n raap rockers
gebracht. Door hun plezier in het spelen en de gekke fratsen die ze uithalen, is de rock & roll weer helemaal
waar het moet zijn; 'let the good times
roll'. In 1987 werd deze rock & roll
formatie opgericht als gelegenheidsgrap, voor een feest. Zij besloten
deze grap voort te zetten toen die optreden een groot succes bleek te zijn.
Dit heeft inmiddels al geleid tot succesvolle radio- en televisie-optredens
en eveneens succesvolle optredens in
binnen- en buitenland. Dat de grap er
nog steeds in zit, is duidelijk te horen
op hun CD-single 'Hop around the
clock'. Op zaterdag 12 maart vind je
in de Ken-ie-die zaal rock & roll inclusief vetkuiven, authentieke instrumenten en steengoede muziek met de
'Square Cats'.

Verwerpingsavond
Op vrijdagavond 11 maart a.s. organiseert de feestcommissie 'Medlertol'
weer haar inmiddels jaarlijkse verwerpingsavond in zaal Eykelkamp
aan de Ruurloseweg op 't Medler.
Waar in vroeger jaren elke 'warme
bakker' in de wintermaanden een gezellige avond organiseerde voor zijn
buurtbewoners en klanten, pakte de
feestcommissie van de 'Medlertol'
enkele jaren geleden dit idee weer op.
Sjoelen, ballero, schieten, spijkerslaan en het rad van avontuur staan op
deze verwerpingsavond centraal voor
een gezellig avondje uit. Het prijzenpakket bestaat voor het merendeel net
zoals in vroeger jaren bij de bakkers
uit krentebroden en koeken. Maar ook
prachtige vleesschotels en waardebonnen voor een avondje pannekoek
eten behoren tot het prijzenpakket. De
feestcommissie 'Medlertol' nodigt
een ieder hierbij vrijdagavond uit om
eens een kijkje te komen nemen in
zaal Eykelkamp op 't Medler.
Zie punt advertentie.

Sorbo selektie
Maandagavond speelde de Sorbo-selektie een oefenwedstrijd tegen Ratti
BI en won deze met 5-3. Op woensdagavond 23 maart speelt men tegen
EefdeCl ophet Vordenveld.

Quebbel
Op 22 maart bezoek van Quebbel
onze afdeling. Het thema voor deze
avond is: 'Als je eens wat verder
kijkt'. Op deze avond, gaat men op
een luchtige manier, en met een nederlandse bril op kijken naar de gewoontes van andere culturen, bij de
Boggelaar.

Oranje-voetbaltoernooi
Op 30 april a.s. wil men weer meedoen aan dit toernooi, welke gehouden wordt op het Braamveld in
Warnsveld, voor info 05754- 1313.

KLJB Lüdinghausen
Is een plattelandsjongeren vereniging
in Duitsland. Zij zoeken voor de zomer van '94 een uitwisselingsgroep.
Heb je belangstelling bel

Regionale culturele wedstrijd
Op 6 mei a.s. wordt de regionale culturele wedstrijd gehouden in de 'Engel' in Steenderen met als thema: media. Zie je kans om edfetukje te
schrijven, of om mee te^^len, laat
dat dan weten.

HOE ZIT
EIGENLIJK?
Vraag: Op het kantoor waar ik werk krijgen we
gratis koffie, maar mijn man moet op het bedrijf
waar hij werkt voor de koffie betalen. Kan hij dat aftrekken?
Werknemers die gratis koffie krijgen - zoals u - worden daarvoor om
praktische redenen niet belast. Maar op grond van de fiscale theorie zou
dat eigenlijk wel moeten. Koffie drinken is immers een privé-zaak, bijna
iedereen doet het, of je nu werk hebt of niet. Aan de andere kant zijn
koffiekosten normaal gesproken dan ook niet aftrekbaar.
Werknemers die door hun werkgever niet gratis koffie krijgen geserveerd kunnen van hun werkgever belastingvrij een koffiegeldvergoeding krijgen van f l,- per dag. Deze vrijstelling is er omdat de fiscus niet
wil zeuren over dit soort kleine bedragen. En juist omdat deze vrijstelling er is, heeft de Hoge Raad jaren geleden in het zgn. 'Koffiegeldarrest' beslist, dat een zelfde bedrag aan koffiegeld aftrekbaar is voor
wie zijn koffie zelf betaalt.
Deze beslissing werd zo genomen, niet dus omdat koffiekosten van nature aftrekbare kosten zijn, maar op grond van het gelijkheidsbeginsel: wat
aan de ene kant niet belast wordt omdat het als een vergoeding voor aftrekbare kosten wordt beschouwd, is dan aan de andere kant aftrekbaar
omdat die kosten daar dan ook als aftrekbare kosten moeten worden beschouwd.
Dit was zo, totdat we getrakteerd werden op de Oort-wetgeving. Daarin
kregen we te maken met de zgn. gemengde kosten: aftrekbare kosten
met tevens een privé-aspect. En dan kan het gebeuren dat kosten die
belastingvrij kunnen worden vergoed, niet per se dan ook aftrekbaar zijn
als ze niet worden vergoed. En dat is zo met voedsel en drank, waaronder
koffie: wél belastingvrij vergoedbaar, niet aftrekbaar. En aldus zouden
koffiekosten sinds Ooit niet meer aftrekbaar zijn, ook niet in de vorm
van koffiegeld.
Gelukkig (voor de praktijk) heeft de Hoge Raad het verlossende woord
gesproken: er is bij Oort niets veranderd op het gebied van koffie die de
werknemer zelf drinkt. In principe zijn koffiekosten niet aftrekbaar; vergoedingen daarvan zijn dus in wezen belastbaar.
Mèar, als de fiscus dan toch koffiegeld van f l,- per dag belastingvrij
laat, brengt het gelijkheidsbeginsel mee, dat werknemers die zelf hun
koffie (moeten) betalen, f l,- per werkdag aan koffiegeld mogen aftrekken!
Intussen heeft de Staatssecretaris goedgevonden, dat ook ambulante
werknemers — als zij geen vergoeding ontvangen — f l,- koffiegeld per
dag aftrekken.
Koffiedik?: als u maar niet op de koffie komt!
Deze rubriek wordt verzorgd door:
De Regt, Bloemendaal & Wiegerinck, Accountants en Belastingadviseurs, RuurIoseweg21, 7251 LA Vorden.

Cardiac Arrest
live op vrijdag
in De Woage

Een nieuwe topsensatie: Cardiac Arrest. Deze naam staat voor het betere
en stevige topwerk. Nummers van
Extreme, Toto, Little River Band enz.
sieren het repertoire van deze hard75 Jarig bestaan
werkende band. De individuele kwaOp 22-23-24 april viert men het 75 ja- liteiten van deze muzikanten zijn verrig bestaan. Het programma is inmid- rassend. Cardiac Arrest staat voor een
dels bij iedereen wel bekend. Ben je avond vol swingende kwaliteit. Na
van plan om bij de aktiviteiten aanwe- een reeks succesvolle Try-outs is Carzig te zijn, maar heb je nog geen kaar- diac Arrest vanaf nu in de verschillenten gekocht, doe dat dan snel, de voor- de zalen aan het werk te zien. Voorraad is beperkt. Verkoopadressen: zien van een goed geluid en een
Martin van Middelkoop 0575 1 -201 1 , boeiende lichtshow zal deze uiterst
Irma Kapper 05750-21 141. Er is een strakke formatie zeer zeker tot een
speciale bankrekening geopend voor hoogtepunt komen. Cardiac Arrest
mensen die een gift willen storten ten speelt op vrijdag 11 maart a.s. 's abate van het 75-jarig bestaan. Bankre- vonds in dancing-discotheek 'De
Woage'.
keningnummer 36.64.67.034.

Weekendrecept
Vlogman
Braadlapjes
met sinaasappeljus
Bereidingstijd:
30 minuten
Benodigdheden voor
4 personen:

4 dikke braad- ol bieflappon
van 100 gram
100 gram margarine of boter
1 goed geboende sinaasappel
peper
/out

Benodigd keukengerei

40 gram unandelsnippers
1 deciliter sinaasappelsap
1 -2 eellepcls citroensap
2 theelepels aardappelmeel
worccstersaus of aroma
plukjes peterselie

keukenpapier, grote kookopan, mes, voorverwarmdi.' vin: 1 ,
schaal, sauskom

Bereidingswijze:
1. Dep het vlees aan weers/ijden met papier enigs/ms droog.
2. Laat de margarine in de koekepan warm worden en leg de lapjes n de pan als het schuim van
de margarine begint weg Ie trekken. Laai hel vlees aan oen /ijdo nooi van kleur worden, keer
de lapjes en bak de andere zijde bruin Temper dan de warmtebroi
3. Snijd de sinaasappel overdwars in '// centimeter dikke plakken en teem daar de pitten uit.
4. Stfooi naar smaak peper en zout op het vlees. Keer de lapjes 01 i en bestrooi ook de/e /i|de
met wat peper en zout.
5. Schep de amandelsnippers naast het vlees in de pan en laat te even zacht meebakken. Schenk
nu langs de wand het sinaasappelsap erbij.
6. Maak van 1 eetlcpel van liet citroensap, het aardappelmeel en 2 eellepels water een glad
papje.
7. Leg de lapjes op de voorverwarmde vleesschaal. Schep op elk lapje wat arnandelsnippcrs en
bind de jus met het papje. Voeg daaraan nog '... l deciliter warm water toe met naar smaak citroensap, worcestersai;
-out.
8. Gameer de vleesschotel met de plakjes sinaasappel en plukjes pejerselie. Serveer de jus in een
met kokend water omgespoelde sauskom.
Wijntip:
Een goede krachtige rode wijn past uitstekend bij dit gerecht.

Tip van de kok:
Bij deze vleesschotel past een feestelijke groente, zoals een mix uil de diepvries, een
macedoine (mengsel v.in allerlei groenten en (ruil) uit blik (420 gram) of /elf s.imen
gesteld uit doperwties, wortolties, maïskorrels en stukies rauwe rode papnk.i.
Gameer de schotel bij een speciale gelegenheid eens met gespoten roosjes van aard
appelpurce die bij het vlees wordt opgediend.

Toonkunst Zutphen
en Omstreken
Toen in 1874 de afdeling Zutphen en
Omstreken van de Landelijke Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst werd opgericht, kon niemand
bevroeden dat dit-koor 120 jaar later
nog steeds actief zou zijn. Daarmee is
dit koor het oudste in Zutphen. Het
koor kent een rijke historie: internationaal bekend geworden dirigenten,
zoals de leden van de Zutphense muziekfamilie Brands Buys en Eduard
van Beinum hebben er leiding aan gegeven. Ook later zeer bekend geworden solisten, zoals Aafje Heynis, Elly
Ameling en Charlotte Margiono hebben, aan het begin van hun carrière,
bij Toonkunst Zutphen e.o. hun medewerking aan concerten gegeven. In de
120 jaar van zijn bestaan heeft het
koor vele werken uit het grote koorrepertoire uitgevoerd, zowel klassiek
als modern, waaronder het War Requiem van Benjamin Britten. In 1942
werd in Zutphen voor het eerst de
Matthaus Passion van Johann Sebastian Bach uitgevoerd. Dit was tevens
het laatste concert dat 'Toonkunst' tijdens de bezetting heeft gegeven. Toen
het koor na de oorlog weer naar buiten
trad was dat met de Matthaus Passion.
Dit zou het begin zijn van een jarenlange traditie, waaraan door omstandigheden in 1968 een einde kwam.
Nu, 26 jaar later, maakt het koor, onder leiding van dirigent Willem van
Pelt, opnieuw een periode van grote
bloei door. De omvang van het koor is
dusdanig, dat de grote koorwerken
weer kunnen worden uitgevoerd. De
belangstelling van het publiek is zo
groot, dat de Buitensociëteit van de
Hanzehof, bij alle daar door 'Toonkunst' gegeven concerten, geheel uitverkocht was! Woensdag 30 maart
aanstaande is het zover: dan zullen de
prachtige klanken van de Matthaus
Passion klinken in een uitvoering
door Toonkunst Zutphen e.o. Het kinderkoor is samengesteld uit leerlingen
van de Onderbouw van de Vrije
School 'de IJssel' met als dirigent
Marcel van Os.
Kaarten voor dit Jubileumconcert zijn
reeds nu verkrijgbaar aan de kassa
van de Hanzehof.

Boekenweek
Van 16 tot en met 26 maart is het Boekenweek. Hierin staat de poëzie centraal. In dit kader zal de dichter/dominee Jaap Zijlstra op donderdagmorgen 24 maart in de bibliotheek voorlezen en vertellen uit eigen werk. Kaarten zijn vooraf bij de bibliotheek verkrijgbaar.

Een heel groot wonder
een klein nieuw leven,
weer een dochtertje,
aan ons gegeven.
Met grote blijdschap en dankbaarheid geven wij u kennis
van de geboorte van onze
dochter en zusje.

Liefde is...
Samen door het leven gaan.

IMIESIIMK

Op 14 maart is het alweer 25 jaar
geleden dat onze ouders

Gerrie en Johan Harmsen

U kunt bij ons terecht voor:
* A.P.K. KEURING
* REPARATIE VAN ALLE MERKEN AUTO'S
* IN- EN VERKOOP VAN NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO'S
ALLE MERKEN
* INBOUW VAN LPG., ALARM, SCHUIF- EN KANTELDAKEN

We noemen haar

Kaylee
Hans, Gerrie en
Marije Speijers
2 maart 1994
Brinkerhof 54
7251 WPVorden
Met grote vreugde geven wij
kennis van de geboorte van
onze zoon

Lars
H er man-Jan

in het huwelijk zijn getreden.
Zij willen dit vieren op 19 maart
1994.
U wordt hierbij uitgenodigd voor de
receptie van 16.30 tot 18.00 uur in
Bodega "t Pantoffeltje', Dorpsstraat
34 te Vorden.

Elly Teeuwen
Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

Extra Belegen Delicateurkaqs
OPENINGSTIJDEN:

EVELIEN en WIM
WILJA
Overweg 13
Vorden

Dambroek 9
7223 DT Baak
Tel. 05754-2089
B.g.g. 08344-1332
Fax 05754-2069

AUTOMOBIELBEDRIJ F

MAANDAG T/M VRIJDAG
8.00 UUR T/M 20.30 UUR
ZATERDAG 9.00 UUR T/M 16.00 UUR

Jonge Komijnekaas

Kadotip:

7 maart 1994
Mosselseweg 4
7251 KTVorden
Wil je beschuit met muisjes
komen eten,
laat het ons dan even weten.

Na een kortstondige ziekte is toch nog onverwacht van ons heengegaan onze broer en zwager

Geboren:

op de leeftijd van 64 jaar.

Gerritdina Elisabeth
Rieët

SPECIALITEIT VAN DE WEEK:

Cabrales Picos

:

Spaanse blauwader schapokaas
100 gram

DickMaalderink
ECHTGENOOT VAN B. ENGBERS

Een wonder is het telkens
weer,
't nieuwe leven, zo gaaf en
teer.
Niemand weet wat leven is,
alleen dat het ons gegeven is.

Jermaine

7 maart 1994
7251 JLVorden
Larenseweg 1
Wilt u naar onze meiden
komen kijken,
dan zijn we onder no.
05752-1679 te bereiken.

05752 - 27 49
dag en nacht bereikbaar

Uw medeleven op wat voor
manier ook en de aanwezigheid bij het afscheid van

Willem Adrianus
Ridderhof
heeft ons erg goed gedaan.
Hartelijk dank daarvoor.
T.G. Ridderhof-Meesters
Vorden, 8 februari 1994
Voor uw blijken van belangstelling en medeleven tijdens
de ziekte en na het overlijden
van mijn lieve vrouw, onze
zorgzame moeder, groot- en
overgrootmoeder

Garritjen GosselinkBrandenbarg
betuigen wij U onze oprechte
dank.
H. Gosselink
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Maart 1994
De Wehme, Vorden

N.MEEK

f65,-

100 gram

(en corso) - 25/4 -

28/4-7/5
(alles bij voldoende deelname)
Busgrootte: 9,20,40,50, 54,
58 en 63 personen.

Klarenbeekseweg 14-Voorst

Tel. 05758-1334

Wij verzorgen geschenkmanden
van groot tot klein.

BROOD
'n Gezonde Voeding
en houdt U vitaal!
Maak keuze uit onze unieke sortering
(meer dan 60 soorten).

TOEGANGSWEGEN enz.

Onze specialiteiten zijn:
SOVITAL - WALDKORN - DIAFIT - GROF
en FIJN VOLKOREN - GRANARY

Vraagt u eens vrijblijvend informatie over de
mogelijkheden en de prijs.
A Jaaronderhoud is veel voordel(Jer dan u denkt.

Nieuw is de WERELDBOL
met diverse soorten granen en rozijnen.
Gewoon Geweldig Lekker!

voor AANLEG en ONDERHOUD VAN TUINEN en
GROENVOORZIENINGEN en SIERBESTRATING

AA
W

Natuurlijk Brood,
Vers van de Warme Bakker.
Dat proeft U!

G.J. BOSMAN

Zaarbelinkdijk 11
7256 KL Keyenborg
Tel. 05753-1779
Fax 05753-3869

Kervelseweg 23,7255 BE Hengelo (Gld.)
tel. 05753 - 2619; fax 05753 - 2693

Bemiddeling en advies bij
aan- en verkoop onroerend goed
taxaties
productierechten melkquotum
productierechten mestquotum
grond- en pachtzaken

KLEDINGINZAMELING

Mensen in Nood

VOOR
SLACHTOFFERS
VAN OORLOGEN

f OPPERS
KEURSLAGER

AANBIEDINGEN GELDIG donderdag 10-vrijdag 11 -zaterdag 12 maart
DE ECHTE GROENTEMAN

500 gram

DENKT U AAN DE THEMADAGRECLAMES'

9,90

Christus Koningkerk Vorden
St. Antoniuskerk Kranenburg

LEDENVERGADERING

SAMEN 1,95

KEURKOOPJE ALLEEN OP DONDERDAG 10 MAART:

RUNDVLEES-

SCHIJF

SALADE

100 gram I .05

100 gram O.o9

1,95
MUESLIBOL

VERSE PRUIMEN
500GRAM

WIENER
ZUURKOOL-

de Berebosbol

HEERLIJKE

GOULASHVLEES

VLEESWAREN
SPECIAL:

NIEUW!

NIEUW! NIEUW! NIEUW!

l j f %7

Donderdag 17 maart: GEPANEERDE
SCHNITZELS

NIEUW! NIEUW!

met honing en rozijnen,
berelekkeren beregezond

CERVELAATWORST

SPECIAL

Marktvereniging Vorden

KROP KASSLA +
HOLLANDSE
KOMKOMMER

TIP VOOR DE BOTERHAM:

100 gram

12 MAART
vanaf 9.00 tot 12.00 uur

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

«t^^F»^
Vers is gezond.
^%
Een gezond verstand wil vers.
Daarvoor moet u bij de vakman zijn.

MAANDAG
14 MAART:

PANKLARE
Spitskool
500 gram

DINSDAG
15 MAART:

WOENSDAG
16 MAART:

PANKLARE
PANKLARE
ChampigAndijvie
nonmix

fcOU 500 gram

fcOU 500 gram fc t) U

met noten, rozijnen en krenten

2,95
LEKKERE

ONTBIJTKOEK
bereid met echte honing

NU 2,50
Let ook op de aanbiedingen in de winkel.

DINSDAG 22 MAART A.S.

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN

19.30 uur in Hotel Bakker

Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

HAVI Reizen

J.L HARREN

100 gram

SNEEUWVRIJ HOUDEN van PARKEERPLAATSEN en

makelaardij o.g.
WENTINK

KEUKENHOFen
BOLLENVELDEN

16/4-19/4-23/4

Roomtruffels

Het aangezicht van elk bedrijf
TOTAALONDERHOUD of onderdelen hiervan
ONKRUIDVRIJ HOUDEN van BESTRATING
zowel chemisch als met onkruidborstel
VEGEN van BEDRIJFSTERREINEN

500 gram O j / O

17/3-19/3-21/322/3-23/3 en 26/3

250 gram

GEVESTIGD:

Tel. 05750-27702

HUISHOUDBEURS

Suikerpinda's

voor BEDRIJVEN:

gediplomeerd

pianostemmer

Zalmsalade

De tuin wordt u soms teveel, het onderhoud ervan wordt
een verplichting voor u. .
Wij hebben veel ervaring in het onderhouden van
particuliere tuinen van klein, ca. 30 m2 tot zeer groot.
Dit kan bijv. met: VOOR JAARSBEU RT,
NAJAARSBEURT of allebei, TOTAL ONDERHOUD
zoals grasmaaien, borders, hagen, bomen of een
onderdeel hiervan.

verzekert en verzorgt
de uitvaart
betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

100 gram

voor PARTICULIEREN:

Hengelo, 7 maart 1994

Dochter van Bertus Pellenberg
en Tiny Pellenberg-Berends.
Zusje van Joanne en Jorieke.

Boerenbrie 60+

voor PARTICULIEREN en BEDRIJVEN

De begrafenis heeft op zijn verzoek in familiekring plaatsgevonden.

MONUTA

St. SavJOl geitekaas
100 gram

TUINONDERHOUD

Dochter van René Eggink en
Emmy Eggink-Bekman.
Zusje van Hester.
6 maart 1994
Hoetinkhof 79
7251 WKVorden
Tel. 05752-3623

4.95

500 gram
Voor uw bloemen, felicitaties en bezoek aan ons Open Huis van
22 januari jl. zeggen wij u hartelijk dank.

Hans en
Jolanda Pardijs-Broekman

Gemma

6.95

500 gram

KEURSLAGER

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

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

Problemen me\l

HARJELIJ K BEDANKT
voor de geweldige belangstelling bij
de opening van onze nieuwe
huisvesting. Het was grandioos!

JB HARMSEN
VAKSCHILDERS
Hengelo Gld. Zelhemseweg 21
Telefoon (05753) 4000

Laat uw administratie en belastingaangifte
verzorgen dooreen deskundige!

Openingstijden van onze verkoop/showroom
maandag t/m donderdag 8.30-1 2.30 en
13.30-17.30 uur
vrijdag 8.30-1 2.30 en 1 3.30-21 .00 uur
zaterdag 8.30-1 2.30 en 1 3.30-1 6.00 uur

Wij zijn een kantoor met ruim 40jaar ervaring,
gespecialiseerd in de dienstverlening voor het midden- en kleinbedrijf,
de agrarische sector en particulieren.

Dij ons bent u aan het juiste adres voor:
• administratieverzorging
• loonadministratie
• jaarrekeningen
• belastingzaken
• bedrijfsadviezen
• mineralenadministratie

bobby & doorfj
original since

*
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Tid van Maaien nadert
Laatnuuw

HANDMAAIER

MOTORMAAIER

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

GISBERGEN

Vakkundig slijpen en
reviseren.
Ook voor onderdelen het
juiste adres!

Administratie- en Belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK

textiel en babymode
woninginrichting zonwering

rnnni Wordt gehaald en
bHbUj gebracht.

fwténosen

Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden, tel. 05752-1455
H.H. Wanders, belastingconsulent, Ottenkampweg 16
7256 BG Keijenborg, tel. 05753-3274
Lid: Ned. College voor Belastingadviseurs

Ruurloseweg 17-7255 DE Hengelo Gld.

Onze modeshow zal worden gehouden
in Hotel Bakker te Vorden.

DE REGT, BLOEMENDAAL & WIEGERINCK

Showtijden zijn: 10.00 en 14.00 uur.

accountants en belastingadviseurs

Gratis toegang en consumptie!
Laat ook dit jaar uw

Met medewerking van

BELASTINGAANGIFTE

Dijkerman Bloemsierkunst,
Siemerink optiek,

weer deskundig verzorgen.

Bakker van Asselt, voor iets bij de koffie!

.

Wij nodigen u daarvoor uit
op één van de volgende avonden:

Een frisse voorjaarscollectie ontluikt zich en geeft u

Open
voorja

U1S
,94

+***

een fantastisch lentegevoel! De lentebode laat ook dit
jaar een unieke collectie voor de modebewuste

Woensdagavond 9 maart
Woensdagavond 16 maart
'Woensdagavond 23 maart

vrouw zien. U kunt in een ontspannen sfeer
kennismaken met onze voorjaarscollectie onder
het genot van een drankje.

Van half 7 tot half 9

Aarzel dus niet, en kom vooral kijken!

Jiil

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

Bij besteding van fl. 50,- ontvangt u een

D A M E S M O D E

leuke attentie.

Vorden Zutphenseweg 29
Tel. 05752-1971

Winterswijk Misterstraat 76
Tel. 05430-13980

Doetinchem Dr Huber Noodtstraat 14
Tel. 08340-60416

OPENINGSTIJDEN:
ma t/m do van 9.00-17 30 uur; vri| van 9 00-20 30 uur;
zat van 9 00 15.00 uur

BANDEN - ACCU - UITLAATCENTRUM

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

BENNIE WENTING

mullef-uordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden • tel 05752-3278 (industrieterrein)

mode voor
het héle gezin

(HENGELO Gld.)
De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten
APK keuren klaar, terwijl U wacht

— ~- w '^^

fashion

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

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

****

***

*HALLE*

organiseert:

"Koffie Squash
Squash en koffie zoveel U wilt!!

COVERBAND

CARDIAC ARREST
MAARÏII

NIEUW - Nieuw - Nieuw

Woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur.
KOFFIE
« SQUASH KAART:
f 50,- (voor 10 keer)

5 Squashbancfn, gehele dag
instructeurs aanwezig.

DIE ZAAI

Tonny Jurriërfs
AUTOSCHADE
HEBSTELBEDRIJF

Alleen deze week
slechts

BODYWARMERS
Een kwaliteits unisex bodywarmer
in de maten S t/m EL.
Meerdere mooie unikleuren.
Onze normale prijs is 35,00
Alleen deze week
slechts

LOOP f VEN BINNEN WANT HET
LOONT WEER DE MOEITE
AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG
VAN WOENSDAG T/M ZATERDAG

IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER
VOOR MEER INFO: TEL. 0 8 3 4 3 - 1 2 3 2

NIJVERHEIDSSTRAAT 3

Heel leuke uitgewerkte jacks
voor de lieve schat.
In de maten 74 t/m 86
Ze zijn bij ons slechts

v/6/R n

Sportschoenen met witte zolen s.v.p.

SANTA ROSA & ASSORTI

Een moderne katoenen pantalon met een ritsje
onder in de pijp. Meerdere kleuren.
In de maten 28 t/m 36"
Onze normale prijs is 49.95

BABYJACKJES

Squash Centrum

Rackets te koop/huur in het centrum.

SQUARE CATS

DAMES PANTALONS

RUURLO 05735-1161

KINDERSOKKENl
Met leuke dessins ingebreid.
Een uitstekende kwaliteit.
Normaal kosten ze bij ons
3.95 per paar.
Alleen deze week
3 PAAR SLECHTS

10po
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Eerste overleg
De Vrouwenraad 'Vorden' organiseerde dinsdagmiddag 8 maart op
de wereldvrouwendag in het 'Stampertje' een bijeenkomst, waarbij in
Vorden woonachtige buitenlandse
vrouwen in staat werden gesteld het
één en ander over het land van hun
afkomst te vertellen.
Het 'Stampertje' deed zijn naam dit
keer wel alle eer aan want het zat
'stampvol'. Niet alleen waren vele
vrouwen uit Vorden naar deze bijeenkomst getogen, ook belangstellende
dames uit Wichmond, Vierakker, Almen, Harfsen, Lochem, kwamen een
kijkje nemen. Mevrouw Aartsen, wethouder in Vorden toonde eveneens
belangstelling.
De meeste buitenlandse dames wonen
al een geruim aantal jaren in Vorden
en waren goed verstaanbaar en te begrijpen. Mevrouw S. Kamerling, presidente van de Vrouwenraad was deze
middag de gespreksleidster.
Mevr. ten Duis, Engelse van geboorte, vertelde onder meer over een zeer
bijzondere feestdag in Engeland nl.
de herdenking van de Eerste en
Tweede Wereldoorlog op 13 november. Dit wordt elk jaar op grootscheepse wijze herdacht. Mevr. Duis
had voor de aanwezige dames in de
zaal enkele recepten van traditionele
Engelse gerechten meegebracht.
Mevrouw Wiekart, uit Finland, was
geheel in de klederdracht van haar geboortestreek. Zij vertelde enthousiast
over de gewoontes en de cultuur van
haar land met name over de Midzomerfeesten die 24 uur achtereen gevierd worden. Ook de Santa Lucia op

13 december is een bijzondere feestdag. Dan wordt nl. het licht gebracht
in de donkere dagen voor Kerst. Verder noemde zij de Finnen de waresaunagangers. 'Elk huis in Finland heeft
zijn eigen sauna', zo zei ze.
Mevrouw Harmsen uit Indonesië was
gekleed in een sarong en een kabajak.
Zij had een kraampje opgezet met
daarin allerlei specifieke Indische gerechten en gebruiksvoorwerpen uitgestald.
Katja Manuela uit Cura9ao vertelde
over de wel zeer hechte familiebanden in haar land. Wat oma zegt is wet.
Ouderen weten het beter, want zij
hebben meer levenswijsheid. Met de
emancipatie is het zo gesteld, dat de
man wel de broek aanheeft maar hij
mag hem niet te hoog optrekken, zo
zei Katja.
Mevrouw van Mengden uit Pommeren in Duitsland vertelde over haar
jeugdjaren die zij op het landgoed van
haar ouders heeft doorgebracht. Verder veel aandacht voor tradities en gewoontes in haar geboortestreek.
Het bijzondere van deze buitenlandse
dames; ze zijn bijna allemaal met een
Nederlander getrouwd.
'Nederland' was trouwens ook vertegenwoordigd op dit buitenlands 'onder-onsje'. Mevrouw Woestenenk
van de kaasmakerij 'Het Holtslag' uit
Warnsveld had een kraampje met allerhand Nederlandse zuivelprodukten
die de dames konden kopen.
De Wereldwinkel was ook vertegenwoordigd met een stand. Mevr. Kamerling bood de dames voor hun verhaal eveneens een typisch Hollands
presentje aan, nl. een bosje tulpen.

De delegaties van de vier toekomstige
raadsfrakties van resp. CDA, VVD,
PvdA en D'66 hebben in het gemeentehuis hun eerste overleg gevoerd. Er
zijn procedurele afspraken gemaakt.
Tevens zijn er afspraken gemaakt
voor de komende weken te houden
besprekingen. Op de eerstvolgende
bespreking aanstaande vrijdagavond
zullen de delegaties namens hun partijen 5 punten uit hun verkiezingsprogramma inbrengen die zij de komende vier jaren verwezenlijkt willen
zien. Tevens is afgesproken dat elk de
portefeuillevoorkeur en de kandidaatwethouder zal presenteren. Daarna
beginnen pas de 'echte' onderhandelingen. Er zijn nl. nogal wat mogelijkheden voor het vormen van een nieuw
college. De besprekingen tussen de
delegaties staan onder 'technisch'
voorzitterschap van Ab Boers, fraktievoorzitter van het CDA.

OtenSien'
Op dinsdag l maart werd in de peuterspeelzaal de jaarlijkse ouderavond
gehouden. Voor een goed gevulde
zaal vertelde het bestuur over het reilen en zeilen van de peuterzaal in het
afgelopen jaar. De secretaris gaf in
haar verslag een samenvatting van de
activiteiten in de speelzaal, zoals Sinterklaas- en Kerstviering, schoolreisje, braderie en kledingbeurs e.d.
Dankzij de inzet van veel ouders was
het wederom een goed jaar.

Financiën
Ook financieel is het allemaal goed
verlopen. De afscheid nemende penningmeester Herman Vrielink kon het

jaar afsluiten met een klein positief
saldo. Dit komt met name door de verhoging van de ouderbijdrage die het
afgelopen jaar is ingegaan. Tot de verhoging werd besloten nadat al twee
jaar met verlies werd gedraaid.

Subsidiëring en beleid
Ook werd ingegaan op de subsidiëring door de gemeente. In 1994 zal de
subsidie voor 4 jaar opnieuw worden
vastgesteld. Dit zal gebeuren op
grond van een nieuw door de gemeente op te stellen Welzijnsplan. Als bijdrage hieraan hebben de besturen van
de 3 speelzalen in Vorden gezamenlijk een stuk naar de gemeente gestuurd, waarin zij hun visie op het
speelzaalwerk uiteenzetten. Doelstelling, nut en werkwijze komen uitgebreid aan de orde.
Wetenschappelijk onderzoek heeft
aangetoond dat de peuterleeftijd een
uitermate belangrijke fase in de ontwikkeling van kinderen is. In deze periode opgelopen achterstanden worden later nauwelijks meer ingelopen.
De bedoeling van het beleidsstuk is
aan te tonen dat subsidiëring van de
speelzalen een investing in de toekomst is! De voorzitter voegde er nog
aan toe dat het stuk voor belangstellenden bij het bestuur verkrijgbaar is.

Afsluiting
De avond werd afgesloten met een
voordracht van mevrouw Marijke
Schellekens over peuters en hun muzikale ontwikkeling. Zij vertelde met
levendige voorbeelden hoe je muziek
kunt maken en zingen met peuters. De
ouders deden zelf actief mee door
mee te zingen en muziek te maken op
tijdens de avond zelfgemaakte instrumentjes. Al met al kan Ot en Sien terugzien op een geslaagde jaarvergadering.

^lerhand
in't Saksenland

Bi'j ons
in d'n Achterhoek
'Is Toon neet bi'j de voore?'
Riek van Toon van de Spitsmoes was nerug in de kokken an 't wark too'k
onvewachs bi' j eur binnenk wamme.
'Foi, Leestman, i'j zolln mien laotn schrikken, 'k had ow geels neet
heurn binnenkommen'.
'Mo'j de radio iets zachter zettn, da's ok nog better veur de oorne'.
'Jao, jao, dat zal wel maor ik bun al un betjen doof an de ene kante, at 't
geluud dan wat zachte steet geet de helfte an mien veurbi'j.
Zee waarn daor net an 't uutleggen hoo of i'j de gruunugheid van de stene mossen kriegen. Daor bunt nogal middeltjes veur maor wi'j doet ut
altied met kokkend water. Da's neet slech veur ut milieu en 't helpt crimmeneels goed. A'j ut maor op tied bi'jhold. Maor gaot zittn, dan krie'j
koffie, wi 'j heb ze net op maor veur ow zit t'r nog wel wat in de kanne. I 'j
drink ze nog altied zwart? Kearl da'j daor gin las met kriegt, i'j meugt
wel un peerdemage hemmen'.
Riek got mien de koffie in en dei'j d'r ok nog un plate koeke bi'j, da's bi'j
eur altied vas pandoer.
'I'j hebt daor wel mooie prei, hè'j die zelf vebouwd?'
'Jao, da's 't leste maöltjen, Toon wol 'n hof umme maakn dus mos de
prei d'r uut, zee hef 't van jaor heel goed edaon, daor he'w aadug wat
keern van egettn. En zoas gewoonluk heb de kinder eur posjen d'r ok wel
van metehad.'
'Waor is Toon trouwens, daor he'j mien nog gin uutsluutsel oaver egeven.'
'Oh, den is in 'n hof an 't prutsen, spinazie en stengels zaaien geleuf ik.
Maor hee is neet zo arg bes te passé, 't Schient dat e met ut vekeerde been
uut bedde is etrad. Sinds zien peti'je veurruge wekke twee zetels in de
raod is kwiet eraakt is ut maor zo, zo met um en kö'j oaver poletiek maor
better neet beginnen. Gisteraovund zat e zich ok nog weer op te winden
veur de tillevisie, daor was schienbaor iets an de hand met een of andere
veurzitter.'
' 'k Zal wel zeen hoo of 't geet.'
Hee had de spinazie d'r net in too'k bi'j um kwamme in 'n hof.
'Zo Toon, hoo geet ut, volgens Riek waa'j met ut vekeerde been uut ut
bedde etrad.'
'Laot Riek maor zorgen dat zee ut in huus in de riege höld, dan dut ze
zat.'
'Kom Toon, laot ow 'n dag neet vepesten deur de poletiek, wat kan ut ow
schealn wie d'r zotemee wetholder wöd, an met betaaln mo'j toch. Doe
maor net as ikke en laot zee ut zelf maor uutzuuken. Lao'w vanmeddag
maor 's un ende gaon fietsen, daor is ut now heel mooi an en ut vezet de
zinnen nog 's'.
Dat he'w edaon, de poletiek he'w laotn rosten en Toon was in de allerbeste stemming too'w weer bi'j huus kwammen. Kö'j zeen: op tied un
ende fietsen of loopn is goed veur iederene, bi'j ons in d'n Achterhook.

De Volvo-dealer voor Vorden e.o.
Schotpoort PersonenautoB.V.

H. Leestman.

De Stoven 21, Zutphen, Tel.: 05750-27222

Successen
'Concordia'

Bij onderhoud, haal- en brengservice, door monteurs uit Vorden.

Foto-expositie
Met het aansteken van een kaars, omwikkeld met ijzerdraad, gaf wethouder mevrouw Aartsen-den Harder
dinsdag het teken dat de foto-expositie van de werkgroep Vorden van Amnesty International was geopend. De
foto-expositie in de bibliotheek gaat
over de aktie politieke moorden en
verdwijningen waar Amnesty International vanaf 20 oktober 1993 tot
eind mei 1994 werkt. Mevrouw Aartsen vertelde iets over het leven van
Sara Cristina Chan Chan Medina. Dit
is de vrouw waar de regio Oost-Gelderland voor werkt. Deze Sara Christina is een fotografe die lid was van
een vakbond. Zij is in 1989 verdwenen, samen met een vriend. De moe-

der van Sara Cristina Chan Chan heeft
van alles in het werk gesteld om haar
terug te vinden maar is hiermee gestopt toen er een bomaanslag werd gepleegd en zij en haar andere dochter
gewond raakten. Aan het eind van de
openingsplechtigheid werd er door de
voorzitter een gedicht voorgelezen.
Voordat iedereen naar huis ging werd
er nog een handtekening op een grote
zakdoek gezet. Deze zakdoek is een
symbool om alle tranen op te vangen
die er vloeien bij een politieke moord
of verdwijning. De foto-expositie is
nog te bekijken tot 26 maart in expositieruimte van de bibliotheek, tijdens
de openingsuren van de bibliotheek.
De zakdoek is nog tot zaterdag 11
maart aanwezig om een handtekening
op te zetten.

Tijdens de wekelijkse repetitieavond
werden een aantal leden van 'Concordia' in de bloemetjes gezet. Dit ter gelegenheid van het feit dat deze musici
met goed gevolg examen hebben gedaan voor een erkend W.V.C, diploma. Voor het A-diploma slaagden:
Susan Annevelink, klarinet; Lenny
van Olst, klarinet en Peter Annevelink, slagwerk. Voor het B-diploma
slaagden: Karin Wullink, altsax; Lenie Niessink, klarinet; Margje Hulleman, fluit en Marloes v.d. Heide klarinet. De leerlingen werden opgeleid
door de regionale muziekschool in
Zutphen.

De op bijgaande foto afgebeelde torenruïne zal voor de meesten
van u niet onbekend zijn. Wie van Baak naar Steenderen gaat zal
er vast wel eens een blik op hebben geworpen. Zowel de toren als
de erbij staande boerderij worden als Hof te Baak aangeduid.
Reeds in 1295 stond op deze plaats een kapel, wellicht een houten
die vermoedelijk ten tijde van de Hoekse en Kabeljauwse twisten
verbrand of verwoest is.
Op 31 juli 1362 werd de nieuwe kapel ingewijd door de wijbisschop van bisschop Jan van Arkel van Utrecht.
Baak had dus een kapel met een kapelaan, kerkelijk behoorde de
gemeente tot het kerspel Steenderen. Voor de vervulling van de
zondagse plichten moesten de mensen uit Baak dan ook naar
Steenderen waar een pastoor was aangesteld. Misschien dat daardoor de kapel in Baak in verval raakte, want in 1670 had de kapel
al geen dak meer. Zoals te zien heeft het muurwerk het al meerdere eeuwen volgehouden.
De hof te Baak was oorspronkelijk een hof van de graaf van Gelre. Via het leenstelsel, waarbij belening vaak ongemerkt overging
in eigendom, werden later de van Capellen eigenaar. De van der
Heydens hadden het nadien in bezit tot in 1868 de van Twickels
eigenaar werden. Door geldelijke moeilijkheden in de laatste familie werd de Hof te Baak, met vele andere eigendommen van de
van Twickels, in 1913 verkocht. Koper werd Derk Harmsen, van
de Boerderij 'Stenderink' uit Hengelo (G). Hij trouwde met Harmine Berendina Elshof, afkomstig van het Elshof onder Kranenburg en nam met zijn schoonouders, het echtpaar Elshof-Rieffel,
zijn intrek in de Hof te Baak. De familie Harmsen is nu nog eigenaar.
H.G. Wullink.

Natuurwandeling
Zondagmiddag 13 maart a.s. verzorgt
het comité N.O. Gelderland van het
Wereld Natuur Fonds (WNF) een natuurwandeling over de Lochemse
berg. Dit bezit van Het Geldersch
Landschap kent vele fraaie vergezichten. Landschappelijk gezien is de Lochemse berg dan ook bijzonder mooi.
Een ervaren natuurgids zal de deelnemers begeleiden. Vertrek is nabij restaurant 'Bon aparte', langs de weg
Lochem-Barchem. T.b.v. natuur- en
milieubehoud wordt aan de deelnemers een bescheiden bijdrage gevraagd. Voor eventuele nadere informatie kan men kontakt opnemen met
Job Teeuwen, Breegraven 53. Tel.
23174.

l\irkije:
Kunst, cultuur en natuur
Dit is de titel van een drietal avonden met dia's georganiseerd door
de VU Zutphen. De inleider, de heer
Rob van den Graven komt meermalen per jaar in Turkije. Van zijn
hand verschenen reeds twee reisgidsen over verschillende delen van
het land. Een derde boek over OostTurkije is in voorbereiding.
Turkije behoort, vanuit de cultuurgeschiedenis bezien, tot de meest belangwekkende landen ter wereld. Een
reeks van beschavingen heeft er haar
sporen achtergelaten en nog altijd
vertonene de diverse landstreken een
heel eigen beeld: niet alleen landschappelijk, maar ook vanwege de
cultuurhistorische overblijfselen.
Turkije is daardoor een fascinerende
vakantiebestemming en de grote
charme van het land is dat het dichtbij
genoeg is om voor velen bereikbaar te
zijn, terwijl je toch in een andere wereld stapt.
In drie dialezingen reist u door heel
Turkije. 'Onderweg' wordt er veel
verteld over kunst en cultuur, maar er

wordt ook veel aandacht besteed aan
practische vragen zoals: waar te slapen, gezondheid, hoe te reizen, eventuele gevaren, alleen reizen of per
groep, enz. Naast de bekende monumenten en streken worden ook de witte plekken op de kaart ingevuld.
De bijeenkomsten vinden plaats op
vrijdagavond 18 en 25 maart en l
april in Parochieel Centrum Mariaschool.
Bijeenkomst 1: Istanbul, over wrede
keizers en sultans, de wereld van de
Harem, indrukwekkende monumenten en volkswijken.
Bijeenkomst 2: West- en MiddenTurkije, over Grieken, Romeinen,
tempels, surrealistische landschappen, rotskerken, ondergrondse steden
ensoefie's.
Bijeenkomst 3: Oost-Turkije, over
Koerden, Armeniërs, Georgiërs, mysterieuze heiligdommen, ruige bergwerelden en vergeten christengemeentes.
Voor verdere informatie kunt u terecht vanaf 14 maart bij de VU Zutphen, tel. 05750-15589 ('s morgens).

Julie Miller, Twice en Nina
Astrom in maart op tournee
Vanaf 17 tot en met 26 maart treedt
de Amerikaanse zangeres Julie
Miller samen met het Nederlandse
duo Twice en de Finse zangeres
Nina Aström op in acht plaatsen in
ons land. 25 Maart wordt in Doetinchem in de gereformeerde kerk aan
de Meesterstraat 4 een concert gehouden met internationaal bekende
artiesten. Julie Miller en Nina
Aström zullen optreden met het nederlandse duo Twice.

Aström was eerder te zien in ons land
tijdens concerten van Phil Keaggy,
John Michael Talbot en het laatste
Spoor 7 Festival in Veenendaal. In
1993 was zij driemaal op TV te zien
en in de afgelopen week was zij in ons
land voor opnamen met het Metropole Orkest van het E.O. radioprogramma 'Gospel Podium'. Haar nieuwste
CD 'A Matter Of Time' verschijnt op
het Engelse Nelson Word-label en
wordt in februari in ons land uitgebracht.

Julie Miller is bekend van haar optredens in het verleden op de E.O. Jongerendag, het Flevo Totaal Festival en
de concerten die zij heeft gegeven.
Tot op heden maakte zij vier
CD's waarvan met name nummers
als: 'How Could You Say No', 'Sick
Of Sex' en 'What Would Jesus Do'
bekend zijn. Julie zal samen met haar
echtgenoot Buddy een 'unplugged'
optreden verzorgen hierin bijgestaan
door Nina Aström en Twice. Nina

Het duo Twice is afkomstig uit Vriezenveen en geniet dankzij de vele
concerten die zij geven landelijke bekendheid. In oktober 1992 vervulde
het tweetal op verdienstelijke wijze
de rol van openingsact tijdens de Kenny Marks-tounee. Na de release van
'Love is more...' is Twice bezig met
de voorbereiding van de tweede CD
die rond de 'A Matter Of Time'-tour
zal worden uitgebracht.

V o l l e v b a l

V o

Vorden verliest
van Sallandia

Dash/Sorbo
blijft in de race

Door het verlies met 0-1 tegen Sallandia laat Vorden belangrijke punten liggen. Met de wind in de rug zette Sallandia Vorden meteen onder druk. Hierdoor kregen de voorwaartsen van Sallandia enkele kansen om te scoren
doch dit lukte hen niet. Na een kwartier kreeg Vorden vat op het snelle spel
van de gasten. Dit resulteerde niet in
een doelpunt voor Vorden maar voor
Sallandia. In de twintigste minuut
werd een aanval van Sallandia afgeslagen. De bal kwam voor de voeten van
Henk Jan de Boer die vanaf twintig meter keihard raak schoot: 0-1.
Na het rustsignaal trachtte Vorden de
bakens te verzetten. Een agressief Sallandia stak hier een stokje voor. Ronald Hoevers moest een paar maal gestrekt naar de hoek en éénmaal had hij
assistentie van Jan Groot Jebbink nodig die de bal uit het doel kopte. In de
laatste tien minuten kreeg Vorden
toch nog kans op de gelijkmaker. Twee
kopballen van Reint Jan Westerveld en
enkele schoten van Peter Hoevers gingen langs de verkeerde kant van de
paal. Hiermee was de koek op.
A.s. zondag speelt Vorden in Borculo
tegen Reunie.

Jongstleden zaterdag deden de dames
van Dash/Sorbo goede zaken door de
inhaalwedstrijd tegen het op de
tweede plaats staande PZ/Dynamo
uit Apeldoorn met 3-0 te winnen. De
tweede plaats op de ranglijst betekent
promotie/degradatiewedstrijden spelen voor een plaats in de tweede divisie. De huidige stand na 17 van de 22
wedstrijden is: 1. Apple/DAC 40; 2.
PZ/Dynamo 35; 3. Krekkers 35; 4.
Dash/Sorbo 34 punten. Dash/Sorbo
wacht in de resterende vijf wedstrijden
nog een pittig programma met uitwedstrijden tegen Apple/DAC en PZ/
Dynamo terwijl thuis nog moet worden aangetreden tegen relatief mindere tegenstanders als Etiflex Ommen,
Devolco 2 en Alterno. Ondanks dat
men niet alles in eigen hand heeft,
kent het team toch goede kansen om
de tweede plaats te behalen. Vooral in
de vorm waarin het momenteel steekt
zijn er kansen. Saillant detail daarbij is
dat op 19 maart PZ/Dynamo en Krekkers elkaar ontmoeten.
De goede vorm toonde Dash/Sorbo
zaterdag jl. door Dynamo in 56 minuten met setstanden 15-9,15-8 en 15-7
naar de kleedkamer te verwijzen. In
deze wedstrijd koos coach Louis Bosman voor de basisopstelling van de
laatste weken met Nicole Scharrenberg op de spelverdeling en Evelyn
Averdijkop de diagonaal.BertineVlogman en Carla Jansen bezetten de middenposities terwijl Gerrie Koren en
aanvoerster Elly Nijenhuis de hoofdaanvalsposities bezetten. De kracht
van het team lag vooral in zaken als
gretigheid en enthousiasme, concentratie en vechtlust. Voeg daarbij de
hard werkende en goed verdelende Nicole Scharrenberg en de kille blocks
van Evelyn Averdijk en de ingrediënten voor een walk-over zijn aanwezig.
De groep heeft kort nagenoten van dit
resultaat maar de blikken zijn alweer
gericht op de wedstrijd van a.s. zaterdag thuis tegen Etiflex Ommen terwijl
men zich mentaal al begint in te stellen
op de confrontatie met Apple/DAC in
Dedemsvaart een week later.

Uitslagen w Vorden
Fortuna Winterswijk Al-Vorden Al
1-3; VosseveldBl-Vorden BI 4-4; Vorden C2-Gazelle Nieuwland C2 0-1.
Vorden 1-Sallandia l 0-1; Vorden
2-Markelo 2 5-0; Vorden 3- H en K 2
1-1; Vorden 4-Zutphen 5 5-4; Rietmolen 4-Vorden 5 2-3; DEO 3-Vorden 6
6-0; Ruurlo 5-Vorden 7 5-1; Vorden
8-Erix 5 4-5.

Programma w Vorden
SKVW Al-Vorden Al; Ratti C l-Vorden C2.
Reunie 1-Vorden l; Vorden 2-Winterswijk 2; Concordia Wehl 4-Vorderi 3;
Vorden 4-Zutphania 3; Lochem 5-Vorden 5; Vorden 6-Reunie 5; Longa 11Vorden 7; Vorden 8-Diepenheim 5.

Uitslagen Socii
5 Maart: Erica 76 E — Socii E3-2,
Ruurlo C — Socii C 4-6, Socii ABaak A 6-1. 6 Maart: Socii — Ernst
0-3, Witkampers 3 — Socii 2 l -3, Socii 3 — A.Z.C. 4 l -2, Zutphania 3 Socii 4 2-2, Ratti 3 — Socii 6 l -6.

Programma

Programma Dash
DP Wilhelmina 1-Dash 2; HrecrA
Dash A-Epsen; HrecrB Heeten
7-Dash B; H2A Devolco 4-Dash 3;
H3B DVO 5-Dash 4; D4C Vios
5-Dash 7; MA Gorssel 1-Dash 1; JA
Gorssel 1-Dash 1; D3e divB Dash/
Sorbo 1-Etiflex/Ommen 3; D2A
Dash 3-SVS 5; D3B Dash 4-Deventer
3; D4A Dash 6-Socii 2; D4B Dash
5-Harfsen 5; MB Dash l-Voorwaarts
l;JCDash l-DVO 1.

Uitslag: 125 cc senioren: 1. Hans
Arends; 2. Marco Elting; 3. Tom
Programma dames: 10 maart Socii l Hemmelder.
- Bruvoc 3, 12 maart Dash 6 — So- 250 cc i 500 cc senioren: \. Jan van
Oorschot; 2. Gerard Jimmink; 3. Toicii 2.
ne van Dijk.
Viertakt senioren: 1. Erik Davids; 2.
Frank Lach; 3. Jaroslav Katrinak.

Socii afdeling Volleybal

W i e l r e n n e n
R.T.V.
In Bergharen was het weer de start
voor het nieuwe A.T.B, seizoen. Deze
wedstrijd werd beheerst door de Giant
ploeg waarvan ook Jan Weevers deel
uit maakt. Vrij vroeg in de wedstrijd
kwam hij samen met de vorig jaar niet
te kloppen Bart Brentjes en ploegmaat Marcel Arntz in een kopgroep.
In de laatste ronde sprong Arntz weg
en kwam alleen aan, Weevers werd
goede tweede, derde werd Brentjes.
De wielrenners waren zaterdag actief
in Deventer in een groot peleton (130
man) met de nodige valpartijen kwam
Peter Makkink als tweede over de
meet net voor Martin Weyers en Jan
Wullink. Bij de amateurs B won Edwin Maalderink, derde werd Rudie
Peters. André Bargeman werd vijfde
bij de junioren en Ben Peters zevende
bij de veteranen. Zondag werd in Zutphen op het E.T.P. parcours gefietst
hier won Rudie Peters met veel machtsvertoon bij de amateurs B. Bij de junioren wist Jaldert Steenblik zich de
sterkste. Verdere uitslagen: Markelo:
André Bargeman zevende, Zutphen:
Jan Peterse zevende, Ben Peters negende.

M o t o r s p o r t

Toch m)g prima
enduro Holten
Het werd de Holtense motorclub bijna
onmogellKemaakt om een enduro
uittezetterc^
Holten heeft de naam een mooie rit te
zijn, met een goed te rijden route en
prachtige proeven waaronder een
proef op 'de Zuurberg'. Door de
strenge milieu-regels werd het de
'Mac-Holterberg' wel erg moeilijk
gemaakt om een route uit te zetten. De
rijders kregen van tevoren al bericht
dat er erg veel 'harde weg' en goed
begaanbare zandwegen in zouden zitten. Ook zou er erg streng gecontroleerd worden op het naleven van de
milieu-regels. Iedereen die deze regels overtreedde zou onmiddellijk
worden gediskwalificeerd. Hier werd
op toegezien door speciaal daarvoor
opgeleide milieu-marchalls. (Dit gebeurt trouwens bij alle enduro's.)
Maar de marchalls hoefden gelukkig
niet op te treden, daar alle rijders zich
er van bewust zijn dat als zij de regels
overtreden, de organiserende club het
volgende jaar erg veel moeite zal krijgen met het organiseren van een volgende rit. Maar dat de Holtense motorclub al jarenlange ervaring heeft
met het uitzetten van enduro's bleek

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

12 Maart Socii F — Voorst F, Socii E
- Sp. Lochem, Grol C -- Socii C,
Sp. Meddo A — Socii A. 13 Maart:
Socii — De Hoven, Socii 2 — SVBV,
Hercules 3 - Socii 4, Socii 5 — De
Hoven 5, Socii 6 — Zutphania 5.

CHR. MUZIEKVERENIGING

„SURSUM CORDA"
VORDEN

s.v. Ratti
Afd. Jeugd: Uitslagen: Zutphania B l
- Ratti B l 4-3; Ratti Cl - Warnsveldse
Boys C2 3-1.
Programma: Ratti C l - Vorden C l.

/

d

g

'B.Z.R.
Uitslagen van woensdag 2 maart:
groep A: l. mv/hr Vreeman 61.6%, 2.
mv. van Burk, mv. Hendriks 55.5%, 3.
mv. Broertjes/mv. Gilles 55.1%.
groep B: 1. mv/hr. van Gastel 57.9%,
2. mv/hr. Knoppers 55.2%, 3. mv/hr.
Hartog 54.6%. Elke woensdagmiddag in het Dorpscentrum/ 't Stampertje, inl. tel. 2830.

ook afgelopen zaterdag wel weer. De
rijders waren zeer tevreden over de
route en de proeven. Ook kwam er dit
maal een doorbraak in de 'alleenhecrsing' van Gerard Jimmink. Jan van
Oorschot wist deze rit op zijn naam te
zetten met 5 seconden voorsprong op
de tweede man, Gerard Jimmink. Peter Lenselink uit Eefde moest helaas
uitvallen met een kapotte schokdemper. Hij heeft nog enige tijd om dit te
repareren, daar de volgende enduro
pas weer in het najaar plaats vindt.

houdt op

VRIJDAG 25 MAART

MAART:
ledere dag SWOV Open Tafel in de
Wehme.
9 Welfare Handwerken, Wehme
10PCOB
14 ANBO Klootschieten vanaf de
Goldberg
15 NCVB-avondoverde
Wereldwinkel
15 KPO Vierakker, bloemen- en
plantenverzorging
15 KPO Vorden
15 Plattelandsvrouwen, Excursie
16 HVGDorp,Paasbijeenkomst
16 H VG Wichmond, Paasviering
16 Voorjaarsbijeenkomst
Tuinkeuring in Dorpscentrum
17 Vrouwenraad in het Dorpscentrum
17 Ledenvergadering met lezing de
Vogelvriend in Dorpscentrum
17 Bejaardenkring Dorpscentrum
18 VrouwenclubMedler
19 Uitvoering Toneelver. Krato in
Dorpscentrum
21 ANBO Klootschieten vanaf de
Goldberg
22 Leden-en commissievergadering
Oranjevereniging,
Bar-Bodega 't Pantoffeltje
22 Soos Kranenburg, Passiemiddag
22 Plattelandsvrouwen, Ei^rsie
naar DE Utrecht
W
22 Plattelandsvrouwen, Doemiddag
23 Plattelandsvrouwen, Lezing mevr.
Jansen
23 H VGWichmond, middag voor
ouderen
£t
23 Welfare, voorjaarscontaWnitiddag
Wehme
24 Jaap Zijlstra in de bibliotheek
24 ANBO Ledenbijeenkomst in het
Stampertje
24 HVGWildenborch,Paaswijding
25-26 UitvoeringSursumCorda
26 HSV „de Snoekbaars''
Paas(eieren)wedstrijd voor
junioren en senioren
28 ANBO Klootschieten vanaf de
Goldberg
31 Bejaardenkring Dorpscentrum,
Paasmiddag
APRIL:
ledere dag SWOV Open Tafel in de
Wehme.
l Jeugdhonk voor junioren w
Vorden
5 Soos Kranenburg
6 Welfare Handwerken, de Wehme
6 H VGWichmond, Oud Vorden
7PCOP
10 HSV 'deSnoekbaars',onderlinge
seniorwedstrijd
11 ANBO Klootschieten bij de
Goldberg

DEZE WEEK
kortingen tot

50%

SKI OVERALLS - SCHOENEN
WINTERJACKS
TRAININGS, PAKKEN
*

en

ZATERDAG 26 MAART
haar jaarlijkse

L

O

C

H

E

M

Het bestuur.

Uitslagen
DVD Doetinchem 2-Dostal Vorden 2
4-12; ADC Aalten 2-DCV Vorden 4
13-3; Aspirantviertallen :DCV Vorden
1-DCH Hengelo 6-2.

B a d m i n t o n
Badminton Flash
Flash l is inmiddels kampioen geworden en nadat Flash 2 de kansen op het
kampioenschap heeft vergooid, zijn
alle ogen gericht op Flash 3, dat bovenaan in de 4e klasse staat te spelen.
Flash 3 bestaat dit seizeon uit Jolanda
Schuppers, Jacqueline Aarts, Diny
Regelink, Martijn Jansen en Martin
Wissink. Het hele seizoen staat dit
team net onder koploper Rianto 5 uit
Zutphen. Dat team echter verloor
kansloos tegen Doetinchcm met 7-1
waardoor Flash de bovenste plaats innam. Nadat Flash vorige weck de
thuiswedstrijd tegen datzelfde Doetinchem met maar liefst 7-1 wist te
winnen, is een gelijkspel tegen Rianto
voldoende om het kampioenschap te
veroveren. Komende maandag 14
maart speelt Flash 3 deze belangrijke
wedstrijd tegen Rianto in sporthal 't
Jabbink. Het zal spannend worden,
want Rianto zal zich niet zo gemakkelijk gewonnen geven. Flash hoopt op
veel steun van het publiek.

P a a r d e s p o r t

Einde van de
bondscompetitie

L.R. en P.C.
De Graafschap

Voor bijna alle teams is de bondscompetitie deze week afgerond. Alleen
Dostal l speelt komende zaterdag in
d'Olde Smidse nog een belangrijke
wedstrijd tegen Maas van het Hoog uit
Hengelo (O). Een wedstrijdpunt is in
ieder geval voldoende om in de hoofdklasse te blijven.

Bij de op zaterdag 5 maart gehouden
Gelderse kampioenschappen indoorspringen in Wenum-Wiesel (Apeldoorn) behaalde Martine Rutting met
Erasmus de 7e prijs in de klasse L. Zij
had daarmee ook het beste resultaat
van de vertegenwoordigers van de
Kring Berkelstreek.

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

Fam. Klein Brinke, Brinkerhof33, tel. 2663
Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
DeDclle
Dr. Staringstraat
R van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordcnse bosweg

Fam. Koren, ElslwflS, tel. 2466
De Doeschot
HetStroo
HetEelmerink
Strodijklt/ml5en2
De Laegte

Voornekamp
Addinkhof
HetHeijink
Hoeünkhof

Fam. de Weerd, Enkweg 15A, tel. 1030
S. v. 's-Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
H.K.vanGelreweg
Schoolstraat
Gr. van Limburg-Stirumstraat

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

Fam.Alofs, MispelkampdijkSO, tel. 3309
B.Galléestraat
Pr. Bernhardweg
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
De Eendracht
Smidsstraat
Zuivelhof

Molcnweg
Insulindelaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Mulderskamp
Almenseweg
Het Hoge
Overweg

Fam. Bargeman, Horsterkamp25, tel. 1258
De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
HetWiemelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Zulphenseweg 2. Lochem. 05730-54189

Fam. Hulshof, De Stroetló, tel. 3397

UITVOERING
GRATIS toegangskaarten voor deze avonden
kunnen worden afgehaald op MAANDAG 14 en
DINSDAG 15 MAART A.S. tussen 19.00 en
21.00 uur in het DORPSCENTRUM.

11 VrouwenclubMedler
12 KPO Vorden
13 Plattelandsvrouwen,
Eendagsbestuur
14 HVGWildenborch,Kapsalon
Manny
14 Bcjaardenkring, Dorpscentrum
16 Plattelandsvrouwen, Stekjes
ruilmarkt
18 Klootschieten bij de Goldberg
19 KPO Vierakker, afsluiting seizoen
19 NCVB.Ds.enmevr.H.Nussclder
19 Soos Kranenburg
19 H VG dorp, jaarvergadering Ede
20 Welfare Handwerken, Wehme
20 H VG Wichmond, Mevr. Warringa,
dierenarts
20 H VÓ Dorp, Homeopathie
20 Plattelandsvrouwen,
Koffiemorgcn in de Herberg
21 HVG Wichmond, Ringvergadcrng
inHarfscn
23 Muzickvcr. Concordia 125 jaar,
Receptie in 't Pantoffeltje
24 HSV'de Snoekbaars',Onderlinge
seniorwedstrijd
25 Klootschieten bij de Goldberg
25 VrouwenclubMedler
26 Plattelandsvrouwen,
Voorjaarsvergadering
28 NCVB.Dagrcisje naar Wijk bij
Duurstede

ALLES VOOR UW AUTO
Automaterialen VERHEY

Handelsweg 4 - - Vorden -

Tel. 05752-3228

Het Jebbink
De Boonk
HetElshof
De Haar
De Stcege
HetGulik
HetWiemelink
HetVaarwerk

HetMolenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
DeHanekamp
DeStroet
HetKerspel
Mispelkampdijk

Jaarverslagen
Drukkerij
WEEVERS

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

Door toenemende werkzaamheden zoeken wij

een

FAN SHENG

enthousiaste
medewerker

Dorpsstraat 28-VORDEN

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

;

lM l

Contactjes

voor alle voorkomende werkzaamheden
op ons loonbedrijf
Het betreft een volledige baan.
Ben je ca. 20 jaar of ouder met enige ervaring en
flexibel ingesteld.
Dan is deze baan misschien iets voor jou.
Solliciteren kun je telefonisch tussen 18.00 en

• Vrijdag 11 maart verwerpingsavond met o.a. sjoelen,
balero, spijkerslaan, schieten
etc. bij café Wapen van Medler, Ruurloseweg 114, Vorden.
Aanvang 20.00 uur. Oranje
Commissie Medlertol.

• Mooie flat vrij in klein verzorgingspension. Tel. 057521050.
• Jong stel zoekt woonruimte, omg. Ruurlo-Zelhem. Tel.
08343-1663 (weekends).
• TE KOOP: 6 maand oude
jonge hond (terriër). Zeer lief
voor kinderen. Tel. (05753)
2085.
• Denkt u aan de voorjaarsbijeenkomst van de werkgroep Tuinkeuring Vorden. 16
Maart a.s. in het Dorpscentrum. Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis.
• TE KOOP: Opel Kadett,
bouwjaar 1986, kleurgroen, kmstand 98.000. Inl. tel. 057526716.

• TE KOOP GEVRAAGD:
door particulier bouwkavel
tussen de 400-500 m2 in Vorden. Tel. 05437-76192.
• Denkt U eraan? Toneeluitvoering KRATO zaterdag 19
maart om 14.00 en 20.00 uur
in het Dorpscentrum Vorden.
• Denkt u aan de voorjaarsbijeenkomst van de werkgroep Tuinkeuring Vorden. 16
Maart a.s. in het Dorpscentrum. Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis.

• Jongeman, 19 jaar, zoekt
vast werk op een loonbedrijf
of melkveebedrijf. Tel. 057551884.
• Voetreflexologie
• Slickbadbehandeling
• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsentherapie
• Spataderbehandeling
• Zonnebank
• Sauna

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 22', 9

Volop SLA- en
KOOLPLANTEN.

7207 DG Zutphen - Tel. 05750-21480

DE VALEWEIDE-bloemen

Wegens verbouwing is ons afhaalgedeelte van het
restaurant van maandag 14 maart t/m
donderdag 17 maart gesloten.
Vanaf vrijdag 18 maart is het weer mogelijk voor afhalen.
Het restaurantgedeelte is vanaf 14 maart
voor ongeveer 10 dagen gesloten.

'ONZE VAKANTIEGIDS IS UIT!'
NATIONAAL REUMAFONDS 070-3503231

Voor uw
rij- en theorie-opleiding

Abraham weet waar hij de
gezelligheid haalt.

AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

RICOHFF-10TWIN
'Volautomatische
compactcamera met ingebouwde
GROOTHOEK en TELELENS,
'Automatische scherpstelling,
'Automatische flitser,
'Automatische f ilminleg,
filmtransport en terugspoelen,
'Ingebouwde zelfontspanner.

voorgeve

NU fl
(semi)bungalows
dubbele woningen
verbouw - onderhoud

Dorpsstraat 20 - Vorden
's maandags gesloten

P.S. Onze nieuwe
lijstencollectie is binnen!!

G.H. Vaags
Architektuur
bouwadvisering

PARTY

Het Hoge 26. 7251 XW Vorden
telefoon 05752-1787

DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Wat de uitslag
ook is geworden
Vakwerk komt van
We e vers uit Vorden

Nationaal kampioen

10 jaar
certificaathouder

ROZEN

Grafisch Nederland is overtuigd van onze kwaliteiten.

STRUIK-KLIM

Neem de proef op de som, vraag vrijblijvend offerte.

Kerkstraat 11 Keijenborg. Telefoon 05753-1293
/s uw drukwerk vakwerk geworden

ACTIE
'ZUINIG
STOKEN'

dan komt 't van Weevers u/'t Vorden

hoort een en een
streefver- totaal
bruik voor streefverde afgelo- bruik sinds
pen week
31-10-'93
van:
van:

800 m
1000 m 3
1200 m3
1400 m3
1600 m3
1800 m3
2000 m3
2200 m3
2400 m3
2600 m3
2800 m3
3000 m3
3300 m3
3600 m3
3900 m3
4200 m3
4500 m3
5000 m3
5500 m3
6000 m3

3

22 m
28 m3
33 m3
39 m3
44 m3
50 m3
55 m3
61 m3
66 m3
72 m3
77 m3
83 m3
91 m3
100 m3
108 m3
116 m 3
124 m 3
138 m3
152 m3
166 m3

3,50

WORDEN
Ruurloseweg 65a Vorden
Tel. 05752-3671

DRUKKERIJ

WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
TELEFOON 05752-1010
TELEFAX 05752-1086

ROOMBOTER
APPELFLAPPEN
gevuld met
verse appels, rozijnen en kaneel
DIT WEEKEND:

495 m
619 m3
742 m3
866 m3
992 m3
1114 m 3
1237 m3
1360 m3
1484 m3
1609 m3
1733 m 3
1857 m3
2040 m3
2228 m3
2412 m3
2600 m3
2784 m3
3092 m3
3404 m3
3711 m3

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

BORGONJEN
Vosheuvelweg 6
7261 PD Ruurio

Tel. 05735-2761

4 HALEN EN DE 5e GRATIS
*

*

*

3

DIVERSE KLEUREN

V.A.

LAS-en
CONSTRUCTIEWERK

WEEKENDAANBIEDING:

Tabel voor de week van: maandag
28 febr. t/m zondag 6 mrt. 1994.

3

*

*
*
*
NIEUW:

*

*

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

CAPUCCINO SCHNITT
Da's pas lekker!

DE WILD

DIT WEEKEND:

*

*

Extra Voordelig!
* * * * * * *

Rietbergerstraat 34 - Zutphen
Tel. 05750-15410

*

En dan...
PIZZA en/of HAWAII
STOKBROOD
WEEKENDPRIJS:

3,50

zie ook onze dagaanbiedingen

GAM G
:
:
:
:
:

05457 - 7 44
08340 - 2 65
05430- 1 22
08360 2 39
05750 • 4 24

44
51
12
47
24

ROLLUIKEN
tegen weer en wind
en inbraak

HOLTSLAG Ruurio
Spoorstraat 28
Tel. 05735-2000

Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen met één
van onze rayonkantoren:
BORCULO
DOETINCHEM
WINTERSWIJK
ZEVENAAR
ZUTPHEN

VOOR AL UW

STALREPARATIES

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

Bij een
jaarverbruik
van:

RESTAURANT

DE SMID

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

9,95

GOTINK

• Optreden Elly en Rikken.
Dorpskerk 10 maart. Aanvang:
19.30 uur. Toegang: kinderen
f 1,-. Volwassenen f 5,-.
• GEVRAAGD: TUINHULP.
Voor enkele uren per week tijdens het seizoen. Tel. 057522226. S.v.p. bellen na 5 uur.

8,95

Loonbedrijf

• Vrijdag 11 maart verwerpingsavond met o.a. sjoelen,
balero, spijkerslaan, schieten
etc. bij café Wapen van Medler, Ruurloseweg 114, Vorden.
Aanvang 20.00 uur. Oranje
Commissie Medlertol.
• TE KOOP: eiken salontafel. Insulindelaan 4. Tel. 1665.

1 KIST VIOLEN

19.30 uur.

• Kringloopbedrijf de Cirkel: elke dinsdagmiddag halen
wij uw bruikbaar huisraad op.
Belt u even voor 'n afspraak.
Tel. 05730-56968.
• Nieuw
hoedenatelier:
hoeden op maat, ook voor
bruiloften. Openingstijd: 9.0012.00 uur. Veldsebosweg 20,
Warnsveld. Tel. 05750-22275/
05750-42844.
• Denkt U eraan? Toneeluitvoering KRATO zaterdag 19
maart om 14.00 en 20.00 uur
in het Dorpscentrum Vorden.

2 BOS BLOEMEN

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

'n Spel met motieven op 'n katoenen doek

Gordijnstof Canasta
Wij presenteren u op deze dag onze prachtige
nieuwe voorjaarscollecties.
Omdat talrijke invloeden bepalend zijn geweest
voor het modebeeld Voorjaar '94 zullen onze
collecties u vast zeer verrassen.

eaf van
Showtijden:

's morgens 09.45 uur
's middags 13.45 uur en 15.30 uur
's avonds 19.15 uur

De koffie staat voor u klaar en u kunt een plaats
reserveren (tel. 05752-1381).

Rijksstraatweg 39
7231 ABWarnsveld
Tel. 05750-26132

burg. galleestraat 9 - vorden

ZO TE ZIEN WORDT 'T
WEER EEN HELE
MOOIE ZOMER.

Voor een
BRUINE HUIDSKLEUR
komt U naar:

Zonnestudio
COLETA

mode

Elegant en modieus

CAFÉ - REST. - DIV. ZALEN

Dat is de voorjaarsmode bij:

DEMI BYOU
DORPSSTRAAT 10 - VORDEN

met bijpassende:

o^XX^^X-^^x^/X

sieraden - sjaals - panty's
(BUPJLEf)
BURLEY-DEALER

'''

l

•ifc""Jifc"iiil

BEATRIXPLCIM 6
7031 AJWEHL
tel:08347-81378

e

'N

MOLENWEG 43 - 7251 EO VOROEN
TEL. 05752-1044

Tevens verkoop Alisun
ZONNEHEMELSen
ZONNEBANKEN.

DORPSSTRAAT 4
7251 DB VORDEN
tel:05752-3006

Komt u kijken ?
Het Is de moeite waard.
Zutphenseweg 8

Voor al uw
werkzaamheden

installatiebedrijf

Tel. 3785

alles behalve hoge prijzen

electra-

fons Jansen

Vorden

KLAVERJASSEN
EN JOKEREN

K\\ Edah vindt u

^^•^•^H

Alles onder één dak bij

Maandagavond 14 maart a.s.

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

C N T R C C UT C Omet gratis kruidenboter
KERKSTRAAT 6 • Telefoon O544O-613O8

PUUR RUNDVLEES

1 kilo van 29,80 voor

GEVULDE SCHNITZELS
ZATERDAG 12 MAART

Mbte(„In cfe Cfroene
ÏÏarcfiem
Fam. Besselink - Ruurloseweg 2
BARCHEM-Tel. 05734-1201

Zaterdag 26 maart aanvang 20.00 uur

Muzikale Gastenavond
Medewerking:

* De Bargkapel

19,80

OTOB ANCA

(aas

per 6 stuks nu

6,98

NOOR \.\\ ONTliIJT:

SESAM VOLKORENBROOD
m GRAM GESNEDEN

van 1,99 voor

SNIJVERSE SCHOUDERHAM
100 gram van 1,99 voor

14Q

l • H1 w

HIT ON/K (sROENTE-PRUITAPDEIJNG

KARAOKESHOW
ZONDAG 13 MAART

HOLLANDSE GOLDEN DELICIOUS
Nu ZE ZAK VAN 1,5 KILO GRATIS

ca. 1,5 kilo

(speciaal programma)

ELSTAR

* Mans en Graads
* Verrassing

NU2eZAK VAN 1,5 KILO GRATIS

UIEN

(hef weinig urn 't lief)

NU 2i NET VAN 1 KILO GRATIS

(ook in het programma)

Non - Stop - Programma
Vanaf 23.00 uur Stemming / Melodyband
Kaarten vanaf heden 'In de Groene Jager'
(Tel. 05734- 1 201)
Voor groepen tat'elreservering mogelijk.

Deze avond mag U niet missen

FANTA OF FANTA LIGHT
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER
INFOLIJN TEL: 05440-64145

Toegang onder voorbehoud
JLJL

l SANITAIR
ELEKTRA

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

TIMMERWERK
o.a. kozijnen, deuren, ramen, trappen.
Tevens nieuwbouw en onderhoud.

A. BOSCH

Schuttestraat 11 - 7251 MP Vorden
Tel. 6673-Fax6727

ft

THEO TERWEL
Burg. Galleestraat 67,7251 EA Vorden. Telefoon 05752-2532
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

__

per 4 (lessen van 9,00 voor ö , l O

FLES VAN V A LITER

REFORMA POPCORN OF
ZEVENGRANEN WAFELS

7n

jI w

ARIEL COLOR OF ARIEL ULTRA
NAVULZAK VAN 2 KILO
per 2 zakken van 31 ,98 voor

IGLOSPINAZIE
pak a 750 gram van 1 ,98 voor

EDAH KROKANTE NOTEN
2 zakken van 3,98 voor

AUTOSCHADESPECIALIST

A annemingsbedrijf

1,25

per 3 rollen van 4,05 voor

VERWARMING

Voor een ambachtelijk stuk

net van ca. 1 kilo

\\\.\ (i A A N DOOR M KT ON/K

Gastoptreden ö.
Kaarten ƒ 20.00 p.p. (inclusief kop koffie,
Böhmischc hapjes, speciale traktatie om ca. 22.30 uur)

ca. 1.5 kilo

GEVULDE KOEKEN 3halen2betalen
6 stuks van 3,75 voor

Raadhuisstraat 53 - Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-2000
*****0 P E N I N G S T I J D EN*""
*MA. 10.00-18.00 uur*
•Dl. t/m DO. 8.30-18.00 uur*
*VR. 8.30-21.00 uur/ZA. 8.30-16.00 uur*

BOTTERMAN B.V,

CONTACT

DERDE BLAD
Donderdag 10 maart 1994
55e jaargang no. 50

NIEUWS-/ ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

QEMEENTEJf

ULLETINy ORDEN

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

ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES
De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over
aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een besluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders hun advies daarna nog bij of
houden ze het voorstel aan. Ook kunnen burgemeester en wethouders raadsvoorstellen intrekken. De leden van de commissies zijn ook raadslid.
Ook u kunt, indien u dat wenst, over de onderwerpen die op de agenda staan, uw
mening kenbaar maken. De raadsstukken, tevens commissiestukken, liggen ter
inzage in de bibliotheek te Vorden en in de Rabobank te Wichmond. Als u wilt
inspreken, moet u dit voordat de behandeling van de agenda begint, aan de voorzitter of de secretaris van de commissie meedelen. De mogelijkheid om in te
spreken wordt geboden voordat de behandeling van het betreffende agendapunt
begint. De mogelijkheid bestaat dat de commissieleden u tijdens de behandeling van het agendapunt vragen stellen. Tevens kan de voorzitter een tweede
inspraakronde invoegen.
De commissie voor middelen en gemeentewerken vergadert op dinsdag 15
maart 1994 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende
onderwerpen:
— vervanging paternoster-archiefkast;
— bouw- en wooonrijpmaken voormalig tennispark aan de Christinalaan.

INDUSTRIETERREIN
AAN
TRANSPORTBEDRIJF
J. J. WOLTERING EN ZN.
Op 18 november van het vorig jaar
heeft de burgemeester de verplaatsingsovereenkomst met het transportbedrijf Woltering ondertekend. Daarna is overeenstemming bereikt over
de verkoop van een perceel industrieterrein van 11.746 m2. Ook heeft het
transportbedrijf een optie voor een
aansluitend gedeelte van 4.720 m2.

De commissie voor bestuur- en ruimtelijke ordening vergadert op dinsdag 15
maart 1994 om 20.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende
onderwerpen:
— notitie collegeprogramma;
— verkoop bedrijfsterrein op 'Werkveld' aan J.J. Woltering en Zn. B.V.;
— ontslag en benoeming voorzitter commissie bezwaar- en beroepschriften;
— status van beschermd monument voor grafhuisje en zes grafheuvels op de
algemene begraafplaats te Vorden.
De commissie voor milieu, welzijn en personeel vergadert op woensdag 16
maart om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
— subsidiëring viering 1200-jarig bestaan Wichmond;
— Verordening Wet voorzieningen gehandicapten Vorden;
— aanschaf extra computers basisscholen Vorden.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

J.VEERGUNNINGEN
In de week van l tot en met 5 maart
1994 hebben burgemeester en wethouders vergunning verleend aan:
— de heer P. Hendriks, voor het
bouwen van een studeerkamer op
het perceel het Schapenmeer 11 te
Vorden;
— de heer D. Ch. de Groot, voor het
uitbreiden van een zomerhuisje op
het perceel het Schapenmeer 4 te
Vorden;
— de heer E.J. Bos, voor het bouwen
van een portaal op het perceel de
Laegte 12 te Vorden;
— de heer S.J. Chih, voor het bouwen
van een serre op het perceel Dorpsstraat 28 te Vorden;
— de heer A. Eggink, voor het vellen
van l beuk op het perceel Zutphenseweg 93 te Vorden;
— de heer H.W.C. Haverkamp, voor
het vellen van l den op het perceel
Komvonderlaan 3 te Vorden.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen zes weken
na bekendmaking van deze vergunningen daartegen een bezwaarschrift
indienen.

.•BoUW-EN
WOONRIJPMAKEN
VOORMALIG
TENNISPARK AAN DE
CHRISTINALAAN

electriciteitskabel verlegd worden en
moet er een bouwweg en een riool komen. Nadat de vier woningen zijn gebouwd komen er parkeervakken,
openbaar groen en openbare verlichting.

XTRA COMPUTERS
VOORDE
BASISSCHOLEN
Door de opheffing van de basisschool
in de Wildenborch in 1989 is er een
bedrag voor onderwijsvoorzieningen
overgebleven van f 38.000,-. Dit bedrag moet beschikbaar blijven voor
het onderwijs. In het verleden zijn aan
alle basisscholen door het rijk computers verstrekt. Ook hebben de scholen
uit eigen middelen computers aangeschaft. Desondanks is het aantal computers per school te gering. Burgemeester en wethouders stellen de raad
voor om voor het overgebleven bedrag van f 38.000,- 12 computers te
kopen en in bruikleen te geven aan de
scholen.

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om een bedrag
van f 101.000,- beschikbaar stellen
voor het bouw- en woonrijpmaken
van het voormalig tennispark. Voorde
bouw van 4 woningen moet er een

ERORDENING WET
GEHANDICAPTEN
(W.V.G.)VORDEN
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voorde Verordening
Wet voorzieningen gehandicapten
vast te stellen. Per l april moeten de
gemeente in plaats van het Rijk voor
de gehandicaptenvoorzieningen zorgen.
De verordening regelt:

GEMEENTE
VORDEN

VERGADERING GEMEENTERAAD
Op dinsdag 29 maart aanstaande vergadert de^^ieenteraad in het gemeentehuis. Deze vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur. Aan
het eind van de vergadering, na de rondvraag, bestaat de mogelijkheid om
in het openbaar tegen de gemeenteraad te spreken. Dit mag niet gaan over
een van de onderwerpen die op de agenda staan, omdat u daarover in de
commissievergaderingen kunt inspreken. Indien u in deze vergadering het
woord wenst te voeren dient u dit op de maandag voorafgaande aan de
raadsvergadering op te geven bij de gemeentesecretaris, onder vermelding van het agendapunt waarover u het woord wilt voeren. Op de agenda
staan de volgende onderwerpen:

— de gevallen en de vorm waarin
vorzieningen kunnen worden verleend;
— de hoogte van de financiële tegemoetkomingen;
— de procedure voor de toekenning,
de herziening, de beëindiging en
de terugvordering van voorzieningen, waaronder begrepen het inwinnen van een advies van een
deskundige;
— de gronden waarop voorzieningen
kunnen worden beëindigd, danwei
worden teruggevorderd.

— verdeling woninggebonden subsidies 1994;
— subsidiëring viering 1200 jarig bestaan Wichmond;
— verkoop bedrijfsterrein op 'Werkveld' aan J.J. Woltering en Zn. B.V.;
— Verordening Wet voorzieningen gehandicapten gemeente Vorden
1994;
— ontslag en benoeming voorzitter commissie bezwaar- en beroepschriften;
— status van beschermd monument voor grafhuisje en zes grafheuvels op
de algemene begraafplaats Vorden;
— vervanging paternoster/archiefkast;
— bouw- en woonrijpmaken voormalig tennispark aan de Christinalaan;
— aanschaf extra computers basisscholen Vorden.

Voor doelgroepen zijn hiervoor al
voorlichtingsavonden gehouden.
Bij de toekenning van de hoogte van
de financiële voorzieningen kan de
gemeente rekening houden met de
draagkracht van betrokkene.

J*GRAFHUISJE EN ZES GRAFHEUVELS OP DE RIJKSMONUMENTENLIJST

De burgemeester van Vorden
maakt bekend dat met ingang van maandag 14 maart
1994, gedurende vier weken, voor een ieder ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het door de
gemeenteraad in zijn vergadering van 22 februari
1994 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 'Vorden de Decanije 1993'. Dit plan heeft betrekking op de
invulling met woningbouw van het terrein van de voormalige verpleeginrichting 'de Decanije' aan het Wiemelink en de Boonk.
Het plan is in die zin gewijzigd vastgesteld dat:
- de in artikel 6, lid 2, sub e opgenomen goothoogte,
respectievelijk de hoogte van het 'centraal hoofdgebouw' op maximaal 10,5, respectievelijk 14,5
meter is gesteld en die van de villa's op 9, respectievelijk 12 meter;
- het in artikel 6. lid 2 sub d opgenomen totaal van 40
woningen in het plangebied is gecorrigeerd in '41'.
Tegen de in het plan aangebrachte wijzigingen kan
een ieder, binnen genoemde termijn, schriftelijk bedenkingen indienen bij het college van gedeputeerde
staten van Gelderland, postbus 9090, 6800 GX Arnhem.
Vorden, 10 maart 1994.

Voor de uitvoering van de WVG
krijgt de gemeente van het rijk jaarlijks een vergoeding. Omdat er in het
ene jaar geld over kan zijn en in het
andere jaar geld tekort, stellen burgemeester en wethouders de gemeenteraad ook voor om een voorziening te
vormen waaruit een eventueel negatiefsaldo kan worden gefinancierd.

ENOEMING
VOORZITTER
COMMISSIE
BEZWAAR-EN
BEROEPSCHRIFTEN
VORDEN
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om op zijn verzoek de heer Mr. H.E. de Boer te ontslaan als voorzitter van de commissie
voor de behandleing van bezwaar- en
beroepschriften gemeente Vorden.
Tegelijkertijd stellen zij voor de heer
Mr. U.O. van der Werft' te benoemen
als voorzitter. De heer Van der Werff
is advocaat te Zutphen.

De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

Sinds 1989 voeren burgemeester en wethouders gesprekken met de Rijksdienst
voor de Moumentenzorg om het grafhuisje van huize Vorden en de grafheuvels
van de huizen Hackfort, de Wildenborcrr, de Wiersse (2 stuks) den Bramel en
het Enzerinck, op de rijksmonumentenlijst te plaatsen. De rechthebbenden op
de graven kunnen met de plaatsing op de rijksmonumentenlijst instemmen. De
bestaande grafrechten blijven onaangetast.
De gemeenteraad moet thans, conform de in de Monumentenwet vastgelegde
procedure, de Rijksdiens voor de Monumentenzorg adviseren de grafheuvels en
het grafhuisje op de rijksmonumentenlijst te plaatsen.

GEMEENTE
VORDEN
In Vorden voltrekken 3 ambtenaren van de burgerlijke stand per jaar ongeveer 200
huwelijken.
Omdat het aantal huwelijken nog steeds toeneemt,
vragen burgemeester en wethouders kandidaten voor
de functie van ambtenaar van de burgerlijke stand,
speciaal voor het voltrekken van huwelijken.
Indien u voor deze representatieve functie in aanmerking wilt komen beschikt u over:
— goede contactuele eigenschappen en
— een goede spreekvaardigheid in het openbaar
Verder moet u:
— de Nederlandse nationaliteit bezitten en
— tenminste 23 jaar oud zijn.
Per te voltrekken huwelijk krijgt u een vergoeding.
Indien u nadere informatie wenst kunt u telefonisch
contact opnemen met mevrouw W. Brandwacht of de
heer G. Wolsink.
Burgemeester en wethouders zien uw schriftelijke
reactie graag binnen veertien dagen na het verschijnen van dit blad tegemoet. Het adres is: Postbus
9001, 7250 HA Vorden.

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN
In de week van 28 februari tot en met
4 maart zijn verzoeken om bouwvergunning ingekomen van:
— de heer E.J. Lettink, voor het plaatsen van een silo op het perceel Lieferinkweg 3 te Vorden;
— de heer A.G. Hummelink, voor het
vergroten van een woning op het
perceel Beeklaan 14 te Wichmond;
— de heer G.A. Hoftijzer, voor het
vergroten van een keuken op het
perceel het Jebbink 65 te Vorden;
-V.O.F. De Decanije, voor het
bouwen van een appartementengebouw (16 woningen) op het terrein
van de Decanije aan het Wiemelink te Vorden;
— de heer J.H. ten Elshof, voor het
bouwen van een berging op het
perceel Ruurloseweg 55 te Vorden;
— de woningstichting Thuis Best,
voor het bouwen van 4 woningen
aan de Wogt te Wichmond.

GEMEENTE
VORDEN
Wet milieubeheer/Algemene wet
bestuursrecht openbare kennisgeving
ontwerp-besluit
(art. 13.4 Wmb em art. 3.4A.3.1 Awb)
Op de secretarie van de gemeente Vorden, sektor
grondgebied, bureau milieu ligt vanaf vrijdag 11 maart
1994 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en op de
woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, alsmede
op de maandagavond in het Dorpscentrum te Vorden
van 18.00 tot 21.00 uur gedurende 4 weken ter inzage
het ontwerp-besluit inzake de aanvraag van:
1. de heer G. Burkink, Polweg 6, 7234 ST Wichmond. Adres inrichting: Polweg 6 te Wichmond;
2. Maatschap W.H.J.L, H.J.L en M.F.H, van Lulofs
Umbgrove, Besselinkpad 4a, 7218 MT Almen.
Adres inrichting: Brandenborchweg 1 te Vorden;
3. de heer J. Hammers, Lankhorsterstraat 19, 7234
ST Wichmond. Adres inrichting: Lankhorsterstraat 19 te Wichmond;
4. de heer H. Robbertsen, Nieuwenhuisweg 2,
7251 PR Vorden. Adres inrichting: Nieuwenhuisweg 2 te Vorden;
5. de heer G.J. Brandenbarg, Zelledijk 1, 7251 NB
Vorden. Adres inrichting: Zelledijk 1 te Vorden;
6. Maatschap Rossel, Deldenseweg 6, 7251 PN
Vorden. Adres irichting: Deldenseweg 6 en 6a te
Vorden;
7. de heer H.G.M. Helmink, Eldersmaat 3, 7251 RJ
Vorden. Adres inrichting: Eldersmaat 3 te Vorden;
8. de heer W.C. Zweverink, Deldensebroekweg 13,
7251 PW Vorden. Adres inrichting: Deldensebroekweg 13 te Vorden;
9. de heer H.J. Krijt, 't Heegken 7, 7251 PW Vorden. Adres inrichting: 't Heegken 5 en 7 te Vorden;
10. de heer G.J. Oldenhave, Peggenhofweg 1, 7251
NC Vorden. Adres inrichting: Peggenhofweg 1 te
Vorden.
De nrs. 1 t/m 9 betreffen aanvragen om een nieuwe,
de gehele inrichting omvattende vergunning voor een
agrarisch bedrijf.
Nr. 10 betreft een aanvraag 'ot het oprichten en in
werking hebben van een vlieg- en kweekcentrum voor
duiven.
De strekking van het ontwerp van het besluit luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving,
is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften
in het belang van de bescherming van het milieu, onder de mededeling, dat bij de aanvraag achter nr. 9
(dhr. Krijt) de vergunning voor een aantal van 218
mestvarkens zal worden geweigerd.
Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-besluiten kunnen zowel schriftelijk als mondeling door een
ieder worden gemaakt binnen 4 weken na de datum
van terinzagelegging. De bezwaarschriften moeten bij
het gemeentebestuur worden ingediend voor voor 8
april 1994.
Indien gewenst worden de persoonlijke gegevens van
degene die een bezwaarschrift indient niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebestuurworden ingediend.
Voor het indienen van mondelinge bedenkingen kunt
u tot 8 april 1994 een afspraak maken.
Datum: 8 maart 1994.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris,
mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

College van B&Wgevormd uit het CDA/WD meest waarschijnlijk
KOOPWONINGEN IN
4 HUURWONINGEN IN
Het Gewest Midden IJssel beheert
voor de gemeenten de budgetten die
beschikbaar zijn voor sociale koopen huurwoningen.
Voor Vorden is in totaal een bedrag
van ruimt f 200.000,- beschikbaar.
De Woningbouwvereniging Thuis
Best gaat hiervoor 4 huurwoningen in
Wichmond bouwen, Intermed gaat 4
sociale koopwoningen in Addinkhof
bouwen.
Omdat het Rijk in 1995 minder geld
beschikbaar stelt voor woningbouw
en de gemeenten geen geld meer mogen sparen hiervoor, hebben burgemeester en wethouders ook een aantal
reserveplannen ontwikkeld om de
gespaarde gelden te kunnen gebruiken. Zijn deze namelijk voor 1995
niet gebruikt, dan vloeien deze terug
naar het rijk.
Een van die reserveplannen is het volbouwen van het binnenterrein van de
muziektent nabij het Emmaplein. Volgens de eerste gegevens kunnen hier
zes huur- of sociale-koopwoningen
worden gebouwd.

^SUBSIDIËRING
VIERING 1200-JARIG
BESTAAN WICHMOND
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om voor de
viering van het 1200 jarig bestaan van
Wichmond aan de stichting Wichmond 1200 en de Stichting Oranje
Comité Vierakker-Wichmond een
subsidie van 1200 cent per inwoner
van Vierakker Wichmond beschikbaaar te stellen. In totaal gaat het om
een bedrag van f 11.676,-.
De Stichting Wichmond 1200 heeft
nog andere instellingen aangeschreven om subsidie. Aan inkomsten verwacht de stichting een bedrag van
ruim f 10.000,-.
De Oranjevereniging wil het subsidie
gebruiken voor een historische optocht.
Burgemeester en wethouders vinden
dat de stichting Wichmond 1200 en
de Oranjevereniging het bedrag van
de gemeente zelf moeten verdelen.

E VERLENEN BOUWVERGUNNINGMET
VRIJSTELLINGSMOGELIJKHEID
Burgemeester en wethouders zijn
voornemens met toepassing van artikel 8, lid 7 van het bestemmmingsplan 'Vorden West en Zuid 1992'
vrijstelling te verlenen van het bepaalde in artikel 8, lid 2 voor het uitbreiden van de woning de Doeschot
22.
De op de voorgenomen vrijstelling
betrekking hebbende stukken liggen
vanaf vrijdag 11 maart 1994, gedurende twee weken, voor belanghebbenden ter in-zage ter gemeente-secretarie afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke orde-ning (koetshuis).
Eventuele bedenkingen kunnen gedurende genoemde termijn schriftelijk
aan hun college worden kenbaar gemaakt.

Modeshow
De NCVB heeft voor de ledenvergadering op 15 maart de mensen uitgenodigd die in Vorden de wereldwinkel
draaiende houden en * zelfs doen
groeien.
Elke vrijdagmorgen staan ze met hun
kraam op de markt in weer en wind
hun produkten te verkopen. Wat beweegt hen en wat is hun doel? Zij komen het vertellen. Ook komen deze
avond mensen van Stichting Adire uit
Zevenaar. Zij brengen een modeshow
van kleding gemaakt van handgeweven stoffen uit derdewereldlanden. De
wevers ontvingen een eerlijk loon.
Na de show wordt de avond afgesloten
en begint de verkoop van wereldwinkelprodukten, kleding en stoffen. Men
is van harte welkom in de bovenzaal
van het Dorpscentrum.

D'66 en WD verkiezingswinnaars
Landelijk heeft de WD vorige week woensdag flink gescoord. Die lijn doortrekken
naar Vorden zou betekenen dat ook hier een hoge score uit de bus zou moeten komen.
Dat is ook gebeurd. In 1990 stemden 1241 Vordenaren op de WD, nu waren het er
zelfs 1605.
Toch mag dit een verrassende score
worden genoemd omdat de politieke
'partijen in Vorden er dit keer een geduchte concurrent in de vorm van
D'66 bij hebben gekregen.
Want dat was van tevoren onomstotelijk duidelijk: D'66 zou in elk geval zetels gaan behalen waardoor de andere
partijen een veer zouden moeten laten. Dat gebeurde uiteraard ook, het
CDA twee zetels en de PvdA één zetel
verlies en dan desondanks toch een
forse winst voor de WD.
De heer Bakker, lijsttrekker van D'66,
sprak zijn bewondering richting WD
niet onder stoelen of banken. "Ik moet
de WD feliciteren, er is hier in Vorden
weer als vanouds liberaal gestemd", zo
sprak hij.

Betaalbaar en leefbaar
De heer Brandenbarg, lijsttrekker van
de WD, wil van een verrassende uitslag niets weten. Zonder blikken of
blozen stelt hij: "Wij hebben duidelijk
of deze winst gerekend. In de eerste
plaats hebben wij een kort en duidelijk
verkiezingsprogramma aangeboden.
Ik denk dat onze opvattingen om Vorden betaalbaar en leefbaar te houden,
veel mensen heeft aangesproken.
Daar komt bij dat bepaalde zaken door
het college toch niet goed zijn aangepakt. Kijk naar de herinrichting van het
dorp waar nu blijkt dat de Dorpsstraat
onveiliger is geworden. Dat onderschrijft het CDA trouwens ook. Ook de
parkeerproblematiek hebben menig
Vordenaar aan het denken gezet", zo
stelt Brandenbarg. Overigens vond hij
het een verfrissende ontwikkeling dat
één partij het niet meer voor het zeggen heeft in de raad.

D'66 nieuw in de raad
De andere winnaar van de verkiezingen, D'66, was evenmin verrast over de
uitslag. De heer Nobel: "Het is precies
wat we verwacht hadden. We hebben
gehoopt dat het drie zetels zou opleveren, want volgens de opiniepeilingen
zou de Partij van de Arbeid twee zetels
gaan verliezen. Ik denk dat veel CDAjongeren nu D'66 hebben gestemd", aldus Nobel.

Lijsttrekker de heer Bakker is van mening dat het verkiezingsprogramma
van zijn partij en dan met name de opvatting 'de burger dichter bij het bestuur brengen', veel mensen heeft aangesproken. "Ons programma is helder
en duidelijk", aldus Bakker.

Schril contrast
De heer Voortman, lijsttrekker van de
PvdA, zei na afloop van de verkiezingsuitslag: "Ik ben niet echt teleurgesteld.
Het had nog erger kunnen zijn. Het is
gelukkig bij één zetel verlies gebleven.
Het is natuurlijk volkomen duidelijk:
D'66 is in opmars en spreekt vooral
jongeren aan en dat is in Vorden wel
gebleken", aldus Voortman.

Verlies CDA
In de sport liggen winst en verlies heel
dicht bij elkaar. Juichen en uithuilen,
emoties volop. Zo ook in de politiek.
Vier jaar geleden in het Dorpscentrum
een uitbundige stemming bij het
CDA, woensdagavond teleurstelling
alom. Met name wethouder mevr.
Aartsen stond ons 'bleekjes' te woord.
"Ik ben ook echt erg teleurgesteld. Ik
had een dergelijke uitslag niet verwacht. Landelijk is het CDA achteruit
gegaan, dat zag je van tevoren al wel
aankomen. In een gemeenschap als
Vorden verwacht je dat ook naar het
plaatselijk beleid wordt gekeken. We
hebben de afgelopen jaren toch iets
goeds in gang gezet, zo lijkt mij". Mevr.
Aartsen verwijst hierbij naar de enquête die de VVD onlangs heeft laten
houden en waarbij de Vordense bevolking in zijn totaliteit het gemeentelijk
beleid en de sociale voorzieningen voldoende vonden. Uitgedrukt in het cijfer 7,3. "Dat betekent dat wij het goed
hebbengedaan", zo zegt zij.
Mevr. ^Ésen krijgt bijval van de heer
Boers,^re fraktievoorzitter van het
CDA in de gemeenteraad. Boers: "Ik
had ook gehoopt dat ons plaatselijk optreden door de Vordense kiezer beloond zou worden. Wij zijn duidelijk
door het landelijk CDABoers.
Opvallend bij de uitslag van de verkiezing in Vorden is wel het grote verlies

dat het CDA bij de kiezers in de Kranenburg heeft geleden, 505 stemmen
in 1990 en thans 353. Volgens de heer
Boers is hier zeker van invloed dat de
heer Lichtenberg niet meer beschikbaar is. Lichtenberg kon in de Kranenburg altijd op veel aanhang rekenen.
"Veel invloed op de 'einduitslag' zou
dit overigens niet hebben gehad. Ik
denk dat D'66 een boel jongere kiezers
heeft getrokken die in het verleden
CDA stemden", aldus de slotconclusie
van de heer Boers.

Mevr. Aartsen merkt wel op dat het
CDA 'blijft staan voor haar programma. Dat moet doorgezet worden", zo vindt zij.
Conclusie: het CDA houdt met alle
mogelijkheden rekening waarbij - zo
lijkt ons - het CDA beslist wel bereid
zal zijn wat water bij de wijn te willen
doen. Want één ding mag duidelijk
zijn: het CDA ziet mevr. Aartsen heel
graag als wethouder terug.

Vier wethouderskandidaten

soepel zal opstellen om mevr. Aartsen
te behouden.
Bovendien is het nauwelijks voorstelbaar dat de WD met een partij in zee
zal gaan (D'66) die de liberalen ten
eerste nog niet kennen (althans wat
Vorden betreft) en bovendien heeft
Brandenbarg de afgelopen weken tijdens een paar verkiezingsbijeenkomsten duidelijk laten merken op een andere golflengte te zitten. En dan nu
gaan samenwerken? Brandenbarg gelooft dat toch zelf niet!

Coalitievorming

Lijsttrekker de heer Brandenbarg van
De komende weken zullen de partijen de WD is er rotsvast van overtuigd dat Een coalitie CDA/WD met een breed
hun politieke borst nat maken om te de WD een wethouder gaat leveren. draagvlak van 9 zetels tegen 4 ligt dan
trachten een nieuw college te gaan vor- "Bij ons is iedereen kandidaat. Zo no- ook geheel in de lün van de verwachting.
men. Het CDA met vijf zetels de groot- dig wil elk van ons als wethouder in het
ste partij, neemt daartoe het voortouw college zitting gaan nemen. Ja, ik ook",
en nodigt de andere partijen voor een zegt Brandenbarg met pretoogjes, Keren de beide wethouders, mevr.
eerste oriënterend gesprek uit. Er zijn waarbij je toch duidelijk de indruk Aartsen (CDA) en de heer Voortman
diverse combinaties mogelijk zodat krijgt dat hij wat hemzelf betreft, ons (PvdA) toch op hun post terug, dan
dient D'66 over de streep te worden gehet interessante onderhandelingen be- voor de gek houdt.
trokken en komt de WD 'buitenspel'
loven te worden.
Wanneer tijdens de onderhandelingen te staan.
De eerste mogelijkheid is de voortzet- zou blijken dat privatiseringen en dat
ting van de huidige coalitie. CDA 5 ze- soort zaken niet gehonoreerd kunnen
tels en PvdA 2 zetels zou een krappe worden, dan doet de WD in het Zetelverdeling
Hieronder is de uitslag van de stemmeerderheid 7-6 in de raad betekenen. nieuwe college niet mee.
Wel een heel klein draagvlak en gezien "Zo'n vaart zal het echt niet lopen. Het ming vermeld met een opkomstperde verkiezingsuitslag is een dergelijke CDA zal zich eerst nog wel achter de centage van 76,87 tegen 74,55 in 1990.
oren krabben om opnieuw met de De uitslag geeft de volgende zetelvercoalitie politiek vrijwel uitgesloten.
De heer Voortman (PvdA), kijkend PvdA in zee te gaan. Gezien de verkie- deling weer:
naar de afgelopen vier jaar, zegt: "We zingsuitslag zou dat zeer onverstandig
hebben in het college en raad prima zijn. Een combinatie CDA/WD sluit
1990/'94
1994/'98
met elkaar samengewerkt. Program- ik zeer zeker niet uit. Uiteindelijk ligmatisch liggen CDA en PvdA dicht bij gen de programma's niet ver uiteen",
5
elkaar. Gelet op de verkiezingsuitslag aldus Brandenbarg. Deze combinatie CDA
2
zou D'66 daar prima bij passen. Je zou zou een meerderheid van 9-4 in de D'66
2
bijvoorbeeld ook alle drie een wethou- raad betekenen. Een andere mogelijk- PvdA
4
der kunnen leveren, hoewel dat laatste heid zou zijn ("Neem hem wel se- WD
rieus", zo zegt Brandenbarg) de combiniet echt noodzakelijk is."
natie WD/D'66/PvdA, samen goed
Een samenwerking met de WD lijkt voor 8 raadszetels.
Nieuwe raad
de heer Voortman in eerste instantie
niet voor de hand liggend. "De WD En dan D-66 die aangeeft in de per- In de raad zijn dan ook gekozen:
heeft zich de afgelopen jaren nogal te- soon van de heer Nobel een wethougen het beleid afgezet",zo merkt hij op. derskandidaat te hebben. "We hoeven Voor het CDA
Conclusie: zouden de wensen van echter niet zo nodig. Ons staat een sa- Mevr. Aartsen-den Harder, de heren
Voortman in vervullinj^fcan: CDA/ menwerking met de WD en PvdA Boers,VanVoskuilen,Bouwmeisteren
PvdA/D'66 samen danrWie coalitie voor ogen. Wanneer met ons pro- Regelink.
gramma rekening wordt gehouden,
goed voor 9 zetels in de raad.
dan mogen zij de wethouders wel leve- Voor de WD
De heren Brandenbarg, Pelgrum, RietHet CDA wenst op voorhand geen uit- ren", aldus de heer Bakker.
man en mevr. Mulderije-Meulenspraak te doen. Zowel mevr. Aartsen
als de heer Boers laten ^fcniet verlei- De constructie WD/D'66/PvdA zou broek.
den tot het geven van ee^roorkeur c.q. dan betekenen dat mevr. Aartsen niet
Voor D'66
prognose. "Eerst met z'n allen aan ta- meer als wethouder zou terugkeren.
De heren Bakker en Nobel.
fel en dan zien we verder", aldus Boers.
Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen dat dit daadwerkelijk gaat ge- Voor de PvdA
beuren. Vandaar de conclusie dat het De heren Voortman en Hoogland.
CDA zich bij de onderhandelingen

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 1994
Partijen

CDA

District l

District II

District III

District IV

District V

Peuterspeelzaal

Dorpscentrum

De Wehme

Zaal Eskes

Kraanvogel

Withmundi

in 1994 geen
district meer

R90

R90

R90

R90

R94

R90

R94

R90

505

353

548

414

329

347

D'66

R94

394

361

203

R94

405

334

175

R94

366
156

79

R94

Totaal

R90

R94

2424

1932

116

216

212

207

245

276

232

104

77

132

72

297

1232

VVD

137

320

236

306

211

300

275

386

230

293

152

1241

1605

Totaal

700

1129

804

1131

821

1054

884

895

910

895

778

4897

5104

26

16

11

BIER VLEKT NIET.
MAAR HET KREUKT WEL.

49,50

729

PvdA

Ong.

R90

838

R94
37,85

14,28
25,16

16,42

25,34

31,45

100

100

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

Bon

Naam:
Adres:
Postcode Woonplaats:

IEDER GLAS IS EEN GEVAAR OP DE WEG.
RIJ ALCOHOLVRIJ.

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

CDA

District l

District II

District III

District IV

District V

Peuterspeelzaal

Dorpscentrum

DeWehme

Zaal Eskes

Kraanvogel

Withmundi

in 19 94 geen
district meer

R90

R90

R90

R90

R94

R90

R94

R90

505

353

548

414

329

R94

347

394

D'66

361

203

R94
405

334

175

R94
366

79

156

R94

Totaal

R90

R94

2424

1932

R90

49,50

37,85
14,28

729

116

R94

PvdA

216

212

207

245

276

232

104

77

132

72

297

1232

838

25,16

16,42

VVD

137

320

236

306

211

300

275

386

230

293
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1241

1605

25,34

31,45

Totaal

700

1129

804

1131

821
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884
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0

2

1

2

Ong.

5 4

6 1 1
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Bovenstaande uitslag geeft voor de komende raadsperiode
de volgende zetelverdeling:

CDA
D'66
PvdA
VVD

90/94

94/98

7

5
2
2
4

3
3

QQ
Opkomstpercentage

74 55

94
JQ QJ

26

16

100

100

