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"Krato" en de
Af^EME
EMEENTE ft ULLETINV
V ORDEN relatieproblemen

jrm\J

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

TMILIEUBEHEER
OPENBARE
KENNISGEVING
MELDING
Op de secretarie van de gemeente
Vorden, sektor grondgebied, bureau
milieu ligt van 25 maart 1994 tot en
met 21 april 1994 op werkdagen van
9.00 tot 12.00 uur en op woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur en
op de maandagavonden in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00
uur ter inzage:
1. meldingen (art. 8.19, lid 3) van:
a. Maatschap Norde, Ruurloseweg
48,7251 LM Vorden.
Adres inrichting: Ruurloseweg 48
te Vorden;
b. de heer A. Walgemoet, Deldenseweg 11, 7251 PN Vorden. Adres
inrichting: Deldenseweg 11 te Vorden.
Bij deze meldingen zullen tussentijdse wijzigingen/uitbreidingen plaatsvinden zonder dat het aantal dieren
toeneemt. Deze wijzigingen hebben
geen gevolgen voor de aard en omvang dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voor de omvang van de nadelige gevolgen voor het milieu.
2. melding (art, 8.41, lid l) van:
a. de heer H.J. Ruiterkamp, Wiersserbroekweg 6, 7251 LG Vorden
voor het van toepassing worden
van het Besluit melkrundveehouderijen Wet milieubeheer op een
reeds opgerichte melkrundveehouderij op het perceel Wiersserbroekweg 6 te Vorden.

J&KLEDINGINZAMELING

ERGUNNINGEN
In de week van 14 tot en met 18 maart
1994 hebben burgemeester en wethouders vergunning verleend aan:
— de heer H.J. Krijt, voor het gedeeltelijk vernieuwen en vergroten van
een woning op het perceel 't Heegken 7 te Vorden;
— transportbedrijf J.J. Woltering en
Zn. BV, voor het bouwen van een
bedrijfshal met kantoor op het perceel Ambachtsweg 18 te Vorden;
— de heer B.A. WagenVoort, voor het
bouwen van een garage-zadelkamer op het perceel Larenseweg 3
te Vorden;
— de heer J.B.M. Schroër, voor het
vergroten van een dakkapel op het
perceel Molenweg 16a te Vorden;
— de heer B. van Tilburg, voor het

vergroten van een woning op het
perceel het Lekkebekje 6 te Vorden;
— de heer H.J. Maalderink, voor het
bouwen van een bijkeuken op het
perceel Burgemeester Vunderinkhof 24 te Vorden;
— de kerkvoogdij van de N.H. kerk te
Vorden, voor het vellen van l populier op het perceel Deldenseweg
2 te Vorden;
— de heer W.B.J. Mokkink, voor het
vellen van l linde aan de Mosselseweg te Vorden;
— de heer J. Dolphijn, voor het vellen
van l berk en l den op het perceel
Berend van Hackfortweg 24 te
Vorden.
De Algemene wet bestuursrecht geeft
u de bevoegdheid binnen zes weken
na publikatie bij burgemeester en
wethouders een bezwaarschrift tegen
deze vergunningen in te dienen.

RIJ STELLING BESTEMMINGSPLAN VOOR
WIJZIGEN INRICHTING INADDINKHOF
Burgemeester en wethouders zijn van plan om met toepassing van artikel 14, lid
6 van het bestemmingsplan 'Vorden West en Zuid 1992' vrijstelling te verlenen
van het bepaalde in artikel 14, lid 2 voor het wijzigen van de inrichting van de
openbare ruimte van de Voornekamp (gedeelte ter plaatse van de nummers 13
t/m 29 en de nummers 37 en 39), de Laegte (gedj«toe tussen nummer 12 en de
houtwal) en Leemgoor in de wijk Addinkhof. ^P
De op de voorgenomen vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen vanaf
maandag 28 maart 1994, gedurende twee weken, voor belanghebbenden ter inzage ter gemeente-secretarie afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis).
^^
Eventuele bedenkingen kunt u gedurende genowRle termijn schriftelijk aan
burgemeester en wethouders kenbaar maken.

De toneelvereniging "Krato" heeft zaterdagavond voor een volle zaal van
het Dorpscentrum een uitvoering gegeven van het blijspel "Gouden
Dagen". Een stuk geschreven door
Froukje Annema en echt uit het hedendaagse leven gegrepen.
Relatieproblemen tussen de beide
hoofdrolspelers Jan (Willem Klein Herenbrink) en Gonny (gespeeld door
Sylvia Lucassen). De beide geliefden
dachten een beetje op elkaar te zijn uitgekeken en wilden elk een maand op
zich zelf gaan wonen.
Jan huurde een appartement van huurbaas Sorgdrager (Harry Sueters) die de
flat op zijn beurt onderverhuurde aan
de praatjesmaker ene Johan (Nico
Lichtenberg). Er was bovendien nog
een andere onderverhuurder in het
spel, Jannes (Ivo Eykelkagip).
De praatjesmaker van die twee, Johan
dus, dacht de geliefde van Jan,
(Gonny) te versieren, hetgeen averechts werkte want Gonny bleef maar
aan haar Jan denken.
Jan op zijn beurt, ging ten onder aan
liefdesverdriet.Twee buurvrouwen Tonia (Astrid Sueters) en Thea (Nel Rodenburg) wilden Jan op psychologisch
verantwoorde wijze "opbeuren". Resultaat: Jan wilde weer terug naar zijn
Gonny en zij naar hem. Het publiek
vermaakte zich prima, speciaal de
preutse vrijscenes gingen erin als koek.
Onder leiding van regisseur Herbert
Rutgers kweet "Krato"zich verdienstelijk van haar taak in dit toch niet gemakkelijk te spelen blijspel. ^^
Grimering werd verzorUüoor Ellis
Eykelkamp. Souffleuse Henny Fleming. Wim Bosman zorgde voor geluid en techniek. De decors en kleding
verzorgde "Krato" zelf.
Zaterdagmiddag werd ^k blijspel
voor de bejaarden in ''^roen opgevoerd.

Vorden krjjgt twee vrouwelijke wethouders
Coalitie CDA/WD een feit, Partij van de Arbeid valt buiten de boot
Mevr. Aartsen (CDA) en mevr. Mulderije (VVD) zullen straks in het nieuwe
college van Vorden elk een wethouderspost gaan vervullen. Dit was het resultaat van de besprekingen die zaterdagmorgen werden gehouden.
Toen de delegaties van het CDA, WD
en P.v.d.A. deze morgen voor de
"derde ronde" bij elkaar kwamen, waren de kaarten in feite al geschud.
Eerder deze week had D'66 al laten weten niet meer aan de besprekingen te
willen deelnemen aangezien de verdere onderhandelingen niet in het
openbaar gevoerd zouden worden. Bovendien liet D'66 het CDA weten in
elk geval niet met deze partij door één
deur te willen gaan. D'66 zag meer heil
in een samenwerking met de WD en
P.v.d.A.

Door haar houding zette D'66 niet alleen zichzelf maar bovenal de P.v.d.A.
buitenspel. Immers P.v.d.A. wethouHet Leger des Heils zal van 25 april der W. Voortman zou graag in het coltot en met 29 april 1994 kleding inza- lege willen terugkeren. Voortzetting
melen. In de afvalwijzer staat dat de van de huidige coalitie CDA/P.v.d.A.
kleding van 2 tot en met 31 mei zou (beiden verliezend uit de verkiezingsworden ingezameld. Dit klopt dus strijd gekomen) zou politiek gezien
niet.
een vreemde zaak zijn. Zou dit gebeuren met de steun van D'66, dan zou het
In de kernen Vorden, Kranenburg en huidige college gewoon verder kunWichmond verspreidt het Leger des nen gaan.
Heils vooraf huis-aan-huis zakjes.
De opstelling van D'66 betekende dus
"vrij baan" voor een combinatie CDA/
Bewoners van het buitengebied kun- WD (samen goed voor 9 van de dernen telefonisch contact opnemen met tien raadszetels). Technisch voorzitter
het Leger des Heils om een tijdstip af de heer Boers: "Het waren deze ochte spreken voor het ophalen van kle- tend bijzondere positieve gesprekken
ding, het nummer is 053-768482.
waarbij de meningen en opvattingen
over eikaars standpunten niet eens zo
heel ver uit elkaar lagen. Elke partij
bracht vijf punten in die ze graag in het
NGEKOMEN
nieuwe college verwezenlijkt wil zien.
BOUWAANVRAAG
Over de portefeuilleverdeling is nog
Op 17 maart jongstleden heeft Rodax niet gesproken", aldus de heer Boers
Invest B.V. vergunning gevraagd die zijn rol als "technisch voorzitter"tijvoor het uitbreiden van een bedrijfs- dens de besprekingen een moeilijke
hal op het peceel Handelsweg 6 te maar bovenal vreemde rol vond.
Vorden.

Collegeprogram
In het collegeprogram dat CDA en
WD samen-zullen schrijven zullen
deze partijen aandringen op extra kontingenten en versnelde uitvoering van
de woningbouw. Bouwen voor jongeren, dat staat centraal.
Ook staan de partijen uitbreiding en
een goede ontsluiting van het industrieterrein voor. Over het buitengebied zegt het CDA dat voor bedrijfsverplaatsing van agrarische bedrijven ook
financiële ondersteuning moet komen.
Het CDA wil bovendien dat in vrijkomende agrarische gebouwen andere
bedrijven kunnen starten. De WD
zegt dat kleine kernen de samenhang
van het buitengebied vormen.
Op het gebied van welzijn zullen het
CDA en de WD nog wel een harde
ncot te kraken hebben om tot een eensluidende aanpak te komen. Het CDA
wil dat de akkommodaties toegankelijk moeten blijven voor alle burgers
(zo is het zwembad b.v. als basisvoorziening aangemerkt). De WD wil
niets liever dan privatiseren waarbij
het zwembad dan opgenomen moet
worden in een zgn. ECO-park. Ook
dient volgens de WD de sporthal in
Vorden geprivatiseerd worden. Met als
voorbeeld de exploitatie van de sporthal in Wichmond zullen het CDA en
WD daar ongetwijfeld in hun programma wil uitkomen. Datzelfde geldt
voor punten als verkeersveiligheid
voor iedere verkeersdeelnemer. De
WD staat extra surveillance voor b.v.
de zaterdagnacht voor. Het financiële
beleid zal het nieuwe college ongetwijfeld nog wel de nodige hoofdbrekens
bezorgen.
Zo wil het CDA de OZB in principe
met het inflatiecijfer verhogen. Ook
dient het minimabeleid gehandhaafd
en zonodig uitgebreid te worden. Wel
zaken waar geld voor nodig is. En wat
zegt de WD? De VVD vindt dat de ge-

meentelijke belastingen per inwoner
inde komende vierjaren niet meer mogen stijgen! De Vordense burger is ongetwijfeld benieuwd hoe het financiële plaatje in het nieuwe collegeprogram omschreven wordt!

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 27 maart Zesde Zondag van de 40dagentijd 10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens.
Openbare Geloofsbelijdenis van nieuwe leden.
Er is zondagsschool. Na de dienst koffiedrinken
in de Voorde.
Geref. Kerk Vorden
Zondag 27 maart 10.00 uur Gezamenlijke dienst
in de Herv. Kerk m.m.v. ds. Klaassens. Openbare Geloofsbelijdenis; 19.00 uur ds. H.J.
Zwarts, Doorwerth.
R K Kerk Kranenburg
Zondag 27 maart 10.00 uur Eucharistieviering,
Palmpasenviering m.m.v. Tienerkoor.
R K Kerk Vorden
Zaterdag 27 maart 18.30 uur Eucharistieviering,
Palmpasenviering m.m.v. de Vordering.
Weekend-Wacht-Pastores: 27-28 maart Pastor
G. Simons, Borculo, tel. 05457-71383.
Hulsarts 26-27 maart dr. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zonder afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1255. Adres: Schoolstraat 9.
Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op deze
tijden uw recept aan te bieden. Zaterdag: van
9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot 17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.
Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Withaar. Tel. 05754-1351.
Dierenarts Tel. 1277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.).
Tandarts 26-27 maart J.J. de Kruif, Vorden, tel.
05752-3372.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.
Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340
Politie telefoon 05752-1230 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijden van het
kantoor zijn (onder voorbehoud): maandag van
09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur;
dinsdag de gehele dag gesloten; woensdag van
13.00 tot 17.00 uur; donderdag de gehele dag
gesloten; vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 17.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich
wenden tot de politie te Lochem, Prins 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
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 Oekje maart mevr. v.d. Berg, tel. 6875
b.g.g. 1940. Graag bellen vóór 8.30 uur.
Taxidienst Taxibedrijf
t256.

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.
Begrafenlsdienst meidadres tel. 06-8212240.
Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.
Openbare bibliotheek geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.30
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
VVV-kantoor Openingstijden: maandag t/m
donderdag 10.00-12.30 uur; vrijdag 9.30-15.30
uur; zaterdag 10.30-13.30 uur.
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.
Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Geopend ma. t/m vrij. van 9.00-12.00
uur, 's middags vlgs. afspraak.
Centrale meldpost vrijwilligershulp en 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
Mevr. Aartsen (CDA)

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 27 maart 10.00 uur ds. A. WalpotHagoort.
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 26 maart 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 27maart 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 27-28 maart Pastor
Simons, tel. 05457-71383.
Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 —
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911.
Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-

Informatie-avond
verkeer

Mevr. Mulderije (VVD)

In de gemeenten Gorssel, Lochem,
Vorden en Warnsveld heeft op 30
maart a.s. een informatie-avond over
verkeer plaats. Alle belangstellende
50-plussers zijn van harte welkom.
Gorssel: 'de Roskam'; Lochem: Gemeentehuis, raadskelder; Vorden:
Dorpscentrum; Warnsveld: buurthuis
'de Spil'.

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.

De theorie-avond over verkeer is gekoppeld aan een dag met rijvaardigheidsritten voor 50-plussers. 's
Avonds — tijdens de instructie-avond
- wordt de lokale verkeerssituatie
bekeken, in de meeste gevallen d.m.v.
dia's. Deelnemers van voorgaande jaren vonden deze avond zeer nuttig,
zeker gezien de gewijzigde verkeersregels.
De instructie-avond is niet alleen
voor deelnemers. Alle belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang is gratis.

Egerlanderconcert in Kranenburg

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor particulieren on verenigingen.
Minimumprijs f 8,50 voor 3 gezette
regels;elkeregelmeerf 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of Inllchtlngenf 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante betaling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten In rekoninggebracht.
Telef on l sch opgegeven contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
teworden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaatsing.

• Nieuw
hoedenatelier:
hoeden op maat, ook voor
bruiloften. Openingstijd: 9.0012.00 uur. Veldsebosweg 20,
Warnsveld. Tel. 05750-22275/
05750-42844.
• Kringloopbedrijf de Cirkel: elke dinsdagmiddag halen
wij uw bruikbaar huisraad op.
Belt u even voor 'n afspraak.
Tel. 05730-56968.
• TE KOOP: Opel Kadett,
bouwjaar 1986, kleur groen,
km-stand 98.000. Inl. tel.
05752-6716.
• Particulier zoekt bouwkavel. Tel. 01731-8495.

2e Paasdag organiseert het C.C.K. Cultureel-CoIlectief-Kranenburg in de
grote tent aan de Bergkappeweg een
Egerlanderconcert. Dit concert vindt
plaats ter gelegenheid van een twee
dagen durende paasfestiviteit in Kranenburg.
Najaren van afwezigheid komt er weer
een tent te staan in Kranenburg. Vroeger stond de tent, nabij café Schoenaker en werd die gebruikt voor het carnavalsfeest.
De Stichting C.C.K. Cultureel-Collectief-Kranenburg heeft de tent weer terug gebracht naar Kranenburg.
2e Paasdag 4 april organiseert het
C.C.K. voor het eerst een Egerlanderconcert met de Excellander Kapel uit
Imbergen. Dit concert vindt plaats in
een grote tent aan de bergkappeweg in
Kranenburg.
De Excellanderkapel mag trots zijn op

hun geleverde presentaties. In 1991 be- De bezetting van de Kapel is geënt op
haalde ze de eerste prijs tijdens de de Egerlandermuziek, flugelhoorns,
open Overijsselse Kampioenschappen trompetten, tenorhoorns, klarinetten,
in Kampen. Wat daaruit voortvloeide fluit, trombones, bassen en slagwerk.
was het opnemen van een cd in Oos- De zang wordt verzorgt door twee
tenrijk. In 1992 werd de Kapel te Ol- vrouwelijke zangeressen.
denzaal Nederlands kampioen in de Zonder overdrijving kan worden getopklasse. Wat vorig jaar in Schoonho- zegd dat zij erin zijn geslaagd met Bohven nog eens herhaald werd. Een mische blaasmuziek en Egerlander
prachtige presentatie en naar aanlei- klanken uit te groeien tot een van de
ding van dit tweevoudige kampioen- beste en veel gevraagde blaasorkesten
schap van Nederland ontving de Kapel van Gelderland.
een uitnodiging voor het Wereld Mu- Het orkest biedt op 4 april 2e Paasdag
ziek Concours te Kerkrade. Een optre- 's morgens in de grote versierde tent in
den tussen het beste wat er op de we- Kranenburg (gem. Vorden) een morreld aan muziek is, is de wens van ie- genvullend en afwisselend programdere Egermuzikant.
ma met show en vele muzikale hoogHet debuut optreden van de Excellan- standjes.
der Kapel op het Wereld Muziek Con- Het C.C.K. haalt met deze Egerlander
cours in Kerkrade werd een regelrecht Kapel, top muzikanten naar Kranensucces. De muzikanten behaalden de burg. Gezien de te verwachten belang2e prijs en verdienden daarmee een stelling is kaart reservering wenselijk.
zilveren medaille.
Voor inlichting tel. 05752-6538.

Teleurgestelde wethouder Voortman:

Altij(W)rijs-aktie
"Ik had mijn werk graag af willen maken" voor !ratogas-rijders
Wethouder de heer Voortman (P.v.d.A.)
heeft het achteraf als een grote teleurstelling ervaren dat de onderhandelingen zeventien dagen moesten duren en
dat zaterdag puur het "getalsmatige" de
doorslag heeft gegeven.

talsmatige" (9 van de 13 raadszetels)
koos het CDA toen voor de WD. Dan
heb je wel even een kater en ben je
enorm teleurgesteld. Teleurgesteld
omdat je het werk datje vier jaar geleden bent begonnen, niet kunt afmaken. Ik was er graag mee doorgegaan",
aldus de heer Voortman.

Dhr. Voortman: "We hebben tijdens
de onderhandelingen vanaf de start gesproken op basis van een programma- "De begroting voor de komende jaren
tische afstemming. Goed, D'66 was in- ziet er goed uit. Zelfs een klap van tien
tussen afgehaakt, dat nam echter niet procent zouden we kunnen opvangen.
weg dat de drie overgebleven partijen Wat dat betreft kan het nieuwe college
aan de onderhandelingstafel qua pro- een goeie start maken. Mijn opvolgster
gramma niet ver uit elkaar lagen. Op wens ik daarbij veel succes.
basis van de besprekingen zelfs een Ik heb het in elk geval als een voorbreed draagvlak in het programma.
recht beschouwd om vier jaar wethouIn mijn optiek zou een samenwerking der te mogen zijn. Als je een dergelijke
CDA/WD/P.v.d.A. best gekund heb- funktie aanvaardt weet je dat het beben waarbij dan elke partij een wethou- paalde risico's met zich mee brengt. Je
der zou leveren. Het CDA wenste ech- hoopt bij de aanvang natuurlijk dat het
ter geen derde wethouder.
niet bij die vierjaar blijft. Maar dat is nu
De WD hield ook, net als het CDA, eenmaal de politiek, daar moetje mee
vast aan haar standpunt een wethou- leven", aldus een teleurgestelde maar
der te willen leveren. Puur op het "ge- niet aangeslagen heer Voortman.

Vanaf maandag 28 maart aanstaande
maken autogas-rijders kans op één van
de 120 Cej^r Parcs midweek-of weekendverbl|^h in een park naar keuze
in Nederland of België.
Alle deelnemers aan deze aktie die
geen Center Parcs verblijf hebben gewonnen, ontvangen een "altijd-prijs"
verrassing ter waarde van f 150,-!
Deze aktie is ter gelegenheid van het
40-jarig jubileum van BK-GAS B.V.
Autogasrijders ontvangen bij iedere
volle tank BK autogas een jubileummunt. In het deelnameformulier (verkrijgbaar bij elk BK tankstation) dienen drie jubileummunten te worden
ingeplakt en een slagzin te worden afgemaakt.
Tijden^ de aktieperiode zullen erwekelijks 30 Center Parcs verblijven ter beschikking worden gesteld en verloot
worden onder de meest originele inzenders. Ook bij Tankstation Groot
Jebbink aan de Rondweg doet men
met deze aktie mee.

• TE KOOP: mestwagen,
veewagen (5-stands), kunstmeststrooier, weidepomp, cirkelhark, hogedrukspuit (krachtstroom) en een ouderwetse
vorkjesschudder. Tevens hooi
en stro. Tel. 05752-1079 (na
18.00 uur).

GEVULDE FILET
MAGER
VARKENSVLEES
gevuld met mager rundergehakt
ca. 15 minuten, om en om bakken
MAANDAG + DINSDAG

WOENSDAG GEHAKTDAG

Fijne verse worst 1 m 7,95
Grove verse worst 1 k,io 9,90
Roomschnitzels perstuk 1,00

3 pond voor één tientje
Rundergehakt 1 yo 12,50

Schouderkarbonades 1 y0 6,95

MARKTAANBIEDING

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi
1 kiio 6,25
Tjap Tjoy

Farmers Bacon
100 gram 1,75

Casselerrib

500 gram 6,25

100 gram 1,85

SPECIALITEITEN

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE Biefstuk

Gevulde
Filet
5 halen 4 betalen

ongewoon lekker!
100 gram

2,85

MESSCHERP - GELDIG DO-VRIJ-ZAT

Magere
Runder Priklapjes

Varkensfricando

500 gram 7,95

500 gram 6,95

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

• TE KOOP: melkquotum op
pachtbasis. Willink. Tel. 057526748.

E-

• TE KOOP: 2 Philips boxen, 3-weg/bassreflex 489/
120 Watt, nieuwstaat f350,-;
Saba versterker, 2x40 Watt,
toonregeling etc. f 125,-; Sony
tapedeck TC-206 SC (dolby),
limiter etc./ zeer goed f 100,-;
Akai tapedeck CS-F12 (dolby), perfekt f 75,-. Tel. 057522269.
• TE KOOP: luxe gashaard,
merk Dru met kunsthoutblokken, 2 jaar oud, nieuwprijs
f 2895,-,nuf 1400,-.Tel.057521717.

H.o.h. Gehakt

EEKMARK3L
2 BOS BLOEMEN 8.95
HORTENSIA

9,95

• TE KOOP: mountainbilA
z.g.a.n. Tel. 05755-2589. W

24 VIOLEN
VELE KLEUREN

• Toneelgroep Linde presenteert: goudaaltje 9 april a.s.
om 19.45 uur in het Dorpscentrum.
• TE KOOP: aardappel*
Surprise. Lindenseweg 21,
Vorden. Tel. 05752-6482.

HAANTJES 5,85 PER KILO
10 POTEN 10,-,1 GRATIS

• TE KOOP OF TE HUUR
GEVRAAGD: kleine bungalow in Vorden. Brieven onder
nr. 52-1. Bureau Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.

Poelier HOFFMAN

• PER 1-4-'94 TE HUUR IN
BUITENGEBIED (Hengelo):
ziten slaapkamer met
douche. Eigen ingang. Brieven
onder nr. 52-2. Bureau Contact, Postbus 22, 7250 AA Vorden.
• TE KOOP: K.N. dress.
zadel, 1 '/2 jr. oud, z.g.a.n. Tel.
05753-3370. Bellen na 18.00
uur.

Voor hen die gaan bouwen op het VOORMALIG TENNISTERREIN
hebben wij plannen voor ruime villa's.

• GEVRAAGD: oppas m.i.v.
mei voor 2 kinderen (3 mnd.
en 2 jaar). Tel. 05752-2376.

Bijvoorbeeld deze zeshoekige woning met garage, berging en
zonneterras.

Kunstgebitten reparatie

Optreden van de leselkapel in Halle

DROGISTERIJ
TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

CONTACT
een goed en
graag gelezen
blad

schildersbedrijf
verfhandel

voorgevel.

Indeling:
Beganegrond:

BOERSTOEL BV

entree, hal, ruime charmante living, moderne keuken,
bijkeuken, slaapkamer, luxe badkamer en toilet.
3 slaapkamers en badgelegenheid.
(mogelijkheid tot 5 kamers)
vaste trap, hobbykamer, zolderberging.

Dorpsstraat 7-9 - 7251 BA Vorden
Tel.:05752-1567

1 e verdieping:

Bij aankoop van behang
t.w.v. f 50,- een

2e verdieping:

BEHANGGEREEDSCHAPSET

Optimale isolatie, moderne materialen, shinglesdak.
In overleg zijn diverse aanpassingen en wensen uitvoerbaar.

van 8,50 voor 4f / 5
Aanbieding
geldig tot 6 april a.s.

Kostprijs inclusief B.T.W. f 349.000,- (exclusief grondkosten).
Voor inlichtingen kunt u geheel vrijblijvend een afspraak maken.

Vrijdag 25 maart is onze
winkel om 18.00 uur

GESLOTEN
Tweede Paasdag 4 april a.s. zal de leselkapel in zaal Nühof te Halle optreden.Tijdens het zgn. Frühschoppen zal de kapel Egelander en Böhmischer muziek ten gehore brengen onder leiding van de heer Ketz met zang van Liesbeth Ketz. Tevens wordt er een
grote verloting gehouden ten bate van de aanschaf van geluidsapparatuur. Het belooft een gezellige en muzikale Tweede Paasdag
te worden in zaal Nühof te Halle.
Foto: leselkapel

G.H. Vaags
Architektuur - bouwadvisering
Het Hoge 26, 7251 XW Vorden

telefoon 05752-1787

Dit nieuwe leven,
door de Schepper gegeven
in verwondering en
dankbaarheid ontvangen.

Oma Jo

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van ons dochtertje
en zusje

met Uw 80 verjaardag!
Foi, foi, wat 'n lêftied...
en noe wet héél Vodd'n 't ok nog!

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Op de secretarie van de gemeente Vorden,. sektor
grondgebied, bureau milieu ligt vanaf vrijdag 25 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:

Marnix en Martijn,

Ratna en Woutje.

20 maart 1994
Rommelderdijk 2
7251 MBVorden

machine, waarmee u snel en

Wet milieubeheer/Algemene wet
bestuursrecht openbare kennisgeving ontwerpbesluit (art. 13.4 Wmb en art. 3.4A.3.1 Awb)

e

Wimen
Anneke Pennings-Woltjer
Bart
Odet

en reinig zelf uw vloerbedekking
of bankstel in een oogwenk!

Mister S team is een handige

van harte gefeliciteerd

Lian Juriena

Huur
Mister Steam

GEMEENTE
VORDEN

29 maart 1994

Elly Teeuwen
Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

Belegen Kaas

Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon en broertje

Ronald,
die gaat ons team verlaten.

Caesar Maximiliaan
C.S. Hovenkamp
J.J.C. HovenkampTeeuwen
Pommelien

Hij moet zijn dienstplicht gaan
vervullen.
Daarom wil hij U de gelegenheid geven
om nog even de hand te schudden!
Dit kan vrijdag 25 maart en zaterdag 26
maart van 10.00 tot 15.00 uur.

18 maart 1994
DeDoeschot 18
7251 V J Vorden
Vol vreugde verwacht.
In liefde ontvangen

P.S. Hij rookt graag een klein sigaartje.

Sander
Alexander William

Keurslagerij VLOGMAN

Arie en
Francien Meijerink-Kelderman
Sjoerd

Zutphenseweg 16 - 7251 DK Vorden
Telefoon 05752-1321

17 maart 1994
Hoetinkhof 88
7251 WE Vorden

WILINK

Peter en meter:
Peter en Betsie Vlogman
Wonderen zullen altijd
bestaan.
Wonderen zullen in ons leven
met ons gaan.
Jij en ik zijn daar ook een
deeltje van.
Zo zie je wat liefde kan.
We hadden geduld, maar je
kan nu in mijn armen zijn.
Teder, zacht en nog zo klein.
Femke staat dan aan je zij.
Ze streelt zachtjes je hoofdje,
dat maakt ons drietjes erg blij.
We zullen er altijd voor je zijn
ons kind.
En met veel liefde wordt je
bemind.
Blij en dankbaar zijn wij dat jij
ook in ons leven mocht komen

SANITAIR
€LEKTRA
VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

MONUTA

Hdlvettd 20+ KOOS blank of komijn
GEZOCHT:

zacht romige blauwaderkaas

Paasardenner Paté

Bij aankoop van 1 50 gram gerookte kipfilet
eierdopje GRATIS.

Paasbonbons
Bij ons eigengemaakte boterlammetjesü!

Let op: volgende week een speciale folder
in uw bus.

Wij hebben ook prima
consumptie-aardappelen.

PALMPASENAANBIEDING:

ADVERTEREN KOST GELD.,
NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

gevuld met slagroom en heerlijke vruchten

VORDENSE SOEZEN
DIT WEEKEND:

5 VOOR 7,50
* * * * * * * * * *
ROOMBOTERKOEK

Wegens vakantie begint
de verkoop op 28
maart t/m 11 april

met een lichte spijsvulling
Gewoon Geweldig Lekker!

van 8.30 t/m 12.30 uur
's avonds

verzekert en verzorgt
de uitvaart
betrouwbaar en betrokken

M. Stoffels

Christian

17 maart 1994
Nijverheidsstraat 27
7213DAGorssel

05752 - 27 49
dag en nacht bereikbaar

Bibliotheek is

GESLOTEN
op Goede Vrijdag en
op zaterdag 2 april.

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

KALVEROPFOKKLUB
VORDEN-HENGELO-EEFDE

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Smidsstraat 2 - 7251 XS Vorden

l jDD per stuk

Komt dat zien

Grotenhuys

De zaak die net Iets meer heeft.
— Perfecte service
— Prima parkeergelegenheid
— Het adres voor uw
boodschappen bezorgi ng

cmooi
sdag 24 t/m zaterdag 28

e

PAASEITJES
in diverse smaken

Inschrijfgeld f 50,- per team.
Inschrijven t/m
8 april a.s
Teams kunnen worden samengesteld uit o.a straat, buurt,
bedrijf of vereniging
Inschrijfformulier via onderstaande personen te
verkrijgen
Toernoolcommlssle:

Voor informatie wendt u
zich bij Wilbert of Yvonne.

Tel. 05752-3228

R. Klein Brinke
Mosselseweg 5
7244 PT Barchem

M. Reuvekamp
Vennemansweg l
7251 HX Vorden

tel. 05752-6512

tel. 05752-6407

TOPPERS
DEZE WEEK

Op z'n Paasbest
DE
ECHTE
BAKKER
VAN ASSELT
DE ECHTE GROENTEMAN
HUITINK

*

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

Yvonne

HANDGEMAAKTE

Burg. Galléestraat 22
7251 E B Vorden

Komt dat zien

Wilberten

Automaterialen VERHEY

*

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

Natuurlijk zijn deze extra's te zien en te verkrijgen bij:

ALLES VOOR UW AUTO

*

zie ook onze dagaanbiedingen

GRATIS SUIKERSPIN

INLICHTINGEN en opgave kan
bij bovengenoemde scholengemeenschap plaatsvinden.
Het adres is: Nieuwstad 49,
Vorden. Tel. 05752-1155.

DORPSSTRAAT 4
7251 BB VORDEN
tel 05752-3006

*

Drukkerij
WEEVERS

Het doel van deze
wedstrijd is het leren
omgaan met jonge
kalveren.

KEURSLAGER
VLOGMAN

*

HAWAÏ BROODJES

Om de V/eek van de Winkel' in stijl af te sluiten hebben we
zaterdag 26 maart van 9.00 tot 15.00 uur voor iedereen een

Tijdens deze verzorgperiode wordt een boekje
bijgehouden. In maart zal een instructiemorgen/
middag worden gehouden.

IE5EN

*

A.s. zaterdag 26 maart kunt u om ca. half 11 zien hoe de
winnaar/winnares het ervan afbrengt tijdens het 2 min.
gratis winkelen.
Misschien bent u zelf wel de gelukkige, vul dus nog snel het
vragenformulier in die u hebt thuis gekregen, en lever hem in
bij uw Super aan de Smidsstraat 2 te Vorden.
Vrijdagavond 25 maart wordt de winnaar/winnares
bekendgemaakt.

Verdere gegevens zijn:
Het kalf moet tussen 1 januari en 15 maart
geboren zijn. De verzorging van het kalf wordt
drie keer door een jury beoordeeld. Aan het eind
van de periode (in juli) is een centrale
eindkeuring.

Handelsweg 4 - - Vorden

*

,%/w per stuk

Een beetje zon kan er wel bij, dus...

Mappen

êtttt*

De Scholengemeenschap „'t Beeckland"
te Vorden organiseert dit jaar weereen
kalveropfokwedstrijd voor jongens en
meisjes van 7 t/m 1 5 jaar.

*

nu voor

werkzaamheden
Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

*

Zutphenseweg 4
7251 DK Vorden
tel. 2367

electra-

Bennie, Riet en
Femke Peppelman

van 6,50 voor

van 16.30 t/m 18.30 uur

Voor al uw

3.59

100 gram

VERKOOP
STAATSLOTEN

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

1.89

100 gram

Holtmaatweg 3
7207 DE Leesten-Zutphen
Tel. 05750-21600

Burgemeester en wethouders van Vorden,

2.98

100 gram

H. Rossel

Datum: 22 maart 1994.

1.19

Fourme de Bresse

DIVERSE RASSEN, o.a.
Gloria - Doré
Lekkerlander - Parel
Surprise

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 gemeentebestuur worden ingediend. Voor het indienen van mondelinge bedenkingen kunt u tot 8 april 1994 een afspraak
maken.

We noemen jou

BEATRIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL
lel:08347-81378

100 gram

N.A.K. GEKEURDE
POOTAARDAPPELEN

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 22
april 1994.

7.45

Feta a la Grecque heemjk bij de sia

Voor meer informatie:
Wooncentrum 'DE ZON'
Zutphenseweg 32
VORDEN
Tel. 05752-1978

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.

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

500 gram

Een vrijwilliger, die één
keer per drie maanden
typewerk wil verzorgen
voor het informatiekrantje
van het Wooncentrum
'de Zon'.

Nr. 1 betreft een aanvraag om een nieuwe, de gehele
inrichting omvattende vergunning voor een agrarisch
bedrijf.
Nr. 2 betreft een aanvraag om een nieuwe, de gehele
inrichting omvattende vergunning voor een agrarischen klein ambachtelijk bedrijf.
Nr. 3 betreft een aanvraag tot het oprichten en in werking hebben van een produktiebedrijf van hout skeletbouwwoningen.

Christian Johan

DEALER

11.98

l kilo
1. de heer H. Hukker, de Horst 2, 7251 PT Vorden.
Adres inrichting: de Horst 2 te Vorden;
2. de heren A.G.M, en IJ.D. Hummelink, Wiersserbroekweg 1, 7251 LG Vorden. Adres inrichting:
Wiersserbroekweg 1 te Vorden;
3. Emaus bouw, Hekweg 7, 7274 DN Geesteren
(Gld). Adres inrichting: Ruurloseweg 120 te Vorden.

NOG DE
WAARDEBONNENAKTIE
Zie Contact vorige week.
DENKT U AAN DE THEMADAGRECLAMES1

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
LL E SOORTEN
BROOD
NU

10 KOKOS-

4VOOR

SS

MMBACHTBJ

JAN VAN

BOTERZACHTE LICHT KNISPERENDE CROISSANTS NU VAN 6,oo VOOR 5,50
Het is weer VOOR JA A R bij
UW GROENSPECIALIST
Zeer veel keus In TUINBEPLANTING.
* Rijkbloeiende HEESTERS
vanaf

Burgemeester Galleestraat 12
7251 EB Vorden
Tel. 05752-1391

2,50

HAAGCONIFEREN

4,00

vanaf .

Voor de visliefhebbers onder U, organiseert Wijnhuis Traiterie Vorden
vanaf woensdag 23 maan tot en met zaterdag 26 maan een heus

Ook voor tuinturf (los en in zakken), boomschors,
vijveraarde, compost, gedroogde mest, potgrond,
straatzand, potgrond, champost, natuursteen enz.
enz.

ZALM-FESTIJN

VOORJAARSAANBIEDING:

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

*
*
*
*
*
*
*
*
*

• BEUKEN voor hagen
50cm
............................................
80cm ............................................
125cm ..........................................

1,15
1,45
1,95

* BUXUS voor hagen
20cm ............................................ 2,25

* BEMESTE TUINAARDE

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

administratieverzorging
loonadministratie
jaarrekeningen
belastingzaken
bedrijfsadviezen
mineralenadministratie

Al deze zalmgerechten kunnen wij U aanbieden tegen sterk verlaagde prijzen. Om teleurstelling te voorkomen raden wij U aan om
tijdig Uw bestelling op te geven, omdat de dagvoorraad beperkt is.

3zakkenè40l ............................... 10,00

• POTGROND
grote zak (80 1) van 1 1 ,55 voor

...............

DOMAIN DIANA 1989

(alles zolang de voorraad strekt)
U wordt GEADVISEERD door VAKBEKWAME
HOVENIERS. Aanleg en onderhoud van tuinen en
groenvoorzieningen, vraagt U eens vrijblijvend
informatie.

Administratie- en Belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK
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

Een wonder uit Bulgarije!

De Domo/n Diana 1989 is één van die wijnen en is nu op de top van z'n
ontwikkeling. Een ontzettend plezierig glas wijn met enorm veel smaak.
Een echte concurrent voor menige veel duurdere wijn. De laatste en de
lekkerste flessen worden ook nog eens extra scherp aangeboden.

Verkoop alleen op zaterdag of na tel. afspraak.

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

Zalmfilet gevuld met puntosperges in Noilly-Pratsaus
Gepocheerde zalmfilet in bieslooksaus
Zalm torte/ettes
V/stoort van zalm en tongschar
Canneloni gevuld met zalm en roodbaars in spinaziesaus
Quiche met zalm en groentes
Op eikenhout gerookte Noorse zalm
Mousse van gerookte zalm
Salade van vers gekookte zalm

GROENSPECIA LIST

Domo/n Diana f989
Jambol Wine Estate

G.J. BOSMAN

Nu r L. 6 j 75 per fles
(Bij 36 flessen FL. 6,25 /ƒƒ per fles)

Kervelseweg 23 7255 BE HENGELO (GLD)
Tel. 05753-261 9 Fax 05753-2693

Huwelijkskaarten
Vorden

Rondweg

J

i 1
Tankstation

i
5T
ct>

CD
(Q

1

Doetinchem

1 Groenspecialist
1 G.J. BOSMAN

Drukkerij
WEEVERS
Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

BIJ HELMINK MEUBELEN KIJKEN
IN EEN GEZELLIGE VOORJAARSSFEER...
Onze nieuwe kollektie:
Het ei van Columbus.

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

OPENINGSTIJDEN:
ma t/m do van 9.00-17.30 uur; vrij van 9 00-20 30 uur.
zat van 9.00-15.00 uur

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcr-uofdcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair
Kerkhoflaan 11 Vorden tel 05752-3278 (industrieterrein)

Het voorjaar wordt extra zonnig
met de nieuwe meubelkollektie bij
Helmink. Alle afdelingen staan
boordevol met aktuele woonideeën,
van modern tot klassiek. Talloze
combinatiemogelijkheden, waarbij
ook ruimschoots aandacht wordt
geschonken aan de kollekties tapijt
en woningtextiel en bijpassende
accessoires. Ook de slaapkamerafdeling van Helmink toont een
keur aan stijlen. Klassiek, romantisch, modern. Onze slaapadviseurs
vertellen u hier alles over de beste
kwaliteitsmatrassen en bedbodems.
Wie meubels koopt wil variëteit
maar ook zekerheid. Dat vindt u
natuurlijk bij Helmink Meubelen.

HELMINK

meubelen

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

Grote
inboedel
verkoop
meubelen,
huishoudelijke
artikelen, enz.

Biljartcentrum

de Jaeger

Vrijdag 25,
zaterdag 26 maart
vanaf 10.00 uur.

Stationsstraat 20,
Ruurlo - Telefoon 3659

Tonny Jurriëns
HELMINK MAAKT HET MOOIER BIJ U THUIS

AUTOSCHADE
HERSTELBEDRIJF

Vorden Zutphenseweg 24 Tel. 05752-1514
E i b e r g e n J.W. Hagemanstraat3 Tel. O5454-7419O
NIJVERHEIDSSTRAAT 3

RUURLO

05735-1161

TWEEDE BLAD

CONTACT

Donderdag 24 maart 1994
55e jaargang no. 52

NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Schenking f 10.000,-

Servicefonds kleine gebreken
Het servicefonds kent thans 806 leden.
Voor een bedrag per maand neemt woningstichting Thuis Best een groot
deel van het huurdersonderhoud, dat
normaliter voor rekening van de huurder komt, voor haar rekening. Daarbij
gaat het om het repareren c.q. vervangen van hang- en sluitwerk, electrische
installatieonderdelen, sanitaire onderdelen, het schoonhouden van dakgoten en regenpijpen, alsmede het ontstoppen van wastafels, fonteintjes etc.
Bij lidmaatschap kan men bij klachten
en/of problemen, net als voor het normale onderhoud, gewoon de corporatie bellen, waarna de klacht zo spoedig
mogelijk wordt verholpen. Het fonds
is per l januari j.l. ingesteld. Tot l april
a.s. bestaat nog de mogelijkheid zonder entreegeld lid te worden van het
fonds.

Tijdens de vergadering van de Oranjevereniging deelde de heer Weevers
mede dat directeur/eigenaar de heer
L. Westerhof van Schildersbedrijf en
Glas in Lood bedrijf Van der Wal tienduizend gulden beschikbaar heeft gesteld
voor het feit dat hu 30 jaar in Vorden
woont en werkt.
Achter de schermen was de heer Weevers al een half jaar hiermede in onderhandeling met de heer Westerhof. Samen heeft men de versiering in Voorst
bekeken om deze over te nemen, wat
in prima staat was en wat men graag
had gehad voor Vorden, doch de gemeente Buren was ons voor, aldus
Weevers, nu zijn wij hetzelfde geld
kwyt voor een kasteelpoort, anders
hadden wij er drie gehad plus een
prachtige kroon.
Maar men is niet bij de pakken neer
gaan zitten. Architectenbureau Vaags
heeft een prachtig ontwerp gemaakt.
In de toekomst zullen er drie poorten
worden gebouwd. Hiervoor worden
nog sponsors gezocht. Voor het grote
feest, 100-jarig bestaan, wil men graag
alles klaar hebben.
Onder leiding van de heer Bekman zal
op korte termijn begonnen worden
met de bouw van de eerste poort, aangeboden door de heer Westerhof.

MAART:
ledere dag S WO V Open Tafel in de
Wehme.
23 Plattelandsvrouwen, Lezing mevr.
Jansen
23 H VGWichmond, middag voor
ouderen
23 Welf are, voorjaarscontactmiddag
Wehme
24 Jaap Zijlstra in de bibliotheek
24 ANBO Ledenbijeenkomst in het
Stampertje
24 HVG Wildenborch, Paaswijding
25-26 Uitvoering Sursum Corda
26 HSV „de Snoekbaars"
Paas(eieren)wedstrijd voor
junioren en senioren
27/3-24/4 Expositie in galerie, Agnes
Raben
28 ANBO Klootschieten vanaf de
Goldberg
30 Bejaardensoos Vierakker
31 Bejaardenkring Dorpscentrum,
Paasmiddag
APRIL:
ledere dag SWO V Open Tafel in de
Wehme.
l Jeugdhonk voor junioren vv
Vorden
3 Paasvuur op de Kranenburg
4 Koffieconcert met
Egelandermuziek op de
Kranenburg
5 Soos Kranenburg
6 Welfare Handwerken, de Wehme
6 H VGWichmond, Oud Vorden
7PCOP
10 HSV 'de Snoekbaars',onderlinge
seniorwedstrijd
11 ANBO Klootschieten bij de
Goldberg
11 VrouwenclubMedler
12KPOVorden
13 Plattelandsvrouwen,
Eendagsbestuur
14 HVG Wildenborch, Kapsalon
Manny
14 Bejaardenkring, Dorpscentrum
16 Plattelandsvrouwen, Stekjes
ruilmarkt
18 Klootschieten bij de Goldberg
19 KPO Vierakker, afsluiting seizoen
19 NCVB.Ds.enmevr.H.Nusselder
19 Soos Kranenburg
19 HVG dorp, jaarvergadering Ede
20 Welfare Handwerken, Wehme
20 HVG Wichmond, Mevr. Warringa,
dierenarts
20 HVG Dorp, Homeopathie
20 Plattelandsvrouwen,
Koff iemorgen in de Herberg
21 HVG Wichmond, Ringvergaderng
in Harfsen
23 Muziekver. Concordia 125 jaar,
Receptie in 't Pantoffeltje
24 HSV 'de Snoekbaars', Onderlinge
seniorwedstrijd
25 Klootschieten bij de Goldberg
25 VrouwenclubMedler
26 Plattelandsvrouwen,
Voorjaarsvergadering
28 NC VB, Dagreisje naar Wijk bij
Duurstede

Ingezonden mededeling
Huilen vcruntWHiirdiiiK van de redactie

' >

Open brief aan de leden van de
raad van de gemeente Vorden

l

Vorden, 17 maart 1994
Geachte dames en heren,

ABN/AMRO biedt vuurwerk
aan op Koninginnedag
Vanwege het 25-jarig bestaan biedt de
ABN/AMRO de Vordense burgerij op
Koninginnedag een groots vuurwerk
aan, dat 's avonds op de feestweide by
kasteel Vorden zal worden ontstoken.

didaat worden gezocht. De heer Romeijnders zette uiteen waarom hij na
een jaar bestuurslid te zijn geweest, nu
al weer moest bedanken. Hij heeft in
Vorden te^el functies aanvaard in diverse verwringen en het is niet mogelijk om alles aan te houden, aldus de
heer Romeijnders. Wel zegde hij toe
dat het secretariaat de steun en diensten van de ABN/AMRO-bank mag
blijven velzetten omdat de secretaris mevr.^rlissink haar domein heeft
bij de ABN/AMRO.
Het Oranjefeest in Vorden begint traditiegetrouw altijd met klokluiden, gevolgd dooreen aubade bij het gemeentehuis, waarbij de kinderen vanaf het
dorp naar het kasteel Vorden worden
begeleid. Dit gebeurde voorheen door
het onderwijzend personeel. In de toekomst moet hiervoor een andere oplossing gezocht worden, want voor het
onderwijzend personeel is het geen
verplichte schooldag meer. Voor het
komende Oranjefeest zal naar een oplossing voor dit probleem moeten worden gezocht.

In 1998 bestaat de Oranjevereniging in
Vorden 100 jaar. Ook dan vuurwerk.
Dit bood het scheidende bestuurslid
L.G. Weevers, direkteur van drukkerij
Weevers, het bestuur dinsdagavond tijdens de jaarvergadering in bar-bodega
't Pantoffeltje aan.
De heer Weevers die 12 jaar deel van
het bestuur heeft uitgemaakt werd
voor zijn verdiensten door voorzitter
Joh. Norde in het zonnetje gezet.
Norde noemde Weevers een "pietjeprecies" op organisatorisch gebied.
"Als het in het belang van de Oranjevereniging is, is de heer Weevers altijd
overal voor te porren. Jammer da'j d-er
uut goat", zo sprak Norde die een pen
met inscriptie aanbood. Voor mevr.
Weevers waren er de gebruikelijke
bloemen.
De heer Weevers sprak de wens uit dat
de Oranjevereniging zich vooral zal
blijven inzetten voor het Oranjehuis Programma
en dat de aubade in stand zal worden Het Koninginnefeest in Vorden begint
gehouden. Dat het onderwijzend per- al op zaterdag 23 april. Die avond zal
soneel het in de toekomst hierbij zal la- de toneelvereniging uit het buurtten afweten, omdat het geen verplichte schap "Veldwijk" een toneelstuk opschooldag meer is betreurde de heer voeren.
Weevers zeer. Hij hoopt dat in de toe- Voor 30 april een programma bekomst de Oranjegedachte en de 4/5 staande uit de traditionele volksspemei viering tot in lengte van dagen len. Oriëntatieritten, ringsteken etc.
blijft voortleven en dat dit steeds zal etc. 's Middags staat er een zeskamp geworden doorgegeven aan de jeugd, pland, die muzikaal wordt onderomdat men in een vrij Nederland mag steund door een big-band uit Bocholt.
leven een voorrecht is, aldus Weevers. voor de twenties en "dertigers" treden
Hij bedankt de bestuursleden voor de er's middags een tweetal lokale bands
op. In tegenstelling tot voorgaande japrettige samenwerking.
De heer Weevers zal worden opge- ren zal de schutterskoning (of koninvolgd door H. Barendsen Jr. Ook werd gin) 's avonds van huis worden opgeafscheid genomen van bestuurslid Ro- haald en aansluitend worden gehulmeijnders. Voor hem zal nog een kan- digd.

Woningstichting "Thuis Best"

Schade aan inboedel bij lekkage
Af en toe ontvangt men schadeclaims van bewoners inzake schade veroorzaakt door
lekkage en dergelijke. Het is dan bü/ondcr triest als komt vast te staan dat deze
schade op de eigen inboedelverzekering verhaald had moeten worden, maar dat deze
verzekering onvoldoende dekking biedt of dat er in het geheel geen verzekering is afgesloten.
Men is van mening, dat schade aan
vloerbedekking, meubilair, schilder-,
saus- en behangwerk en dergelijke,
welke is ontstaan door storing aan apparatuur, installaties of anderszins op
de Woningstichting Thuis Best verhaald kan worden. Dat is echter niet
juist. In artikel 7, lid 4 van de Algemene
Huurvoorwaarden, deel uitmakend
van de huurovereenkomst staat het
volgende: "Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die huurder lijdt ten
gevolge van een gebrek, als bedoeld in

het vorige lid, dan wel van stagnaties in
de tot het gehuurde behorende installaties, tenzij de verhuurder terzake
grove schuld of ernstige nalatigheid
kan worden verweten." Dit risico is
voor de huurder via zijn inboedelverzekering tegen een betrekkelijk geringe premieverhoging te verzekeren.
Thuis Best adviseert u dringend na te
gaan of u een inboedelverzekering
heeft en zo ja, of een en ander naar behoren, is meeverzekerd.

Als Industriële Kring Vorden willen
wij uw aandacht vragen voor het volgende:
De politieke bijeenkomst, zoals die
georganiseerd werd door de V.O. V. en
door de I.K.V. op 15 februari jl., heeft
geleerd dat van een aantal uwer niet al
te veel activiteit verwacht mag worden m.b.t. een daadkrachtige ontwikkeling van bedrijvigheid in onze
mooie gemeente.
Dat is jammer, omdat ecologie zonder
economie niet goed denkbaar is én de
hoogste prioriteit die landelijk al jaar
en dag wordt gegeven aan werkgelegenheid, zonder bedrijvigheid en ondernemingen ook niet goed invulbaar
lijkt.
Reden temeer om nog eens aandacht
te vragen voor het enige ^fc geleden
verschenen rapport van heraEO (Sociaal Economisch Overleg voor de
Achterhoek), dat op bladzijde 50 in
een 34-tal actiepunten datgene aangeeft wat nodig zou zijn oan tot een
actieve maar evenzeer vd^wwoorde
bedrijvigheid te komen, van deze
economische ontwikkelingsvisie van
de Achterhoek is een affiche gemaakt,
dat een beeld geeft van de geformuleerde actiepunten. Deze affiche is
verstrekt bij het januari nummer van
'Achterhoek magazine'.
Wij nemen aan dat één en ander bij u
bekend is en willen daarom daarvoor
nog eens extra aandacht vragen.
Zowel het SIKOG (Samenwerkende
Industriële Kringen Oost-Gelderland)
als het SEO, richten zich met name op
de ontwikkeling van de bedrijvigheid
in Oostelijk Gelderland. De vrees bestaat helaas, dat gelet op de gerichtheid van de gemeente Vorden op een
ander gewest, nl. in westelijke richting, de blik van dergelijke activiteiten afdwaalt en de berichten van de
samenwerkende
industriekringen
Oostelijk Gelderland, noch die van
het sociaal-economisch overleg in
deze door u worden gehoord. Reden
temeer om bedoeld rapport in uw belangstelling aan te bevelen.
Daar komt bij, dat bij de ontsluiting
van De Achterhoek aan de westkant
van onze schone gemeente, de financiën en activiteiten moeten worden
opgehoest, c.q. geëntameerd, door de
gemeenten Warnsveld, Zutphen en
Gorssel, in samenspraak en samenwerking met De Kamer van Koophandel, zonder dat onze gemeente als
orgaan daartoe een wezenlijke bijdrage l ijkt te leveren.
Wanneer wij onze blik niet naar het
oosten wensen te richten noch aan de
westkant actief wensen deel te nemen, komen wij in een slapende situatie terecht, die op den duur noch voor
de economie, noch voor de ecologie,
noch voor de werkgelegenheid, noch
voor het draagvlak van alle lasten
waarmee komende generaties Vordenaren te maken zullen krijgen, goed
is. Hopelijk worden (of zijn inmiddels) bij de samenstelling van uw
nieuwe college, ook deze aspecten uit
de samenleving betrokken. Redenen
temeer om u voor de komende jaren
met uw nieuwe college alle succes toe
te wensen in het onderhouden van een
actieve bedrijvigheid met diezelfde
bedrijvigheid.
Hoogachtend,
Industriële Kring Vorden,
Mr.drs.B.H.J.deRegtFB,
voorzitter
Ruurloseweg 21, Vorden

Bi'j ons
in d'n Achterhook
'He'j nog niks evonnen, i'j heb t'r al un heeln stapel nao-ezeen.' 'Nee,
nog neet wa'k zuuke teminste, veurbeelden zat, oaveral van, maor net
neet wa'k hemmen motte.'
Riek van Toon was de damesblaeje an ut naozeen. Kommende vri'jdagaovund hadd'n ze un vejeurdag, un tante van eur woddn dan viefenzeuventug jaor en daor wol Riek un passend kedootjen veur maakn. Dat was
vake aadugger dan maor zo een of ander prul in de winkel te koopn.
'Dan leas ik nog maor effen wieter, 't is anders ok nog wel aadug weer
umme ons 's te vetrean. A'j un heeln dag in huus zit te oeln wo'j 't leste
ok zo plofferug in de boek.' 'Nog un half uurken zuukn en dan gauw
wel 's ut bos in, kiekn of ut speenkruud al bluujt.'
Toon ging wieter in zien boek, 't ging oaver ut Ardennenoffensief. Hee
was now gelukkug zo wied dat de moffen weer trugge eslagen wiern. Dat
had t'r eers neet bes veur eur uut-ezeen. Gek eigenluk da'j daor zo op in
konnen gaon, hee wis jao 'n afloop wel maor toch i'j eers: at dat maor
goed geet.
'Oh jao,da's waor ok', zei Riek opens, 'de Bosvelds heb ok nog opebeld,
dat ha'k ow vegetten te vetelln. Offe wi'j zaoterdagaovund kwammen.
Maor ik heb ut vezet nao un wekke later. Zaoterdag zo'w jao nao de meziek van Sursum Corda.'
'Nao ut mannenkoor bedoel i'j zeker', zei Toon. 'Boh nee, 'k heb al kaartjes ehaald veur de meziekuutvoering.' 'Dat kan bes maor die kö'j nog
wel weerumme doen. 'k Heb Eykelman, of wet ik hoe hee heit, too hee ut
donateursgeld op kwam haaln, beloafd da'w in de kerke kwammen
luustren. Naotied krie'w bi'j 'De Herberg ok nog un köpken koffie veur
niks en dat krie'j bi'j de meziek neet.'
'Now, zo'n köpken koffie zelf betaaln, daor gao'w ok nog neet dood an.
En wieters: in 't darpscentrum zit i'j volle makkelukker as op die harde
kerkbanken dus gao'w maor nao de meziek!'
'Dat kan neet Riek, want met Harm Sanders he'k afesprokken dat ze
langs komp umme samen nao 't mannenkoor te gaon.'
'Da's mien ok wat moois, zoiets oaverleg i'j toch eers in huus, i'j gaot ok
altied maor ow eigen gang.'
En zo waarn Toon en Riek nog un heeln tied met mekare an 't hekkeien.
Waor zee uuten'deluk hen gaot zie'w zaoterdagaovund wel. Hoppeluk
zuukt de verenugingen met zo'n boel donateurs volgend jaor elk un amparten aovund uut veur de luu die eur graag wilt heurn. Dat kan dan soms
un hoop heibelderi'je veurkommen, bi'j ons in d'n Achterhook.
H. Leestman.

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

Reisimpressies

ren. Tekeningen en schilderijen die zij
naar aanleiding van haar reizen heeft
Met als motto "Op zoek naar de zon" gemaakt.
zijn in de Galeriek van de Vordense De Galeriek aan de Nieuwstad 2 te Vorkunstenares Riek Schagen een aantal den is vanaf l april t/m tweede Paasreisimpressies van haar te bewonde- dag 4 april geopend.

Subsidie voor de festiviteiten in Wichmond
De voorstellen die B & W aan de commissie van Milieu, Welzijn en Personeel
heeft voorgelegd zijn allen zonder veel
discussie geaccepteerd tgdens de vergadering van deze commissie. Zo zal met
ingang van l januari 1995 het grofvuil in
het Gewest Midden IJssel opgehaald
gaan worden door de kringloopcentra
Lochem, Gorssel en Zutphen. Het Gewest heeft hiertoe een voorstel gedaan
en B & W van Vorden kunnen hiermee
instemmen. Het heeft voor de burgers
tot gevolg dat de afvalstoffenheffing zal
stügen.
Eenpersoonshuishoudens zullen zeven gulden meer gaan betalen en
Meerpersoonshuishoudens
negen
gulden. Het Gewest Midden IJssel zal
zorgdragen voor de inzameling van
het grofvuil. Een centraal telefoonnummer zal er komen voor meldingen. Door op deze wijze het grofafval
in te zamelen zal een groter gedeelte
hergebruikt kunnen gaan worden. Op
dit moment wordt ongeveer 22% hergebruikt maar in 1995 zal dat gaan stijgen tot ongeveer 75%.

1200 centen
De viering van het 1200 jarig bestaan
van Wichmond zal door de Gemeente
Vorden gesubsidieerd gaan worden
met 1200 cent per inwoner van Wichmond. Het subsidiebedrag zal gegeven worden aan de Stichting Wichmond 1200 en de Stichting Oranje
Comité Vierakker-Wichmond.

Beide stichtingen hebben een subsidie
aanvraag ingediend bij de Gemeente
Vorden, maar de commissie vond het
een goede zaak om één bedrag aan
beide stichtingen te geven. De stichtingen moeten onderling uitmaken waar
het geld voor gebruikt zal gaan worden. Het gaat om een totaal bedrag van
f 11.676,00.

Computers
Om aan de wettelijke verplichtingen
te voldoen om per l april 1994 de
wet voorzieningen gehandicapten
(W.V.G.) uit te voeren heeft B & Ween
voorstel voor een verordening op papier gezet. Door de commissie leden
werden een aantal technische vragen
omtrent deze wetgeving gesteld, maar
er werd ingestemd met het voorstel
van het Besluit van B & W.
Voor de basisscholen in Vorden zullen
extra computers aangeschaft worden.
Het geld dat vrij is gekomen bij de
eindafrekening van de school in de
Wildenborch, die in 1989 opgeheven
werd, zal worden gebruikt om voor de
basisscholen nog een aantal computers aan te schaffen. Het leek B & W
een goede zaak om het vrijgekomen
geld weer beschikbaar te stellen voor
het basisonderwijs. De commissie Milieu, Welzijn en Personeel kan hiermee
instemmen zodat na de formele goedkeuring in de Raadsvergadering overgegaan kan worden tot aanschaf van
de computers.

Zorggroep en Tafeltje-Dek-Je
samen in maaltijd voorziening
Zorggroep Oost Gelderland (kruis- , reiden, kan voor een relatief lage prijs
werk, gezinsverzorging en maat- in de bestaande Vraag worden voorschappelijk werk) start in samen- zien en de wachtlijstproblematiek
werking met verzorgingshuis De wprden opgelost. Daarnaast kunnen
Wheme in Vorden eind maart in rnetisen die nu niet voor maaltijdvooreen aantal proefgebieden met een ziefiing in aanmerking komen, van
maaltijdvoorziening volgens het deze service gebruik maken. De bekoel-vers-systeem. De proefgebie- staande warme maaltijd voorziening
den zijn de gemeenten Neede, RUU r- blijft gehandhaafd, de Tafeltje-Deklo, Steenderen en Vorden.
Jes werken in de proefperiode bij dit
projekt samen met de Zorggroep.
De Zorggroep biedt hulp aan mensen Koel/vers betekent dat de maaltijden
in een thuissituatie en wordt daar worden gekookt in een centrale keusteeds vaker geconfronteerd met ken en daarna snel worden afgekoeld
knelpunten bij de maaltijdbereiding. tot twee graden. De maaltijden worDe vraag naar hulp bij de maaltijdbe- den gekoeld vervoerd naar de cliënt,
reiding neemt meer en meer toe om- zodat er geen bacteriegroei kan optredat mensen langer thuis blijven wo- den, en door middel van een oven of
nen en omdat het aantal ouderen en een magnetron weer verwarmd. De
zieken steeds groter wordt. Steeds cliënt kan de maaltijden na bezorging
meer mensen zijn niet in staat voor enkele dagen in de koelkast bewaren.
zichzelf een maaltijd te koken, terwijl Dit betekent dat hij zelf kan bepalen
voor hun gezondheid een goede war- wanneer hij een maaltijd nuttigt. Erme maaltijd juist erg belangrijk is. Tot varingen van maaltijdprojekten elders
nu toe kon men in zo'n situatie een be- in het land, die al volgens deze methoroep doeri op de gezinsverzorging of de werken, zijn erg positief. De'maalop zogenaamde warme maaltijdvoor- . tijden worden hoog gewaardeerd,
zieningen als Tafeltje-Dek-Je. Eéhter, omdat de maaltijden goed op tempede gezinsverzorging kan-door töene^ ratuur kunnen worden gegeten. Hiermende werkdruk niet meer in de door wordt de smaak gunstig beïnvraag voorzien en ook Tafelje-Dek- vloed. Ook de voedingswaarde van de
Jes kampen met een wachtlijstproble- maaltijd is hoog.
Voor meer informatie kunt u contact
matiek.
Het projekt maaltijdvoorziening van opnemen met de coördinator van Tade Zorggroep wil vpor deze proble- feltje-Dek-Je in de gemeenten Neede,
men een oplossing bieden. Door cen- Ruurlo, Vorden en Steenderen of met
traal grote hoeveelheden maaltijden de Zorggroep via telefoonnummer
volgens het koel-vers-systeem te be- 06-8806.

Vordenaren succesvol bq voorleeswedstrijd
J.l. zaterdagmiddag werd in zaal "De Luifel" te Ruurlo de jaarlijkse dialect voorleeswedstrijd gehouden. Hieraan werd ook door een viertal Vordenaren deelgenomen.
In de categorie "andermans werk"
werd de eerste prijs gewonnen door
mw M.C.F. Jebbink-Luimes. Ze behaalde dit resultaat met een verhaal
van Johan Luimes, bij velen beter bekend als d'n Oom, onder welk pseudoniem hy in de jaren zeventig zijn dialect verhalen in "Contact" schreef.
Uit eigen werk mochten D. Kettelerij
als eerste en W. Kettelerij-Aalderink
als tweede deelnemer hun kunnen tonen. De eerste prijs in deze groep ging

naar H. Graaskamp met een vlot geschreven verhaal van een vrijgezellen
boerenzoon op zoek naar een Poolse
vrouw.
De inhoud van eigen geschreven verhalen stond van alle laatstgenoemde
deelnemers op een kwalitatief goed
peil zodat de voordracht uiteindelijk
de doorslag moest geven. Al met al
een wedstrijd waar de deelnemers tevreden op kunnen terugzien.

A.s. zaterdagmorgen mag de winnaar
of winnares van de gehouden aktie 2
minuten gratis winkelen in de Super
van Wilbert en Yvonne Grotenhuys
aan de Smidsstraat 2.
Om aan deze aktie mee te doen kan
het vragenformulier nog tot vrijdagavond 25 maart worden ingeleverd.
Ter gelegenheid van de aktie "Week
van de Winkel" is er zaterdag de gehele
dag een gratis suikerspin. (Zie ook de
advertentie).

Wereldwinkel
De trots van Thailand
Om het genoegen van het paaseieren
eten te vergroten zoudt U er dit ajar
eens een Thais peper/zout stelletje bij
kunnen zetten. Handbeschilderd met
klassieke motieven, in de vorm van olifantjes, kikkers of konijntjes.

Onze piraatjes en piraten laten jou graag zien wat
zij voor een SCHAT aan kindermode hebben
gevonden
op onze

kindermodeshow
op vrijdag 25 maart
om 19.15 uur

Max Havelaar Chocolade
Ook is er een ruime sortering in Max
Havelaar Keurmerk Chocolade waaronder Paaseitjes, verpakt in zakjes van
200 gram, assorti van melk en puur.

Soweto kaarsen

KOM JIJ OOK KIJKEN!

Een belangrijke gebeurtenis, omdat
voor het eerst ook zwarten naar de
stembus mogen. Maarzij moeten nog
afwachten of na de verkiezingen de positie voor zwarten in Zuid-Afrika verbetert.
U kunt nu al uw stem uitbrengen.
Want met name een sterke economische positie zal uiteindelijk de zwarten
in Zuid-Afrika een echte stem geven.
U kunt daaraan heel concreet bijdragen door te kiezen voor kaarsen uit Soweto. Uw aankoop betekent een inkomen voor de zwarte kaarsenmakers
van Ukukhanya, de kaarsenfabriek die
al zestien jaar kaarsen levert aan S.O.S.
Wereldhandel. Daarmee kunnen zij in
hun eigen levensonderhoud voorzien
en investeren in hun bedrijf.
En het mes snijdt aan twee kanten,omdat u er sfeerbrengers van hoge kwaliteit mee in huis haalt. Bovendien hebben de kaarsenmakers uw keuzemogelijkheid vergroot: er zijn nu vijf verschUlend^ieuren kaarsen.

mode

burg. galleestraat 9 - vorden

Elke vrijdagmorgen op de weekmarkt
in Vorden.

Bij Edah vindt u
alles behalve hoge prijzen.

Speelgoed en
kledingbeurs
In de peuterspeelzaal "Ot en Sien" is
weer de traditionele speelgoed en kledingbeurs gehouden. Gedurende
twee inbrengavonden werd een flinke
hoeveelheid kleding en speelgoed ingebracht, waar de organisatoren zeer
verguld mee waren. Tijdens de beurs
was de belangstelling goed en wat nog
belangrijker was, er werd goed verkocht. De opbrengst komt ten goede
aan "Ot'en Sien". Niet verkochte kleding wordt door particulieren naar
Roemenië gebracht. Dit zal in de loop
van april gebeuren.

Protestants
Christelijke
Ouderenbond
Op 10 maart luisterden een zestigtal senioren in de grote zaal van de gastvrije
Wehme naar muziek en zang uit de
Mattheuspassion. Een aantal leden
van de andere ouderenbonden waren
ook voor deze gelegenheid gekomen.
De muziekliefhebber Hessels Mulder
uit Veenendaal legde bij iedere passage vooraf uit wat wij zouden horen:
"uit het stuk wat nu volgt moet u eens
opletten hoe er een verschrikkelijk onweer met bliksem uit het kpor en uit
het orkest komt als Jezus in de duistere nacht van Gethsemane wordt gevangen genomen". Of: "luister eens
hoe je de tranen van Petrus hoort druppelen uit de muziek".
Ik vroeg de heer Hessels Mulder later
hoe hij iedere keer zó kon meeleven
met deze muziek, terwijl hij dit al jaren
doet en in deze tijd vóór Pasen alleen
al 17 keer. "Voor mij is het iedere keer
weereen nieuwe belevenis."Wij keken
naar hem hoe hij met zijn handbewegingen en gezichtsuitdrukking de muziek en woorden van orkest en zangers
helemaal meebeleefde.
Op donderdagmiddag 25 maart hopen
wij in de Wehme weer van zang mee te
genieten die twee vrouwen van het bekende Eibergs kwartet ons zullen brengen: Een potpourri van oude en
nieuwe liedjes, waaronder ook meezingers, afgewisseld met het voordragen van gedichten. Kom eens kennismaken!

Vraag: Kunt u mij vertellen hoe het tegenwoordig zit met de vergoeding en aftrekbaarheid van
verhuiskosten?

RIBLAPPEN-SUCADELAPPEN-STOOFLAPPEN
OF RUNDERLAPPEN
-M
1 kilo van 20,90 voor

VARKENSPOULET

l l y

7 on

1 kilo van 11,90 voor f j >/U

De laatste weken is in deze rubriek al een paar keer -naar aanleiding van
de koffiegeld*- en studeerkamerkwestie- het gelijkheidsbeginsel aan de
orde geweest. Ook hier speelt dat weer. En eigenlijk is het niet eens zo
heel ingewikkeld. Wat volgens een beleidsregel van de fiscus belastingvrij mag worden vergoed, kan een ander die dezelfde kosten maakt maar
géén vergoeding krijgt, aftrekken. Ook al zouden het eigenlijk helemaal
geen aftrekbare kosten in de zin van de wet zijn (zoals het koffiegeld van
een paar weken gejeden).
De verhuiskostenregeling werkt in grote lijnen als volgt. Als een verhuizing wordt veroorzaakt door de dienstbetrekking, dan zijn de daarmee
samenhangende kosten aftrekbaar of belastingvrij vergoedbaar. Nu worden verhuiskosten fiscaal aangemerkt als 'gemengde kosten'. Dat betekent dat de wet een maximum stelt aan zowel het aftrekbare bedrag, als
aan het belastingvrij vergoedbare bedrag.
Vrij vergoedbaar zijn de kosten van overbrenging van de inboedel plus
12% van het jaarloon, met een maximum -wat die 12% betreft- van
f 12.000. Dit bedrag is altijd belastingvrij vergoedbaar, hoe hoog (of hoe
laag) in werkelijkheid de kosten ook zijn. Hoogstens aftrekbaar zijn de
kosten van het overbrengen van de inboedel en daarnaast 12% van de
jaarinkomsten en dit dan weer met een maximum van f 12.000.
Nu moet u bedenken, dat er naast de kosten van de verhuizer, verhuiskosten bestaan die aftrekbare kosten vormen in fiscale zin, maar ook
kosten voor herinrichting en dergelijke, die op zichzelf géén aftrekbare
kosten in fiscale zin vormen.
Waar het nu om gaat is, dat ambtenaren voor dit soort kosten een vergoeding krijgen van 12% van hun salaris, welke vergoeding in de praktijk
belastingvrij blijft. En dat geldt niet alleen voor ambtenaren, maar ook
voor andere werknemers met een dergelijke vergoedingsregeling. Het
gelijkheidsbeginsel brengt dan mee, dat indien zo'n vergoeding wél
wordt ontvangen en daarover géén belasting hoeft te worden betaald, dat
dan degene die zo'n^vergoeding niet ontvangt voor dat bedrag aftrek kan
krijgen. En aldus besliste inderdaad de Hoge Raad vóór de invoering van
Oort.
Nu zou je denken dat dit ook geldt na de invoering van de gemengde
kosten. Maar de Staatssecretaris was van mening dat dit voor de naOortse periode niet meer opging. Er zou volgens hem niet langer (voorheen op grond van het gelijkheidsbeginsel) een onverkorte 'symmetrie
tussen aftrek en vergoedingen' bestaan.
Maar sinds de belastingbetaler in de koffiegeld- en studeerkamerkwestie
gelijk heeft gekregen, heeft de Staatssecretaris nu ook voor de
verhuiskosten toegegeven, dat werknemers die geen vergoeding ontvangen, evenveel kunnen aftrekken als ambtenaren belastingvrij vergoed
kunnen krijgen. Dat wil zeggen 12% van het loon met een maximum van
f 12.000 en daarnaast nog de transportkosten van de inboedel! Zo zie je
maar weer.
Deze rubriek wordt verzorgd door:

De Regt, Bloemendaal & Wiegerinck, Accountants en Belastingadviseurs. RuurIoseweg21, 7251 LA Vorden.
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TARWEKNIP
800 GRAM GESNEDEN

van 1,77 voor

iAQ
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MAISBROODJES

Edah's

6 stuks van 2,70 voor

SNIJVERSE ARDENNER
BOTERHAMWORST
100 gram van 1,79 voor

SNIJVERSE HONINGHAM
1 00 gram van 2,69 voor

Tot 50 %
gratis

..

1Q

Gulle

ÖQ

Weken.
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FRANSE
GOLDEN DELICIOUS
1,5 kilo van 3,98 voor

SPERZIEBONEN
500 gram van 3,98 voor
(iRI.IP H\V KANS

2,98
1Q o

l j v/ O

OP = OP

SPORTIEVE DAMES- OF
HERENSPORTFIETS
met 6 versnellingen Ml l
IMVJ incl. garantiebewijs

DUBBELE FIETSTAS
waterdicht, inhoud 30 1, NU

Qr

jv O

Raadhuisstraat 53 - Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-2000

CA
jw U

* * * * * O 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*

RIETEN PICKNICK-MAND
(met afsluitklep en draagtashengsels)
kleuren groen of naturel NU

BOTTERMAN B.V,

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

CHR. MUZIEKVERENIGING

„SURSUM CORDA"
VORDEN
houdt op

VRIJDAG 25 MAART

•UtMWl

en

f AAS BRUNCH BUFFET

ZATERDAG 26 MAART
haar jaarlijkse

VOOR AL UW
STALREPARATIES

UITVOERING

Vosheuvelweg 6
7261 PD Ruurlo
Tel. 05735-2761

Het bestuur.

We hebben weer volop bloeiende
violen.
ZWARE PLANTEN
25 sruks voor

8,75

PAASBOOM

6,75

PAASTAKKEN (kronkelhazelaar)

2,75

PAASTAKKEN (kronkelwig)

1,50

't Pantoffcltje bij u alom bekend om zijn koude en warme buffetten, heeft als
primeur in Vorden op Tweede Paasdag een uitgebreid Brunch Buffet.
AANVANG van het Brunch Buffet 12.00 uur (geen doorlopend buffet).

Hendrix' dealers verkopen voeders van Hendrix.
En ze zijn eigen boos. Zelfstandig,
Natuurlijk verzorgen zij uw bestellingen. Moor
ze doen nog veel meer.
Zij zorgen dot u de juiste voerodviezen krijgt.
En denken mee over uw bedrijfsvoering.
Eventuele problemen bestuderen ze groog.
En ze brengen u in contact met de deskundigen von
Hendrix' voeders, als u speciale adviezen wenst.
Zoals over automatisering. Over bouw- en hinderwetzaken. Of over milieuvriendelijke stollenbouw.
Dot doen ze allemaal graag voor u.
Van ondernemer tot ondernemer.

GRATIS toegangskaarten voor deze avonden
kunnen worden besteld bij dhr. H.J. Arendsen,
tel. 05752-2403.

LAS-en
CONSTRUCTIEWERK

BORGONJEN

EEN HENDRIX' DEALER HEEFT
MEER IN HUIS DAN VOER ALLEEN

De prijs is hfl. 40,- per persoon (ook gezinsprijzen).
Het buffet wordt muzikaal omlijst door het Return Combo.
Onder begeleiding, organiseren wij tijdens dit brunchbuffet voor uw kinderen een
kinderbuffet, video kijken, speelhoek en een eierzoekwedstrijd.
Deelname alleen door reservering. Telefoon 05752-1770.
Onze eerste

WIE VERDER KIJKT. KIEST VOOR DE DEALERS
VAN HENDRIX' VOEDERS.

DANSAVOND
is op zaterdag 26 maart

fv> hendrix'voeders

met de

Bel vrijblijvend:
Frani Evers Hengelosestraat 18. Keijenborg.

Tel. 05753-4054
Herman Vlogman Zutphenseweg 125. Vorden.
Tel. 05752-1327/2959

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

RUIME KEUZE

ROLLUIKEN
tegen weer en wind
en inbraak
HOLTSLAG Ruurlo
Spoorstraat 28
Tel. 05735-2000

Tot ziens Frank en Mirjam Meulenbroek.

PAASBAKJES va

6,95

HoveniersbedrijfIKwekerij

„De Hedera"
Strodijk 4 - Vorden
Tel. 05752-3283 b.g.g. 1356

KERKSTRAAT 6 • Telefoon O544O-613O8

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

De SWOV nodigt alle senioren
uit voor een dia-avond op
30 maart a.s. over verkeersveiligheid en verkeerssituaties.

ZATERDAG 26 MAART

Dhr. Gabriël, Rayon-commandant en dhr Oortgiesen,
.rlj-instrukteur zullen tekst
en uitleg geven.
ZONDAG 27 MAART

GEZOCHT:
Een vrijwilliger, die tegen
een kilometervergoeding,
onze bewoners naar
diverse bestemmingen wil
brengen en ophalen. Dit zal
vooral nodig zijn in de
avonduren.

ONTE
VIDEO

Voor meer informatie:
Wooncentrum 'DE ZON'
Zutphenseweg 32
VORDEN
Tel. 05752-1978

De avond begint om half 8
in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6, Vorden.
De toegang is gratis.
ZE MOETEN
DOOR. GEEF!

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

c; V

Sugar Lee Hooper

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

^

FEELING

HUISHOUDBEURS

23/3 en 26/3
KEUKENHOFen
BOLLENVELDEN
16/4-19/4-23/4
(en corso) - 25/4 T

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

J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - Voorst
Tel. 05758-1334

-

26 MAART:

DANSAVOND
m.m.v.

In het ideale dorp: uw ideale huis, met de ideale
hypotheek en de ideale verzekeringen.

Dit regelt u bij de ideale bank.
THEORIE EN PRAKTIJK
Maak een vrijblijvende afspraak

OORTGIESEN

met één van onze adviseurs:
Martin Veenink of Michel van der Heyde of
stuur onderstaande strook naar:
Antwoordnummer 2OO5, 725OZX Vorden

Entree f 10,- incl. koffie, plaatje cake
Burg. Galleestraat 22
7251 E B Vorden

en bittergarnituur.

TE KOOP:

ZONDAG 27 MAART:
BLUE INTRIGUE

Tel. 05752-1531

Nieuwbouwplannen ? ?

Toegang onder voorbehoud

Aanvang 17.30 uur/Entree 5,-

bodeqa

1 $atrtoffrltfP
Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770
Tot ziens Frank en Mirjam Meulcnbruek.

(geen postzegel nodig).

Hoveniersbedrijf
Kettelerij b.v.

Aanvang 20.00 uur.

VAN ZEEBURG

. Bankrekening 70.70.70.848

IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER
INFOLIJN TEL: 05440-64145

Wie eenmaal
Waldkorn heeft
gekend,
eet n iet anders,
is verwend.

groot circa 2.25 ha
Gelegen nabij de rondweg.
Inlichtingen:
MAKELAARSKANTOOR

^^^

2582 GW Den Haag "^Bj
Giro 324

NIEUW !! DISCOVERVOER
ULFT EN GENDRINGEN

Brinkerhof 82- Vorden - Tel. 2783

perceel
WEILAND

NATIONAAL
REUMAFONDS
Statenlaan 128

Rabobank
AANGENAAM

-

tuinadvies
-ontwerp
-aanleg
-onderhoud
levering beplantingen

Eigenaar:

telefoon: O5752-1 888

Naam:
Adres:
Postcode/Woonplaats:

H. J. Loman

Telefoon:

Addinkhof 16 A
7251 VG Vorden
Tel. 05752-2054 fax: 1992

O Bel mij voor het maken van een afspraak.
O Stuur mij een brochure met meer informatie.
(aankruisen hetgeen van toepassing)

f?S. voor advies open vrijdag 9-18 uur,
zaterdag 9-16 uur.

Wegens herinrichting
centrum Ruurlo

****

De totale nieuwe collectie
dames & herenmode

modecentrum

•^BW*:;:;??

lig
IZAtï 26 MAART

nu

10% korting

ruurlo

LAVITA

Dorpsstraat 22 726! AX Ruurlo
Telefoon . 05735 - 1438

™ :-^w -WPW1-"* :^w. ••• • : W :W^^ : ; - ; . . . wt*^• • w Ww* •:• • -^Mw» W-'.' ^, ^ -.•.•^-: Wtttt, \

JAN OTTINK BAND
FAHRENHEIT&QUATTROBAND

Wij zijn op alle manieren goed bereikbaar. Parkeren voor de deur.

Restant partijen

BINNENKORT BIJ U THUIS:

Verkoop rechtstreeks vanuit onze magazijnen

Dc/.c valt binnenkort op uw mat. Hierin vindt u alles over zonwcringssystcmcn.
De nieuwste trends op het gebied van schennen en screens, jaloe/.icën en lamcllcn.
lin wat dacht u van extra beveiliging via rolluiken?
Tevens bevat deze krant leuke aanbiedingen. Dus lees die krant!

D E

ledere zaterdag worden rechtstreeks vanuit onze magazijnen
speciale partijen bouwmaterialen aangeboden.

IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER

E S T A T E

Z O N W E R I N G S K R A N T

Enkele voorbeelden:

VOOR MEER INFO: TEL. 0 8 3 4 3 - I 2 3 2

Wand- en vloertegels div. soorten p m.2 vanaf ƒ 15,--

VOL AANIsolatieplaten 120 x 150 x 5,5 cm p.m.

AANBIEDINGEN
Paastak

3,50

Potten

25% korting

Amandelboompje

BIEDINGEN '
EN MODIEUZE
WOONTIPS.

ƒ 14,75

Dakpannen div. restanten p.s. vanaf

ƒ 0,75

Gevelstenen div. restanten p.s. vanaf

ƒ 0,25

HEGRO/

Bovendien hebben wij scherpe afhaalprijzen voor hout- en
plaatmateriaal.

l 2*50

Prim u la 4 voor

2

5*00

Garvelinkplein 20

^^ 05735-1661

Wie het eerst komt, die het eerst maalt.

Blauwe Haagconifeer
180cm hoog, 10 voor

l 25f OO

Groene Haagconifeer

Fleurige en frisse kleuren spelen ook dit jaar weer een

130 cm hoog, 10 voor

belangrijke rol in de wereld van de mode!
HCI, Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo (Gld.),
tel. 05753-8181.

Bemeste Tuinaarde
10,00

5 zakken

4,75

Vijverfolie

VERRASSEND
VROLIJK
VOORJAAR

Maandag t/m vrijdag 7.30-12.00, 12.45-17.30 uur,
zaterdag 8.30-16.00 uur.

D/VERSE PAASARTiKELEN

"HAUTE COUTURE" VAN PBS!

Tot ziens bij:

*ALS U NU ZONWERING

ORDEN

collectie voor de
zelfbewuste vrouw.
Voor de verfrissende
voorjaars-

MAAKT U KANS ƒ l

dit prachtige en comfortabele jack

TERUG TE ONTVANGI
JGE^^

in fleurig bloemdessin. De ruime

VAN HET TOTALE

zakken zijn met handige ritsen

AANKOOPBEDRAG.

afsluitbaar.

VRAAG uw DEALER OM
DE PBS AKTIE-K

BANDEN - ACCU - UITLAATCENTRUM

Damesmode weer de
perfecte voorjaars-

regenbuitjes hebben we bijvoorbeeld

Of ROLLUIKEN KOOPT,

Ruurloseweg 65a Vorden
Tel. 05752-3671

Ook nu heeft Lammers

^k

Kom snel langs,
voor een verfrissende ontmoeting!

Exclusieve Zonwering en Rolluiken.

BENNIE WENTING

OFFICIAL P8S DEALER

(H ENG E LOG ld.)
APK keuren klaar, terwijl U wacht

textiel en babymode
woninginrichting zonwering

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

"g*1

Tüuwtc
fashion
m

fachinn

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

mm CAPUCHON K

Een mooie kwaliteit in 10 verschillende unikleuren.
In de maten 92 t/m 164.

Alleen deze week
reeds vanaf

Vorden Zutphenseweg 29, Tel. 05752-1971 Winterswijk Misterstraat 76, Tel. 05430-13980
Doetinchem Dr Huber Noodtstraat 14, Tel. 08340-60416

Groenspecialist

GJ. BOSMAN
Kervelseweg 23 7255 BE Hengelo Gld.
Tel. 05753-2619 Fax 2693

'Sl/

Onze normale prijs is v.a. 7.50

Ruurloseweg 17 - 7255 DE Hengelo (Gld.

Aanleg en Onderhoud
van Tuinen

mode voor
het héle gezin
^^^•^H 1^^

D A M E S M O D E

GISBERGEN

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

fit

HEREl
OVERHEMDEN
met korte mouw in een prachtige
kwaliteit en mooie strepen.
Onze normale prijs is 19,95

PAASSHOW&DEMO
1-2-4 april
HOIMDA

Stal Nieuwmoed
Op zondag 27 maart a.s.
vanaf 14.00 uur
houden wij onze

hengstenshow

fam. Jurrius
Ruurloseweg 96-98
Vorden

NIEUW EN GEBRUIKT

Alleen deze week slechts

til
organiseert:

KINDER KATOENEN PANTALONS
Een uitstekende kwaliteit versierd met een prachtige
'm 152.
riem. Ze zijn er in de maten 92 t/m
Onze normale prijs
is vanaf 22.50
Alleen deze week
reeds vanaf

17?°

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

Land- en tulnbouwmechanisatie

DAMES EN
KINDERLEGGINS
Ze zijn er in verschillende kleuren
en deze week gaan ze zeer
voordelig de deur uit!
ALLE MATEN SLECHTS

Branderhorstweg 5 - Keijenborg Tel. 05753-2026

"Koffie Squash"
Squash en koffie zoveel U wilt1.!

Op maandag 11 april starten wij weer een nieuwe

GEHOORZAAMHEIDSCURSUS

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

Squash Centrum
v/6 ir < n r N

voor huishonden te Velswijk
Rackets te koop/huur in het centrum.
Inschrijving open voor:

— puppy's
— beginners (tot ca. 1 jaar)

Sportschoenen mef witte zolen s.v.p.

Inlichtingen en opgave:

Ap Peters: 08344-1436
Lucia Mullink: 08342-2361

5 Squashbanen, gehele dag
instructeurs aanwezig.

Overweg 18
7251 JS Vorden
Tcl.057S2-l

DERDE BLAD
Donderdag 24 maart 1994
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NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANEN BURG

Volop voogaar bij Visser Mode

Donderdag 17 maart toonden de mannequins Janet, Reina, Ingrid, Francien,
Justa en drcssman Dick o.l.v. ladyspeaker Nel wat de nieuwe voorjaarsmode te
bieden heeft. De opening in fleurig geel
met khaki-groen gaf meteen duidelük
aan dat dit belangrijke kleuren zijn voor
dit voorjaar. De overige kleuren voor dit
voorjaar zijn warm rood, veel blauw, ecru
en natuurlijk blijft de kleur zand volop
aanwezig.
Er was veel nieuws te zien, vooral de
overslagrok in zowel uni (o.a. linnen)
als in ruiten. De ruiten zien we echt
veel dit voorjaar. De roklengtes zijn
zeer wisselend van heel lang tot kniebedekt. Ze zijn zwierig wijd of juist
strak recht. In de blouses worden ook
linnen combinaties gebruikt, uni is
hierin belangrijk, maar ook fraaie dessins. Ook in de pantalon zien we verschillende lengtes en zelf de wat wijdere pijp komt in de jonge mode duidelijk terug.

Een wereld van
verschil
Jong Gelre krijgt donderdag 24 maart
bezoek van "Quebbel". Net als vorig
jaar is het thema 'Tussen kunst en ..."
Dit jaar wordt er door de Nederlandse
bril naar andere landen en culturen gekeken.

WV organiseert
halve- en minimarathon

Het allerbelangrijkste tijdens deze
show was de z.g. "laagjesmode". Dit
houdt in dat er diverse laagjes over elkaar worden gedragen, bijvoorbeeld
blouse met gilet met daarover een blazer, waarbij de blouse onder de gilet uit
komt. Dit werd veelal getoond voorde
jongere mode maar ook bij Ara-combinaties kwam dit thema terug.
De jacks waren heel leuk en uitgewerkt en veelal met losse bodywarmers erover. De kleuren combineren
prima bij de andere kleding. De lange
regenjas is wat minder in beeld, maar
de modellen die er zijn zijn lang recht
en fraai om te zien. De belangrijkste
merken van Visser Mode zijn o.a. Ara,
Weber, L'Espoir, Choice, Gardeur, Roberto Sarto en in jonge mode o.a.
Sandwich, het huismerk Punto Verde,
Dutch, Lapagayo, Salty Dog.
De herenmode is ook heel kleurrijk dit
voorjaar! Ook hier zien wij de kleur

De Warkense molen
Inzameling Warkense molen
Momenteel is de Warkense molen in
groot onderhoud. Het letterlijk grootste werk is uitgevoerd. Het oude wiekenkruis is vervangen dooreen geheel
nieuw wiekenkruis. Dat ziet er weer
goed uit! Maar de werkzaamheden
zijn nog niet voltooid. Het oorspronkelijke riet uit 1878 is aan vervanging toe.
Verder wordt het raam in de molen
opnieuw bekist, het hek en de kruipalen om de molen vervangen. Al
met al gaat het onderhoud ongeveer
f 100.000 kosten. Bijdragen ter grootte
van f 80.000 zijn al gegeven door Monumentenzorg, de gemeente Warnsveld, Prins Bernhard fonds, de familie
Nijendijk, de Juniorkamer en de provincie Gelderland. Een bedrag van nabij f 20.000 moet nog gevonden worden. Een heel bedrag voor de nog
jonge stichting, die begin dit jaar de
molen in eigendom kreeg. Vanuit de
buurtschap Warken wordt momenteel
een aktie gehouden. Zij nodigen een
ieder uit, die de Warkense molen een
warm hart toedraagt, aan deze aktie
mee te doen. Dit kan door een bijdrage te storten op Rabobank rekening
30.14.51.788 t.n.v. Aktiekomitee Warkense Molen, Warnsveld, Gironummer Rabobank Laren: 902342.
De aktie wordt afgesloten met de aanbieding van een cheque op de Nationale molendag op zaterdagmiddag 14
mei.

De VWorganiseert zondagmiddag 27
maart voor de zevende keer een "minimarathon" over een afstand van 30 kilometer. Tegelijkertijd gaat de halve
marathon (21 kilometer) van start.
Deelnemers kunnen zich deze dag bij
Hotel Bakker inschrijven. In de direkte
nabijheid zijn kleed- en doucheruimtes aanwezig.
De start vindt plaats vanaf de parkeerplaats bij Hotel Bakker. De deelnemers aan de mini-marathon gaan dan
vrijwel het parcours volgen dat in de
zomermaanden voor de befaamde
achtkastelenfietstochten wordt uitgestippeld d.w.z. eerst richting kasteel
Hackfort, kasteel den Bramel; richting
Wildenborch-kasteel De Wiersse; kasteel Medler; kasteel Onstein. Vervolgens via Linde, Kiefskamp weer naar
Vorden,waarde finish zal plaatsvinden
op de oprijlaan naar kasteel Vorden
(gemeentehuis). De eerste deelnemers worden daar rond de middag verwacht.
Vorig jaar kwamen in Vorden ruim 150 De Nationale Scoutingdag 1994 vindt
personen aan de start. De WV heeft plaats op de zaterdag voorafgaande
goede hoop dat dit aantal zondag aan het ingaan van de zomertijd;
wordt overtroffen, aangezien er met 26 maart a.s.
name in de regio geen wedstrijden van Op landelijk nivo, in de gewesten,
een dergelijk kaliber op de agenda districten en plaatselijk zal scouting
zich presenteren.
staan.
Voor deze wedstrijden zijn aantrekke- In verband met dit feit houdt de Vorlijke prijzen beschikbaar gesteld, die na dense Scoutinggroep "David G AJafloop in de zaal van Hotel Bakker ford" een open dag aan de Hilverinkdoor het WV bestuur uitgereikt zul- weg.
len worden.
De verschillende speltakken; Explo-

Scoutingdag
"De klok vooruit" ,

geel, maar dan wat afgezwakt. Leuke
vlotte colberts van o.a. Gross en Bogart in ruiten met perfect in kleur de
pantalons. Ook de bijpassende overhemden van Melka en LeDüb met de
vrolijke stropdassen maken het geheel
heel feestelijk.

Senioren rijtest
30 maart
Automobilisten van 50 jaar en ouder
hebben nu een grandioze mogelijkheid om hun rij-ervaring te laten testen. Men is 50 jaar en ouder. Dat betekent in de meeste gevallen dat men
tientallen jaren het rijbewijs heeft en
als alles heeft meegezeten, heeft men
hopelijk alleen wat krasjes op de lak en
een enkele parkeerbon opgelopen.
Maar die lange ervaring kan ook negatieve kanten hebben, want heel onopgemerkt kunnen er routines in de rijstijl sluipen en met die routines de
nodige fouten.
De Stichtingen Welzijn Ouderen in de
regio organiseren op woensdag 30
maart weer een seniorenrijtest.
De rijvaardigheidsritten in Vorden
starten vanuit het Dorpscentrum. Na
een kennismaking met de instrukteur
rijdt u een half uur in uw eigen auto.
Daarna wordt in een gesprek met de
rij-instrukteur de rit nog eens doorgenomen. Hij kan wellicht handige tips
geven. Ook kan iedere deelnemer een
ogentest laten verrichten.
Bij de rijvaardigheidstest hoort een
theorie-avond dir 's avonds plaats
vindt in het Dorpscentrum. Er wordt
een dia-vertoning gehouden over verkeerssituaties en verkeersregels door
een rijschoolhouder in samenwerking
met dhr. Gabriël, Rayoncommandant.
Op deze avond zijn ook ouderen
welkom die niet deelnemen aan de rijtest. De aanvangstijd in een advertentie elders in dit blad.

Expositie in galerie
Agnes Raben

Annet Barendsen van Barendsen Geschenken gaat samenwerken met Etos b.v.
Op 9 juni a.s. wordt aan de Zutphenseweg 3a in Vorden de nieuwe parfumeriedrogisterü geopend onder de naam Etos Barendsen. Met de opening van deze nieuwe
Etos Beauty Case krijgt de klant een drogistery /parfumerie waar service en informatie wordt gecombineerd met een zeer uitgebreid assortiment.
Door zelfstandig ondernemerschap te
kombineren met de suksesvolle Etos
formule kan Annet Barendsen uitstekend inspelen op de wensen van haar
klanten.
Etos beschikt over een groot aantal artikelen op het gebied van cosmetica,
huid-, haar- en mondverzorging, geneesmiddelen en gezondheid.
Zo verkoopt Etos onder meer een volledige lijn eigen merk artikelen, die
staan vooreen uitstekende kwaliteit tegen een aantrekkelijke prijs. Op cosmetica- en huidverzorgingsgebied biedt
Etos een groot aantal bekende internationale merken, die deels in bediening
worden verkocht. Verder treft men er
een uitgebreid assortiment gezond-

Werkverband
Vordense minima
De provinciale oecumenische werkgroep Vrouw en Minima heeft besloten om in het verkiezingsjaar 1994 éénmalig een krant uit te geven. Voorafgaande aan de commissievergadering
Welzijn bood mevrouw Diewerke
Folkertsma uit Vorden wethouder
mevr. Aartsen woensdagavond een
exemplaar van deze krant aan. Zij deed
dit mede namens het Werkverband
Vordense Minima.
In deze krant is een interview met Diewerke Folkertsma afgedrukt. Daarin
zegt zij onder meer dat het Werkverband de armoede in Vorden zichtbaar
heeft gemaakt. "In Vorden is het minima beleid uitgebreid. Er is een prima
vergoeding gemeentelijke heffingen
gekomen. Het geld voor de bijzondere
bijstand wordt goed besteed. Wel vindt
zij het jammer dat de bijverdienste regeling, voor dat de herziening van de
Algemene Bijstandswet een feit is, is
afgeschaft.
De partijprogramma's voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft mevrouw Folkertsma grondig doorgespit.
Zij signaleerde daarbij enkele lichtpuntjes.

heidsprodukten, waaronder diverse
homeopathische middelen.
Bij Etos Barendsen in Vorden kan men
ook vooreen groot aantal baby-verzorgende artikelen terecht, zoals bijvoorbeeld luiers en babyvoeding.
De leiding van Barendsen Geschenken en Etos Barendsen blijven in handen van Annet Barendsen. Ook een
aantal medewerksters van Barendsen
Geschenken gaan mee naar de nieuwe
parfumerie-drogisterij. De vertrouwde
en persoonlijke service die de klant
van Annet Barendsen gewend is, zullen hierdoor bij Etos Barendsen gehandhaafd blijven. Door deze combinatie kan de Geschenkenwinkel haar
assortiment uitbreiden.

Voorjaarsbijeenkomst
Tuinkeuring
Op woensdag 16 maart heeft de werkgroep Tuinkeuring haar voorjaarsbijeenkomst gehouden. De avond
werd geopend door voorzitter Bekman
die alle aanwezigen hartelijk welkom
heette. Het programma werd verzorgd
door dhr. ter Muil uit Dieren die iedereen liet genieten van zijn mooie dia's
van de verschillende tuinen zoals terrastuinen, rotstuinen en conifeertuinen. Ook wees hij op de aandachtspunten in de tuinen. Deze kunnen worden
gevormd door beelden, water, lichtelementen of bestrating, etc. Mooie borders zag men vooral in de grotere tuinen (zgn. Cottagestijl). Helaas beschikt niet iedereen over veel ruimte
maar ook voor de kleinere tuin kon
men op deze avond veel nieuwe
ideeën opdoen. Natuurlijk waren er
ook vijvers te bewonderen met de
daarbij behorende planten zoals fonteinkruid en de aller bekende waterlelie's. Het was een gezellige avond met
veel kijkplezier.
Op zaterdag 9 april a.s. wordt er een
snoeicursus gegeven door dhr. Temming. Inlichtingen en opgave bij mw.
Lenselink, tel. 2670. Deelname is gratis.

De pullovers van Roberto Sarto en
State of Art zijn dit voorjaar zeer uitgewerkt. Het huismerk Pierre Monnee In de galerie van Agnes Raben aan de
springt er dit voorjaar uit met jacks, Nieuwstad wordt vanaf maandag 27
pantalons, overhemden en pullovers. maart tot en met zondag 24 april een
In de jonge herenmode zijn Love, Cot- expositie gehouden van de kunstetenfield stoer uitgevoerd. De jeans- naars Gradus Verhaaf en Anne Glynn.
merken i^ en Big John staan voor Het betreft werk dat nog ntet eerder is
geëxposeerd.
^É
kwaliteidWpasvorm.
Gradus Verhaaf exposeeronet gouaVisser Mode liet een druk bezochte ches. Hij komt uit De Steeg en studeershow zien waar het gehele modebeeld de aan de Rietveld Academie en de
voor het komend voorjaar te zien was. Rijksacademie voor beeldende kunA.s. vrij^^vond houdt Visser Mode sten in Amsterdam. Zijn \jtf| toont de
weer delSdermodeshow. Negen kin- mens ontleed en ontdaa^^in al zijn
deren tonen dan de nieuwste voor- beschermende zekerheden. Soberheid en nuance in kleur versterken het
jaarsmode.
vervagen en vergankelijke tot abstrakte schoonheid. Op deze expositie
rers(15tot 18 jaar). Verkenners (l l tot worden o.a. gouaches getoond uit de
15 jaar) en welpen (6 tot 11 jaar) orga- serie "een hemel apart".
niseren leeftijdsgerichte activiteiten.
Anne Glynn studeerde aan het NatioEen greep hieruit; Vertoning van een nal College of art in Dublin. Als klein
mowgli-film, creatieve tafel, stok- kind ging zij vaak met haar vader en Het CDA wil dat "een menswaardig
brood bakken, gipsafdruk maken, hin- oom mee op ontdekkingstochten naar bestaan" het uitgangspunt van een
dernisbaan en primitief kamperen.
grafheuvels in de bergen. De magische nieuw beleid is. D'66 wil funktionele
Tijdens de open dag wordt tevens het uitstraling van die plaatsen hebben raden instellen die de burgers meerbestartsein gegeven voor de nationale een blijvende indruk achter gelaten.
trekken bij de besluitvorming. Dit sluit
Jamboree loterij, met als hoofdprijs In haar werk laat Anne Glynn, thans goed aan bij de wens van het Werkvereen auto.
woonachtig in Velp, zich inspireren band Vordense Minima om cliëntenraIedereen die belangstelling heeft voor door de historische en mythologische den in te stellen. "Heel bijzonder"
het werk van Scouting, is welkom, plaatsen, mensen, dieren en godheden noemt Diewerke Folkertsma de en- A.s. donderdag 24 maart houdt Marga
uiteraard verwacht men de familiele- van haar jeugd in Ierland. Zij laat op quête die de WD in Vorden hield over Kemna, vertegenwoordigster in Vorden van de jongens en meisjes, men deze expositie kleine plastieken zien. het gemeentelijk beleid. "Een flinke den van borstvoedingsorganisatie La
De tentoonstelling is geopend op don- meerderheid antwoordde positief op Leche League, een moedergroepwordt ontvangen met koffie.
Correspondentie-adres: Joostenkamp derdag tot en met zondag. Tevens ge- de vraag of de gemeentelijke heffingen bijeenkomst. Het doel van deze bijeenvoor de minima mogen worden kwijt komst zal zijn: het bespreken van het
opend op eerste en tweede Paasdag.
35, 7261 PJ Ruurlo, tel. 05735-2848.
gescholden. Daaruit blijkt dat de bur- oplossen en voorkomen van problegers het zo langzamerhand beginnen men bij het geven van borstvoeding.
te snappen", aldus Diewerke Folkerts- La Leche League gaat er in principe
ma.
van uit, dat elke moederborstvoeding
kan geven, een enkele uitzondering
daargelaten. Veel kennis hierover is in
de loop der tijden verloren gegaan.
La Leche League werd opgericht om
informatie en steun te bieden, voornamelijk door persoonlijke hulp, aan alle
Door verandering van de vreemdelingenwetgeving (per l januari j.l.) is er voor
moeders die hun baby borstvoeding
vreemdelingen en mensen die in dit kader met vreemdelingenzaken te maken hebwillen geven. Het vult niet alleen de
ben het nodige veranderd.
zorg van de arts en anderen in de gezondheidszorg aan, maar erkent ook
Voor mensen die niet de Nederlandse veld en Zutphen) betekent dit met
nationaliteit bezitten en in een ge- uitzondering voor de inwoners van de Het 9e internationale Sorbo jeugd- het belang van het contact tussen moemeente wonen, waar tot voor kort de gemeente Zutphen een grote verande- voetbaltoernooi dat op 28 en 29 mei ders onderling. Zij kunnen elkaar helwordt gehouden kent dit jaar één pen in het streven de werkelijke beuitvoering van de vreemdelingenwet ring.
door gemeentepolitie werd geregeld, Door medewerk(st)ers van de distric- nieuwe deelnemer. Het jeugdteam van hoeften van het kind te leren zien en
verandert er niets. Daar was de telijke vreemdelingendienst, die ge- het Poolse "Lech" uit Poznan vervangt hieraan tegemoet te komen. Uiteinde(hoofd)commissaris als het hoofd van huisvest is in het politieburo aan de het Belgische Anderlecht dat dit keer lijk is het zelf voeden van je baby iets
de politie verantwoordelijk voor het Houtwal in Zutphen wordt in overleg verhinderd is naar Vorden te komen. wat de meeste moeders graag willen.
organiseren van deze werkzaamheden met de betrokken gemeenten deze Verder zijn tijdens dit kwalitatief sterk Marga Kemna, tel. 05752-3503.
en werd deze door politieambtenaren overgang geregeld. Op 24 maart a.s. bezette toernooi aanwezig: Ajax uit
uitgevoerd.
wordt de vreemdelingenadministratie Amsterdam; Feyenoord, Rotterdam;
In gemeenten waar de rijkspolitie voor- van de gemeente Gorssel overgehe- Willem II uit Tilburg. Het KNVB selekheen haar werk verrichtte, was de bur- veld naar de districtelijke vreemdelin- tieteam afdeling Gelderland. Vanuit
het buitenland geven Standard Luik
gemeester het hoofd van de politie en gendienst in Zutphen.
werden de werkzaamheden in het ka- Inwoners van die gemeente moeten en Hertha BSC uit Berlijn acte de préder van de vreemdelingenwet deels voorlopig voor alle handelingen die in cense.
uitgevoerd door ambtenaren van de het kader van de Vreemdelingenwetge- Het deelnemersveld wordt gekomple- Zaterdag 26 maart a.s. zal de politie
gemeentelijke afdeling bevolking.
ving uitgevoerd moeten worden naar teerd door de Vordense jeugdselektie, Vorden wederom een fietsenverkoop
De wetswijzigingen hebben ervoor de districtelijke vreemdelingendienst een elftal samengesteld uit spelers van houden. De verkoop is vanaf 9.30 uur
gezorgd, dat nu alle werkzaamhe- in Zutphen. Er zijn (worden) spreeku- de voetbalclubs "Vorden"; "Ratti" en tot 12.00 uur. In het totaal worden er
"Socci".
den voor de vreemdelingenwetgeving ren bekend gemaakt.
zo'n 30 fietsen verkocht. Voor inlichtindoor de politie worden uitgevoerd.
In de plaatsen Eerbeek en Lochem zul- Het toernooi wordt gehouden op het gen omtrent de verkoop kunt u op vrijIn het politiedistrict IJsselstreek (ge- len ook "spreekuurfuncties" worden complex van de S.V. "Socci" uit Wich- dag25 maart, tussen 9.00-12.00 uuren
meenten Brummen,Gorssel,Lochem, gerealiseerd, maar over de lokatie en mond. Algemeen toernooicoördina- 13.00 - 17.00 uur bellen met de politie
tor is de heer de Jonge.
Vorden, tel. 05752-1230.
Steenderen, Voorst, Vorden, Warns- de tijden wordt nog onderhandeld.

Borstvoeding
geven?... Het kan!

Vreemdelingendienst
krijgt nieuwe opzet

"Lech" Poznan
uit Polen bij internationaal Sorbo
Jeugdtoernooi

Fietsenverkoop
bij de politie

De Zonnebloem

Zondag 27 maart
Zutphen l -Vorden l; Vios Beltrum 2 De voorzitster opende met een toepas- Op maandag 25 april a.s. houdt de ver- Vorden 2; Pax 6 -Vorden 3; Hercules 3
selijk gedicht nl. "Lente". Hierna werd eniging- "De Zonnebloem" haar jaar- - Vorden 4; Vorden 5 - Lochuizen 4;
Harry Kettelarij uit Vorden welkom ge- lijkse dagboottocht voor Vorden en Vorden 6 - Erix 3; Vorden 7 - Grol 10;
Wolfersveen 4 - Vorden 8.
heten die deze avond zal verzorgen en omgeving. Er wordt gevaren met een
zeer
moderne
en
zeer
ruime
boot,
het zal hebben over het verzorgen van
bloemen en planten. Mevr. Trees Hor- hetgeen de accommodatie van de deel- Inhaalprogramma dinsdag 29 maart
Vorden Al - Neede Al; DZSV BI stink, lid van het gewestelijk bestuur nemers zeer ten goede zal komen. Vorden
B2.
Deelname
is
bedoeld
voor
alle
aan
van de KPO was ook even aanwezig
om te vertellen waar de f32,50, de af- huis of inrichting gebonden zieken, gedracht van elk lid, voor besteed wordt. handicapten en hulpbehoevende en alDit was o.a. voor personeelskosten van leenstaande ouderen van alle gezindde consulentes die geen hele baan heb- ten. Vooral ook rolstoelpatiënten ko- Uitslagen
Davo - Soefi l -1; Eerb. Boys 6 - Sociï 2
ben, kosten voor drukwerk, wel door men in aanmerking.
1-3; Sociï 3 -Concord. Wehl 4 1-1; Sovrijwilligers gemaakt, cursussen, gratis
ciï 4-Voorst 7 1-2.
afdelingsavonden, lx per 2 jaar regio Programma
studiedagen, regio-overleg, de contri- Het ontbijt en de avondmaaltijd kunbutie wat aan de provincie afgedragen nen gewoon thuis worden gebruikt Programma
moet worden. Een deel van de contri- i.v.m. dieet etc. Voor het diner, con- SociïF-Warnsv. Boys F; Wilh. SSS Ebutie gaat naar de K.P.N.; het geweste- sumpties en ontspanning zal op de Sociï E; Lochem C - Sociï C; Sociï A lijk bestuur krijgt ook zijn deel, en de boot worden gezorgd. Verpleging en Longa 30 A.
subsidie wordt steeds minder. Heb je dokter zijn aan boord aanwezig.
Terwolde - Sociï; Sociï 2 - Deo 2; H en
minder dan 50 leden dan kun je f 100,K 2 - Sociï 3; Sociï 4 - Dier. Boys 3;
aanvragen aan Arnhem, maar je moet Kosten
Erica 76 7 - Sociï 5; Sociï 6 - SCS 4.
wel aan kunnen tonen watje met het Er is een deelnemersprijs per persoon,
geld gaat doen. Na deze uiteenzetting mocht deze bijdrage bezwaarlijk zijn,
werd het woord gegeven aan Harry gelieve men contact op te nemen met
Kettelarij.
onderstaand adres. Men dient zelf
Nederland is een bloemenland, dat voor vervoer naar en van"de boot te zor- Afgelopen zaterdag speelden de dakun je wel zien aan de talrijke kamer- gen. Indien dit onmogelijk is kan men mes van Ratti tegen het laaggeklassplanten en fraai aangelegde tuinen. De zich eveneens wenden tot onder- eerde SKVW uit Winterswijk.
stenen bloempotten gaan er nog staand adres. Aankomst en vertrek zul- In de eerste helft had Ratti een duidesteeds mee strijken, omdat die beter len plaats vinden vanaf de IJsselkade lijk veldoverwicht. Ondanks de harde
uitwasemen. Bloemenvoedsel is heel in Zutphen. Belangstellenden dienen wind-werden er goede combinaties op
erg belangrijk voor de planten, want al- zich tijdig op te geven bij een van de de grasmat neergelegd. Na een kwarleen water volstaat niet voor een ge- Zonnebloemvrijwilligers of bij onder- tier spelen scoorde Mirjam ter Wel.
zonde groei. Planten die een lichtere staand adres. Mevr. J.A.N. Woltering, Een door haar genomen cornebal
bladkleur krijgen hebben een gebrek Burg.Galleestraat 18,7251 EB Vorden. werd teruggelegd door Gerrie Brummelman, eerstgenoemde krulde de bal
aan stikstof of zwavel, oudere blade- Telefoon 1746.
fraai in het net. Daarna ging het snel.
ren die bruine punten en vlekken verMonique Geurts maakte 2-0 na aangetonen hebben behoefte aan kalium.
ven van Mirjam. Nummer drie kwam
Alle planten kunnen lang niet fel zonweer van de schoen van Monique,
licht verdragen, en het is daarom ook
aan te raden om bloemen hiertegen te De ANBO houdt donderdag 24 maart door een op maat gegeven pass van Gebeschermen. Goede potgrond is ook in het Stampertje haar jaarvergadering. rrie Brummelman. Vlak voor rust
scoorde Ratti 4-0. Mirjam soleerde
heel erg belangrijk. Witte uitslag op de Penningmeester D. Krol is aftredend
bloempot duidt te veel op chloor en en stelt zich herkiesbaar, zij het niet door de verdediging van SKVW en
zouten in de potgrond. Stekken kan op voor de volle vier jaar. Als een opvolger schoot langs de keepster, die de bal
veel manier o.a. in water, zand en stek- voor hem wordt gevonden treedt hij te- nog met één hand raakte, Marije de
Jong was attent en rondde af.
gelei. Tulpen en rozen altijd schuin afrug. Na het officiële gedeelte zal de
snijden i.v.m. vochtopname anders heer Mr. P. van Staveren, hoofd juridi- Na rust verliep het minder soepel. De
gaan ze gauw hangen. Eventueel met sche zaken van de ANBO een inlei- goede combinaties van voor rust bleeen speldeknop onder de bloem prik- ding houden over het onderwerp "Wat ven jammerlijk achterwege. Eén uitval
van SKVW resulteerde dan ook meken. De boeketten bloemen worden doen deze juristen nu precies".
teen in een doelpunt. Ratti probeerde
steeds kleurrijker. Men kan ook zelf
nog wel te voetballen, maar kwam niet
boeketten samenstellen. Veel mensen
meer tot scoren. Helaas geen dubbele
willen alleen bloemen die passen bij
cijfers in de tweede helft, maar de punhet interieur. Harry had ook veel bloeten zijn binnen.
men meegebracht in allerlei soorten
Zondag^^pelen de dames tegen Vicen kleuren. Over veel bloemen vertoria Bo^nn Apeldoorn.
telde hij de juiste behandeling. Vaak
18 maart hadden de dames hun jaarzijn mensen nog veel te gek met bloe- lijkse feestavond samen met de heren.
V o l l e y b a l
men. Als ze eenmaal uitgebloeid zijn
De avond werd verzorgd door het duo
moet men ze gewoon verwaarlozen, Bouwmeester uit Halle, met liedjes en
en in het voorjaar weer bijmesten en
sketches. Dat viel erg in de smaak bij
zonodig terugsnoeien.
de dames en heren. De voorzitster beIn de pauze konden de leden naar hem
dankte hun dan ook hartelijk en bood
toe gaan en vragen stellen over planten
een attentie aan. Na afloop was er verdie ze zelf thuis hadden en waarvan ze loting.
de verzorging niet goed wisten. Na de
De dames van Dash/Sorbo hebben zapauze werd hier een duidelijk antterdag een uitstekende prestatie geleV o e t
woord op gegeven. Aan het eind van
verd door koploper Apple Dac uit Dedeze interessante avond bedankte de
demsvaart in eigen huis met 2-3 te vervoorzitster hem en bood hem een atslaan.
tentie aan.
P.S. 19 april gaat men naarde"Smid"in Vorden l - Warnsveldse Boys l
2-3 De eerste set verliep moeizaam voor
Keyenborg. Willen de dames die mee Warnsveldse Boys trad deze middag de Vordense dames. De thuisclub won
willen zich opgeven voor 8 april bij één
met 5 invallers tegen Vorden aan. Oud met 15-8. De tweede en derde set wavan de bestuursleden.
gediende invaller Vincent Jansen was ren beduidend beter en ging de winst
een grote plaag voor de Vordense ach- verdiend naar Vorden. De vierde set
gaf Dash uit handen, waarna de vijfde
terhoede. Vorden begon sterk.
In de 4e minuut trof Wilco Klein Nen- set de beslissing moest brengen. In
Op woensdag 16 maart j.l. kwam
german vanuit een vrije trap de paal. een mum van tijd had Apple Dac een
H.V.G.-dorp in vergadering bijeen in Tien minuten later was het toch raak. 6-1 voorsprong en leek voor Dash de
'de Voorde" Voor de pauze was er Op aangeven van Wilco Klein Nenger- strijd gestreden. Na een prima dubbele
naast het huishoudelijk gedeelte de
man wist Peter Hoevers doelman Ray- wissel waardoor er aan het net meer
"lengte" ontstond kon Dash de draad
Paasliturgie vanuit de Fakkel. Meer- mond Roelofs te passeren. 1-0.
dere leden werkten hieraan mee en la- In de 2oe minuut was het Vincent Jan- weer oppakken. Het werd uiteindelijk
zen een gedeelte voor of declameer- sen van Warnsveld die een fout in de een 13-15 zege, waarbij de scheidsrechden vanuit dit maandblad.
Vordense achterhoede genadeloos af- ter zo nu en dan wel erg lief was voor
de dames uit Vorden! Einduitslag 2-3.
Na de pauze vertelde de heer Groen, strafte. 1-1.
verbonden aan de Joodse Gemeen- Vlak na het rustsignaal liet Ronald Door deze zege behoudt Dash/Sorbo
schap in Zutphen over het ontstaan en
Hoevers de bal uit de handen glippen aansluiting met de nummer twee
de betekenis van het Joodse Paasfeest, en wist Frank van Osch hieruit op sim- Krekkers uit Maria Parochie. Zaterdag
speelt Dash thuis tegen Devolco.
dit is ook een bevrijdingsfeest voor het
pele wijze te scoren: 1-2.
Joodse volk. Het moest allemaal wat te Een minuut later was het Vincent
vlug gaan maar toch was het een inter- Sloots die de stand op 1-3 bracht.
Uitslagen
essant onderwerp. Om het een en an- Het spelpeil van Vorden zakte naar een
D4A
Wilh. 5 - Dash 6 0-3; Ds rekr. B
der nog beter te leren verstaan, werd in bedenkelijk niveau. In de slotfase
Dash
B - WSV F 3-0; D2A Boem. 2 principe besloten om ter gelegener tijd
bracht Frank van Zeeburg met een
Dash 3 3-0; D3B Heeten 2 - Dash 4
de synagoge in Zutphen te bezoeken. kopbal de stand op 2-3.
Door dit resultaat ziet Vorden de on- 3-0; MA Vios l-Dash l l-3;JAOvera
derste regionen naderen en zal het de l - Dash l 3-0; JC Devolco l - Dash l
komende wedstrijden alle zeilen moe- 3-0; DP Dash 2 - Vios 11-3; HP Dash l
ten bijzetten om de nodige punten - Harfsen l 2-3; HP Dash 2 - SVS l
0-3; H2A Dash 3 - DVO 3 0-3; MB
bijeen te vergaren.
A.s. zondag speelt Vorden uit tegen Dash l-DVO l 1-2.
Zutphen.
Programma
A.s. woensdagmiddag 30 maart Bejaardenmiddag, dat nu weer gehouden Uitslagen
D4CTerwolde 5 -Dash 7; H P Devolco
wordt in het Ludgerusgebouw. Na de
3
- Dash 2; DP SVS 2 - Dash 2; H2A
koffie en opening met mededelingen Zaterdag 19 maart
Wik
l - Dash 3; MB WSV l - Dash 1;
zal de middag verzorgt worden door Vorden Al - Grol Al 5-3; Ratum BI - D3e Div. B Dash/Sorbo - Devolco 2;
de fam. A. de Gunst uit Dieren "Het Vorden BI 5-2; Vorden Cl -SSSE Cl HP Dash l - Deventer l; H3B Dash 4 Plattelandsleven in grootmoeders 1-3.
Lettele 2; D2A Dash 3 - Hansa l; D4A
tijd". Aan de hand van dia's gaan we teDash 6 - Harfsen 4; D4B Dash 5 - Letrug in de tijd van overgrootmoeder, Zondag 20 maart
tele
2; JA Dash l - Overa l; JC Dash l grootmoeder en misschien wel van Vorden l - Warnsveldse Boys l 2-3; Devolco 1.
moeder. We volgen het leven en wer- Vorden 3 - Drempt Vooruit 45-1; Dieken in en om de boerderij in die dagen rense Boys 3 -Vorden 4 5-3; Vorden 5 en na de pauze gaan we in op allerlei Diepenheim 4 4-0.
gebruiken b.v. rond belangrijke dagen
in een mensenleven, rond feestdagen, Programma
Dames: Vios 4 - Sociï; Heeten Sportief
het bijgeloof enzovoort en een voor- Zaterdag 26 maart
dracht ontbreekt niet. Ook verschijnen Markelo Al -Vorden Al; Vorden B l - 6 - Sociï 2. Heren: WSV 3 - Sociï 1.
ze weer in klederdracht van NW- Grol B2; Vorden Cl - Eibergen Cl; Uitslagen dames: Sociï l -Wilhelmina
Brummen C3 -Vorden C2.
31-2; Sociï 2 - Heeten Sportief 4 2-1.
Veluwe.

KPO Vierakker

Sociï

Damesvoetbal

ANBO

Vrouwenclub
Medler

V.V. Vorden

H.V.G.-dorp

Bejaardensoos
Merakker Wichmond

Soefi'i volleybal

R. Westrik, Deventer; 3. E. Plekkenpol,
Hengelo.
Klasse 125 CC (A): 1. S. Braakhekke,
Vorden; 2. J. Zweers, Zutphen; 3. L.
Lenselink, Eefde.
Jan Weevers deed het weer goed in Be- Klasse 125 CC (B): 1. S. Barink, Lorgschenhoek tijdens de plaatselijke chem; 2. F. Bats, Ruurlo; 3. R. Pullen,
A.T.B, wedstrijd door in deze derde Markelo.
wedstrijd van dit seizoen weer tweede Klasse 250/500/Viertakt (A): L E. Sante worden achter ploegmaat, prof en derman, Markelo ; 2. E. Laarman, DaarNederlands kampioen Marcel Artnz. leveen; 3. G. Dorland, Loenen.
Rudie Peters was actief in het Lim- Idem klasse B: l. O. Klamps, Deventer;
burgse Gulpen en reed zich in deze 2. B. Alberts, Vriezeveen; 3. M. Rooklimkoers naar een goede tweede sink, Markelo.
plaats. Zaterdag werd er in de derde Klasse Kentekens 2-takt: 1. H. Schoevoorjaarswedstrijd hard gereden, Mar- maker, Westerhaar; 2. B. Gerritsma,
tin Weyers en Marcel Derksen reden Markelo; 3. E.J. Ikkink, Markelo.
van begin af aan weg en dubbelden het Klasse Kentekens 4-takt: 1. E. Planqui,
gehele peleton, waaruit Edwin Maal- Lochem; 2. J. Boode, Ruurlo; 3. W.
derink, Rudie Peters en Jaap Schepers Steegink, Deventer.
al waren vertrokken en die reden voor Züspannen: 1. Tj. Stapelbroek/E. Piede groep uit.
rik, Vorden; 2. F. Meinders/B.J. MeinUitslagen Zutphen. Amateurs A, 2de ders, Holten; 3. H. Enzerink/H. RoenMartin Weyers. Amateurs B, 1ste Ru- horst, Hengelo.
die Peters, 2de Edwin Maalderink. Veteranen, 4de Ben Peters, 7de Jan Pieterse. Nieuweling Jaldert Steenblik
werd 4de.
Zondag werd er in Deventer een gecombineerde wedstrijd verreden, deze
ging over l' li uur. Er waren vele vluchtpogingen maar deze waren allemaal tevergeefs, totdat een drietal het probe- Aan de door "De Graafschaprijders"
erde waaronder Jan Pieterse. Dit bleek georganiseerde Tulpenrit (oriëntede beslissende te zijn. Jan Pieterse ringsrit) werd door 55 equipes deelgewerd knap derde van zo'n tachtig man, nomen. De rit met een lengte van 53 kilometer was uitgezet door Arie Weewaaronder vele amateurs A, B, C.
vers en Bert Regelink.
Laatstgenoemde maakte na afloop de
Paar desport
volgende prijswinnaars bekend:

Wielrennen

RTV

r

i

d

Bridgeclub B.Z.R.
Uitslagen van woensdag 16 maart
Groep A: 1. mv v d Berg/mv Smit mv
den Hartog/hr Machiels hr Greidanus/hr Kloosterman 55.1%; 2. mv/hr
Vreeman 53.7%; 3. hrGroot Bramel/hr
Wolters 52.3%.
Groep B: 1. mv/hr Führi Snethlage
68.1%; 2. mv v d Vlugt/hr Gille 54.9%;
3. mv/hr v Gastel 52.1%.
Groep C: 1. mv/hr de Bruin 57.9%; 2.
mv/hr Knoppers 57.2%; 3. mv v d
Schaaf/mv Vruggink 55.8%.
Elke woensdagmiddag in het Dorpscentrum/'t Stampertje; inl. tel. 2830.

Postduivenvereniging Vorden

Onder grote belangstelling hield de
P.V. Vorden, in zaal De Smidse haar
jaarlijkse feestavond, aansluitend tentoonstelling.
Op gepaste wijze werden de kampioenen van 1993 gehuldigd door voorzitter Cor Bruinsma.
Hier volgen de kampioensstanden:
P.V. Vorden (35 1.)
Vitesse: l G. & H. Boesveld; 2 J. Eulink; 3 C. Bruinsma; aangew.: l C.
Bruinsma; 2 G.&H. Boesveld; 3 J. Eulink;midfond: l G.&H.Boesveld;2 J.
Eulink; 3 C. Bruinsma; aangew.: l G.
A-klasse: 1. W. D. Wisselink, Ruurlo,37 & H. Boesveld; 2 C. Bruinsma; 3 M
str.;2.J.Luiten,Hengelo,41str.;3.H.J.
Olieslager;vitesse/midfond: l G.&H.
Cortumme,Toldijk, 64 str.
Boesveld (duifkamp.); 2 J. Eulink; 3 C.
B-klasse: 1. G. te Veldhuis, Halle, 160 Bruinsma; aangew.: l G. & H. Boesstr; 2. G. Reugebrink, Enschede, 168 veld; 2 C. Bruinsma; 3 J. Eulink; fond:
str.; 3. H.B.J. Horsting, Vorden, 174 str. l G. Oldenhave (duifkamp.); 2 H. EyC-klasse: 1. W. Memelink, Vorden, 120 kelkamp & Zn.; 3 C. Goedhart; aanstr.; 2. A. Wessels, Raalte, 128 str.; 3. E. gew.: lG.01denhave;2H.Eykelkamp
Klein Tesselink, Holten, 152 str.
&Zn.;3 J.EulinkJong: l G.&H. BoesAanmoedigingsprijs: André Ruesink, veld; 2 A. Jurriëns; 3 G. Oldenhave
Aalten, 376 strafpunten.
(duifkamp.); aangew.: l G. OldenOp 17 april organiseert "De Graaf- have; 2 G. & H. Boesveld; 3 G. Wesseschaprijders" een Voorjaarsrit.
link; attraktie jong: l C. Bruinsma
(duifkamp.); 2 M. Olieslager; 3 J. Eulink; aangew.: l C. Bruinsma; 2 J. Eulink; 3 M. Olieslager; super: l G. & H.
Boesveld; 2 J. Eulink; 3 C. Bruinsma.
De P.V. Vorden kan terugzien op een
zeer goed seizoen. Het nieuwe vliegseizoen start 2 april. Nieuwe leden kunnen zich weer aanmelden bij onze secretaris Gerard Boesveld, tel. 2698.

Tulpenrit "De
Graafschaprijders"

LR en PC
De Graafschaprijders
Op zaterdag 19 maart was er een
springwedstrijd voor ponies in Lochem. Simone Brouwer werd met
Mixi 5e in het B-springen. Anja Stokkink werd met haar pony Silvia Ie in
het L-springen en Inge Regelink met
Lady 2e.
Op zondag 20 maart werd in Barchem
een springwedstrijd voor paarden gehouden. Martine Rutting behaalde
met haar paard Erasmus een 3e plaats
in het L-springen.

Bad m i n t o n

Flash 3 ook
kampioen!
Flash 3 is er in een spa ende wedstrijd in geslaagd om
schap te veroveren. Flashnad aan een
gelijkspel genoeg om Rianto van zich
af te houden.
Het is trouwens een zeer succesvol
jaar geweest voor Flash Vorden. Flash
l was dit jaar duidelijk de sterkste in de
2e klasse en promoveerde naar de Ie
klasse.
Ook Flash 2 deed het goed dit jaar. Ondanks een langdurige blessure van Esther en een eveneens lange tijd afwezige Marian heeft dit team toch vrij
lang meegestreden om het kampioenschap. Flash 2 is uiteindelijk als derde
geëindigd in de derde klasse.
Flash 4 tenslotte heeft ook veel geleerd dit jaar. In de 5e klasse eindigde
men in de middenmoot, wat een
goede prestatie genoemd mag worden.
Het is duidelijk dat ook trainer Paul
Bergman in deze goede resultaten
enige invloed heeft gehad. Ook de
jeugdtrainer Ton Huigen heeft het
goed gedaan, want het tweede jeugdteam van Flash is ongeslagen kampioen geworden.

Motorsport

Uitwisselingswedstryden
169 motorcrossers
aan de start
De motorclub "De Graafschaprijders"
was zaterdagmiddag de organisator
van de eerste uitwisselingswedstrijden
motorcross, waaraan in totaal 169 coureurs aan de start kwamen. De deelnemende clubs aan dit uitwisselingsprogramma zijn behalve "De Graafschaprijders", uit Vorden; B.M.A.C. Borculo; HAMAC (Harfsen); "De Holterberg" uit Holten; "Sport en Vriendschap"uit Lochem; M.C. Ruurlo en St.
Isodorushoeve.
Onder leiding van wedstrijdleider: Gerrit Arfman werden er in de verschillende klassen bijzonder spannende en
sportieve wedstrijden verraden, waarbij de EHBO gelukkig niet in aktie behoefde te komen.
De uitslagen waren:
Klasse bromfietsen: 1. P. van Aalst, Holten; 2. J. Aaltink, Holten; 3. J. van
Rechtveen, Markelo.
80 CC Jeugd: l.M.Roeterdink,Wilp;2.

Gert Hulshof
sneldamkampioen
van Gelderland

Bij de sneldamkampioenschappen
van Gelderland te Driel is Gert Hulshof kampioen geworden in de tweede
klasse. Na afloop van het toernooi had
hij 24 punten uit 15 wedstrijden, evenveel als Biem Ramautarsingh uit Gorssel. Doordat hij daarna de barrage won,
werd Hulshof tot kampioen uitgeroepen.
In deze klasse eindigde Gerco Brummelman op de 8e plaats met 16 punten
en Jan Hoenink op de 9e plaats met 15
punten.
Ook Michiel Kroesbergen behaalde
een ereplaats. Hij werd derde bij de
aspiranten met 25 punten uit 15 wedstrijden, een punt minder dan kampioen Jeroen van den Akker uit Culemborg. Ronald SchefTer werd 7e met
15 punten en Johannes Westerink l Ie
met 10 punten.
In de landelijke hoofdklasse had Henk
Ruesink lange tijd uitzicht op een
goede klassering. Door wat pech in de
laatste ronden zakte Ruesink terug
naar een 7e plaats met 16 punten uit 15
wedstrijden. Jan Masselink werd 12e
met 11 punten en Mike Voskamp 15e
met 8 punten.
Tenslotte eindigde Bennie Hiddink op
de 9e plaats in de provinciale hoofdklasse met 15 punten.

Derde prijs voor
leerling S.G. Borculo
Remco Meerbeek uit Barchem, leerling van de 5e klas van Scholengemeenschap Borculo, heeft deze week
in Heerenveen deelgenomen aan de
regionale wedstrijd Metselen met
baksteen. Van de 21 deelnemers die
hieraan deelnamen, eindigde Remco
op de derde plaats. Een plaats, die
zonder twijfel eervol genoemd mag
worden gezien het niveaugehalte van
deze regio en het feit dat deze leerling
na zijn VBO-opleiding timmeren nog
voor een vijfde leerjaar metselen
heeft gekozen. De opdracht bestond
uit het maken van een muurvlak waarin met twee kleuren stenen een bokaal
moest worden afgebeeld. Ondanks
een opgelopen blessure aan zijn duim
was Remco ruim binnen de gestelde
tijd van 5 uur klaar. Door zijn hoge
puntenaantal is de kans groot, dat
Remco zal worden afgevaardigd naar
het Nederlands Kampioenschap
Metselen. Na twee andere regionale
wedstrijden zal hierover een beslissing vallen.

Spannende wedstrijden in alle klassen verwacht:

Hamove racet weer met Pasen
Jarenlang waren de int. motorraces
met Pasen op circuit' Varssel-Ring'
te Hengelo Gld. een soort traditie.
De laatste jaren echter week Hamove van deze datum af, maar op 2e
Paasdag 4 april a.s. wordt de traditie weer in ere hersteld.
Dan racen vanaf 's morgens de motoren over het circuit in een programma,
waarvan de verwachting is, dat er
spannende strijd te zien zal zjjn in alle
klassen. Het wordt dus een hele dag
motorracen kijken. In de klassen 125
cc - 250 cc - Superbikes - Supersport
600 - Supersport 400 en Zijspannen
zal het gevecht gaan om de punten
voor het Open Nederlands Kampioenschap en de internationale klassen omvatten de Sound of Singles en
BattleoftheTwins.
Een programma dat zeer veel raceliefhebbers beslist zal aanspreken, want

er wordt strijd geboden. Vooral in de
standaardklassen zoals de Supersport
600 belooft het een bikkelharde strijd
te worden tussen Jeffry de Vries,
Johnny Verwijst, kampioen Gerard
v.d. Wal, Wim Theunissen en de
plaatselijke favoriet Torleif Hartelman, die vorig jaar voor het eerst
meedeed, maar zich ditmaal wel met
de strijd zal bemoeien. Ook herHamove-lid Mile Pajic is weer van de
partij en zal in de Superbikes hoge
ogen gooien voorde overwinning. De
voorbereidingen zijn inmiddels al in
volle gang, want de datum van Pasen
nadert met rasse schreden. Hopelijk
blijft het de komende tijd wat droog,
zodat alle werkzaamheden vlot kunnen worden uitgevoerd. Wegraces
met Pasen in Hengelo Gld.
Noteer de datum alvast in uw agenda.
De trainingen zijn op zaterdag 2 april.

