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m Telefoon gemeente:
05752-7474.
• Telefax gemeente:
05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

Wethouder M. Aartsen-den
Harder: donderdagmorgen van
9-10 uur en volgens afspraak.

Wethouder W.M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00
uur volgens afspraak.

Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie
van het gemeentehuis.

ERGUNNINGEN

In de week van 7 tot en met 11 februa-
ri 1994 hebben burgemeester en wet-
houders vergunning verleend aan:

— het bestuur van zwem- en recrea-
tiebad 'In de Dennen', voor het
bouwen van drie bufferkelders en
het plaatsen van twee (buiten)-
filters aan de Oude Zutphenseweg
7 te Vorden;

— de heer G.J. Groot lebbink, voor
het vellen van l populier en het af-
zetten van 350 m2 houtsingel aan
de Lindeseweg te Vorden;

— Albrecht Ommen b.v. voor het in-
pandig verbouwen van een win-
kelruimte aan de Zutphenseweg 3c
te Vorden;

Vooruitlopend op een te verlenen ver-
gunning gaat de gemeente Vorden één
beuk kappen op het voorplein bij het
station. Deze beuk moet om veilig-
heidsredenen dringend gekapt wor-
den.

Op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kunt u binnen zes weken
een bezwaarschrift tegen deze ver-
gunningen indienen.

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

In de week van 7 tot en met 11 februa-
ri 1994 heeft de heer B.A.F. Nijenhuis
een aanvraag ingediend voor het
bouwen van een dubbele woning op
het perceel Hamsveldseweg 7-9 te
Vorden.

Speelballen voor Jeu de boules baan

Mevrouw A. Scholten overhandigt, namens het Fonds Zomerpostzegels, speelballen op de plek van de voor de Wehme
aan te leggen openbare Jeu de boules baan aan de heer T. van Vleuten, voorzitter van de Stichting Vrienden van de
Wehme. De baan is over enkele weken gereed.

Vordense bevolking:

Maandagavond werd in Hotel Bakker een samenvatting gegeven van het
eindrapport 'Vorden over Vorden'. Deze samenvatting werd gegeven door
de projektgroep van de HEAO uit Arnhem die vorige maand 319 mensen
in Vorden heeft ondervraagd. De opdracht daartoe werd verstrekt door de
VVD die graag een zo breed mogelijk inzicht wil krijgen in gevoelens en
meningen van de bevolking van Vorden ten aanzien van het huidige ge-
meentebeleid.

De VVD wilde de uitslag van deze ge-
gevens niet voor zich zelf behouden
en had daardoor deze maandagavond
niet alleen de andere politieke partijen
in Vorden uitgenodigd maar ook afge-
vaardigden van onder meer ouderen-
bonden, sportverenigingen cd.

Openbare orde
Ten aanzien van de Openbare orde en
Veiligheid is bijna 90 procent tevre-
den over de behulpzaamheid van de
politie. Nu het politiebureau halve da-
gen bemand is vindt men wel dat het
te lang duurt voordat de politie ter
plekke is. 75 procent vindt dat de klei-
ne criminaliteit gestegen is. Daarvan
zegt 15 procent dat de ondervraagden
zelf wel eens slachtoffer te zijn ge-
weest.

Straatverlichting
Wat betreft de straatverlichting vindt
een deel van dat de verlichting aan de

Ruurloseweg, Horsterkamp en rond
het NS station verbeterd dient te wor-
den.

Belasting te hoog
In de enquête zijn vragen gesteld over
de hoogte van de belangstingen en
wat de Vordenaren ervan vinden. On-
geveer 79 procent weet dat de belas-
tingen gestegen zijn, maar niet met
hoeveel procent. Meer dan 50 procent
vindt de belastingen gewoon te hoog.
Met name de kleine huishoudens vin-
den dat er teveel afvalstoffenheffing
wordt betaald. Zij vinden dat naar
hoeveelheid en gewicht betaald moet

'worden.

Service gemeentehuis
Ruim 22 procent van de Vordense be-
volking is nie t tevreden over de ope-
ningstijden v a n ' h e t gemeentehuis.
Omdat er geen eenheid bestaat binnen

het ambtenarenkorps hebben sommi-
ge Vordenaren het gevoel 'van het
kastje naar de muur' te worden ge-
stuurd. Met name de afdeling 'burger-
zaken' werd niet geweldig genoemd.
Deze 22 procent vindt daf het ge-
meentehuis vaker's middags geopend
moet zijn en tenminste een avond in
de week.

Peuterspeelzaal!
kinderdagverblijf
Van de bevolking met kinderen tussen
O en 12 jaar vindt 94 procent het be-
langrijk dat er een peuterspeelzaal is.
Ruim 72 procent vindt het kinderdag-
verblijf een goede zaak. Wel vinden
Vordenaren dat beiden gesubsidieerd
dienen te worden. 72 Procent van de
totale bevolking vindt 'Stichting
Thuiszorg' een goede Stichting, ter-
wijl 85 procent 'Tafeltje Dekje' een
goeie organisatie vindt.

Vluchtelingenbeleid
De Vordense bevolking 68 procent
vindt opname van vluchtelingen aan-
vaardbaar, maar dan wel met de kant-
tekening dat deze vluchtelingen naar
vermogen van de gemeente worden
genomen.

Bereikbaarheid
Volgens 71 procent is Vorden goed
bereikbaar, met uitzondering van de
verbindingen Kranenburg-Vorden en
Wichmond-Vorden. Een kwart vindt
dat er meer verbindingen naar het zie-
kenhuis en naar Lochem moeten ko-
men.

Slecht woningbeleid
Zowel de huurders van woningen,
36,4 procent, als de kopers van wo-
ningen, 63,3 procent, zijn ontevreden
over het woningbeleid in Vorden. Te
weinig woningen voor jongeren en te
weinig eenpersoonswoningen zo luidt
de klacht.

Veiligheid dorp
Ondanks de herinrichting van het
dorp, vindt 18 procent van de bevol-
king dat het centrum onveilig is ge-
worden. Met name wordt in de enquê-
te opgemerkt dat de veiligheid in het
centrum na de vernieuwingen achter-
uit is gegaan. Het huidige centrum
brengt de fietsers in gevaar. Ook kan
men bv niet eens met een rolstoel bij
het postkantoor de stoep op.

Winkelstand
De Vordense bevolking is tevreden
over het winkelbestand.

Industrie
68 Procent vindt van heWRustrieter-
rein mag worden uitgebreid, met als
argumentatie: goed voorde werkgele-
genheid.

Rotondes
Wel vindt men dat de rotondes breder
moeten zijn, terwijl 28 procent zich
uitsprak voorde aanleg van een Noor-
delijke rondweg.

Sport
De helft van de Vordense bevolking
doet aktief aan sport, waarbij opvalt
dat de leeftijdsgroep 16-25 jaar te
weinig aan sport doet. Ruim 82 pro-
cent is voorstander van subsidiëren
van de sport. De bereikbaarheid van
de sportakkomodaties wordt door 88
procent goed bevonden, met uitzon-
dering de bereikbaarheid van de voet-
balvelden. Met name de ouders kla-
gen over de te grote afstand en het
drukke verkeer voor hun kinderen. 77
Procent van de Vordenaren is van me-
ning dat personen met een minimum
inkomen gesubsidieerd dienen ter
worden, daarvan vindt 30 procent
subsidie op sportgebied. Meer dan 60
procent is voorstander van kwijt-
schelding van gemeentelijke lasten.

Zwembad open blijven
In totaal vindt 96 procent dat het
zwembad in Vorden open moet blij-
ven. Daarvan zegt 71 procent best wel
meer te willen betalen. Overigens
vindt 8 procent de entreeprijzen van
het zwembad te hoog.

Te weinig voor de jeugd
Ontspanningsmogelijkheden zijn er
voldoende in Vorden, althans dat is de
mening van 66 procent van de bevol-
king. Alleen de jongeren vinden dat er
te weinig te doen is op gebied van dis-
co.

Volksgezondheid
Met betrekking tot de volksgezond-
heid werd gevraagd of er voldoende
artsen zijn in Vorden. Deze vraag is
door 96 procent bevestigend beant-
woord.

Voorspelling verkiezing
Met de gemeenteraadsverkiezingen
voor de deur blijkt uit de enquête dat

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 20 februari Eerste Zondag van de 40-
dagentijd 10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens,
bediening van de Heilige Doop. Er is zondags-
school en jeugdkerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 20 februari 10.00 uur ds. L. Buitenhuis,
Hummelo; 19.00 uur ds. M. Berg, Barchem.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 20 februari 10.00 uur Eucharistieviering,
volkszang.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 19 februari 18.30 uur Eucharistievie-
ring, 40-dagentijd m.m.v. 30-»- koor.

Weekend-Wacht-Pastores: 20-21 februari Pas-
tor W. Grondhuis, Gorssel, tel. 05759-4221.

Huisarts 19-20 februari dr. Dagevos.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 2432. Adres: het Vaar-
werk 1.

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

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

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

Tandarts 19-20 februari W.F. Haccou, Vorden,
tel. 05752-1908.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

Politie telefoon 05752-1230 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijden van het
kantoor zijn (onder voorbehoud): maandag van
09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur;
dinsdag de gehele dag gesloten; woensdag van
13.00 tot 17.00 uur; donderdag de gehele dag
gesloten; vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 17.00 uur.

Indien het bureau gesloten is, kan men zich
wenden tot de politie te Lochem, Prins Bern-
hardweg 25, 7241 DH Lochem, telefoon
05730-54931 of postbus 46, 7240 AA Lo-
chem, fax 05730-57829.

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

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

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
11 A, tel. 05752-1494. Onderhoudsklachten
en technische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot 9.00
uur.

Spreekuur ma. en wo. 11.00-12.00 uur.
Overige zaken op afspraak.

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

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

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

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

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

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

Begrafenlsdlenst 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 vrij-
willigerswerk. Tel. 05752-3405. Buiten bereik
bellen 2248 of 1701.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

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

VIERAKKER - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 20 februari 10.00 uur ds. G. Griffioen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 19 februari 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag20 februari 10.00 uur Eucharistieviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 20-21 februari Pas-
tor Grondhuis, Gorssel, tel. 05759-4221.

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

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

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

87 procent van de bevolking op 2
maart zal gaan stemmen, al weet 33
procent nog niet op welke partij dat
zal zijn. Van degenen die wel gaan
stemmen zal 11 procent de P.v.d.A.
aankruisen, 17 procent stemt VVD,
12 procent D'66 en 27 procent CDA.
Met name gaat de voorkeur van de
16-24 jarigen uit naar D'66 en de per-
sonen van 35 jaar en ouder stemmen
bij meerderheid CDA. In z'n totaliteit
vindt de Vordense bevolking het ge-
meentelijk beleid en de sociale voor-

zieningen voldoende. Uitgedrukt in
het cijfer 7,3 en dat is volgens een der
enqueteurs heel netjes. Van de 319
mensen die voor deze enquête zijn on-
dervraagd komen er 86 procent uit
Vorden, 9 procent uit de Kranenburg
en 5 procent uit Wichmond. 44 Pro-
cent is man en 56 procent vrouw. Ver-
deeld over de verschillende leeftijds-
categorieën: 11 procent 16-25 jaar, 15
procent 25-35 jaar, 36 procent 35-50
jaar, 19 procent 50-65 jaar en 19 pro-
cent is 65 jaar of ouder.



Weekend
recept
Slagerij
Vlogman

Varkensfilet
met spruitjes en champignons

Varkensfilet wordt van de lende van het varken gesneden. Het
levert een mooi braadstuk op dat voor een feetelijk maal heel
goed tegelijk met spruitjes, champignons en aardappeltjes kan
worden bereid.

Reken voor 4 personen op l Varkensfilet van ca. 500 gram en 100 gram (achter)
ham (dikke plak). Verder heeft u nodig: 400 gram kleine spruitjes, 200 a 250
gram kleine champignons, 500 a 600 gram kleine aardappeltjes, droge witte
wijn - bijvoorbeeld Muscadet - en enkele sprieten bieslook.

Maak de spruitjes schoon en zet ze op met ruim kokend water, waaraan wat
zout is toegevoegd. Kook ze niet veel langer dan 7 minuten. Dompel ze on-
middellijk daarna onder in koud water en laat ze, wanneer ze volkomen koud
zijn geworden, goed uitlekken. Maak de champignons schoon en snijd ze in
vieren. Kook de geschilde aardappeltjes (of in parten gesneden grote geschil-
de aardappelen) in ruim water, waaraan wat zout is toegevoegd, niet veel lan-
ger dan 12 tot 15 minuten. Laat de aardappeltjes - ze mogen eigenlijk net niet
helemaal gaar zijn - in een vergiet uitlekken. Snijd de ham in minuscule blok-
jes of in uiterst smalle reepjes.

Maak het vlees droog met keukenpapier. Kerf met de punt van een scherp
mesje het vetlaagje in en wrijf het vlees daarna met het zout en peper in. Laat
het vlees hierna 10 tot 15 minuten liggen.
Verhit 75 gram boter in een braadpan met dikke bodem. Wacht tot het schuim
op de boter voor een deel is weggetrokken en schroei het vlees er aan alle kan-
ten snel in dicht. Temper de warmtebron en laat het vlees daarna in 30 tot 35
minuten zachtjes gaar braden. Voeg, indien de braadboter wat al te donker
dreigt te worden, een klein klontje boter (ca. 25 gram) en/of l eetlepel wijn
toe. Keer het vlees tijdens het braden enkele malen en bedruip het met de
braadboter. Neem het vlees na het braden uit de pan, verpak het in alumi-
niumfolie en laat het een kwartiertje rusten.

Verwijder % deel van de braadboter uit de pan en bak in de resterende boter de
aardappeltjes lichtbruin. Voeg de spruitjes en de champignons er aan toe.
Strooi de reepjes ham erover en laat alles dan nog 5 minuten zachtjes bakken.
Schep spruitjes, ham, champignons en aardappeltjes uit de pan en houd ze
warm. Voeg 3 deciliter wijn bij de resterende inhoud van de pan, roer alles
krachtig door en laat alles gedurende 3 minuten flink doorkoken. Zeef het
mengsel en breng het in een klein pannetje opnieuw aan de kook.
Verdeel een stuk (ca. 50 gram) ijskoude boter in 5 stukjes. Klop de stukjes bo-
ter met een kleine garde snel door de kokende saus. Neem wanneer nog net
niet alle boter in de saus is opgenomen, het pannetje van de warmtebron. Blijf
er dan nog 20 tot 30 seconden in roeren en kloppen.

HOE ZIT
D AT NU
EIGENLIJK?
Vraag: Als voorbeeld van niet benutte aftrek-
mogelijkheden noemde u vorige week de taxatie-
kosten voor het afsluiten van een hypotheek. Nu heb-
ben wij vorig jaar een huis gekocht. Kunt u aangeven wel-
ke kosten nu eigenlijk wel aftrekbaar zijn?

Nu u in 1993 uw huis heeft gekocht, heeft u éénmalig een aantal extra
aftrekposten. Daarbij gaat het om alle kosten die verband houden met het
verkrijgen (en behouden) van de financiering. Zo zijn aftrekbaar:
* de al genoemde taxatiekosten in verband met de hypotheek,
* afsluitprovisie voorde hypotheek,
* de notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte,
* de hierover berekende BTW,
* kadastraal recht,
* kosten gemaakt vooreen hypotheekadvies,
* de kosten van de aanvraag gemeente-garantie,
* bouwrente,
* rente en kosten van een overbruggingskrediet.
Van zo'n overbruggingskrediet kan sprake zijn wanneer u in een bepaal-
de periode met dubbele lasten zit, omdat het oude huis nog niet is ver-
kocht, terwijl u al in het nieuwe huis woont. Als dat het geval is (ge-
weest) dan komen ook voor aftrek in aanmerking:
* de hypotheekrente,
* verzekeringspremies,
* de gemeentelijke onroerende zaakbelasting (OZB) en
* de onderhoudskosten,
voorzover die op uw oude huis betrekking hebben.
Daar komt dan nog bij, dat u op uw vorige woning mag afschrijven. U
mag dan 15% van het bedrag dat die woning aan huur had kunnen op-
brengen aftrekken. Als het oude huis dus 3 maanden leeg stond, terwijl
het f 800 huur per maand had kunnen opbrengen, dan is die aftrekpost
15%van3xf800isf360.
Nu in verband met de ontwikkeling van de rentestand nogal wat mensen
hun hypotheek oversluiten of dat nog van plan zijn te doen, willen we er
nog op wijzen, dat ook de daarmee verband houdende kosten aftrekbaar
zijn. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de zgn. verlengingsprovisie of het
royement van de hypotheek. Een ook wat u eventueel jaarlijks aan erf-
pacht betaalt kunt u aftrekken.

Deze rubriek wordt verzorgd door:
De Regl, Bloemcndaal & Wiegerinck, Accountants en Belastingadviseurs, Ruur-
Iose\\-eg21, 725i LA Vorden.

dagboekl
Over wat er in

de Vordense bibliotheek te beleven is

Behoefte aan meer
boeken?

Vroeger werd er niet zo precies op ge-
let. Een lener van boeken mag op een
lenerspas drie romans meenemen en
vijf informatieve boeken. Dat is
royaal, maar er zijn mensen die de bi-
bliotheek maar eenmaal in de drie we-
ken kunnen bezoeken en dat aantal te
lenen boeken eigenlijk te krap vinden.
Vooral als meer gezinsleden gebruik
maken van die ene lenerspas en niet
iedereen dezelfde voorkeur heeft voor
genre of schrijvers kan er een tekort
ontstaan, in het bijzonder aan ont-
spanningslectuur (romans).

Zoals gezegd werd er vroeger niet zo
precies op gelet hoeveel boeken er op
één pas geleend werden. Maar er zijn
twee dingen veranderd: het aanschaf-
fen van nieuwe boeken moet helaas
beperkt worden door de bezuiniging-
soperatie, waarvan ook uw biblio-
theek de gevolgen ondervindt. Met
andere woorden: er zijn minder nieu-
we boeken beschikbaar, waar juist
meestal een extra vraag naar is. En -
het tweede punt - de computer regi-
streert nu precies wat men aan boeken
in huis heeft. En geeft, als u boeken
komt lenen, door of er niet te veel
boeken op uw naam staan.
De oplossing van dit probleem is een-
voudig: u kunt meer boeken lenen als
u een extra lenerspas hebt. Dat is geen
luxe, maar eigenlijk een vanzelfspre-
kendheid. Een lenerspas is namelijk
niet bedoeld als gezinspas, maar is
een bewijs dat (alleen) de houd(st)er
van die pas gerechtigd is boeken te le-
nen uit de Openbare Bibliotheek. Na-
tuurlijk wordt die regel niet strikt toe-
gepast, want de hoofdzaak is dat zo-
veel mogelijk inwoners van Vorden
gebruik kunnen maken van de dien-
sten van de bibliotheek. Maar zeker in
een tijd waarin een sober beleid moet
worden gevoerd door bezuinigings-
maatregelen van de overheid, is elke
individuele lener extra welkom. Om
het bedrag hoeft u het niet te laten,
want voor f 32.50 per jaar hebt u zo'n
extra lenerspas. Een pas die er voor
zorgt dat u altijd voldoende romans en
informatieve boeken in huis hebt. Een
pas ook die helpt het tekort dat we dit
jaar moeten opvangen, weer een beet-
je te verkleinen.

Boekanier

FEBRUARI:
S WO V Open Tafel in de Wehme
iedere dag.
16 HVG Vorden, Verstoppers
16 KPO Vierakker op bezoek bij

HVG
16HVGWichmond,de

Bouwmeesters
17 ANBO Vorden, Kegelmiddag in de

Boggelaar
17 Leden-/^^-vergaderingde

Vogel v^pb in het Dorpscentrum
17 Bejaardenkring Dorpscentrum
21 Gezamenlijke leden vergadering

ABTB.GMvLenCBTB
21 Vrouwenclub Medler
21 ANBO ̂ Dtschieten, Goldberg
22 Soos Kr^rcnburg, Carnaval
22 Jaarvergadering HS V „de

Snoekbaars" bij De Herberg
23 Welfare Handwerken, de Wehme
23 Plattelandsvrouwen Vorden,

voorlichtingsavond Verstoppers
24 HVG Wildenborchds. Westerink
24 ANBO Ledenbijeenkomst

Dorpscentrum, diamiddag
28 ANBO Klootschieten, Goldberg

MAART:
S WO V Open Tafel in de Wehme
iedere dag.
3 HVG dorp, Excursie
3 Bejaardenkring Dorpscentrum
4 KPO Vierakker, Wereldgebedsdag
4HVGWichmond,

Wereldgebedsdag
7 Vrouwenclub Medler
7 ANBO Klootschieten vanaf de

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

10 PCOB
14 ANBO Klootschieten vanaf de

Goldberg
15 NC VB-avond over de

Wereldwinkel
15 KPO Vierakker, bloemen-en

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

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

Dorpscentrum
21 ANBO Klootschieten vanaf de

Goldberg
22 Soos Kranenburg, Passiemiddag
22 Plattelandsvrouwen, Excursie

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

Jansen
23 H VGWichmond, middag voor

ouderen
23 Welfare, voorjaarscontactmiddag

Wehme
24 HVGWildenborch,Paaswijding
26 HSV „de Snoekbaars"

Paas(eieren)wedstrijd voor
junioren en senioren

28 ANBO Klootschieten vanaf de
Goldberg

31 Bejaardenkring Dorpscentrum,
Paasmiddag

A.C. van Voskuilen
(Arie)
directeur veevoederbedrijf

• een betere ontsluiting van
het industrieterrein op de
Ruurloseweg is noodzaak.

• streven naar een verkeers-
veilige gemeente.

• particulier initiatief en vrij-
willigerswerk ondersteunen.

Voor een
BRUINE HUIDSKLEUR

komt U naar:

Zonnestudio
COLETA

MOLENWEG 43 - 7251 ED VORDEN
TEL. 05752-1044

Tevens verkoop Alisun
ZONNEHEMELSen
ZONNEBANKEN.

BALKENBRIJ
500 GRAM

3.75
MAANDAG + DINSDAG

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

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt
3 pond voor één tientje

Rundergehakt 1 yo 12,50
Schouderkarbonade 1 yo 7,45

MARKTAANBIEDING UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi
1 kiio 6,25
Erwtensoep
1 liter 3,95

SPECIALITEITEN

Runder
Rollen

4 betalen

Boterhamworst
100 gram 0,98

Casseler Rib
100 gram 1,98

BIEFSTUKWEEKEND

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,85

MESSCHERP - GELDIG DO-VRIJ-ZAT

Haas/Rib-
karbonades
1 kiio 9,95

Magere Runder-
priklapjes

500 gram 7,95

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

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Bii Edah vindt u
alles behalve hoge prijzen.

SLAGERS
GEHAKTBALLEN

4 QQ
8 stuks van 7,98 voor ~iwW

KIPDRUM?TICKS
6,901 kilo van 10,90 voor

VOOR liVV ONTBIJT:

BOERENBRUIN
SESAM
800 GRAM GESNEDEN van 1,99 voor

SLAGERGEHAKT
SNIJVERS 100 gram van 1,69 voor

VERS VAN HET MES:

JONGE KAAS o Qo
1 kilo van 11,50 voor Oi\/O

VERSE RIJSTEVLAAI
5,25DOORSNEDE 27 CM van 6,45 voor

UIT ON/K GROENTE-FRU1TAFDELING:

FRANSE GOLDEN
DELICIOUS

11/2 zak van 3,98 voor

BILDSTAR
AARDAPPELEN

zak a 5 kilo van 2,98 voor

REFORMA
GEROOSTERDE MUESLI

2 QP
• vO

DENKT U ERAAN.

DIT IS DS LAATSTE WEEK VOOR DS
BONNENFOLDER.

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

Tel. 05753-2000



We hadden ons er zo op ver-
heugd, maar onze wens mocht
niet in vervulling gaan.
Volkomen onverwacht is over-
leden ons zoontje en mijn
broertje

BAS

Rita, Bert en Marit Vlogman

Vorden, 12 februari
Brinkerhof 81
7251 WX Vorden

De crematie heeft in besloten
kring plaatsgevonden.

Voor de vele blijken van mede-
leven en belangstelling, zowel
persoonlijk als schriftelijk, die
ik mocht ontvangen tijdens de
ziekte en na het overlijden van
mijn lieve man

Evert-Johan
Kornegoor

betuig ik mijn oprechte dank.

J.M. Kornegoor-ter Maten

februari 1994
Weidemanweg 1
7251 RN Vorden

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8.50 voor 3 gezet-
te regels: elke regel meer f 1.-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling: als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2.50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst: de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

VORDENS TONEEL: 26 fe-
bruari Dorpscentrum 20.00 uur
blijspel 'Eenvoud is ook niet
alles'.

• Nieuw hoedenatelier:
hoeden op maat, ook voor
bruiloften. Openingstijd: 9.00-
12.00 uur. Veldsebosweg 20,
Warnsveld. Tel. 05750-22275/
05750-42844.
• TE KOOP: vouwwagen
Walker doublet 89 Royale, 6
pers., f4.500,-. Tel. 05753-
3418.

• TE KOOP: Hts jumeaux
met 2 goeie matrassen, op-
haalprijs f 125,- en encyclo-
pedie Summa, 20 delen met
atlas f 450,-. Tel. 05735-2758.

• TE KOOP GEVRAAGD: in-
boedels evt. inruil mogelijk.
Tel. 05443-77906 b.g.g. 05443-
76196.
• GEVRAAGD: caravanstal-
ling. Tel. 05752-2663.

• VORDENS TONEEL: 26 fe-
bruari Dorpscentrum 20.00 uur
blijspel 'Eenvoud is ook niet
alles'.

• TE KOOP GEVRAAGD in
of om Vorden: ruime vrijstaan-
de woning met beneden extra
ruimte, een garage en grote
tuin. Tel. 05750-27642.

• TE KOOP: uitstekende stu-
diepiano, bruin, merk Schu-
mann, f 1.650,-. Tel. 05752-
6409.

• TE KOOP: iedere dag verse
scharreleieren. De eieren
kunnen iedere woensdagmid-
dag bezorgd worden. H.J.
Boersbroek, Brandenborch-
weg 6. Tel. 05752-6604.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

M.Aartsen-den Harder
(nl3) hutsvrouw/wethouder

• milieubewust gedrag wordt
beloond via lagere heffing.

• het CDA staat voor voorzie-
ningen als bieb, dorpsóen-
trum, sportaccommodaties,
zwembad en Ludgerusge-
l l i i l | w

doel van milieubeleid: aarde
voor volgende generaties
leefbaar houden.

In plaats van kaarten

Vrijdag 25 februari hoopt

Hendrik Zweverink

70 jaar te worden.

Ik hoop dit te vieren op zaterdag 26
februari samen met familie, buren,
vrienden en bekenden.
Wie mij wil feliciteren is welkom op
de receptie van 19.30 tot 23.00 uur
in zaal De Herberg, Dorpsstraat te
Vorden.

Joostinkweg 8, 7251 HK Vorden

40-jarig jubileum

'S. V, De Wildenborch'

Op zaterdag 26 februari 1994 hoopt
onze schietvereniging haar 40-jarig
jubileum.

Wij willen dit niet ongemerkt voorbij
laten gaan en hopen u dan ook
tijdens de receptie van 14.00 tot
15.30 uur te mogen begroeten in
Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te
Vorden.

Bestuur 'S. V. De Wildenborch'

Op 8 februari is van ons heengegaan mijn harte-
lijke levensvriend, onze lieve vader, schoonva-
der, grootvader, overgrootvader en oom Henk

Dr Heinrich Thate

19 juli 1903
Den Bramel, Vorden

8 februari 1994
Den Bramel, Vorden

Sedert 29 februari 1976 weduwnaar van Tony
Hirschig.

Vorden : S.W. van den Berg van
Saparoea-de Joncheere

Mallorca : T. Blom-Thate
N.S. Blom

Rotterdam : J. Jeekel-Thate
J. Jeekel

Toronto : J.P. Thate
Annick, Karine, Frédéric

New York : Caroline Terwisscha van
Scheltinga-Blom
Auke Terwisscha van
Scheltinga
Andrea

Amsterdam : Marise Blom
Amsterdam: Robert Jan Jeekel

Pauline van Dijk
Delft: Pieter Jeekel

Amsterdam : Paul Jeekel
Amsterdam : J.L. van den Berg van

Saparoea
E.E.S. van den Berg van
Saparoea-Volkers
Henriëtte, Robert

Hattem : J.P.M. Nollen-van den Berg
van Saparoea
F.G.M.A. Nollen
Fleur, Valérie

Hilversum : J.R. van den Berg van
Saparoea
M.E.l. van den Berg van
Saparoea-Laan
Hester, Victoria, Wendeline

Hilversum : H.H.C, den Hollander-van
den Berg van Saparoea
D.L den Hollander
Barbara, Dirk

Den Bramel
Almenseweg 47, 7251 HN Vorden

De crematie heeft plaatsgevonden in het
crematorium te Dieren op zaterdag 12 februari.

Heden werd uit onze familiekring weggenomen
onze lieve schoonzuster en tante

Aaltje Groot Jebbink-Memelink
ECHTGENOTE VAN JOH. GROOT JEBBINK

Vorden : H.B. Groot Jebbink-Groot Jebbink
Ruurlo : G. Groot Jebbink-Hulshof

Neven en nichten

Vorden, 10 februari 1994

Met ontroering delen wij het overlijden mee van
ons geliefd en trouw medelid

A. Groot Jebbink-Memelink

'Hetzij wij leven, hetzij wij sterven,
wij zijn des Heren.' (ROM. 14:8)

H.V.G. Linde.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
mij heeft betekend, deel ik u mede dat rustig is
ingeslapen mijn lieve vrouw

Aaltjen Groot Jebbink-Memelink

op de leeftijd van 80 jaar.

Joh. Groot Jebbink

10 februari 1994
'De Bijvanck', Lindeseweg 18, 7251 NS Vorden

De begrafenis heeft plaatsgevonden dinsdag 15
februari op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den.

Tot onze droefheid is in de leeftijd van 80 jaar op
10 februari 1994 overleden mijn lieve zus en
onze tante

Aaltjen Groot Jebbink-Memelink

Vorden : M. Koning-Memelink
Groningen : Friedy en Harry

Noord Scharwoude : Ans en Laurens

Vorden, februari 1994

Met leedwezen namen we kennis van het over-
lijden van ons geachte lid

Mevr. A. Groot Jebbink-Memelink

op de leeftijd van 80 jaar.

Bestuur en leden Nederlandse Bond van
Plattelandsvrouwen, af d. Vorden.

Vorden, 10 februari 1994

Vol vertrouwen in de toekomst is plotseling uit
ons midden weggenomen mijn lieve vrouw,
onze mama, dochter, schoondochter, zus,
schoonzus en tante

RIEËT MEIJER-BEKMAN

Hengelo (Gld.) :

Vorden :

Hengelo (Gld.) :
Vorden :

Vorden :
Hoofddorp :

Hengelo (Gld.) :

Hummelo :
Zutphen :

Hans Meijer
Sanne en Vera
Berend en Diny Bekman-
Koers
Chris en let Meijer
Emmy en René
Hester
Mannes
Annelies en Herbert
Jozef en Gerrie Meijer
Anouken Jos
Leo en Andrea
Robert en Petra

Nieuw!
'Wereldbolletje'

een heerlijke meergranenbol
met havervlokken, rijstvlokken,

lijnzaad, zonnepitten en rozijnen

Een deel van de opbrengst van
dit brood komt ten goede aan de

wederopbouw van Eritrea.

Verkrijgbaar bij:

Voor gezonde en verse brood- en
gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22
Vorden-Tel. 1877

Wie gaat er mee naar
de Westfriese Flora

van 18 tot 27 februari?
Bij voldoende deelname.

Busgrootte: 9,20,40, 50, 54,
58 en 63 personen.

HAVI Reizen

J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14-Voorst

Tel. 05758-1334

Elly Teeuwen
Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

Jonge Komijnekaas
500 gram _4.95
Oude Delicateurkaas snijbaar
500 gram 7.95

LOO Ligt 20+ trappistenkaas
100 gram 1.98

Chandamour snijcamenbert

100 gram 1.79

Paté
BOEREN - CHAMPIGNONS - PEPER of TUINKRUIDEN

lOOgram 1.79

Choco Acapulcamix
250 gram 3.95
Kingsize Pinda's vers gebrand
250 gram l . 75

ALLEEN
MAANDAG - DINSDAG - WOENSDAG:

Jong Belegen Kaas
l kilo 9.98

Wat deze gemeente
nodig heeft.

Bert Brandenbarg

Een veel gehoorde klacht bij
aanvragen van vergunningen
is:
'Het kan niet, tenzij...'
Ik vind, dat het andersom
moet:
'Het kan wel, tenzij...'

Wol deze
gemeente
nodig
heeft.

7255 BV Hengelo (Gld.), 16 februari 1994
Vordenseweg 23

De rouwdienst zal plaatsvinden op maandag 21
februari 1994 om 11.30 uur in de Nederlands
Hervormde Kerk in Hengelo (Gld.). Aansluitend
zal om 13.30 uur de crematie plaatsvinden in het
crematorium Slangenburgh te Doetinchem.

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

v0iï

KEUR
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

Vanaf 1 7 februari
THEMADAGAANBIEDINGEN in de winkels.

LET OP DE BORDEN!
AANBIEDINGEN GELDIG donderdag 17 - vrijdag 18 - zaterdag 19 februari

OVERHEERLIJKE MOOIE MALSE

EIGENGEMAAKTE

LEVERWORST
100 gram Ujv/O

KEURKOOPJE ALLEEN OP DONDERDAG 11 FEBRUARI:

4 TARTAARTJES
voor 5,-

Voor 24 februari:
MAGERE RUNDERLAPPEN

SPECIAL

OLYMPISCHE
SCHNITZEL

100 gram l .

VLEESWAREN
SPECIAL:

NOORSE
KRUIDEN-
ROLLADE

100 gram l .95

KEURSLAGER

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

WITLOF
KLASSE l

PER KILO 2,50

MINEOLA'S

2,507 STUKS

MAANDAG
21 FEBR.:

PANKLARE
Hutspot

500 gram 1 fcO

DINSDAG
22 FEBR.:

PANKLARE
Stoof-
schotel

500 gram ZO U

WOENSDAG
23 FEBR.:

PANKLARE
Koolraap

500 gram 1 fcO

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

ROYAAL GEVULDE

MUESLIBOLLEN

NU VAN 3,95 VOOR 3,50

NU VAN 6,50 VOOR

OLYMPISCHE
BROODJES

gevuld met ham, kaas, uien en kruiden

NU VOOR 1,45

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



MAANDAG 21 FEBRUAR11994

RESTAURANT EN ZAAL
DE HERBERG VORDEN
ZAAL OPEN 19.00 UUR
AANVANG SHOW 19.30 UUR

BWIIDS
SHOW Kaarten:

Voorverkoop a f 10,-
Aandezaalaf 12,50

Er worden 2 konsumpties en diverse hapjes aangeboden.
Voorverkoop: Covers Bruidsmode, Zutphen

Zaal De Herberg, Vorden

DEELNEMERS:

RESTAURANT EN ZAAL 'DE HERBERG'

WALLE TEMPELMAN

VAKFOTOGRAFIE HANS TEMMINK

GESCHENKENHUIS BARENDSEN, SERVIEZEN

GUUSTA BRUGGERT HUIDVERZORGING

BRUIDSMODE COVERS

De gelegenheid om alles te zien en te regelen voor je trouwen gaat. Van bruidsboeket tot
trouwring en van bruidstaart tot bruidsjurk. Ook de moeite waard voor ouders en schoonouders!

SCHURINK T WINKELTJE IN BROOD EN BANKET

BLOEMBINDERIJ KWEKERIJ KETTELERIJ

JUWELIER-OPTICIEN SIEMERINK

DRUKKERIJ WEEVERS

JIM HEERSINK HAARMODE

TAXIBEDRIJF v/h TRAGTER, A. KLEIN BRINKE

INDOOR SPORT VORDEN

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

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

Squash Centrum
V O R D É N

7251 js vorden
Tel. 05752-1

Geldig f/m 30 juni 1994.

****

*HALLE*
IZATV 19 FEBRUARI

MONTE-CARLO
KABAAL

PROVIMI
BIGGEVOEDERPROGRAMMA

PROVISPËEN
SPEENVOEDER

hog e yperopname,
snelle aanvangsgroei

Verkrijgbaar bij:
HENK BERKELAAR

Speciaal voeders

Wiphmond

Tel.: 05754-1748

Tijd van Maaien nadert

HANDMAAII
MOTORMAAII

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

Idrninistratiel
Voorkom

teleurstellingen^

Laat uw administratie en belastingaangifte
verzorgen dooreen deskundige!

V V ij zijn een kantoor met ruim 40 jaar ervaring,
gespecialiseerd in de dienstverlening voor het midden- en kleinbedrijf,

de agrarische sector en particulieren.

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

Administratie- en Belastingadvieskantoor

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

verhuur
verkoop
onderhoud
Tevens verhuren wij
sneeuwkettingen. ^

O C H E M
& Zulphenseweg 2 Lochern 05730-54189

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HEftSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

Stickers

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

UNIY& Hl -RAMPS
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER

VOOR MEER INFO: TEL. 08343-1232

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Vakkundig onderhoud is de basis voor een goed funktione-
ren van alle machines en apparatuur. Het verhoogt het
rendement en dient de veiligheid. Onze monteurs zijn
gespecialiseerd in het onderhouden en inspekteren van
fabrieksmachines. Degelijk vakwerk, ervaring en een goede
kennis van zaken zorgen ervoor dat de zaak gesmeerd
blijft lopen.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
l Baakseweg 11 WICHMOND 05754 • 1755 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 18383

• Haaksbergseweg 21 EIBERGEN 05454 .76026

accountants, belastingadviseurs

ThJ. SLOOT B.V.

Accountants en belastingadviseurs

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

Voor het verzorgen van uw

BELASTINGAANGIFTE 1993

kunt u naast de kantooruren ook bij ons terecht op één

van de volgende DINSDAGAVONDEN 22 februari, l

maart, 8 maart, 15 maart en 22 maart.

Ons kantoor is daartoe geopend van 18.00 tot 20.00

uur.

Desgewenst is het ook mogelijk dat wij op afspraak bij

u thuis de aangifte komen verzorgen.

Tramstraat 4 - 7255 XB Hengelo Gld.

Tel. 05753-1391 - Fax 05753-2734

BANDEN - ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

APK keuren klaar, terwijl U wacht

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

NISSAN

HENGELO G.
SPORTIEVE AUTO'S
Nissan 100 NX 1.6 SLX+ 1992 33.500,-
Nissan Sunny 1.6i GT, 3-drs., 1991 19.750,-
Volvo 440 1.7 injectie, 1991 26.950,-
Audi 80 1.8 S, 1991 30.950,-
BMW 316i, 1990 25.950,-
Citroen1.6TGi.1990 17.850,-
Ford Escort XR3i, 1989 17.950,-

NISSAN MICRA
Nissan Micra 1.0 DX 3-drs., 1987 8.750,-
Nissan Micra 1.0 DX 3-drs., 1988 10.950,-
Nissan Micra Trend 3-drs., 1988 10.250,-
Nissan Micra 1.2 LX, 3-drs., 1989 14.250,-
Nissan Micra 1.0 L, 3-drs., 1990 12.950,-
Nissan Micra 1.2 SL, 3-drs., 1990 14.950,-
Nissan Micra 1.2 LX, 3-drs., 1991 15.950,-
Nissan Micra 1.2 March, 3-drs., 1992 18.250,-

NISSAN MICRA DEMONSTRATIE-AUTO'S
Nissan Micra 1.0 L, 3-drs., 1993 20.950,-
Nissan Micra Tango 75,3-drs., 1993 22.950,-
Nissan Micra 1.0 LX, 5-drs., 1993 23.950,-

NISSAN SUNNY
Nissan Sunny 1.3 SLX, 3-drs., 1988 12.950,-
Nissan Sunny 1.4 LX, 3-drs., 1989 15.500,-
Nissan Sunny 1.3 Trend, 3-drs., 1989 15.950,-
Nissan Sunny 1.4 SLX, 3-drs., 1990 17.950,-
Nissan Sunny 1.6 SLX, 3-drs., 1990 18.250,-
Nissan Sunny 1.6 GT, 3-drs., 1991 19.750,-
Nissan Sunny 1.4 LX, 3-drs., 1991 21.250,-
Nissan Sunny 1.3 LX, 4-drs., 1987 10.950,-
Nissan Sunny 1.3 Trend, 4-drs., 1989 16.500,-
Nissan Sunny 1.6i GT, 4-drs., 1990 18.950,-
Nissan Sunny 1.6 Sat II, 4-drs., 1991 19.750,-
Nissan Sunny 1.4 LX, 4-drs., 1991 22.500,-
Nissan Sunny 1.4 LX, 5-drs., 1991 21.500,-
Nissan Sunny 1.4 LX, 5-drs., 1992 25.950,-
Nissan Sunny 1.4 LX, 5-drs., 1992 26.950,-

Ik sta in de showroom bij J os Herwers. Ik ben pas

twee jaar oud en altijd erg zuinig op mezelf geweest.

Ik ben eerlijk en betrouwbaar -vraag maar aan m 'n

vorige baas- en zoek een nieuwe baas met rijbewijs

(m/v). Referenties kunt

u verkrijgen bij

Jos Herwers in

Hengelo G. en

in Zutphen.

JOS HERWERS
HENGELO G. / ZUTPHEN

S E R V I C E O P Z ' N H E R W E R S

HENGELO G.
NISSAN BLUEBIRD EN STANZA
Nissan Bluebird 2.0 LX, 5-drs., 1986 8.500,-
Nissan Bluebird 1.6 LX, 4-drs., 1990 18.500,-
Nissan Bluebird 2.0 LX, 5-drs., 1988 12.950,-
Nissan Stanza 1.8,5-drs., 1985 7.850,-
NISSAN PRIMERA
Primera 1.6 L, 4-drs., 1991 21.950,-
Primera 1.6 LX, 4-drs., 1991 24.500,-
Primera 2.0 LX, 4KJrs„ 1991 26.950,-
Primera 1.6 LX, SxJrs., 1991 24.650,-
Primera 2.0 LX, 5-drs., 1991 25.950,-
VREEMDE MERKEN
Citroen BXCannes, 4-drs., 1991 17.500,-
Fiat Uno 60S, 3-drs., 1986 7.850,-
Hyundai Excel, 4-drs., 1991 18.950,-
Hyundai Pony GS, 3-drs., 1990 16.950,-
Subaru 1.3 STD, 4-drs., 1985 5.250,-
Peugeot 309,3-drs., 1989 12.950,-
Opel Kadett GL, 4-drs., 1986 8.750,-
Opel Kadert 1.6,5-drs., 1991 22.950,-
Opel Kadett 1.6 Wagon, 1987 8.750,-
Subaru Justy 1.2 II, 3-drs., 1990 14.950,-
Toyota Corolla SXL, 5-drs., 1986 9.500,-
Volvo 340 DL, 4-drs., 1988 12.950,-
VW Jetta 1.3,4-drs., 1990 20.50p,-
DIESEL OF LPG
Nissan Bluebird 2.0 LX, 5-drs., 1988, LPG 12.950,-
Nissan Sunny 2.0 LX VAN, 3-drs., 1992, diesel .. 18.950,-
Nissan Sunny 1.7 SLX, 4-drs., 1988, diesel 11.500,-
Nissan Primera 2.0 LX, 4-drs., 1992, diesel 29.500,-
Nissan Primera 1.6 LX, 4-drs„ 1990, LPG 21.500,-
Nissan Florida 1.6,4-drs., 1987, LPG 10.500,-
Opel Vectra 1.6i, 1990, LPG 21.250,-
AUTOMATEN
Toyota Corolla LB, 1983 4.750,-
LanciaYIO, 1991 16.250,-
VWGolf 1.6,1990 20.950,-
Nissan 100 NX SLX, 1992 32.950,-

HUMMELOSEWEG 10, HENGELO G., 05753-2244 / DE STOVEN 25, ZUTPHEN, 05750-22522
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Krijgt Vorden dan toch nog een bungalowpark ?

'Hot item' tijdens forumavond politieke
partijen
In het begin van de jaren tachtig was er ooit sprake dat er in de gemeente
Vorden een bungalowpark aangelegd zou worden met daarin centraal het
zwembad. Op gegeven moment haakte de pro jektontwikkelaar af aange-
zien er teveel haken en ogen waren met betrekking tot onteigening van
gronden etc. Politiek Vorden was toen verbijsterd, want de raad van Vor-
den had menig centje gespendeerd naar haalbaarheidsonderzoeken e.d.
Dus achteraf allemaal weggegooid geld.

Dinsdagavond in Hotel Bakker tij-
dens een forum-discussieavond met
de plaatselijke politiek, georganiseerd
door de Vordense Ondernemers Vere-
niging V.O.V. en de Industriële Kring
was het bungalowpark plotseling op-
nieuw een 'hot item'.
Voor insiders blijkbaar niet, want er
blijken projektontwikkelaars te zijn
die wel brood zien in een dergelijk
park in Vorden. De fraktievoorzitter
van de VVD de heer Brandenbarg gaf
de 'voorzet'. Bij het ontvouwen van
het VVD verkiezingsprogramma
merkte hij op dat een cnqueteonder-
zoek onder de bewoners van Vorden
heeft uitgewezen dat 96 procent van
de Vordense bevolking te kennen
heeft gegeven dat het zwembad open
moet blijven. 'Allemaal goed en wel
maar het moet natuurlijk wel betaal-
baar blijven. Momenteel hangt het
zwembad als een molensteen om de
nek van de gemeente. Het zwembad
moet een breder draagvlak krijgen.
Dus zijn wij voorstander daar in de
omgeving een bungalowpark te creë-
ren van plm. 300 bungalows', aldus de
heef Brandenbarg. Hij had berekend
dat een dergelijk park de Vordense
ondernemers een omzet gaal opleve-
ren van 1,8 miljoen gulden. 'Voor de
gemeente betekent dat bovendien
meer inkomsten uit de onroerend-
goedbclasting (tegenwoordig OZB
genoemd) en meer inkomsten uit toe-
ristenbelasting. Het mes snijdt dus
aan twee kanten', aldus de heer Bran-
denbarg.
Zijn collega de heer Boers van het
CDA meldde de interesse van projek-
tontwikkelaars en stelde dat het CDA
zich ook wel in een bungalowpark

kan vinden, mits aan een aantal rand-
voorwaarden wordt voldaan. Zijn op-
merking 'als een bungalowpark meer
'bedrijvigheid' oplevert zijn we voor',
zegt voldoende over het standpunt
van het CDA.
Mevrouw Horsting van de P.v.d.A.
was niet direkt van de noodzaak van
een bungalowpark overtuigd. 'Laten
we alles eerst maar eens gedegen af-
wegen', zo konkludeerde zij.
De heer Bakker, lijsttrekker van D'66
bij de komende gemeenteraadsver-
kiezingen, had duidelijk een ander
standpunt. 'Beslist geen grootschali-
ge campings en parken in Vorden1, al-
dus onderschreef hij het verkiezing-
sprogramma van zijn partij.
'We moeten met beide benen op de
grond blijven staan. Drie honderd
bungalows betekent dat er continue
zo'n 1200 mensen meer verblijven in
Vorden. 'Hoe gaat dat met de
verkeerstoename. Kan onze politie
dat er wel bij hebben. Wat gaat het al-
lemaal kosten? Uit het oogpunt van de
infrastruktuur is een dergelijk plan
niet haalbaar zo sprak Bakker.

'We missen een veldwachter
op de fiets'
'Wij missen een veldwachter als een
soort Bromsnor op de fiets', zo formu-
leerde één der aanwezigen uit de zaal
toen het onderwerp politie aan de orde
kwam. Ook een 'beladen onderwerp'.
Alle eventuele toekomstige raadsle-
den achter de forumtafel waren hun
unaniem met elkaar eens dat het een
slechte zaak is dat er steeds minder
politie is.

'Toch zullen we daar zelf wat aan
moeten doen. B.v. overeenkomsten
treffen met de regio-politie. Vooral op
de zaterdagnacht om het vandalisme
tegen te gaan', zo zei Brandenbarg
VVD. Vanuit de zaal werd gewezen
op de overlast die de nachtelijke Dis-
co-bus vanuit Groenlo veroorzaakt.
'Dan komen ze in groepen van 15-20
man uit de bus, er worden mensen ge-
molesteerd, er worden vernielingen
aangericht. Ik heb vele malen ge-
klaagd, de politie komt niet. Bel je de
burgemeester dan krijgt je als ant-
woord 'ik denk niet dat het zo erg is',
aldus Bloemist Elbrink.
VVD'er de heer Pelgrum wenste de
schuldvraag niet op de schouders van
de plaatselijke politie te leggen. 'We
moeten deze klachten richting 'hoge-
re'politiek doorspelen. Alleen los je
het in Vorden ook niet op', zo vond hij.

Noordelijke ontsluiting
industrieterrein of noordelijke
rondweg?
Deze avond werd er tevens uitgebreid
gediscussieerd over het industrieter-
rein en hoe moet Vorden daarmee ver-
der. D'66 is op voorhand geen voors-
tander van nieuw te ontwikkelen in-
dustrieterrein binnen de eigen ge-
meentegrenzen. De heer Voortman
lijsttrekker van de P.v.d.A. merkte op
dat het industrieterrein 'Werkveld'in
1997 vol is. Volgens hem moet er dan
een nieuw bedrijfsterrein aangelegd
worden, gelegen aan de andere kant
van de Kerkhoflaan. Gezien de toena-
me vanhet verkeer, zei Voortman dat
er zicr^Bt groot milieuprobleem kan
gaan voordoen. 'Wij zullen moeten
nadenken hoe het straks gaat met de
verkeerscirculatie. Het industrieter-
rein zal beter ontsloten moeten wor-
den. Wariuinnen niet volstaan met het-
geen \J^pot nu toe gedaan hebben.
Wellicht zullen we het verkeer via de
noordzijde van het industrieterrein

moeten omleiden', aldus suggereerde
Voortman.

VVD'er de heer Brandenbarg is van
mening dat er adequaat gehandeld
moeten worden. 'De ontwikkeling
van het industrieterrein moeten we di-
rekt ter hand nemen. We moeten op-
passen dat er geen Vordense bedrijven
naar elders vertrekken', zo zei hij.
Wethouder mevrouw Aartsen (CDA)
was van mening dat wat betreft de on-
tsluiting van het industrieterrein er
eerst een studie gedaan moet worden
naar wat de beste ontsluiting is. 'Al
moeten we niet vergeten dat de pro-
vincie een belangrijke faktor in dit
spel is', aldus mevrouw Aartsen.

Te kort aan woningen
De heer Brandenbarg merkte nog op
dat inherent aan de problematiek van
het industrieterrein, het bovendien
van groot belang is dat er sneller wo-
ningbouwplannen gerealiseerd moe-
ten worden. Hij nam Ruurlo als voor-
beeld waar blijkbaar meer gebouwd
wordt dan in Vorden en waar mensen
van buiten Ruurlo gemakkelijk een
woning kunnen krijgen. Wethouder
Voortman wees er in dit verband op
dat Vorden tot dusver specifiek heeft
gekozen voor woningen voor oude-
ren.
'De komende jaren hopen we ook
meer voor jongeren te kunnen bouw-
en', zo sprak h ij.
En dat laatste werd van harte onder-
schreven door mevrouw Sueters,
voorzitter van de V.O.V. die zei dat
wil je Vorden leefbaar ht^L-n er inde-
rdaad meer woningen nHRen komen
voor jongeren.

De heer Geitenbeek van Omroep Gel-
derland toonde zich de^^vond een
waardig gespreksleider^Jzorgde hij
er mede voor dat een ieder zijn zegje
kon doen.

Klein Brinke, nieuwe sponsor voor
Dash-team

M

L.R. en P.C.
De Graafschap
Bij de op zaterdag 12 februari in Bar-
chem gehouden indoor-springwed-
strijden, behaalde Martine Rutting
met Erasmus de 4e plaats in de klasse
L. Door haar eerder behaalde resulta-
ten wordt zij bovendien afgevaardigd
naarde Gelderse Kampioenschappen.
Voor de eerste maal vaardigt de verc
niging in alle klassen amazone naar
deze kampioenschappen:
Naar de indoor-dressuur pony's in
Nijkerk: Heidi Vruggink metDanny;
het indoorspringen pony's in Dron-
ten: Ilse Winkel met Funny Boy;
de indoor-dressuur paarden in Koot-
wijkerbroek: Lilian Cuppers met Ho-
rinoco Flow;
indoor-springen paarden in Apel-
doorn: Martine Rutting met Erasmus.

Openbare
bibliotheek

FOTO: DASH

Het vierde hcrcnteam van de volleybalvereniging Dash werd onlangs in nieuwe shirts gestoken door Auto- Rijwiel- en
Taxibedrijf Klein Brinke uit Vorden. Tevens overhandigde dhr. Klein Brinke is gevestigd aan de Zutphenseweg in Vor-
den. Men kan daar terecht voor alle merken auto's zowel nieuw als tweedehands. Tevens is hij gespecialiseerd in taxi- en
grocpsvcrvoer. Ook voorde sportieve tweewielergebruikers heeft hij alles in huis.
Het v icrdc team van Dash is zeer vereerd met de nieuwe sponsor.

Op tic foto de teamleden met hit n nieuwe sponsor, van links naar rechts: staand; Jan Klein Lenderink, Erik Ree/huis,
Henk Aalderink, Reinier Klein Brinke, Jo Klein Brinke en Appie Klein Brinke. Zitten; Erik Klein Haneveld, Christiaan
Brinkhorst, Harry Kortstee en Henk Mcnkveld.

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

Bertus Aafjes: Morgen bloeien de
abrikozen, Auto Jaarboek 1994, H.
Bakker: Tuinvijvers/ aanleg/verzor-
ging/beplanting, G.J.M. Bartelink:
De bloeiende woestijn, Orson Scott
Card: Schimmenspel, Aidan Cham-
bers: De tolbrug, Carl H. Delacato:
De volstrekt vreemde; het begrijpen
van het autistische kind, J. Duijndam:
100 Vragen over basisvorming,
Christine Marion Fraser: Rhanna, Ju-
lius de Goede: Wenskaarten kalligra-
feren, Charlotte H.: Cirkel van ge-
weld; traumabehandeling en psychia-
trie, Marcy Heidish: Heksenjacht,
Stephen Hunter: Dood in het vizier,
Lieve Joris: De poorten van Damas-
cus, Jonathan Kellerman: Duivels-
dans, A. Martens: Nieuwe gids voor
school en beroep, Monte Merrick:
Huis met een geheim, Pierre Rey: De
rus, Leonard Lee Rue: Roofvogels,
Dyan Sheldon: De laatste vrijgezel,
Susy Smith: Tafeldecoraties, Lize
Stilma: Omgaan met multiple sclero-
se, Peter Ustinov: De verliezer

Bi'j ons
in d'n Achterhook
Tj konnen mien vandage dat spiegel boaven de wastaofel wel 's ophan-
gen, wat anders kö'j met die koldugheid toch neet anvangen'. Toon was
net weer un betjen an 't bi'jkommen van de koldugheid die hee vanmar-
gen al eleen had. Was ok wel zo gloepens kold ewes. De leiding bi'j de
hoender had vanmargen vaste ezettn, hee had t'r gistermeddag nog wel
wat stro en duuke ummehen ewonnen maor met die wind had e d'r zich
toch op vekekken. Met un paar kettels kokkend water had e de leiding
weer los ekregen. Daornao had e d'r wel zovölle ummehen ewonnen dat
ze now wel neet weer zolln bevriezn. Maor met al die klungelden'je zol
e 't t'r zelf haos ankriegen. De eier zolln met dit weer ok wel gauw min-
der woddn, dat hei'j altied, met grote hette en grote kelde gingen de
hoender trugge in de leg.

Too hee un paar grote kommen koffie achter 't vesjen hadde, ging e 't
gereedschap maor 's bi'j mekare zuukn. Hee zol de zin van Riek maor 's
doen vandage, 't Was per slot van 't liedjen ok nog Valentijnsdag. Een
dag van de moderne tied die vol moderne fratsen zat, mekare geld uut de
tesse kloppn. Volgens Toon ko'j maor better 't hele jaor deur andach veur
ow medemens hemmen, dan ha'j gin Valentijnsdag neudug.

Waor zol e trouwens Riek nog bli'j met maakn, zee had van alle pröttel
zat en a'j met dit weer bloemen haaln waarn ze al bevroorn veur d'r met
in huus waarn, dus dat spiegel maor ophangen.

Naodat Riek um had ewezen waor 't spiegel mos hangen, precies in 't
midden boaven de wastaofel, begon Toon de muure te bewarken. Met
zien ni'je accuboor, un kedootjen van de kinder met sinterklaos, had dat
niks te beteikenen. Hee had nog maor net un paar centimeter eboord too
hee opens niks meer zaog. Van veraltereerdheid veel um de bore uut de
hande op de tene. 't Duurn effen veur e deur had dat e de waterleiding
eraakt hadde. Met de vingers prebeern e 't gat too te drukken en onder-
wiel Riek met volle gereer kundug van 't ongemak te maakn. Maor die
was an 't stofzuugn en heurn dus niks. Dan mos de slaopkamer maor vol
water spuitn. Hee leep wat e loopn kon umme bi'j de hoofkrane in 't
keldergat te kommen. Too um dat nog wondergauw was elukt, kon e de
schaa oaverzien. Slim zo nat at 't beddegoed was, maor met die harde
wind en de zunne zol 't nog wel weer dreuge te kriegn wean.

Wieters was de loodgieter al gauw bi'j de voore naodat e die ebeld had-
de. En Riek? Die zei allene maor: 'Zukke doe-het-zelvers as Toon bunt
t'r neet zovölle bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

Gaat uw nieuwe
keuken ƒ 25O09- of
ƒ25 - kosten?

HCI
Kruisbergseweg 13, Hengelo (G), \/

tel. 05753-8181.

ACTIE
'ZUINIG
STOKEN'

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

Tabel voor de week van: maandag
7 febr. t/m zondag 13 febr. 1994.

Bij een
jaar-
verbruik
van:

800 m3

1000 m3

1200 m3

1400 m3

1600 m3

1800 m3

2000 m3

2200 m3

2400 m3

2600 m3

2800 m3

3000 m3

3300 m3

3600 m3

3900 m3

4200 m3

4500 m3

5000 m3

5500 m3

6000 m3

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

30 m3

37 m3

44 m3

52 m3

59 m3

67 m3

74 m3

81 m3

89 m3

96 m3

104 m3

111 m3

122 m3

133 m3

144 m3

156 m3

167 m3

185 m3

204 m3

222 m3

401 m3

502 m3

601 m3

701 m3

805 m3

902 m3

1002 m3

1102 m3

1203 m3

1303 m3

1405 m3

1505 m3

1653 m3

1805 m3

1954 m3

2107 m3

2257 m3

2506 m3

2758 m3

3006 m3

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

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

: 05457 - 7 44 44
: 08340 2 65 51
: 05430 - 1 22 12
:08360 2 39 47
: 05750 - 4 24 24

zetwerk

niet alleen tekst verwerken
maar tekst en beeld (foto's, logo's)

vormgeven tot een goed
en 'mooi' geheel

dat gezien mag worden.

drukwerk

ook wij kunnen copieëren
maar daarnaast hebben wij

drukpersen staan voor hetgeen
kwaliteit moet zijn.

de mogelijkheden in
drukkleuren en papiersoorten
zullen u versteld doen staan.

afwerking

vergaren, lijmen tot bloks,
hechten, vouwen, inbinden.

allemaal mogelijkheden die we
voor u in huis hebben om

het drukwerk 'af te maken.

lid Koninklijk
XVrluMid van
(iralischc
Ondernemingen

DRUKKERIJ
WEEVERS

meer dan alleen drukker
van geboorte- en trouwkaarten



Carnaval koud, maar wel
gezellig
De Deurdreajers hebben het afgelo-
pen weekend gemerkt hoe venijnig
Koning Winter tekeer kan gaan.
Zaterdagmiddag werd nl. in Zut-
phen aan een optocht meegedaan,
hetgeen nu niet bepaald een pretje
was. Ook zondagmiddag tijdens de
kinderoptocht, waarvoor een rede-
lijke belangstelling bestond, was
het verre van aangenaam. Voor de
echte carnavalvierders evenwel
geen probleem. 'Koud maar wel ge-
zellig' zo was de mening van de
deelnemers.

In residentie 'De Herberg'was het ge-
zellig toeven. Zaterdagavond tijdens
het openingsbal was er een leuke act
van de Raad van Elf die de levensloop
van Prins Peter uitbeeldde.
Sabine Weeland en Lutte Harmsen

werden onderscheiden met de zgn.
FEN. Riek Otten ontving zelfs de
Euro FEN, een onderscheiding die
eens in de drie jaar wordt uitgereikt.
Genoemd drietal ontving de onder-
scheiding voor hun verdiensten voor
'De Deurdreajers'.
Maandagmorgen vond er in 'De Her-
berg' het traditionele pyjama-ontbijt
plaats, terwijl er 's avonds met m.m.v.
de 'Perfekt Showband' het Rosen-
montagbal werd gehouden met bo-
venal veel jeugd. Dinsdagmiddag was
er het bejaardencarnaval, terwijl het
carnavalsfeest werd besloten met het
verbranden van de pop en haring hap-
pen. De kinderen die een kaartje heb-
ben terug ontvangen van de ballon-
nenwedstrijd kunnen deze inleveren
bij de familie Helmink aan het Hoge
55 in Vorden.

Nieuw bestuur
Tijdens de jaarvergadering van Jong
Gelre die onlangs werd gehouden
hebben een paar bestuursleden zich
niet herkiesbaar gesteld waardoor de
taken binnen het bestuur werden
herverdeeld.
Inmiddels ziet het bestuur van Jong
Gelre er als volgt uit: Erna ten Pas,
voorzitter; Freddy Dijkman, tweede
voorzitter; Herbert Hulstijn, sekreta-
ris; Gerard Harmsen, penningmeester
en de leden Bert Eggink, Ingrid Huur-
neman en Wendy Zievrink.

Voorlichtings- en
discussie-avond
Doonderdag 24 februari wordt in het
Dorpscentrum een voorlichtings- en
discussie-avond georganiseerd door
de 'krakers' van de Wientjesvoort.
Inleiding over de situatie in en om het
gekraakte landhuis.

Openbare
Hafa-examens
In de maand februari van elk jaar or-
ganiseert de Muziekschool Regio
Zutphen de landelijk erkende exa-
mens voor leden van Harmonie- en
Fanfare-verenigingen.
Deze examens, die van niveau A t/m
D lopen, zullen deze keer worden ge-
houden op 24 en 25 februari in het
hoofdgebouw te Zutphen (Hanzehof)
en de dependance te Lochem (Geref.
Kerk). Drie kandidaten zullen boven-
dien op zaterdag 26 februari in het
Dorpscentrum te Vorden in een open-
bare concertvorm hun C-examen af-
leggen. Het zijn Greetje Kale en Rudy
Beernink (klarinet) van Sursum Cor-
da Vorden.
De kandidaten zullen een aantal stuk-
ken uit de muziekliteratuur voordra-
gen begeleid door spinet, piano en
strijkcrsensemble. Belangstellenden
zijn van harte welkom om dit (gratis
toegankelijk) examenconcert bij te
wonen.

AJK avond
De A.J.K. van Jong Gelre organiseert
dinsdagavond 22 februari een bijeen-
komst in het Dorpscentrum.
De avond wordt verzorgd door de
heer Nuenen, werkzaam bij de Heide-
mij in Deventer. Hij zal het één en an-
der vertellen over het landelijk en pro-
vinciaal beleid m.b.t. het landschap.
Ook komt het onderhoud van land-
schappelijke elementen aan de orde.
Ter afsluiting van het seizoen organi-
seert de AJK op donderdagmiddag 17
maart een excursie naar Misset in
Doetinchem.GO

Politiek op bezoek
bij 'landbouw'
De ABTB Vorden en Warnsveld van
de ZMO alsmede de CBTB organise-
ren maandag 21 februari een geza-
menlijke vergadering met als thema
'De Vordcnsc Gemeentepolitiek'.
Voor deze bijeenkomst zijn de plaat-
selijke politieke partijen uitgenodigd.
In een korte inleiding zullen de
woordvoerders van de CDA, D'66,
VVD en P.v.d.A. hun visie op de
gemeentepolitiek geven.
Daarna is er gelegenheid tot discussie
en het stellen van vragen. Deze poli-
tieke avond wordt gehouden in het
Dorpsccntrum.

De Vordense damclub DCV houdt
vrijdagavond 18 februari in het club-
huis d'Olde Smidse haar jaarvergade-
ring.

Plattelands-
vrouwen
De Nederlandse Bond van Platteland-
svrouwen is op bezoek geweest bij de
'Breimode Westerman'in Lichten-
voorde. Na de ontvangst met koffie
volgde er een rondleiding door de fa-
briek, waar de dames konden zien hoe
de truien gebreid worden. Ook was er
de mogelijkheid een trui te kopen.

Bridgeclub - B.Z.R.
Uitslagen van woensdag 9 februari:
Groep A: l. mv. Broertjes/mv. Gilles
63,4 %, mv. Van Gastel/hr. Bergman
59,3 %, mv./hr. Vreeman 57,1 %.
Groep B: 1. mv. Bouman/mv. Hor-
stink 65,6 %, 2. mw. Krukziener/mv.
Machiels 59,9 %, 3. mv./hr. den Elzen
59,4%.

Bad m i n t o n

Flash
Flash l heeft afgelopen vrijdag de
kans gehad het kampioenschap
vroegtijdig binnen te halen. Tegen
LBC1 moest Flash de wedstrijd ech-
ter wel winnen. LBC speelde sterker
dan in de thuiswedstrijd, zodat er
vooral een hele spannende wedstrijd
ontstond. Na de eerste mix stond LBC
zelfs met 4-3 voor. De fanatieke Vor-
dense supporters, inclusief bestuur,
dachten dat ze voor joker naar Lich-
tenvoorde waren gereden. Paul en
Elly hebben tijdens de derde set van
de mix nog even alles uit de kast ge-
speeld en behaalden een belangrijk
gelijkspel.
Flash l , bestaande uit Ingrid Weenk,
Elly van Zuilekom, Paul Liefveld en
Jasper Zweverink, heeft nu aan een
gelijkspel genoeg, op 3 maart tijdens
de uitwedstrijd tegen Rianto in Zut-
phen. De gehele supportersaanhang
van Flash l zal ook daar aanwezig
zijn. Ook overige supporters zijn wel-
kom in de Hanzehal in Zutphen op
woensdag 3 maart!
Flash 2 heeft op het kampioenschap
geen kans meer. Na het gelijkspel te-
gen Zevenaar volgden drie belangrij-
ke wedstrijden. In de uitwedstrijd te-
gen Herwen liep het niet echt goed
met Flash. Het werd een 6-2 overwin-
ning voor Herwen, dat met Yapton de
strijd om het kampioenschap zal uit-
vechten. Alleen bleek op 7 februari
dat Yapton dat niet helemaal beseft,
want op die avond zou de wedstrijd in
Vorden tegen Flash 2 gespeeld wor-
den. Er kwam die avond van alles in
de sporthal, maar geen Yapton. De
wedstrijd zal waarschijnlijk worden
verschoven naar 28 februari.
De uitwedstrijd tegen Keppel kende
een wat flatterende uitslag: 7-1 voor
Keppel. Er waren enkele zeer span-
nende partijen bij, maar Keppel heeft
verdiend deze 2 punten gepakt.
Flash 3 heeft nog wel alle kansen in
eigen hand. De belangrijkste wed-
strijd wordt op de laatste speeldag te-
gen Rianto gespeeld. Flash 3 maakte
tegen Phido 5 geen fouten en wonnen
met 6-2.

Flash!
Jeugdkampioen
Het tweede jeugdteam van Flash kan
komende zaterdagochtend ongesla-
gen kampioen worden. Het team be-
staat uit Ronald Meyers, Peter Anne-
velink, Jeroen Rigterink, Danicl
Winkler, Wieger Norde en Chjehran-
do Gasper. Zaterdag zal de kampioen-
wedstrijd zijn en indien het kam-
pioenschap wordt behaald, zal het
team gehuldigd worden.

V o
Programma V.V. Vorden: Eibergen
Al - Vorden Al, Vorden BI - DZSV
BI , SKVW Cl - Vorden Cl , Warns-
veldse Boys C3 - Vorden C2.
AZC l - Vorden l, Angerlo 3 - Vorden
3, Steenderen 4 - Vorden 4, Vorden 5 -
Rekken 4, Vorden 6 - Neede 6, Vorden
7 - Witkampers 6, Reunie 7 - Vorden

Socii
Activia A - Socii A 2-8. De Hoven -
Socii l -4, Socii 5 - SHE 65-1, Socii 6
-Zutphen 6 1-3.

Programma Socii
Socii C - AD '69 13.30. Ruurlo A -
Socii A 14.30.
WWV - Socii 14.30, Socii 2 - AZC 3
10.00, Erica '76 - Socii 3 12.30,
Brummne 4 - Socii 4 10.00, Socii 5 -
Zutphania 6 10.00, Socii 6 - Steende-
ren5 12.15.

V o l l e y b a l

DASH
Uitslagen: D4A Terw. 3 - Dash 6: 1-2,
H. rekr. B Dash B - Terwolde: 2-1,
D4A Hceten 4 - Dash 6: 0-3, D4B
ABS 3 - Dash 5: 0-3, MA BSE '93 -
Dash l : 0-3, JA DSC l - Dash l : 3-0.
Programma: HP Deventer l - Dash 2,
H3B Terw. 3 - Dash 4, D3B Olympia
l - Dash 4, D4A Terw. 3 - Dash 6,
D4C Salvo 3 - Dash 7, D. rekr. A Dash
A - Dash B, H. rekr. A Dash A - N w.
Heeten B, H. rekr. B Dash B - Wclsum
B, H2A WSV l - Dash 3, MA SVS l -
Dash l, JA WSV l - Dash l, MB
WSV l - Dash l, D3e Div. B. Dash l
Sorbo - Tornado, DP Dash 2 - Voorw.
l, D2A Dash 3 - Bruvoc l , D4B Dash
5 - WSV 3, HP Dash l - Wilh. l , JC
Dash l - Voorw. l .

Nieuw logo Regio Achterhoek

Socii
Programma 17 februari 1994: 19.30
uur. Dames: Socii l - Devolco 8, Socii
2-DVO6.
20.45 uur heren: Socii l - Devolco 7.
Uitslagen heren: Voorwaarts 2 - Socii
l 1-2.
Dames: Terwolde 3 - Socii 22-1, So-
cii 2 - Harfsen 4 l -2, Socii 2 - Wilhel-
mina53-0.

ADVERTEREN KOST GELD...

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

De Regio Achterhoek heeft een
nieuw logo (zie onder). Het logo, dat
uit twee ontwerpen is gekozen,
wordt op korte termijn ingevoerd.
Dit in tegenstelling tot een eerder
voornemen het logo officieel aan
het publiek te presenteren bij de
opening van het nieuwe kantoor-
pand. De reden voor de versnelde
invoering is dat de opening nog te
lang op zich laat wachten. Ook be-
staat er al enige tijd verwarring
over de tenaamstelling van de orga-
nisatie.

Nieuwenaam
Op 14 juni 1993 besloot het Alge-
meen Bestuur van (toen nog) het Sa-
menwerkingsverband Oost Gelder-
land om de naam van de organisatie te
veranderen in Regio Achterhoek.
Deze naam, zo was de redenering
'leeft het meest bij de bevolking en
past daarom het best bij de identiteit
van deze streek'. Ondanks het feit dat
de Samenwerkingsregeling niet eer-
der dan februari 1994 zou worden ge-
wijzigd (*) - en de naam formeel dus
nog niet mocht worden gebruikt -
werd besloten de nieuwe naam waar
mogelijk al toe te passen.

M et twee namen leven
Dit laatste heeft tot gevolg gehad dat
de Regio Achterhoek al een goed half
jaar met twee namen leeft. Waar in de
spreektaal al van Regio Achterhoek
werd gesproken, was het in officële
stukken en op het briefpapier nog
steeds SOG (Samenwerkingsverband
Oost Gelderland). Een voor velen ver-

warrende s i tua t ie die binnenkort dus
voorbij is.

Logo
Het nieuwe logo voor de Regio Ach-
terhoek is een ontwerp van reklamc-
bureau Frappant BV uit Aalten. Het is
een variant op het logo dat de Stich-
ting Achterhoek Promotie gebruikt
voor de campagne om het imago van
de Achterhoek te verbeteren in de rest
van Nederland. Met dit logo maakt de
Regio Achterhoek ook duidelijk dat
zij deze campagne van harte onder-
steunt.

(*) In de Algemene Bestuurs-verga-
dering van maandag 14 februari jl. is
de Samenwerkingsregeling gewijzigd
voor wat betreft de naam van de orga-
nisatie. Vanaf die datum mag de naam
'Regio Achterhoek' dus ook in offi-
ciële stukken worden gebruikt.
Het samenwerkingsverband Oost-
Gelderland is ingesteld door de ge-
meenten Aalten, Bergh, Borculo,
Dinxperlo, Doetinchem, Eibergen,
Gendringen, Groenlo, Hengelo
(Gld.), Hummeloen Keppel, Lichten-
voorde, Ruurlo, Stecnderen, Wehl,
Winterswijk, Wisch en Zelhem.

Dit is een stukje Achterhoek pro-
motie. Jammer dat de Gemeente
Vorden er niet is. In de vergadering
van dinsdagavond van de V.O.V.
kwam de wens van de VVD'er
Brandenbarg ook weer te sprake.
Wat moeten wij met plaatsen zoals
Deventer, Zutphen en Apeldoorn.
Vorden wordt dan onder ges-
neeuwd. Vorden heeft de boot ge-
mist.

MAANDAG 21 FEBRUAR11994

RESTAURANT EN ZAAL
DE HERBERG VORDEN
ZAAL OPEN 19.00 UUR

SHOW 19.30

Kaarten:
Voorverkoop a f 10,-
Aan de zaal a f 12,50

Er worden 2 konsumpties en diverse hapjes aangeboden.
Voorverkoop: Covers Bruidsmode, Zutphen

Zaal De Herberg, Vorden

DEELNEMERS:
RESTAURANT EN ZAAL 'DE HERBERG'

WALLE TEMPELMAN

VAKFOTOGRAFIE HANS TEMMINK

GESCHENKENHUIS BARENDSEN, SERVIEZEN

GUUSTA BRUGGERT HUIDVERZORGING

BRUIDSMODE COVERS

De gelegenheid om alles te zien en te regelen voor je trouwen gaat. Van bruidsboeket tot
trouwring en van bruidstaart tot bruidsjurk. Ook de moeite waard voor ouders en schoonouders!

SCHURINK T WINKELTJE IN BROOD EN BANKET

BLOEMBINDERIJ KWEKERIJ KETTELERIJ

JUWELIER-OPTICIEN SIEMERINK

DRUKKERIJ WEEVERS

JIM HEERSINK HAARMODE

TAXIBEDRIJF v/h TRAGTER, A. KLEIN BRINKE

INDOOR SPORT VORDEN



Carnaval op de Kranenburg World Class Dealer Automo-
met optocht * bielbedrijf Van Aalderen BV
De bewoners van het buurtschap
Kranenburg eo. hebben het afgelo-
pen weekend een gezellig carnaval
gevierd. Dat begon zaterdagavond
in het 'Wapen van Medler'. Daar
kwam de nieuwe Prins Berno op
spektakulaire wijze op een brom-
mer verkleed als de Pizza-man An-
dré van Duin de zaal binnen rijden
met in zijn kielzog adjudant Ro-
nald.

De stemming zat er dus al direkt in,
mede door de muzikale ondersteu-
ning van het orkest 'Te Players'. Deze
avond waren er onderscheidingen
voor resp. prins Bertus en adjudant
Herbert, die zich het afgelopen jaar,
tijdens het vorige carnaval verdien-
stelijk hebben gemaakt. Zondagmid-
dag was er een optocht voor kinderen.

In totaal liepen zo'n 50 verklede jon-
gelui in deze optocht op de Kranen-
burg mee. Voor de kinderen bestond
tevens de mogelijkheid om de kleur-
platen in te leveren, die zijn overige
week van het 'Kranenburgs Carnaval'
hebben ontvangen. Dezer dagen zul-
len de prijswinnnaars bekend worden
gemaakt.
Na de optocht togen de kinderen naar
het Wapen van Melder waar een kin-
dertheater de jeugd een poos ver-
maakte. Deze middag vond er tevens
het kamioenschap Houtzagen van den
Kranenburg plaats. Bij de dames werd
het team Annie Mokkink en Annie
Reintjes kampioen. Zij hadden 44 se-
conden nodig om de boomstam door
te zagen. Kampioen bij de heren in
een tijd van 21 seconden werd het duo
Anton Peters en Roald Wolbert.

Beursconipetitie 1994
We schrijven 1987. Herman Diek-
man en Roland Notermans, beiden
student aan de Rijksuniversiteit
Groningen bedenken een Beurs-
spel, dat voor de eerste keer wordt
gespeeld in 1988. Op dat moment
nog uitsluitend door Groningse stu-
denten. Het jaar daarop waait het
spel over naar andere studentenste-
den. Het spel blijkt geen spel meer
te zijn, maar een organisatie te wor-
den. Diekman en Notermans vesti-
gen zich in Amsterdam, de stad van
de Beurshandel en beginnen de Eu-
ropean Stock Exchange Competi-
tion, kortweg ESEC.

Inmiddels zijn duizenden mensen in
de ban van de Beurscompetitie ge-
raakt. Studenten, particuliere beleg-
gers, degelijke spaarders en scholie-
ren werpen zich eens per jaar op de
Beurscompetitie. Weliswaar met een
fictief bedrag, maar met levensechte
beurskoersen. In 1993 telde de com-
petitie meer dan 13.000 deelnemers.
Dat vergt een strakke organisatie en
de hulp van een bank. Vanaf het begin
is de Rabobank hoofdsponsor, inter-
mediair tussen deelnemers en ESEC.
Tot voor kort was de Beurscompetitie
een nationale aangelegenheid. Dit
jaar komt daarin verandering. Duits-
land is het eerste andere land dat ken-
nis gaat maken met dit spannende
spel. In oktober volgt Engeland. En
daarmee is de expansiedrift van
ESEC nog niet voorbij. Over enkele
jaren staat een grootschalige Europe-
se competitie op het programma.

Een levensecht educatief spel
De Beurscompetitie is een levensecht
spel. Iedere deelnemer krijgt een fic-
tief bedrag van f 300.000,-. Daarmee
kan worden belegd in obligaties, aan-
delen, warrants, opties en futures, ge-
noteerd aan de Amsterdamse Effec-
tenbeurs en de EOE-Optiebeurs. Or-
ders kunnen 24 uur per dag telefo-
nisch via het voice response systeem
van ESEC worden opgegeven. Daar-
voor geldt het normale PTT-ta-
ricf. Verwerking vindt plaats tegen de
slotkoerscn van de bcursdag of indien
een order wordt opgegeven nadat de
beurs gesloten is, tegen de slotkoer-
scn van de volgende bcursdag. Deel-
nemers aan de Bcurscompctitie spe-
len een wedstrijd met een sterk educa-
tief karakter. Het realiteitsgehalte van
de Beurscompctitie is hoog. Men han-
delt tegen werkelijke beurskoersen,
geeft opdrachten tot aan- en verkoop,
ontwikkelt een visie op de financiële
markten en zal allert het financiële
nieuws willen volgen om de juiste be-
leggingsbeslissingen te nemen. Dat

alles zonder enig risico. Het ingeleg-
de bedrag is fictief. De winst (en na-
tuurlijk het mogelijke verlies) ook.
Winnaar is de deelnemer met het
hoogste rendement op de sluitingsda-
tum. Het fictieve rendement is niet
opeisbaar, maar er zijn aanzienlijke
geldprijzen te winnen. De hoofdprijs
voor particuliere deelnemers is f
20.000 de tweede prijs bedraagt f
15.000 en de derde prijs f 10.000.
Daarnaast zijn er nog verschillende
andere prijzen te winnen. De Beurs-
competitie duurt tien weken, start op
21 maart en eindigt op 27 mei 1994.
Een week van tevoren kunnen deelne-
mers alvast oefenen, zodat men direkt
bij aanvang van de wedstrijd goed be-
slagen ten ijs kan komen.

Actueel rendement
Met behulp van het voice response
systeem kan de deelnemer dagelijks
de portefeuille raadplegen, vernemen
welke orders wel en niet zijn doorge-
gaan, wat daarvan de reden is, verne-
men welke nieuwe optieseries zijn
geïntroduceerd en desgewenst per te-
lefax de actuele stand van zaken te
weten komen. En met de telefoon en
de TV kan via RTL 4-Teletext op een-
voudige wijze de persoonlijke porte-
feuille worden geraadpleegd.

De theorie en praktijk
Beleggen vraagt visie, kennis van de
financiële markten en inzicht in de
theoretische achtergronden van het
beleggen. Speciaal voor de Beurs-
competitie is een theorieboek ontwik-
keld, waaraan vooraanstaande des-
kundigen medewerking hebben ver-
leend. Het theorieboek vormt een
goede ruggesteun voor het nemen van
beleggingsbeslisssingen, niet alleen
tijdens de Beurscompetitie, maar ook
daarna. Het aparte spelboek bevat de
regels van de competitie, de effecten-
nummers en de werkwijze.

De kosten
Particuliere deelnemers betalen om
mee te doen, waarvoor men dan deel
neemt aan de competitie, men ont-
vangt het spelboek, het theorieboek
en gedurende de competitie het week-
blad Beleggersbelangen. In dit blad
wordt aandacht geschonken aan di-
verse beleggingsstrategieën en actue-
le informatie gegeven over de Beurs-
competitie. De Telegraaf plaatst iede-
re dinsdag exclusief de landelijke
rangschikking. Men kan zich inschrij-
ven via de plaatselijke Rabobank.

CtRTIFIClATHOUOU

Automobielbedrijf Van Aalderen BV te
Lochem is door de Zweedse Saab-orga-
nisatie uitgeroepen tot World Class Dea-
ler. Daarmee behoort het bedrijf tot de
groep van zes Nederlandse Saab-dea-
lers die deze onderscheiding als eerste
ter wereld heeft ontvangen.

De titel World Class Dealer vloeit
voort uit het 'Saab-dealervan het jaar'-
programimdat zes jaar geleden door
Saab Z\^^n werd ontwikkeld ten-
einde de kwaliteit van de dealerorgani-
satie te controleren en waar mogelijk
te optimaliseren.
De Nederlandse Saab importorganisa-
tie AIMJ^eft dit programma echter
als één vSWe weinige landen ontwik-
keld en consequent toegepast waar-
door het aan betekenis won. Voor het
Zweedse Saab-hoofdkantoor vol-
doende aanleiding om dit programma
over te nemen ten behoeve van de we-
reldwijde Saab-dealerorganisatie. Het
predikaat World Class Dealer is dan
ook een internationale erkenning van
de bijzondere kwaliteiten van Auto-
mobielbedrijf Van Aalderen BV.

De uitverkiezing is onder meer te dan-
ken aan de resultaten van een door de
BV Auto Import Maatschappij AIM ge-
organiseerde enquête onder Saab-rij-
ders waaruit blijkt in hoeverre een
klant tevreden is met de Saab-dealer.
Tevens wordt iedere dealer getoetst
aan de zogenaamde 'Dealer Operating
Standards', een zwaar en omvangrijk
eisenpakket waaraan een moderne
Saab-dealér volgens de impprtorgani-
satie moet voldoen. Da^fcast dient
een dealer zijn commercie^ doelstel-
lingen voor minimaal 100% te realise-
ren. Uiteindelijk komen dan 20% van
de best presterende dealeen aanmer-
king voor de titel World ̂ W Dealer.

Naast deze titel, bijbehorende trofee
en oorkonde, wordt een World Class
Dealer voor diverse incentives uitge-
nodigd en tevens voor een jaarlijkse in-
ternationale bijeenkomst op het Saab-
hoofdkantoor in het Zweedse Trollhat-
tan alwaar ze tezamen met diverse col-
lega World Class Dealers een blijk in
de toekomst kunnen werpen en hun
persoonlijke visie kunnen geven.

Groeten in het Achterhoeks
'Het gaat of het gaat niet.' Bert van
Vondel deed geen marktonderzoek,
maar begon gewoon met het ont-
werpen en uitgeven van ansicht-
kaarten in zijn geliefde Groningse
dialect. En het lukte. In zijn uitge-
verijtje Tellerlikker in Winschoten
is hij inmiddels begonnen aan kaar-
ten in onvervals Achterhoeks.

Als het aan Van Vondel ligt maakt hij
kaarten in alle Nederlandse dialecten.
Wie zijn moerstaal spreek, heeft iets
kostbaars, is zijn motto. 'Als je in dia-
lect spreek, wordt je vaak niet voor
vol aangezien, ze denken dat je dom,
boers of tenminste oud moet zijn.'
Van Vondel is het daar dus duidelijk
niet mee eens. 'Het dialect is iets kost-
baars, iets eigens, een evolutie vanja-
ren waarmee je een heel eigen cultuur

NIEUWE FIETSEN
1994
Ruime sortering fietsen,
ook kinderfietsen.
Goede service en kwaliteit,
evt gratis thuisbezorgd.
Inruil is mogelijk.

GAZELLE • GIANT - SPARTA

BLEUMINK
TWEEWIELERS
VERKOOP • VERHUUR • REPARATIE

Dorpsstraat 12 7251 BBVorden Tel. 05752-1393

Op donderdag 24 februari a.s. is er in de
Wehme een

FORUMDISCUSSIE
met alle politieke partijen van Vorden over het te
voeren ouderenbeleid in onze gemeente.

Aanvang:

Plaats:

15.00 uur

De Wehme
Nieuwstad 32
7251 AJ Vorden

Een ieder is van harte welkom!

kunt uitdrukken.' In 1984 speelden
voor het eerst gedachten door zijn
hoofd om een eigen uitgeverij te be-
ginnen. Hij v«nd het jammer dat het
Gronings op de achtergrond raakte en
besloot daarom wenskaarten in het
dialect te gaan schrijven. Met succes,
het idee sloeg zo aan dat ook uit ande-
re delen van het land verzoeken kwa-
men voor kaartjes in eigen dialect.
Die zijn nu naast het Gronings,
Drents, Fries en Brabants ook in het
Achterhoeks te kregen. Zijn Achter-
hoekse kaarten zijn sinds kort ook in
Vorden te koop bij fa. Sueters in de
Dorpsstraat.

Workaholic
Van Vondels uitgeverij is gevestigd in
de garage achter zijn huis. 'Ik ben een
echte workaholic', zegt hij van zich-
zelf. 'Bij voorkeur werk ik 's nacht,
dan komen de gekste ideeën in me op.
Soms bel ik dan om ha l t twee een te-
kenaar op en geef hem mijn nieuwste
ingeving door. Achterhoekers kunnen
zich met hun dialect in een heel groot
gebied verstaanbaar maken. Zo'n acht
miljoen mensen spreken plat-Duits,
waarvan het Achterhoeks een variant
is. Mensen die aan elkaar verwante ta-
len spreken kunnen alkaar verstaan,
over landsgrenzen heen.

Postzegelhokje
De kaarten die de Groninger maakt
zijn niet alleen uniek omdat ze in dia-
lect geschreven zijn. 'Het zijn ook de
enige kaarten ter wereld die een post-
zegelhokje met tekst hebben. Mensen
kijken soms eerst achterop de kaart in
het hoekje voordat ze de voorkant
zien. '

DRUKWERKGEBIED

BLAZEN WIJ ZEKER

ONS PARTIJTJE

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

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

De redactie

Fctm. Klein Brinke, Brinkerhof33, tel. 2663

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

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

F am. Koren, ElshoflS, tel 2466

De Doeschot
HetStroo
Het Eelmerink
Strodijklt/ml5en2

Voornekamp
Addinkhof
HetHeijink
Hoetinkhof

Fam. de Weerd, Enkweg 15A, tel. 1030

S. v. 's-Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
H.K. vanGelreweg
Schoolstraat
Gr. van Limburg-Stirumstraat

B. van Hackfort weg
Van Heeckerenstraat
Dr.C.Lulofsweg
Brinkerhof

Fam. Alofs, MispelkampdijkSO, tel. 3309

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

Molenweg
Insulindelaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Mulderskamp
Almenseweg
Het Hoge
Overweg

Fam. Bargeman, Horsterkamp25, tel. 1258

De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
HetWiemelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Hulshof, De Stroetló, tel. 3397

Het lebbink
DeBoonk
HetElshof
De Haar
De Steege
HetGulik
HetWiemelink
Het Vaarwcrk

HetMolenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
De Hanekamp
DeStroet
HetKerspel
Mispeikampdijk



A.H. Boers (Ab)
conrector scholengemeenschap

• aktief voorlichtingsbeleid en
ruime inspraakmogelijkheid.

• voor een goed openbaar
vervoer (trein, bus, buurt-
bus) staat het CDA op de
bres.

• blijven zoeken naar extra
mogelijkheden voor woning-
bouw voor jongeren en
jonge gezinnen.

• VORDENS TONEEL: 26 fe-
bruari Dorpscentrum 20.00 uur
blijspel 'Eenvoud is ook niet
alles'.

Voor houtversnipperen
en afvoeren van snippers.

LOONBEDRIJF

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

ORGANISEERT

KLAVERJASSEN
en

JOKEREN
DONDERDAG
17 FEBRUARI

Aanvang 20.00 uur

Plaats:

CLUBGEBOUW
'DE ARK'

Zoek jij een

part-time baan
met eigentijdse indeling,

hoge verdiensten, en
goede promotiekansen

én ben je in het bezit
van een auto?

Dan is
JAFRA COSMETICS

iets voor jou!
Voor info: M. Klaassen,

tel. 05752-1097.

• VORDENS TONEEL: 26 fe-
bruari Dorpscentrum 20.00 uur
blijspel 'Eenvoud is ook niet
alles'.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Jaarverslagen

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

HAARMOD DINI

Van 15 februari tojt 15 maart is het bij 011$

400 JAAR GELEDEN, in 1554,
bloeide in Nederland de eerste
tulp en wel in de Hortus
Botanicus in Leiden.
Sindsdien is er in Nederland
heel wat gebeurd.
De tulp en andere bloembol!
export-produkt, het is ook eeri

Voor ons belangrijk genoeg

Uw bloemenvakman:

Bloemsierkunst

.
ilisch Nederlands p|||||||

periodejtot Tu!pentjj['ii|

QKT\fl6iAR «• 05752-1436
Burg. Gallceslraat 5-7 7251 EA VORDEN

Maandag tot vrijdag van 8.30 lot 12.30 uur en van 13.30 lot 18.00 uur.
Vrijdag koopavond van 18.00 tot 2 1.00 uur. Zaterdag van 8.30 lot 16.30 i

Onze verbouwing in Borculo is klaar.
Vanaf woensdag 16 februari om 8.30 uur zijn wij er weer.
Om dit met u te vieren hebben wij speciaal voor u

GRANDIOZE AANBIEDINGEN
bij de gezelligste haarmode vakman in de buurt.

Bij elke permanent krijgt u gratis een flacon

kerastase verzorger
ter waarde van 17,25 cadeau! **

De meest aktuele haarmode brengen wij deze weken voor een
SPECIALE AKTIE-PRIJS:

wassen-knippen- ^ ̂
kleuren en drogen x O
voor maar • %f f

95

Speciaal voor onze mannelijke clientèle:
iedere l Oe mannelijke klant krijgt van ons een

gratis behandeling!
Deze actie's gelden in alle Haarmode Dini-zaken en zijn geldig
van woensdag 16 tot en met zaterdag 26 februari 1994.

BORCULO: Muraltplein 7
YORDEN: Zutphenseweglb
NEEDE: Nieuwstraat 8
WINTERSWIJK: Misterstraat 59

Ook zonder afspraak

05457-71295
05752- 3336
05450-94072
05430-20599

Wat deze gemeente
nodig heeft.

Rinus Pelgrum

Geen plaatselijke regelgeving
boven landelijke!

Wat deze
gemeente
nodig
heeft.

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Jansen & gal jf
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91 * **'
WARNSVELD
tr 05750-22816 BOVAG



CONTACT
NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 17 februari 1994
55e jaargang no. 47

Makelaarskantoor Pelgrum BV
geopend

Vorige week donderdag is het nieuwe makelaarskantoor Pelgrum BV in het pand Dorpsstraat 19 geopend. De heer Pel-
grum hoopt, ondersteund door het NVM-uitwisselingssysteem de kliëntele van dienst te kunnen zijn bij aan- en verkopen
van gronden, mest en andere quota, alsmede taxaties ten behoeve van verschillende doeleinden, advisering in pachtza-
ken, onteigening beheer en aan- en verkopen van woningen. Velen maakten van de gelegenheid gebruik een kijkje te
nemen.

Wegwijs in de
volkshuisvesting
Huursombenadering is: variabele
huurverhogingen. Onlangs is de be-
tekenis van 'bruteren' verduide-
lijkt. Naar verwachting kunnen de
huren vanaf l juli 1995 gemiddeld
lager omhoog in plaats van de ge-
middelde 5,5 procent huurstijging
van de afgelopen paar jaar.

Maar niet alle huurders zullen van de
geringe huurstijgingen kunnen profi-
teren. Dit gunstige effect van de bru-
tering zal voor veel woningen weer
teniet worden gedaan door de vrijheid
die de verhuurders sinds 1993 hebben
om de huurverhoging binnen hun wo-
ningbezit te variëren. Dit heet de
' huursombenadering'.
Tot 1993 bepaalde de overheid jaar-
lijks met welk vast percentage alle hu-
ren omhoog moesten. Tegenwoordig
is dat anders. De overheid stelt nu vast
met hoeveel procent de totale huurop-
brengst van de woningcorporatie mi-
nimaal moet stijgen. Daarbij mogen
de corporaties zelf bepalen, hoe zij

Vers Toppers thema
aanbiedingen
Kcurslager Vlogman, Echte Bakker
van Asselt en Echte Groenteman Hui-
tink 'De Vers Toppers van Vorden'
presenteren: thema aanbiedingen.
Elke week op dezelfde dag dezelfde
thema reclame. Dinsdag 'Van Harte
dag' bent u op dinsdag jarig, ontvangt
u een verrassing. Woensdag 'Ge-
maksdag' een makkelijk produkt aan-
gegeven met PK. Donderdag 'Piek
dag' een produkt aangegeven met een
piek. Vrijdag 'Primeur dag' een pri-
meur aanbieding aangegeven met een
primeurtje. Zaterdag 'Culinaire dag'
een verrassingsaanbieding aangege-
ven met een culinairtje. Dit alles staat
vermeld op kleurige borden in de win-
kels. (Zie ook de advertentie).

Bejaardensoos
Vierakker/
Wichmond
A.s. woensdag 23 februari bejaarden-
soosmiddag bij café Mentink 'Olden
Kriet'. Na de koffie en opening met
mededelingen zal de middag verzorgt
worden door de heer M. Harenberg uit
Baak en vertellen van de reis naar de
Verenigde Staten van Amerika ook
met dia's. We zullen hopen dat ju l l i e
allen weer aanwezig zijn.

die minimale huuromstijging over
hun woningbezit verdelen. Dat wil
zeggen tot op zekere hoogte, want de
overheid stelt ook de maximaal toege-
stane huurverhoging per woning vast.
Voor 1994 is een maximum van 6 pro-
cent vastgesteld. In de praktijk bete-
kent de huursombenadering dan Wo-
ningstichting Thuis Best beter in staat
zal zijn om de prijs/kwaliteitsverhou-
ding van haar woningen aan te passen
aan de woningmarkt. Zo zullen aan-
trekkelijke woningen waarschijnlijk
meer in huur omhoog gaan. Voor min-
der gevraagde woningen zal eerder
voor een geringe huurstijging worden
gekozen. Ook zullerfhuren van soort-
gelijke woningen, gebouwd in ver-
schillende jaren en onder verschillen-
de subsidieregelingen dichter naar el-
kaar toegroeien. Woningstichting
Thuis Best is dus vrij om binnen zijn
woningbezit met de huurverhogen te
schuiven, als het totaalbedrag van alle
huurverhogingen bij elkaar maar ge-
lijk blijft.

ADVERTEREN KOST GELD.
W ADVERTEREN

KOST MEER!

Wereldbolletje
Op dinsdag jl. werd minister-presi-
dent Ruud Lubbers verrast door caba-
retier Herman van Veen en enkele am-
bachtelijke bakkers, die hem het eer-
ste 'Wereldbolletje' kwamen aanbie-
den. Een deel van de opbrengst van
dit speciale brood, een heerlijke 400-
grams broodbol met allerlei granen en
rozijnen, komt ten goede aan de wer-
deropbouw van Eritrea. Het aanbie-
den van het Wereldbolletje was het
startsein voor de Nieuwe Wereldcam-
pagne, een gezamenlijk initiatief van
organisaties op gebied van milieu,
vrede, ontwikkelingssamenwerking
alsmede de vakbeweging en vrou-
wenorganisaties. Met manifestaties,
activiteiten en debatten probeert men
brede steun onder de bevolking te
krijgen voor mondiale vrede, duurza-
me ontwikeling en verbetering van
het milieu. Er hebben zich al zo'n 500
bakkers aangemeld die mee willen
doen met de actie. Voor het Wereld-
bolletje gebruiken ze een aparte
broodzak, met aan de ene kant ver-
melding van de doelstelling van de
Nieuwe Wereldcampagne en aan de
andere kant informatie over het pro-
jekt Eritrea. Per broodzak dragen ze
een kwartje af. Op basis van de al ver-
kochte broodzakken is er al ongeveer
f20.000 binnen. De Wereldbol is ver-
krijgbaar bij Schurink, 't Winkeltje in
brood en banket.

XTN-concert
Op 19 februari is er in het Witte Café te
Zelhem een concert van XTN. De
band bestaat uit vijf leden. Geen uitge-
kauwde symfonische rock, maar eigen-
tijds. De muziekstijl van de band kan
het best omschreven worden als pop
en funrock.
XTN heeft een enthousiaste en pu-
blieksgerichte podiumact die boeit
van het begin tot het einde^formatie
05752-2809 en 08342-1935W

Waar cocos vandaan koi
In de Rifgebieden van India ko-
men de cocospalmen voor. Het
voornaamste palmgebied is de M a-
labarkust in het zuiden. Het zijn de
vezels van de bolster waarvan de
cocosvezels gesponnen worden. De
bolster wordt geroot, d.w.z. aan de
langdurige inwerking van water
blootgesteld. Daardoor verdwijnt
de kleverigheid die de bolster van
nature eigen is. Hieruit blijkt dui-
delijk dat de nogal een gehoorde
mening: 'Cocos kan niet tegen
vocht' volkomen ongegrond is.

Na het roten worden de vezels ge-
droogd en geklopt en tot garens ge-
sponnen. India exporteert deze garens
grotendeels naar weefindustrieen in
Europa.
Sisalvezels worden gewonnen uit een
plantensoort genaamd Agave. De

plantages van deze agavesrort liggen
hoofdzakelijk op Yucatan, een schier-
eiland aan de Atlantische kust van
Centraal Amerika dat aan Mexico en
Guatemala toebehoort. Vroeger had
dit eiland een wereldmonopoly in de
levering van deze garens, maar in-
middels worden de agaves ook ver-
bouwd in Brazilië, Afrika en Indone-
sië. De bladen van deze vetachtige
planten (met een lengte van 110-180
cm.) worden als het ware geschild,
waardoor de vezels vrij komen te lig-
gen en geschikt zijn voor verdere be-
werking. Vervolgens worden de ve-
zels gedroogd, gebleekt en gekalan-
derd. Op dit punt aangekomen zijn de
vezels gereed om tot garens te worden
gesponnen en eventueel getwijnd
waarna het voor verdere produktie
van vloerbedekking geschikt is. (zie
advertentie Fa. Pieterse)

Prins Peter wi Vorden behoeden voor
dijkdoorbraak
Prins Peter de Eerste van de karnavalsvereniging 'De Deurdreajers' is zeer
begaan met het wel en wee van de inwoners van zijn geboortedorp Vorden.
Zaterdag tijdens de ontvangst op het gemeentehuis overhandigde hij bur-
gemeester Kamerling en de beide wethouders mevr. Aartsen en dhr. Voort-
man elk een zak met zand.

'Onlangs zijn de dijken in Wichmond
doorgebroken en kwam dit deel van
Vorden bijna onder water te staan. Om
een mega-dijkdoorbraak in Delden
(buurtschap in Vorden red.) te voorko-
men, deze zandzakken voor het colle-
ge', zo lichtte de Prins zijn geschenk
toe. Prins Peter had nog een presentje
voor burgemeester Kamerling mee-
gebracht nl. een 'verkleinde' versie
van de dorpspomp op het Marktplein.
Bij de herinrichting van het dorp is
deze pomp vorig jaar weer in zijn
oude glorie hersteld. 'Burgemeester
Kamerling is bang dat deze pomp ge-
stolen wordt. Hij ligt er 's nacht soms
wakker van. Zet deze mini-pomp op
het nachtkastje en u slaapt als ccn
roos', zo adviseerde de Prins. Nu
straks de nieuwe gemeentewet zijn in-
trede zal doen, heeft Vorden volgens
de Prins recht op 2,6 wethouders.
Prins Peter zou dan, mits deze vier da-
gen regeren over Vorden hem zou be-
vallen, gaarne een wcthoudcrszetel

claimen. Het liefst de post Welzijn/
Cultuur zodat hij voor de gemeente
Vorden de P.R. zou kunnen gaan be-
hartigen.

Prins Peter haakte daarbij in op de
speech van Burgemeester Kamerling,
welke laatste de sleutels van het ge-
meentehuis niet zomaar wilde over-
handigen. 'Ik stel daarbij een rand-
voorwaarde en die luidt dat u Prins
Peter een wervend stuk over onze ge-
meente zult schrijven, een stuk waar
de stukken van afvliegen', aldus Ka-
merling in konkludeerde dat wie goed
over Vorden kan schrijven ook goed
carnaval kan vieren. Het was zater-
dagavond gezellig toeven in het ge-
meentehuis, waar de Prins en zijn ge-
volg, voorafgegaan door de in fraaie
carnavalskleren gestoken drumband
van Sursum Corda, tegen tienen arri-
veerde en op het bordes door het col-
lege werd ontvangen.

Voor en na het officiële gedeelte ver-
maakte de drumband de aanwezigen
met gezellige muziek. De Raad van
Elf was in prachtige nieuwe blauwe
jasjes gestoken. 'VVD-jasjes. Vroe-
ger waren het rode jasjes. Uit de laat-
ste peilingen blijkt dat de P.v.d.A. is
gedaald vandaar deze blauwe jasjes',
aldus de Prins. Het carnaval van 'De
Deurdreajers' begon vrijdag met een
bezoek aan de scholen in Vorden,
Kranenburg en Vierakker/Wich-
mond. Dit tesamen met jeugdprinses
Ellen de Eerste en adjudant jeugd-
prinses Wendie Jordie de Eerste. Vrij-
dagmiddag bracht Prins Peter een be-
zoek aan de oudste inwoner van Vor-
den, de 98 jarige Baron van Nispen te
Zevenaar. Ook werd een bezoek ge-
bracht aan de jongste inwoner Roy
Kortstee, wonende in de Hoetinkhof
te Vorden.

Zaterdagavond was er een bal in resi-
dentie 'De Herberg', terwijl voor de
zondag onder meer disco voor de
jeugd werd georgeniseerd alsmede
een kindercarnaval. Zowel in het café
als in de zaal werd er die zondag vol-
op carnaval gevierd.

Commissie reageert positief
VVD wil geen 82.000 gulden
beschikbaar stellen
Wethouder mevr. Aartsen (CDA)
voelde zich woensdagavond tijdens
de commissievergadering Milieu en
Welzijn als een vis in het water. Op
de publieke tribune hadden nl. zo'n
25 Vordense vrouwen plaatsgeno-
men om eens mee te maken hoe het
er nu precies in zo'n vergadering
aan toe gaat. Het initiatief daartoe
werd enkele weken genomen door
de Vrouwenraad.

Door het grote aantal belangstellen-
den werd de commissievergadering in
de raadszaal gehouden. Bij wijze van
uitzondering en om daarbij de dames
wat meer te informeren gaf mevrouw
Aartsen bij elk te behandelen voorstel
tekst en uitleg. Overigens vielen de
Vordense dames met de neus in de bo-
ter want tijdens deze commissiever-
gadering werd uitgebreid gediscus-
sieerd over het milieubeleidplan dat
de gemeente Vorden wil ontwikkelen.
Een plan waar de commissie uiteinde-
lijk positief op reageerde met uitzon-
dering van de VVD die geen 82.000
gulden beschikbaar wilde stellen voor
het opstellen van een landschapsbe-

leidsplan en energiebeleidsplan. Van
het bedrag van 82.000 gulden is
20.000 gulden struktureel. Daar kon
de VVD zich wel in vinden. Om
32.000 gulden te onttrekken aan de
reserve eenmalige bestedingen ging
de VVD bij monde van de heer Riet-
man eveneens te ver. Het milieube-
leidsplan op zich had de instemming
van de gehele commissie, waarbij
mevrouw Tolkamp wel stelde bang te
zijn voor een 'blikken harnas' met al
die regelgevingen. Namens de land-
bouwende bevolking bepleitte 'in-
spreker' R. G. Mennink soepelheid te
betrachten bij de kontrole op het lo-
zingsbesluit. Wethouder Aartsen ant-
woordde hierop dat de gemeente mo-
menteel in overleg is met de provincie
hoe in de praktijk met het lozingsbe-
sluit moet worden omgegaan. Ook
zegde de wethouder de heer Mennink
toe dat de agrarische bevolking be-
trokken zal worden bij alles wat te
maken heeft met het landschapsbe-
leidsplan. De opmerking van Men-
nink om de landbouw leefbaar te hou-
den werd door de wethouder onder-
schreven.

Schietvereniging
4De Wildenborch' 40 jaar
Veertig jaar geleden werd in de
Wildenborch de gelijknamige
schietvereniging opgericht door de
heren Bertus Berenpas en Johan
Kreunen. Dit gebeurde nadat de in
die tijd de schietvereniging Prins
Bernhard te ziele ging. Een aantal
mensen wilde verder en wilde van
het gerucht af dat men meer aan de
stamtafel bij Hotel Bakker zat, dan
dat men schoot. De officiële oprich-
tingsdatum was 22 februari 1954.

Begonnen werd op de deel van de
Prinsenhoeve aan de Mosselseweg te
Vorden, de boerderij van Berenpas.
Na enige tijd verkaste men naar de
Kapel in de Wildenborch, ook nu nog
het onderkomen van de schietvereni-
ging. Het schieten gebeurde de eerste
jaren op een grote boomstronk, iets
wat tegenwoordig ondenkbaar is.
Controle door ambtenaren van het
Ministerie van Defensie uit Den Haag
maakte een eind aan deze situatie. De
ambtenaren vonden het nog al ge-
durfd, maar moesten toch vaststellen
dat geen der schoten in de muuur wa-
ren terechtgekomen. Afgesproken
werd dat naar een ander onderkomen
werd omgezien. Dit werd een van de
kelders in kasteel De Wildenborch. In
die tijd werden de eerste plannen ge-
maakt voor een eigen onderkomen.
Op 12 oktober 1964 werd onder de
huidige Kapel een heel wat veiliger,
maar toch nog primitieve schietkelder
geopend. Deze kelder had twee
schietbanen en werd tot eind 1976 ge-
bruikt. De bouwkosten bedroegen f
220,-, een bedrag dat door de leden
bijeen werd gebracht. Na een bezoek
van ambtenaren van het Ministerie
van Defensie werd deze baan in dat
jaar voor het eerst een groot concours
gehouden. Door de jaren heen schom-
melde het ledental tussen plm. 35 en
12.
De wens om een grotere schietkelder
met vier banen bleef echter bestaan.
Op 2 december 1974 kon daartoe het
startschot worden gegeven. Overleg
was gepleegd met allerlei instanties.
Tekeningen voor de kelder werden
naade gemeente Vorden gestuurd en
na enkele wijzigingen werd op 25
maart 1975 een vergunning afgege-
ven. Ook de Kapelcommissie kwam
met wensen naar voren en na nieuw
overleg besloot men tot de bouw van
een gezamenlijk object. Wederom
werd een bouwvergunning aange-
vraagd. Deze vergunning werd inder-
daad verleend.
In een goede samenwerking werd
naast de bestaande Kapel een schiet-
kelder met bovenvertrekken ge-
bouwd. Veel energie en tijd is door de
leden in dit project gestoken. De kos-
ten voor deze nieuwbouw f 23.000
werden door de leden gedragen. Op
20 november 1976 werd door de toen-
malige burgemeester Vunderink de
nieuwe accomodatie geopend. In de

bovenvertrekken vindt men thans een
aantal toiletten, verwarminsruimte,
hal en vergaderlokaal annex keuken-
ruimte. In deze ruimte worden de ver-
enigingsavonden van de schietvereni-
ging gehouden. Hier zitten de schut-
ters als niet daadwerkelijk wordt ge-
schoten. Ook bevindt zich in deze
ruimte een inmiddels goed gevulde
prijzenkast.
Sinds1 1956 is schietverenging De
Wildenborch lid van de overkoepe-
lende schietverenging Oost-Gelder-
land. Deze vereniging viert dit jaar
haar 60 jarig bestaan. Bij Oost-Gel-
derland zijn op dit moment 48 vereni-
gingen aangesloten. De wekelijkse
schietavond is op dinsdagavond. De
vereniging telt thans 28 leden, l dona-
teur en l erelid, namelijk de oprichter
Bertus Berenpas. In de loop der jaren
zijn al meerdere mensen onderschei-
den wegens hun langdurend lidmaat-
schap. Naast Berenpas is Dick Pardijs
eveneens lid vanaf het eerste begin.
Oost Gelderland kent 4 schietdicipli-
nes, namelijk Klein Kaliber Geweer
KKG, Klein Kaliber Pistool KKP,
Luchtgeweer LG en Luchtpistool LP.
De leden van De Wildenborch schie-
ten alle in de dicipline KKG. Zij doen
dit in het onderdeel knielend schieten.
De afstand waar op geschoten wordt
is 12 meter. Geschoten wordt op zgn.
5 rozenkaarten. Gedurende de winter-
maanden wordt in een reeks van 4x6
kaarten deelgenomen aan de winter-
competitie van Oost Gelderland.
Daarnaast wordt een eigen onderlinge
competitie verschoten gedurende 8
wintermaanden. In het voorjaar en de
zomer kan worden deelgenomen aan
een Prestatie- en een Zomercompeti-
tie, georganiseerd door Oost Gelder-
land. Deze competitie bestaat uit een
serie van 12 kaarten. Gedurende de
maand juli liggen de verenigingsakti-
viteiten stil ivm. de vakanties. Per
winterseizoen worden 3 tot 4 wed-
strijden bezocht, georganiseerd door
een van de andere verenigingen van
Oost Gelderland, danwei georgani-
seerd door Oost Gelderland zelf.
Van de leden bezit op dit moment
ruim de helft een eigen wapen. Voor
de andere leden bezit de vereniging
twee eigen wapens. Ieder voorjaar
wordt, zoals de statuten dit voor-
schrijven, een algemene ledenverga-
dering gehouden. Niet voorgeschre-
ven, maar wel bijzonder plezierig, is
de jaarlijkse feestavond. Ter gelegen-
heid van het 40 jarig jubileum wordt
door het bestuur op zaterdagmiddag
26 februari as. een receptie gehouden
in Hotel Bakker te Vorden.
Voor de leden is die avond een feesta-
vond georganiseerd, eveneens in ho-
tel Bakker. In oktober 1994 zal een ju-
bileumconcours worden georgani-
seerd voor de leden van Oost Gelder-
land in de dicipline KKG. Dit con-
cours zal worden verschoten in eigen
accomodatie.



CDA
Operette Gezelschap Warnsveld
draait alweer een jaar

INLEIDING
Het gemeentelijk CDA programma
voor de jaren 1994 - 1998 heeft van-
zelfsprekend als basis het Program
van uitgangspunten waarin de 4 kern-
begrippen: publieke gerechtigheid;
gespreide verantwoordelijkheid; soli-
dariteit en rentmeesterschap een cen-
trale plaats innemen.
Een program van uitgangspunten met
als richtsnoer het Evangelie.
In de komende 4 jaren wil het CDA
Vorden bouwen aan een: veilige ge-
meente; sterke gemeente; schone ge-
meente en activerende gemeente.
Veilige gemeente: veiligheid in het
verkeer; veiligheid in en om de wo-
ning en de woonomgeving; veiligheid
om ongevallen en calamiteiten te
voorkomen of in ieder geval goede
voorlichting aan de burger te geven
voor het geval dat...
Sterke gemeente: sterk door investe-
ringen in infrastructuur en bedrij-
venterreinen; sterk door instandhou-
ding van welzijnsvoorzieningen;
sterk door burgers mede verantwoor-
delijkheid te laten dragen (breed
draagvlak creëren).
Schone gemeente: schoon door een
actief bewustwordingsbeleid van de
burger t.a.v. de afvalverwerkingspro-
blematiek; schoon door goede aan-
dacht voor het milieu in het ruimtelijk
ordeningsbeleid; schoon door aan-
dacht voor het groene milieu (natuur
en landschap).
Activerende gemeente: activerend
door problemen niet uit de weg te
gaan; activerend door anderen op hun
verantwoordelijkheid aan te spreken,
zowel maatschappelijke maatschap-
pelijke organisaties (woningcorpora-
tie, kerken, thuiszorg) als de indivi-
duele burger; activerend door particu-
liere initiatieven te stimuleren en te
ondersteunen; activerend door de bur-
ger de ruimte te geven voor zichzelf
en voor anderen op te komen.

Het gemeentelijk beleid kan samen-
gevat worden in het begrip 'duurzaam
vernieuwen.'
Enerzijds het goede wat in de afgelo-
pen periode is opgebouwd vasthou-
den, anderzijds niet schromen niéuwe
zaken op te pakken.
Daarbij rekeninghoudend met het feit
dat, gezien de geringe financiële
ruimte die de gemeente heeft in de ko-
mende jaren, er keuzes gemaakt moe-
ten worden en telkens bezien zal moe-
ten worden of oud beleid kan worden
omgewisseld voor nieuw beleid.

Enkele punten uit het uitgebreide
CDA-progaml994-1998:
— actief voorlichtingsbeleid en rui-

me inspraakmogelijkheden.
- pleiten in Den Haag voor politie

op straat in Vorden.
— goed overleg met industriële

kring, standsorganisaties en onder-
nemersvereniging.

— goed overleg met maatschappelij-
ke organisaties en instellingen.

- een betere ontsluiting van het in-
dustrieterrein op de Ruurloseweg
is noodzaak.

— milieubewust gedrag wordt be-
loond via lagere heffing.

— voor een goed openbaar vervoer
(trein, bus, buurtbus) staat het
CDA op de bres.

- het CDA staat voor voorzieningen
als bieb, dorpscentrum, sportac-
commodaties, zwembad en Lud-
gerusgebouw.

— ook de toerist betaalt mee aan het
zwembad via de toeristenbelas-
ting.

— zorg voor ouderen wordt steeds
meer afgestemd op de situatie van
die oudere, maatwerk dus..

— streven naar een verkeersveilige
gemeente.

- goede bereikbaarheid en toegan-
kelijkheid van voorzieningen.

— behoud en versterking van de
werkgelegenheid.

— bedrijfsvestiging, bedrijfsontwik-
keling, woningbestand en voorzie-
ningenniveau op elkaar afstem-
men.

- speerpunt van beleid: zorg voor
een menswaardig bestaan.

- bestuur van openbare school over-
dragen van gemeente aan ouders.

- voorschoolse kinderopvang nodig
voor volwaardige deelname aan
samenleving.

- gemeentelijk welzijnsplan uit-
gangspunt voor welzijnsbeleid en
budgetsubsidiëring.

— samenwerking tussen dezelfde ak-
tiviteiten op gebied van sport, cul-
tuur, zorg en educatie bevorderen.

- particulier initiatief en vrijwil-
ligerswerk ondersteunen.

— doel van milieubeleid: aarde voor
volgende generaties leefbaar hou-
den.

— stijgende milieukosten kritisch
volgen.

— aandacht voor vrijkomende agra-
rische gebouwen in het buitenge-
bied.

- blijven zoeken naar extra moge-
lijkheden voor woningbouw voor
jongeren en jonge gezinnen.

- verlengde openingstijden van het
gemeentelijk loket nader bezien.

— de wijkgerichte avonden waar col-
lege en ambtenaren spreken met en
luisteren naar de bewoners worden
voortgezet.

- meer aandacht wordt besteed aan
criminaliteitspreventie op lokaal
niveau.

- verkeersveiligheid is met name
van belang in de woonwijken en in
de schoolomgeving en op routes
van en naar school.

— voldoende in- en uitstapplaatsen
en de aanwezigheid van abri's zijn
belangrijk voor een groter gebruik
van het openbaar vervoer.

- de activiteiten van het bureau
slachtofferhulp worden financieel
ondersteund.

— in overleg met de industriële kring
Vorden vindt een goed beheer van
het bedrijventerrein plaats.

— de gemeente bevordert een gun-
stig vestigingsklimaat voor bedrij-
ven en hun werknemers.

— het Vordens beleid inzake toeris-
me en recreatie moet vastgelegd
worden in een toeristisch-recrea-
tiefplan.

- scholen spelen een belangrijke rol
in ons dorp en de kleine kernen.
Daarom zoekt de gemeente actief
mee naar samenwerking met ande-
re scholen in de gemeente of in de
regio, wanneer scholen bedreigd
worden in hun voortbestaan.

- het gemeentelijk beleid t.a.v. min-
der draagkrachtigen o.a. het mini-
mabeleid en de uitvoering van de
bijzondere bijstand wordt actief
voortgezet.

- ouderen hebben recht op een zelf-
de volwaardige plaats in de samen-
leving als andere bevolkingsgroe-
pen.

- het beleid blijft er op gericht oude-
ren zolang mogelijk zelfstandig te
laten wonen.

— een woningmarktonderzoek zal de
woonbjj^efte van de Vordense in-
woner^Pigeven.

— de gemeente kiest in de aanpak
van de woonomgeving (zoals de
aanpak van het Burg. v. Arkel-
plein) voor een wijkgerichte bena-
dering^fcarbij de plannen in nauw
overlegWet de bewoners, verhuur-
ders, politie en anderen worden
ontwikkeld en uitgevoerd.

- differentiatie van heffingen en ta-
rieven moet zo mogelijk worden
toegepast.

Een verkiezingsprogram wordt op
aanvraag toegestuurd.

De prijs van de gemeentelijke politiek
De gemeente Vorden heeft goede din-
gen gedaan zoals riolering en sport-en
culturele voorzieningen. Maar het
wordt wel duur. De WD vindt zelfs
veel te duur want de uitgaven van de
gemeente Vorden zijn per inwoner van
1990 tot en met 1993 gestegen van
f l .389,- tot f l .934,-. Dit is een stijging
van bijna 40% in 4 jaar tijd. Om deze
uitgavenstijging te kunnen betalen,
hebben de burgers in de gemeente
Vorden onverantwoord diep in de bui-
del moeten tasten, nl. van f 137,- per in-
woner in 1990 naar f 296,-per inwoner
in 1993. Dit is een stijging van 116% in
4 jaar. En dat terwijl uw boodschappen
in die jaren niet meer dan 14% duurder
zijn geworden.

De prijs van de landelijke politiek
Maar ook het gevoel van onveiligheid
neemt toe. Banken en benzinepom-
pen worden steeds beter beveiligd
waardoor de criminaliteit gemakkelij-
ker doelen zoekt. Zou dat met elkaar te
maken hebben? Dat moet wel, want
vroeger hadden we twaalf agenten, nu
nog vier en die zijn bijna niet meer te
zien. Logisch dat het gevoel van onvei-
ligheid toeneemt.

De WD in de komende vier jaar
De VVD-afdeling Vorden wil de ge-
meente Vorden betaalbaar en leefbaar
houden. Dat is gemakkelijk gezegd
zult u zeggen, maar hoe doe je dat? De
WD zegt: eerst verdienen; efficiënt
organiseren; beperking uitgaven.
Hierbij de betaalbaarheid en leefbaar-
heid voor iedereen in Vorden (kinde-
ren, jongeren, ouderen, gezinnen)
voorop stellen. En de puntjes op de i
zetten door rekening te houden met

de wensen van de inwoners kenbaar
gemaakt door de enquête die in op-
dracht van de WD is uitgevoerd.

Hoe maakt de WD dit waar?
Vorden beaalbaar maken
De WD vindt dat de gemeentelijke
belastingen per inwoner in de ko-
mende 4 jaren niet meer mogen stij-
gen. Dat betekent dat de gemeente-
lijke uitgaven niet meer dan 1,5% per
jaar mogen stijgen. Dat dient op de vol-
gende manier bereikt te worden:
- grotere efficiency van het ambtelijk

apparaat o.a. middels versnelde au-
tomatisering en afstoten van rond-
pomptaken; hierdoor worden de
personeelslasten verminderd.

— terug naar de gemeentelijke kernta-
ken zoals: openbare orde en veilig-
heid; onderwijs; verkeer en ver-
voer; mileu; ruimtelijke ordening.

- stimulering van toeristische ontwik-
kelingen die bij Vorden passen,
hetgeen kan leiden naar een verant-
woorde exploitatie van het zwem-
bad.

— sociale uitkeringen effectiever ma-
ken.

- privatisering sportaccommodaties.
- verkoop woningwetwoningen.

— zorg voor het milieu, maar wel voor
zover dat nodig is (een asperientje is
niet slecht, maar een buisje per dag
wel).

- verkoop van stukjes grond door de
gemeente om onderhoudsbespa-
ring te bewerkstelligen.

— onderzoek naar rendabeler beheer
van het vermogen van de gemeente.

Vorden leefbaar maken
Dit wil de VVD bereiken door:

— stimulering van het industriële am-
bachtelijke en detailhandelsontwik-
kelingen.

— betere ontsluiting industriegebied
in Vorden.

— meer dan gemiddelde uitgavenstij-
ging voor: openbare orde en veilig-
heid; milieu (versnelde uitvoering
riolering in onrendabele gebieden
en op meer plaatsen chemische af-
valcontainers); sport en recreatie
(vakantiepark tussen zwembad en
camping); culturele voorzieningen
(o.a. open houden bibliotheek); ver-
snelde uitvoering van woningbouw-
plannen in Vorden, Wichmond en
Kranenburg; open houden van
scholen, ook in Kranenburg en
Wichmond.

— afschaffen hondenbelasting.
— zorg voor een goede verhouding

tussen landbouw en natuur.
— bevordering van de werkgelegen-

heid in alle plaatsen van de ge-
meente, inclusief de bijbehorende
woningbouw.

- ouderenbeleid gericht op zo lang
mogelijk behoud van de eigen zelf-
standigheid.

- aangepaste snelheden op wegen.

Vier gezonde jaren met de WD
Als de WD dankzij voldoende stem-
men in staat wordt gesteld dit pro-
gramma waar te maken, blijft de ge-
meente Vorden betaalbaar en leefbaar.

Met ongewijzigd beleid zal de gemeen-
telijke belasting per inwoner in de ko-
mende 4 jaren toenemen van f 296,-
tot f639,- in 1997 en zal het gevoel van
onveiligheid onacceptabel worden. En
daar past u toch voor?!

Het is al weer ruim een jaar geleden dat uit een oude vereniging dit nieuwe gezel-
schap is ontstaan. Want in januari 1993 werd een begin gemaakt met de nieuwe opzet.
Het is nu echter zo, dat een totale operette-opvoering niet meer voorop staat. Echter
is het de bedoeling om de meest mooie en bekende melodiën ten gehore te brengen
in diverse tehuizen, instellingen en bijvoorbeeld verenigingen die het gezelschap
daarvoor vraagt.

Het repertoire bestaat naast operette-
melodiën uit opera en musical werken
zoals het overbekende slavenkoor,
sound of music en dergelijke. Dit ge-
heel wordt in een afwisselend pro-
gramma voor het voetlicht gebracht.
Dat hierbij, wat betreft een grote
Weense avond, een decor nodig is,
spreekt voor zich. Het decor wat sinds
medio januari gereed is, is met eigen
mensen gemaakt, echter het zei ver-
meld dat het ontwerp en het schilder-
werk van de bekende Warnsveldse
kunstschilder Theo den Hartogh is.
Het is het bekijken meer d^i waard.
Ook de kostuums van het ̂ Pelschap
zijn een streling voor het oog. De laat-
ste maanden zijn hier enkele dames
uit het gezelschap heel druk mee ge-
weest. Alles wordt zelf uitgedacht en

verwerkt tot een nieuw geheel. Het is
nu zelfs mogelijk dat men zich tijdens
een uitvoering viermaal kan verkle-
den. Door deze zelfwerkzaamheid
wordt heel veel geld bespaart, doch de
aanschaf van materialen kost het no-
dige geld.
Via dit artikel wil het gezelschap laten
weten dat alles weer volop draait, er
zijn al diverse tehuizen bezocht en een
grote Weense avond behoort ook al
weer tot een ervaringsgebeuren. Ook
werd er actief deelgenomen aan de
opening van het nieuwe gemeente-
huis.
In de nieuwe opzet van het gezeld-
schap is er één activiteit nog niet opge-
pikt. En dat is een donateursactie. In
het verleden was een groot aantal men-
sen donateur of begunstiger. Graag

zou het gezelschap deze operettelief-
hebbers willen benaderen om deze
steun opnieuw toe te zeggen. Het is de
bedoeling dat de vroegere ondersteu-
ners persoonlijk worden benaderd.
Voor een gering bedrag per jaar is men
al donateur, wat recht geeft op een gra-
tis bijwonen van een openbare uitvoe-
ring. Ook kan voor een lager bedrag in-
geschreven worden als begunstiger,
zonder uiteraard het voordeel van het
donateurschap. Wanneer men niet per-
soonlijk wordt benaderd en men wil
toch donateur of begunstiger worden,
neem dan contact op met een van on-
derstaande personen. Zij komen graag
even aan.

Het liefst wil het gezelschap veel men-
sen verwelkomen op de reeds ge-
plande Weense avond op dinsdag 26
april in het Nutsgebouw te Warnsveld
waar al ruim 46 jaar uitvoeringen wor-
den gegeven.

Info: Jo Bensink 29401, Theo Broek-
man 25269, Ad Korevaar 28153.

'Glanerbrugger Muzikanten'
met avondvullend programma
vanuit Almen

Zaterdag 26 februari komt Geert Sprick en zijn internationaal muziekge-
zelschap 'De Glanerbrugger Muzikanten' naar de grote zaal van horeca-
centrum 'de Aanleg' in Almen.

Zonder overdrijving kan worden ge-
zegd dat zij er in zijn geslaagd met
Bohmischc blaasmuzick en Egerlan-
der klanken uit te groeien tot een van
de beste en meest gevraagde blaasor-
kesten van Nederland.
Zij bereiken met hun single De
Hauptman van Kopcnick de top van
de Duitse Volkstumliche Hitparade;
hetgeen hun diverse duitsc tclevi-
sieoptredcns oplcvcrd in o.a. De Lus-
tige Muzikanten en Heimatmclodic.
Met 14 langspeelplaten, talloze con-
certen en binnen- en buitenland, radio
en televisie optredens zijn de 'Glaner-

brugger Muzikanten' een begrip ge-
worden.
In Nederland hadden zij een T.V. spe-
cial bij de N.C.R.V. met daarnaast
vele optredens bij de K.R.O. en de
Tros. Voor Geert Sprick en zijn man-
nen is de blaasmuzick troef en meer
dan hocmpa alleen. Maar Geert
Sprick en zijn veelzijdige beroepsmu-
sici zijn de laatste tijd eveneens gaan
grossieren in jeugdscntiment, in mu-
ziek die gedurende de jaren dertig en
veertig de wereld veroverde dankzij
o.a. het Amerikaans dansorkest van
Glenn Miller .

Muziek met een klankkleur van giste-
ren hoewel de 'Glanerbrugger Muzi-
kanten' in Big-Band bezetting wel de-
gelijk een orkest van nu is. Dit repe-
toire en andere sounds o.a. James Last
maken het orkest tot een swingende
dansband, tot groot enthousiasme van
publiek en critici.
Het orkest biedt op 26 februari in de
grote zaal van 'De Aanleg' in Almen
een avondvullend en afwisselend pro-
gramma met show en vele hoogstand-
jes van solistische intcrmezzi. De
avond zal duren tot even na midder-
nacht. De voorverkoopadressen zijn:
'De Aanleg" Almen; Hotel de Valk in
Lochem; Tabakorie Snellenberg in
Eefde; Cafetaria d'Olde Smidse in
Vorden en de Brink in Bathmen.



J.D. Bouwmeister (Jo)

tegelzetter /VUT

• bestuur van openbare
school overdragen van ge-
meente aan ouders.

• gemeentelijk welzijnsplan
uitgangspunt voor welzijns-
beleid en budgetsubsidië-
rihg.

• samenwerking tussen de-
zelfde aktiviteiten op ge-
bied van sport, cultuur, zorg
en educatie bevorderen.

de "blauwe hand
05752 2223 vorden
burg gallecstraat
36

In de aanbieding:
warme wollen wintersjaals

ROLLUIKEN
tegen weer en wind

en inbraak

HOLTSLAG Ruurio

Spoorstraat 28
Tel. 05735-2000

FIISETEERD,
Ie wordt ter ok f^^
neet mooier op!

NIEUW

in onze
toch al zo

uitgebreide
kollektie

WENSKAARTEN !

Stemmen bij
volmacht?

Vervoer naar het
stembureau?

Bel naar:

M. Aartsen, tel.

1427
H.H. Kettelerij, tel.

1508

GEMEENTE
VORDEN
De burgemeester van Vorden

maakt bekend dat het college van burgemeester en
wethouders voornemens is om met toepassing van
het bepaalde in artikel 17 van de Wet op de Ruimtelij-
ke Ordening, voor een periode van 1,5 jaar, vrijstelling
te verlenen van de bepalingen van het bestemmings-
plan 'Buitengebied 1971' (voormalig gebied Warns-
veld).

Dit ten behoeve van de plaatsing van een stacaravan
op het perceel Broekweg 3 gedurende de verbouw
van de woning.

Het verzoek met bijlage ligt vanaf vrijdag 18 februari
1994, gedurende twee weken, ter inzage ter gemeen-
te-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening c.a. (Koetshuis).

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
schriftelijk bedenkingen aan het college kenbaar ma-
ken.

Vorden, 17 februari 1994.

De burgemeester voornoemd,
E.J.C.Kamerling

Voor uw
rij- en theorie-opleiding

AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

JLJL

WILINK
J SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL. 05752-1656 LOODGIETERSWERK

OLYMPISCHE AANBIEDINGEN:

OLYMPIADE SCHNITT
'n zwaar gevulde schnitt met rum en rozijnen

Een gouden plak waard!

DIT WEEKEND:

voor

* * * * * * * * * *

'N NOORS KOFFIEBROODJE
met room en chocolade gevuld

Een ware delicatesse!

DIT WEEKEND:

,1,65
* * * * * * * * * *

Met de Winterspelen bij de buis:

'N SMAKELIJK

PIZZA STOKBROOD
NU voor

zie ook onze dagaanbiedingen

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

.ALLES VOOR U W AUTO
Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 - Vorden Tel. 05752-3228

MONUTA

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05752 - 27 49
dag en nacht bereikbaar

Wat deze gemeente
nodig heeft.

Jan Borgman

Ik stem op de WD. Want dat
staat voor democratie.
Dus houden ze ook rekening
met het buitengebied.

Wat deze
gemeente
nodig
heeft.

CAFÉ - REST. - DIV. ZALEN

DORPSSTRAAT 10 - VORDEN

xx-xx-s^-x./

KLAVERJASSEN en
JOKEREN

op maandagavond 21 februari a.s.

PRIJSNUMMERS VERLOTING

Carnavals-

vereniging

De Deurdreajers

0263

2047

1105

Prijzen ophalen bij Familie Helmink, Het Hoge
55, tel. 05752-2762.

Wonen Op Natuur
In Exclusieve Vorm

U bent kritisch op uw interieur
en wilt een exclusief tapijt. Na-
tuurlijk heeft u daarbij oog voor
het milieu. De Carpette Bordurc
is het nieuwe handgemaakte kar-
pet in de Cunera-lijn die aan deze
wensen van u voldoet.

De Carpette Bordure is geweven
van de beste weefprodukten die
de natuur ons biedt. Eerlijke co-
cos- of sisalkarpetten, omrand
met een sterke stof in de kleur of
motief welke harmonieert met
uw interieur.

interieuradviseur

De Carpette Bordure laat u alle
ruimte uw eigen combinatie sa-
men te stellen. Wilt u een smalle
of een brede bordure? Alles is
mogelijk, ook in kleur en motief.
Zelfs het karpet is in diverse tin-
ten naturel of in kleur leverbaar.

Rijksstraatweg 39
7231 ABWarns veld

Tel. 05750-26132

/TicHTine
DORP/CEHTRUm

_ _ Raadhuisstraat 6, tel. 2722

MAAND-

AGENDA

DORPSCENTRUM

FEBRUAR11994
zaterdag 26:
's middags: THEECONCERT door
muziekschool Sursum Corda.
's avonds: uitvoering VORDEN S
TONEEL met 'Eenvoud is niet alles!'

MAART 1994
woensdag 9:
FILM MIDDAG voorde kinderen.

zaterdag 19:
Uitvoering KRATO met blijspel:
'Gouden Dagen'.
Middag- (voor de ouderen) en
avondvoorstelling.

vrijdag 25 en zaterdag 26:
CONCERT door Sursum Corda.

Inlichtingen:
Tel. 2722 - Stichting Dorpscentrum Vorden

Wat deze gemeente
nodig heeft.

Bertus Waarle

Bij de WD kan ik nog kiezen
waar ik wonen en leven wil;
b.v. in de Kranenburg!

Wat deze
gemeente
nodig
heeft.

FINALE
OPRUIMING

ARCHITECTEN voor:

Bungalow-bouw
2-onder één-kap

Bed rijf sbebouwing
Utiliteitsbouw

GEHEEL VRIJBLIJVEND:
ONTWERP NAAR UW WENSEN

LEEFLANG
ARCHITECTUUR Raadhuisstraat 1 a - 7251 AA Vorden. Telefoon 05752-2737

De laatste restanten van al onze

WINTERCOLLECTIES

ALLEEN deze prijzen!!! Kom snel want OP = OP

Dames-, heren- en kindermode

mode
burg. galleestraat 9 - 7251 ea vorden
tel. 05752-1381



Uw keuken uit Ruurlo
U hoort er steeds meer van...!

Holtslag Bouwmaterialen B.V.
Spoorstraat 28, tel. 05735-2000

Wat deze gemeente
nodig heeft.

•l

Hank Rietman

VVD = Volle aandacht voor het
buitengebied.
Waar vrijheid kan moet vrijheid
blijven!

Wat deze
gemeente
nodig
heeft.

KERKSTRAAT 6 • Telefoon O544O-613O8

ZATERDAG 19 FEBRUARI

SHOW
BAND

KARAO KES H OW

ZONDAG 20 FEBRUARI

PASTEN YOUR
SEATBELTS

IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER

INFOLIJN TEL: 05440-64145

Toegang onder voorbehoud

Wat deze gemeente
nodig heeft.

Dorien Mulderije-Meulenbroek

Jonge Vordenaren, zoals ik,
stemmen op de WD.
Want de WD staat voor
vrijheid en daar ben ik gek op!

Watdeze
gemeente
nodig
heeft.

Voor een ambachtelijk stuk

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

Aannemingsbedrijf

A. BOSCH
Schuttestraat 11 - 7251 MP Vorden
Tel. 6673 - Fax 6727

praktijk
ivoor
ür'ASR-

THERAPIE®
acupressuur
reflextherapie

chakra-segmentmassage
kleurentherapie - moxa

vlinderen
psychische massage

homeopathie

A. Baars-Klootwijk,
Kruisdijk 2, 7251 RL

Vorden, Tel.: 05752-3303

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

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

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

DE VAKMAN

Alles voor de doe-het-zelver

BOUW- EN HOUTBEDRIJF

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

» Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

Jan ter Beek
05752-1807

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

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

HOE MEER POST, HOE LEUKER

Gedrukt op FasPrint,
High Gloss White. Crack-Back Plus

O

^^ ^^

Waarom
zo'n haast?

Stap eerst eens rustig
bij ons binnen.

Wij tonen u graag de nieuwste
huwelijkskollektie!

\

Uitgebreider dan ooit. En... wij helpen u graag met de tekst.

AGENTSCHAP WARNSVELD:

DA-DROGISTERIJ
PARFUMERIE - ZONNEBANK

HET HELE JAAR DOOR VERKOOP STADSPOSTZEGELS

DREIUMME 45 - WARNSVELD - TELEFOON 23269

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

AGENTSCHAP HENGELO (G):

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

marlanne
Felix Takkenkamp

Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld.) - tel. 2062

AGENTSCHAP RUURLO: AGENTSCHAP STEENDEREN:

BOEKHANDEL

HOYTINK
BORCULOSEWEG 17 - RUURLO

TELEFOON 1263

FILIAAL ZUTPHEN:

WEVO-DRLK
NIEUWSTAD 29 - 7201 N K ZUTPHEN - TEL. 05750 - 12306

Mevr. VAN VELDHUIZEN-
ONSTENK

BEGONIASTRAAT 3 - 7211 AL STEENDEREN

TELEFOON 2398
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