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

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

Afspraken kunnen telefonisch
\vorden gemaakt bij de receptie
van het gemeentehuis.

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

In de week van 7 tot en met 11 maart
jongstleden zijn de volgende bouw-
aanvragen ingediend:

— de heer W.B.M. Gudde, voor het
plaatsen van een dakkapel opt het
perceel Kerkweide l te Kranen-
burg;

— de heer J.H. Rietman, voor het
plaatsen van een dakkapel op het
perceel Boshuisweg 5 te Vierak-
ker;

— schoolbestuur van de basisschool
Het Hoge, voor het vernieuwen en
veranderen van een garage/ber-
ging op het perceel Schoolstraat 13
te Vorden;

— de heer G. Eskes, voor het vernie-
wen en vergroten van een berging/
garage op het perceel Deldense-
weg 7 te Vorden.

ERGUNNINGEN

In de week van 7 tot en met 11 maart
1994 hebben burgemeester en wet-
houders vergunning verleend aan:
— Boomkwekerij Lucassen, voor het

bouwen van een tunnelkas op het
perceel Hamsveldseweg 10 te Vor-
den;

— de heer A. Smallegoor, voor het
bouwen van een garage op het per-
ceel Schuttestraat 6 te Vorden;

— de heer P. de Vries, voor het vellen
van l berk op het peceel Hoetink-
hof51 te Vorden;

— burgemeester en wethouders van
Vorden, voor het vellen van 2 ei-
ken aan de Zutphenseweg te Vor-
den;

De Algemene wet bestuursrecht geeft
u de bevoegdheid binnen zes weken
na publikatie bij burgemeester en
wethouders een bezwaarschrift tegen
deze vergunningen in te dienen.

NFORMATIEOVER
WET VOORZIENINGEN

GEHANDICAPTEN;
INFORMATIE-AVOND

DORPSCENTRUM
Per l april 1994 treed de Wet voorzie-
ningen gehandicapten in werking. In
het kader van deze wet zal een groot
aantal van de voorzieningen voor ge-
handicapten van de bedrijfsverenigin-
gen worden overgeheveld naar de ge-
meenten. Het gaat daarbij om ver-
voersvoorzieningen, woningaanpas-
sing en rolstoelen. De mensen die op
dit moment een vergoeding voor ver-
voer van hun bedrijfsvereniging ont-
vangen, hebben inmiddels van de ge-
meente bericht ontvangen. Mocht u
nog vragen hebben over de uitvoering
van de wet voorzieningen gehandi-
capten, dan bent u van harte welkom
op de informatie-avond die gehouden
wordt op woensdag 23 maart om
19.30 uur in het Dorpscentrum.

OUD PAPIER
APART

OEFENING 'VIPER
CHANGE'

Van 23 tot en met 25 maart aanstaande
vindt de militaire oefening 'Viper
Change' plaats. Het gaat hier om een
oefening met zware voertuigen (Leo-
pard 2 tanks) die zich afspeelt in een
gebied ten zuiden van het Twenteka-
naal, begrensd door Zutphen, Henge-
lo (Ov), Enschede en Doetinchem.

KLEDING EN TEXTIEL
APART

' é
>T'MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING

MELDING
Op de secretarie van de gemeente Vorden, sektor grondgebied, bureau milieu
ligt van 18 maart 1994 tot en met 14 april 1994 op werkdagen van 9.00 tot 12.00
uur en op woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur en op de maandagavon-
den in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage een mel-
ding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid l) van:
1. de heer J. Lenselink, Vosheuvelweg 6, 7251 NC Vorden. Adres inrichting:

Vosheuvelweg 6 te Vorden;
2. de heer GJ. van Ark, Wildenborchseweg 19,7251 KB Vorden. Adres inrich-

ting: Wildenborchseweg 19 te Vorden;
3. de heer A.J. Makkink, Kruisdijk 11, 7251 RL Vorden. Adres inrichting:

Kruisdijk 11 te Vorden;
4. de heer A. Fokkink, Wiersserbroekweg 8,7251 LG Vorden. Adres inrichting:

Wiersserbroekweg 8 te Vorden;
5. de heer B. Verkerk, Overweg 17,7251 JS Vorden. Adres inrichting: Overweg

17 te Vorden;
6. de heer G. Sahin, Kannenburg 220, 7423 AH Deventer. Adres inrichting:

Zutphenseweg l te Vorden.

De nummers l t/m 3 betreffen meldingen voor het afdekken van bestaande
mestbassins. De nummers 4 en 5 betreffen meldingen voor het van toepassing
worden van het Besluit melkrundveehouderijen Wet milieubeheer op een reeds
opgerichte melkrundveehouderij. Nummer 6 betreft een melding voor het van
toepassing worden van het Besluit horecabedrijven Wet milieubeheer op een
nieuw shoarma restaurant.

46 Jaar
penningmeester
Op de gehouden ledenvergadering
van de Chr. Federatie van Overheids-
personeel heeft de heer Schuurman
het penningmeesterschap overgedra-
gen. In de vergadering welke werd ge-
leid door oud voorzitter B. Bekman
werd nog even terug geblikt in de his-
torie. De bond werd opgericht op 12
december 1940 en werd toen nog ge-
noemd de Ned. Chr. Bond van Perso-
neel Publieke dienst. Later werd het
Ned. Chr. Bond van Overheidsperso-
neel. In de vergadering van 20 januari
1948 werd de heer Schuurman be-
noemd tot penningmeester. Onafge-
broken heeft hij 46 jaar lang dit werk
gedaan. Er was veel waardering voor
zijn werk. 'Als belastingman kon je
niet verwachten dat de zaak niet in
orde zou zijn' aldus de voorzitter. Bij
het 30 jarig jubileum als penning-
meester is de heer Schuurman Ko-
ninklijk onderscheiden. Door de
voorzitter werd de heer Schuurman
als blijk van waardeling een envelop-
pen met inhoud overhandigd. Voor
mevr. Schuurman waren er bloemen.
Als opvolger voor de heer Schuurman
is benoemd de heer G. H. Meijer te
Vorden. In deze vergadering werd te-
vens een nieuwe voorzitter benoemd,
en wel de heer H. F. G. Brinkhorst te
Vorden. Na de pauze ging de regio-
bestuurder mevr. C. van Sprang in op
actuele zaken.

Kerknieuws

GezinsavondirÉhl
Aanstaande zondag wordt in de Her-
vormde kerk wederom een gezinsa-
vondmaal gehouden. In deze dienst
verlenen zowel jongeren djfcouderen
hun medewerking. Voorde^Porberei-
ding van deze dienst is o.a. door de
zondagsschool- en jeugdkerkleiding
een geheel nieuw werkboekje opge-
steld. Hierin wordt verteld over het
ontstaan van het avondmaal. Tevens
wordt alvast iets over het thema van
aanstaande zondag vertelt. Het thema
is: Jezus geeft zijn leven.

Optreden Elly en
Rikkert
In een zeer goed gevulde dorpskerk
gaven Elly en Rikkert Zuiderveld sa-
men met Peter van Essen en Jan Bor-
gereen sprankelend concert!
In een snel tempo werd een geva-
rieerd repertoire gebracht: serieuze
liedjes en clowneske muzikale grap-
pen begeleid op vele soorten muzie-
kinstrumenten. De kinderen werden
er veelvuldig bij betrokken en beken-
de nummers werden enthousiast
meegezongen. Fantastisch hoe deze
mensen de bijbelse boodschap weten
te brengen!

'Gekissebis' over wel of niet in het openbaar
onderhandelen over collegevorming
De delegaties van de vier raadsfrakties
CDA, WD, D'66, PvdA zün dit weekend
onder 'technisch' voorzitterschap van de
huidige CDA-fraktievoorzitter de heer
Boers voor de tweede keer bü elkaar ge-
komen. Elke partü presenteerde deze
avond een kandidaat-wethouder te we-
ten mevr.Aartsen (CDA), de heer Voort-
man (PvdA), mevr. Mulderye (WD) en
de heer Nobel (D'66).

Op welke terreinen de ambities van
CDA-kandidaat mevr. Aartsen en
PvdA-kandidaat de heer Voortman lig-
gen, is genoegzaam bekend. Beiden
zijn immers op dit moment wethou-
der.
D'66-kandidaat de heer Nobel, zaken-
man van beroep en in het verleden
raadslid voor D'66 in Zutphen, is 'in'
voor portefeuilles op het gebied van fi-
nanciën, economische zaken en derge-
lijke.
Direct na de uitslag van de verkiezin-

gen zei WD-lijsttrekker de heer Bran-
denbarg dat de vier gekozen WD-
raadsleden allen bereid zijn een wet-
houderszetel te vervullen. Uiteindelijk
bleef het bij één en werd dit weekend
mevr. Mulderije-Meulenbroek als wet-
houderskandidaat naar voren gescho-
ven. Hoewel deze huisvrouw en moe-
dervan twee kinderen van resp. 10 en 6
jaar geen ervaring heeft als raadslid, is
zij binnen WD-kringen geen onbe-
kende. Zij is nl. al vier jaar voorzitter
van de plaatselijke WD. "Ik heb dus
altijd achter de schermen gewerkt.
Door de maandelijkse besprekingen
met de fraktie ben ik vrij goed op de
hoogte over de politiek hier in Vorden",
zo zegt ze zelfbewust.
AJvorens ze 12 jaar geleden in Vorden
kwam wonen, was mevr. Mulderije lid
van de WD in Ruurlo. Bij de komst
naar Vorden werd zij automatisch over-
geschreven. In haar vrije tijd heeft ze
bestuurlijk tal van funkties bekleed.

Zou zij inderdaad wethouder worden,
dan gaat haar voorkeur uit naar onder
meer openbare werken, financiën,
ruimtelijke ordening, toerisme en on-
derwijs. Dat laatste vloeit voort uit
hoofde van haar funktie als voorzitter
van de medezeggenschapsraad van de
openbare basisschool.
In deze tweede ronde van de vier raads-
frakties werd er voornamelijk gespro-
ken over de programma's die de par-
tijen voor de verkiezingen hebben ge-
lanceerd. De heer Boers: "Het was
meer het luisteren naar elkaar. Eigen-
lijk een soort brainstormen, waarbij
geen enkele partij het achterste van
zijn tong heeft laten zien. Noem het
maar programmatische verkennin-
gen", aldus de heer Boers.
De komende tijd zal er wat concreter
onderhandeld worden. De heer Boers
heeft de frakties verzocht kort en dui-
delijk te formuleren welke punten
men uit hun eigen programma de ko-

mendejaren verwezenlijkt wil zien en
daarbij tevens kort en bondig de me-
ning over de andere programma's te
geven. De verdere onderhandelingen
zullen ook weer in besloten kring
plaatsvinden. Al had dat eerst nog heel
wat voeten in aarde. CDA en WD
vonden het niet verstandig, temeer
daar erovernamen gepraat zal worden,
dit in het openbaar te voeren.
De PvdA wilde in eerste instantie de
onderhandelingen openbaar maken,
maar zwichtte uiteindelijk toch voor de
argumenten van de beide grootste
frakties.

D'66 protesteerde fel en stelde zich op
het standpunt dat 'openheid' geboden
is. Dit standpunt van D'66 is niet zo
verwonderlijk want in het verkiezings-
programma werd zelfs gesteld dat alle
vergaderingen openbaar moeten zijn,
ook de eigen toekomstige maande-
lijkse fraktievergaderingen.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 20 maart Vijfde Zondag van de 40-
dagentijd 10.00 uur ds. H. Westerink, viering
van het Avondmaal met jong en oud m.m.v.
muzikanten van de jeugdkerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 20 maart 10.00 uur ds. L. Buitenhuis,
Hummelo. Viering H.A.; 19.00 uur ds. Th.P. van
Belzen, Genemuiden. Viering H.A.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 20 maart 10.00 uur Eucharistieviering,
40-dagentijd m.m.v. 30+ koor.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 20 maart 18.30 uur Eucharistieviering,
40-dagentijd.
Weekend-Wacht-Pastores: 20-21 maart Pastor
W. Zandbelt, Keyenborg, tel. 05753-1314.

Huisarts 19-20 maart 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 óf 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 maart J.H. Hagedoorn,
Lochem, tel. 05730-51483.
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
11A, tel. 05752-1494. Onderhoudsklachten
en technische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot 9.00
uur. Spreekuur ma. en wo. 11.00-12.00 uur.

Overige zaken op afspraak.

Regionale Stichting voor Thuiszorg en
Maatschappelijk Werk Zutphen
Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Zutphenseweg 1c, 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-Warnsveld-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 maart mevr. v.d. Berg, tel. 6875
b.g.g. 1940. 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.

Begrafenisdienst 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.

V I K R A K K K R - WICHMONI)

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 20 maart 10.00 uur ds. G.W. van der
Brug, Zutphen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 19 maart 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 20 maart 10.00 uur Gebedsviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 20-21 maart Pastor
Zandbelt, tel. 05753-1314.

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.

De Volvo-dealer voor Vorden e.o.
Schotpoort Personenauto B.V.

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

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



Wichmond 1200
Er was eens...
Er waren eens een man en een vrouw.
Ze hadden drie kinderen. In het Wes-
ten woonden zij. Maar hij wilde daar
weg en trok met zijn gezin naar het
Oosten; daar wilde hij gaan graven en
spitten.
De man vond in het Oosten wat hij
zocht. Hij vond er urnen in de grond
uit lang vervlogen tijden. Hij vond er
mensen die met hem mee wilden gra-
ven. Onder andere Ben Olthof die
'spitte' naar mensen die vlotten
bouwden om droogvoets bij hun kerk
te kunnen komen. Een mooie zilveren
vogel vond hij, die al eeuwen vloog.
De Oranjevereniging had zich over
een jong daarvan ontfermd. Onrustige
tijden waren er ook geweest. Er werd
een Nachtwacht ingesteld, die allen
beschermden. Rustige, stille schepen
legden eraan bij de loswal en brachten
er spullen die de bewoners nodig had-
den. Op verzoek van Dominee Moll
kwam Tante Pos in Wichmond en
kreeg hier haar woning, maar ze heeft
haar huis jaren geleden verkocht. Het
ijzeren ros wilde zich ook van zijn
beste kant laten zien en reed jarenlang
voorzichtig langs de rand van het dorp
en de IJssel. Kunstenaars waren er in
Wichmond. Naast hun dagelijkse ar-
beid, schilderden en fotografeerden
ze ook. Gelukkig is hun werk niet ver-
gaan. Wat gelukkig wel verdween wa-
ren de met kuilen doorploegde zand-
wegen, waarover in weer of geen
weer de melkvaarder reed. De bakker
fietste of liep. En de boer ploegde
voort, achter zijn paard lopend en
over dat beroep heeft Gerrit Wagen-
voort ons voorgelicht. Mieneke Nij-
enhuis vertelde over het monster dat
oorlog heet en dat Vierakker/Wich-
mond niet oversloeg. Het maakte er
zijn slachtoffers. Veel goede daden
werden er gedaan. Feesten en ver-
maak was er het hele jaar door. Van
Vierakkerse kermis tot het vangen
van ulken, wat Herman Pardijs zo
mooi heeft beschreven. Henk Holt-
huis vertelt over de feestelijke hero-
pening van de Lankhorsterstraat. De
mensen in Wichmond spreken er hun
eigen taal. Marie Pellenberg heeft in
haar dialect mooie verhalen geschre-
ven. Jongens uit dit rustige dorp wer-
den door de regering naar de andere
kant van de aardbol verscheept. Jaren
bleven ze daar. Gelukkig kregen ze
steun van meisjes die hen brieven
schreven. Ja, toen kon je nog van alles
kopen in ons dorp, op veel plaatsen.
Toen was de Dorpsstraat nog winkel-
straat. De meisjes en de jongens zijn
moeder en vader geworden, oma en
opa.
Mochten ze de geschiedenis van hun
dorp een beetje vergeten zijn, een
mens kan immers niet alles onthou-
den, dan kunnen ze dit alles nog eens
nalezen in het boek 'Wichmond 1200
794-1994', want daarin is alles wat
hier boven staat uitgebreid beschre-
ven en nog veel meer en met veel fo-
to's erbij. Het is een zeer leesbaar
boek voor alle leeftijden.
Bestelformulieren kunt u krijgen bij
de Rabobanken in Wichmond, Vor-
den, Baak en Warnsveld, bij Jansen
Levensmiddelen in Vierakker, Supe-
rette Wilfried Besselink en bij Jan La-
mers, Dorpsstraat 21,7234 SM Wich-
mond. Tel. 05754-1341. De oplage
wordt vastgesteld naar het aantal in-
schrijvingen. Voorkom daarom te-
leurstelling door nu te bestellen bij de
vermelde adressen.

Vrijwilligsters
gevraagd voor
thuiswonende
ouderen
Wie is bereid een dagdeel per week te
komen helpen op de dagopvang? Wij
zoeken vrijwilligers die de aktivitei-
tenbegeleiding willen ondersteunen.
De dagopvang vindt plaats in het ver-
zorgingstehuis 'de Wehme' en is be-
doeld voor thuiswonende ouderen.
Zij kunnen op deze manier een of
meerdere dagen in de week in contact
komen met leeftijdsgenoten. Voor na-
dere informatie kan men contact op-
nemen met de stichting Welzijn Ou-
deren Vorden, Raadhuisstraat 6, tel.
05752-3405.

l\ilpenrit
De auto- en motorclub 'De Graaf-
schaprijders' organiseert zondag 20
maart een oriënteringsrit met de toe-
passelijke naam 'Tulpenrit'. Start en
finish zijn bij het 'Steakhouse' op de
Kranenburg. Er kan worden deelge-
nomen in de A, B, of C klasse. Arie
Weevers en Bert Regelink hebben een
rit uitgezet met een lengte van 53 kilo-
meter. Alvorens de uitslag bekend
wordt gemaakt staan er een paar
'rondjes' bingo op het programma.

L

HOE ZIT
DAT NU
EIGENLIJK?
Vraag: Ik ben in het bezit van een eigen woning.
Boven heb ik een studeerkamer ingericht. Zijn de'
kosten van een studeerkamer nog aftrekbaar?

Ook bij de studeerkamer gaat het — net als bij het koffiegeld van vorige
week — om een produkt van de Oort-wetgeving. De kosten van een stu-
deerkamer zijn niet aftrekbaar als de werknemer zijn inkomsten uit ar-
beid niet grotendeels (voor meer dan de helft) in of vanuit die kantoor-
ruimte verwerft. Wanneer hij zijn inkomen wél grotendeels in of vanuit
de studeerkamer verdient, dan bestaat wel recht op aftrek, maar dan vol-
gens bepaalde normen.
Die aftreknorm is als volgt. De kosten van de kantoorruimte (inclusief de
inrichting!) moeten worden gesteld op de som van:

- 15% van de huur, o f— bij een eigen woning — 15% van de huur-
waarde daarvan;

- 15% van de energiekosten van de woning.

Deze huurwaarde moet worden bepaald aan de hand van het zgn.
huurwaardeforfait. Aldus wordt in feite bij eigen woningen rekening ge-
houden met de nettohuurwaarde (in theorie is het huurwaardeforfait nl.
gelijk aan de brutohuurwaarde minus de kosten van het bezitten van een
eigen woning), en bij huurwoningen met de veel hogere brutohuurwaar-
de. Deze ongelijke behandeling is destijds — vóór Oort — goedgekeurd
in het zgn. 'Studeerkamerarrest'. En dat was nog niet eens zo gek, omdat
je toen nog gewoon de afschrijving op de inventaris van de studeerkamer
kon aftrekken.
Maar bij de Oort-wetgeving kan dat niet meer afzonderlijk: die afschrij-
ving wordt nu geacht te zitten in het bedrag van 15% van de huurwaarde.
En dan wordt die ongelijkheid te gortig. Want door 15% van de veel te
lage fiscale huurwaarde te moeten nemen, wordt men niet alleen in zijn
afschrijving op de woning gepakt, maar ook nog eens in zijn afschrijving
op de inventaris, althans vergeleken met een huurder die 15% van de
werkelijke huurwaarde mag nemen. En op dit punt van ongelijke behan-
deling bleek onze belastingwet in strijd te zijn met het internationale ge-
lijkheidsbeginsel.
De kantoorruimte-aftrek voor mensen met een eigen woning is dus voor-
taan:
— 15% van de werkelijke huurwaarde, plus
— 15% van de energiekosten.

De volgende vraag is hoe je die werkelijke huurwaarde dan moet bereke-
nen. Gelukkig heeft de Hoge Raad daarvoor een (overigens al eerder toe-
gepaste) oplossing gegeven. Deze werkelijke huurwaarde wordt gesteld
op het huurwaardeforfait voor ondernemingswoningen. Voor 1993 was
dat in het algemeen 2"/29 maal het gewone huurwaardeforfait. Logisch
toch?

Deze rubriek wordt verzorgd door:
De Regt, Bloemendaal & Wiegerinck, Accountants en Belastingadviseurs, Ruur-
Ioseweg21, 7251 LA Vorden.

Bruid bezoekt de klimèoom

Op 11 maart j.l. is groepsleidster
Sabine Eijkelkamp uit Warnsveld
in het huwelijk getreden met Ed-
ward Harmsen. 's Middags hebben
bruid en bruidegom een bezoek ge-
bracht aan 'de Klimboom' het kin-
dercentrum waar Sabine dagelijks
werkt.

Kinderen, ouders, leidsters en bestuur
hebben het bruidspaar toegezongen.
Zij hebben daarbij een felicitatieboek
en een cadeau aangeboden gekregen.
Het bezoek is afgesloten met een trak-
tatie voor alle aanwezigen. Sabine en
Edward vertrokken luid toeterend om
hun huwelijksfeest voort te zetten.

Zonder drukwerk
geen tijdschrift.

Rare wereld, zonder drukwerk
D e O R U K W E R K I N D U S T R I C

Avond jong agrarische
vrouwen
Men heeft er deze avond voor geko-
zen om geen gastspreker uit te nodi-
gen, maar om een wat meer over el-
kaar te weten te komen. Er zijn
twee avonden geweest en aangezien
er toch regelmatig dezelfde gezich-
ten te zien zijn is het ook wel leuk
elkaar wat beter te Ieren kennen.

Maar ook als je nog nooit geweest
bent of als je niet weet of je de volgen-
de keer weer zin hebt om te komen,
dan kan het heel leerzaam zijn om
eens te horen waarom een ander doet
zoals ze doet.
Immers de een stopt met werken om
op het bedrijf mee te werken.de ander
wil dat absoluut nog niet. De een
werkt alleen voor en de ander zo veel
mogelijk achter. Soms ben je gewoon
niet in de gelegenheid om dingen an-
ders te doen, bijvoorbeeld omdat je

voor je kinderen hebt gekozen, omdat
er onvoldoende werk op het bedrijf is,
enz. enz. Of er zijn leuke hobby's om
over uit te wijden en hoe is het nu om
dag in dag uit het jongvee, de varkens,
de kippen te verzorgen, te melken,
eieren uit te halen of de administratie
te doen.
Kortom er is zoveel ervaring en ken-
nis uit wisselen dat daar best eens een
avond aan besteed kan worden. We
doen dat natuurlijk niet met de hele
groep tegelijk, maar in groen van 5 a 6
personen in de vorm van een aange-
past ganzebord/monopoly spel, waar-
bij wc hopen dat alles zo'n beetje aan
de orde komt.

We hopen op een gezellige en nuttige
avond! Iedereen is van harte welkom
op maandag 21 maart a.s. in het
Dorpscentrum te Vorden.

Boekenweek 1994:
16 t/m 26 maart

Hclla S. Haassc verrast
wederom. Nu met het

BOEKENWEEK
GESCHENK

Na 'Heren van de thee'komt
's lands bekendste schrijfster met

de novelle Transit'. Tijdens de
Boekenweek 1994 (16 t/m 26
maart) krijgt u het cadeau bij

aankoop van ten minste l 19,50
aan Nederlaiul.se boeken,zolang

de voorraad strekt.

Boekhandel

LOGA
Raadhuisstraat 22 - Vorden

Tel. 05752-3100-Fax 05752-3731

Onze in de wijde omgeving bekende

GRILLWORST
(3 smaken)

per stuk

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 K,IO 7,95
Grove verse worst 1 k,io 9,95
Hamburgers per stuk 1,00

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt
3 pond voor één tientje

Rundergehakt 1 Riio 12,50
500 gram 6,25

MARKTAANBIEDING UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi
1 kiio 6,25
Babi Pangang
500 gram 6,25

SPECIALITEITEN

Hamburger
Speciaal 100% rundvlees

5 halen 4 betalen

Gebraden Runderrollade
100 gram 2,25

Boterhamworst
100 gram 0,98

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,85

MESSCHERP - GELDIG DO-VRIJ-ZAT

Hamlappen
1 küo 9,95

Kippepoten

7 voor 10,—

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

ORGANISEERT

KLAVERJASSEN
0n

JOKEREN
DONDERDAG

17 MAART
Aanvang 20.00 uur

Plaats:

CLUBGEBOUW
'DE ARK'

Alleen het beste is goed genoeg
•»• MEINDL schoenen
+ breed assortiment
•f voor jacht en vrije tijd

Nu ook MEINDL en
GOROTEX
4 dus werkelijk 100% waterdicht

+ sta op MEINDL

Meeds doeltreffend!

Zutphenseweg 9 - Vorden
Telefoon 05752-1272

Bii Edah vindt u
alles behalve hoge prijzen

4,98MAGERE SPEKLAPPEN
1 kilo van 9,90 voor

FRIKI KIP CORDON BLEU fi QQ
per 6 stuks nu Ujv/O

VOOR I N V ONT1SI.IT:

MELKWIT
000 GRAM GESNEDEN van 1 ,99 voor 1,49
SNIJVERSE KATENSPEK i

1 00 gram van 1 ,99 voor l j

SNIJVERSE VARKENSLEVER
100 gram van 1,59 voor

UIT ONZE (iROENTE-FRUITAFDELlNC;

JAFFA HANDSINAASAPPELS
NU 2* NET VAN 2 KILO GRATIS net è 2 kilo

NICOLA AARDAPPELEN
NU2eZAK VAN2,5 KILO GRATIS zak è 2,5 kilo

REFORMA CASSAVE CHIPS
zak a 75 gram van 1,79 voor

0,99
••
3,98
1,98
1,

PAK l \V VOORDEEL 'I)E L/

EDAH DRINKYOGHURT
aardbei of perzik of chocolademelk

per 6 pakjes van 200 ml van 3,58 voor

EDAH HAZELNOOTPASTA
pot a 400 gram + 1 00 gram extra gratis nu

ALSHEIMER SPATLESE
per doos a 6 flessen van 32,70 voor

VENCOSUPERZAKVOLDROP
a 750 gram van 6,87 voor

EDAH SESAM VOLKOREN
BISKWIE 3 rollen van 4,77 voor

EDAH VACUÜM ROODMERK
KOFFIE per 4 pakken van 8,76 voor

O
£*

A
£•

91
£• l

QQ
j v O

en
j w w

on
j O v/

Dj OU

Tot 50 %
gratis

Edah's
Gulle

Weken.

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

" « " O P E N I N G S T I J D E N
* MA. 10.00-18.00 uur*

* Dl. t/m DO. 8.30-18.00 uur*
*VR. 8.30-21.00 uur/ZA. 8.30-16.00 uur*



Wij zijn heel blij met de ge-
boorte van onze zoon

Sander Christiaan

Wij noemen hem

Sander

Frans en Alice van Gils-
Berenpas

9 maart 1994
De Voornekamp 16
7251 VLVorden

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8,50 voor 3 gezette
regelsjelkeregelmeerf 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of In-
lichtingen! 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten In reke-
ninggebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• Nieuw hoedenatelier:
hoeden op maat, ook voor
bruiloften. Openingstijd: 9.00-
12.00 uur. Veldsebosweg 20,
Warnsveld. Tel. 05750-22275/
05750-42844.

• TE KOOP GEVRAAGD: klei-
ne(semi)bungalow.
Tel. 08373-14422.

• TE KOOP: katte krappaal,
nieuw, kleur roze. Tel. 05752-
1717.

• Wie wil voor 3 a 4 uur per
week onze tuin onderhou-
den? Tel. 05752-2351.

• TE KOOP: Yamaha FJ 600,
km-stand: 16500, i.z.g.st.
Vraagprijs f 6850,-. Tel. 05752-
1669 (na 18.00 uur).

• GEVRAAGD: flinke hulp in
de huishouding voorde maan-
dag-, donderdagochtend. (Evt.
oppas donderdag). Tel. 05752-
3367.

• TE KOOP: Mechelse antie-
ke eethoek met 6 bijpassende
stoelen. Vaste prijs f 1200,-.
Tel. 05752-2996.

• GEVRAAGD: oppas voor 1
hele dag per week (donder-
dag). Wil Voortman. Tel. 05752-
1741.

• TE KOOP: bedbank met 2
lades, inclusief goede matras
en stevige bedbodem, afm.
1.65 lang x 0,85 breed, + tie-
nerbureau. Alles in één koop,
f 175,-. Dijkerman, Zutphénse-
weg 5, tel. 05752-1334, Vor-
den.

ZE MOETEN
DOOR. GEEF!

NATIONAAL
REUMAFONDS

2582 GW Den Haa
Giro 324
Bankrekening 70.7070.848

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

Sauna

Ronnie Stokkink
en

Lucia Hoebink

gaan trouwen op vrijdag 25 maart
1994 om 13.00 uur in het
gemeentehuis 'Kasteel Vorden'.

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 14.00 uur in de R.K. kerk te
Kranenburg.

U bent van harte welkom op de
receptie van 16.00 uur tot 17.30 uur
in zaal 'de Herberg', Dorpsstraat 10
te Vorden.

Ons adres blijft:
Lindeselaak 22, 7234 TB Wichmond

Mevrouw J.M. Das-van Eijl
en

de Heer A. Harmsma - dierenarts

hebben besloten op vrijdag 25 maart
1994 te trouwen.

Het huwelijk wordt voltrokken om
14.00 uur in het gemeentehuis van
Vorden 'Kasteel Vorden'.

Gelegenheid tot gelukwensen van
16.00 tot 18.00 uur in Hotel Bakker,
Dorpsstraat 24 te Vorden.

februari 1994
Ruurloseweg 11
7271 RS Borculo '

Enige en algemene kennisgeving

Op 3 maart 1994 overleed mijn lieve man, onze
pa en opa

DERK JAN MAALDERINK
ECHTGENOOT VAN BERNARDA JOHANNA ENGBERS

geb. 16 oktober 1929 te Vorden

Hengelo Gld.
Ramstein Dld.

Doetinchem

Vorden

Hengelo Gld.

B.J. Maalderink-Engbers
Dick en Regina Maalderink
Jessica
Nils
Martina en Wil Derksen
Jeroen en Daphne
Wendy en Joost
Els en Joop Hofs
Michèl en Daniëlle
Remco en llse
Nicole
Anja en Bert Lammers
Karin
Annemieke

7255 XZ Hengelo (Gld.)
Bleekstraat 10

Op verzoek van de overledene heeft de begrafe-
nis in familiekring plaatsgevonden.

Schoenmakers l

Vakwerk

* Echt vakwerk
* Snel klaar

* Redelijk geprijsd
* Kwaliteit

_

WEHL-VORDEM
BEATRIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL
tel:08347-«1378

DORPSSTRAAT4
7251 BB VORDEN

t»t:05752-3006
•• MAANDAGS M HELE DAO GESLOTEN

Verdrietig zijn we om het heengaan van mijn lie-
ve schoonzoon en onze dierbare zwager en
oom

DICK MAALDERINK
ECHTGENOOT VAN BETSIE MAALDERINK-ENGBERS

op de leeftijd van 64 jaar.

B.E. Engbers-Segboer
C.J. Engbers
H. Engbers-Norde
Joop
Martin
Heidy

7255 XZ Hengelo (Gld.), 3 maart 1994
Bleekstraat 8

MONUTA

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05752 - 27 49
dag en nacht bereikbaar

Voor houtversnipperen
en afvoeren van snippers.

LOONBEDRIJF

AJ. Klein Starink
Tel. 05755-1527-TOLDIJK

Kunstgeblttenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

TE KOOP:
ca. 300 ton

SN l JM AIS
oogst 1993, DS 38%,

VEM901

LOONBEDRIJF

EJ. Gotink
Lansinkweg7-ZUTPHEN

Tel. 05750-21480
Fax 05750-29744

ALLES VOOR UW AUTO

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

Jansen & gal jj
autoschadebedrijf

^^utoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
tr 05750-22816 BDVAG

praktijk
^voor
PASR-

THERAPIE'
acupressuur
reflextherapie

chakra-segmentmassage
kleurentherapie - moxa

vlinderen
psychische massage

homeopathie

A. Baars-Klootwijk,
Kruisdijk2, 7251 RL

Vorden, Tel.: 05752-3303

KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

KEURSLAGER
VERSTAND

VAN LEKKER VLEES

KEURSLAGERIJ VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16
VORDEN
05752-1321

Tegen inlevering van deze

WAARDEBON
MOOIE MALSE

KIPPEPOTEN

5 stuks

DE ECHTE GROENTEMAN FAM. J. HUITINK
BURG. GALLÉESTRAAT 3 VORDEN 05752-1617

Tegen inlevering van deze

WAARDEBON

6 MOSCOVIES

voor

20 STUKS

FRANSE APPELS
Granny Smith -
Golden Del. -
Red Chief
NU

Ar*
Tegen inlevering van deze

WAARDEBON

4 HAMBURGERS
MET GR A TIS BAKJE SA US

KEURSLAGER
VERSTAND

VAN LEKKER VLEES

10 Dagen lang een gezonde bui met lage prijzen
Waardebonnen geldig van donderdag 17 t/m zaterdag 26 maart

Tegen inlevering van deze

WAARDEBON

KRUIDKOEK

Elly Teeuwen
Zutphenseweg 1 A-Vorden-Tel. 3773

Jonge Delicateurkaas
l kilo

Twenny
Hollandse Geitekaas
500 gram

Père Joseph
Trappistenkaas
100 gram

Halve Kruiden Camenbert
ca. 125 gram

Choco Paasnotenmix
250 gram

Lente Notenmix
250 gram

Nteuwn
Glazen Paaskip
gevuld met kruidenboter

9.98

7.95

2.09

3.25

3.95

3.49

VOORJAARSAANBIEDING:

GOED GEVULDE

BOSVRUCHTENVLAAI
NU VAN 8,50

6,50voor maar

* * * * * * * * * *

NIEUW:

LENTEBROODJES
Een Lekkernij!

VOOR DE KENNISMAKINGSPRIJS

,1,50
zie ook onze dagaanbiedingen

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

ECHTE BAKKER VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG18

VORDEN
05752-1384 VERS TOPPERS VORDEN

voor

Tegen inlevering van deze

WAARDEBON

RAUWKOST
SLANK EN F/T

tegen inlevering van deze

WAARDEBON

Grote Franse

Kiwrs
10 stuks

Tegen inlevering van deze

WAARDEBON

KEURSLAGER
VERSTAND

VAN LEKKER VLEES

RUNDERGEHAKT
LEKKER EN MAKKELIJK

f500 gram
Tegen inlevering van deze

WAARDEBON

WADDEN ROZIJNEN
BROOD

250 gram f
Tegen inlevering van deze

WAARDEBON
RIB- en/of HAAS
KARBONADE

KEURSLAGER
VERSTAND

VAN LEKKER VLEES 500 gram f
Tegen inlevering van deze

WAARDEBON

6 GEBAKJES
NAAR KEUZE

voor

Tegen inlevering van deze

WAARDEBON

WITLOF
.50

KL 1

per kilo

L



MAAR-

Wegens herinrichting
centrum Ruurlo

modecentrum

Tennissen

De totale nieuwe collectie
dames & herenmode

nu:

ruurlo
Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo
Telefoon . 05735- 1438

10% korting
Wij zijn op alle manieren goed bereikbaar. Parkeren voor de deur.

Aanleg en Onderhoud
van Tuinen

Groenspecialist

G.J. BOSMAN
Kervelseweg 23 7255 BE Hengelo Gld.

Tel. 05753-2619 Fax 2693

DE LAATSTE WEEK
kortingen tot

50% op:

-3üor-

l »€ 1
i Bij inlevering van deze bon: BON •

EEN HALF UUR GRATIS SQUASH
l VOOR 2 PERSONEN
l Geldig gedurende de maand MAART |
| 1994 op alle vrijdag-, zaterdag-, en |
• zondagavonden tussen 18.00 en 21.00

L"" BONJ

/

Squash Centrum
W O R b'-É 'N

Overweg 18
7251 JSVorden
Tel. 05752-1844

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

SKI OVERALLS -SCHOENEN
WINTERJACKS
TRAININGS-

PAKKEN *

L O C H E M
ft Zulphenseweg 2. Lochem. 05730-54189

Uw Tuinmeubelspecialist
in kunststof, hout en rotan

4 STOELEN +
OVALE TAFEL

in wit + 4 kussens

in bordeaux

AQARIUSGROEN
4 stoelen + tafel 1 36x84

nu 299.-

349.-

295.-
2 jaar garantie en gratis thuisbezorgd

En nog veel meer aanbiedingen bij:

GOOSSENS
Steenderenseweg 11 - Hengelo - Tel. 05753-2139

Tonny JurrJërfs

BINNENKORT BIJ U THUIS:
D E E S T A T E Z O N W E R I N G S K R A N T

IX-/.c valt binnenkort op uw mat. Hierin vindt u alles over zonweringssystemen.
De nieuwste trends op het gebied van schermen en screens, jaloezieën en lamellen.

En wat dacht u van extra beveiliging via rolluiken?
Tevens bevat de/.e krant leuke aanbiedingen. Dus lees die krant!

VOL AAN-
BIEDINGEN *

EN MODIEUZE
WOONTIPS.

AUTOSCHADE
HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

"% t

Garvelinkplein 20 05735-1661

HUISHOUDBEURS
17/3-19/3-21/3-
22/3 - 23/3 en 26/3

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

28/4 - 7/5
(alleen bij voldoende

deelname)

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

HAVI Reizen

J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Tel. 05758-1334

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

Holtslag Bouwmaterialen B.V.
Spoorstraat28,tel. 05735-2000

mode voor
het héle gezin

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

Huwelijkskaarten

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

PROVIMI
BIGGEVOEDERPROGRAMMA

PROVISPEEN
SPEENVOEDER

hoge voeropname,
snelle aanvangsgroei

Verkrijgbaar bij:
HENK BERKELAAR

Speciaalvoeders

Wichmpnd

Tel.:05754-1748

DAMES JACKS
Prachtige lange sportieve jacks
in een mooie polyester/katoenkwaliteit.
Ze zijn er in twee modellen. J
Onze normale prijs is v.a. 89.95

Alleen deze week
reeds vanaf

Deze aanbieding geldt niet voor filiaal Didam

DAMES TRUIEN
Op onze zeer uitgebreide

collectie zijde- en katoen truien
geven wij alleen deze week

maar liefst

15,- korting
Nu zijn er al zijde truien

vanaf 35,00

HEREN BOXER SHORTS
Een prachtig stukje ondergoed gemaakt van single
jersey en bedrukt met mooie dessins. Ze kosten
normaal bij ons 7,95 per stuk.

Alleen deze week
2 StUKS voor slechts

LOOP EVEN BINNEN WANT HET
LOONT WEER DE MOEITE
AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG

VAN WOENSDAG T/M ZATERDAG

SPIJKERBROEKEN
Wij hebben 2 verschillende

modellen voor U uitgezocht in 2
lengtes verkrijgbaar in een zware

denim kwaliteit.
Onze normale prijs is 39,95

Alleen deze week
voor slechts

Problemen met
belasiïngaangiftes?

Voorkom
teleurstellingen!

Laat uw administratie en belastingaangifte
verzorgen door een 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:
• administratieverzorging
• loonadministratie
• jaarrekeningen
• belastingzaken
• bedrijfsadviezen
• mineralenadministratie

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

Gaarne op telefonische afspraak.

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
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Gezamenlijke peuterspeelzalen:

Gemeentelijke subsidie
is investeren in toekomst van speelzalen

Dropping

De drie peuterspeelzalen die de ge-
meente Vorden rijk is, hebben een be-
leidsstuk naarde gemeente gestuurd om
aan te tonen dat subsidiëring van de
speelzalen een investering in de toe-
komst is.

De reden van dit beleidsstuk is dat de
gemeente Vorden in 1994 voor de ko-
mende vier jaren de subsidie voor de
peuterspeelzalen gaat vaststellen. Dit
gebeurt op grond van een nieuw door
de gemeente op te stellen Welzijns-
plan.

In de visie van de gezamenlijke peuter-
speelzalen komen doelstelling, nut en
werkwijze van de peuterspeelzalen uit-
gebreid aan de orde. Volgens de geza-
menlijke speelzaalbesturen is in de ge-
meente Vorden het bestaansrecht in
de loop der jaren duidelijk bewezen.
Het merendeel van de kinderen in de
doelgroep bezoekt een speelzaal.
Deze toename van de belangstelling
heeft enerzijds geleid tot uitbreiding
van het aantal speelzalen, anderzijds
tot het ontstaan van te lange wachtlijs-
ten.

De peuterspeelzaal wordt door de ou-
ders ervaren als een algemene basis-
voorziening voor peuters van 2,5 tot 4
jaar. Het moet volgens de besturen wel
betaalbaar blijven, ook voor de lagere
inkomensgroepen. De drempel moet
laag zijn en elke peuter moet er zich
thuis voelen. De peuterspeelzaal moet
goed bereikbaar zijn en bovenal be-
trouwbaar. "De ouders moeten het ge-
voel hebben dat zij hun kind in ver-
trouwde handen achterlaten. De kin-

. deren moeten zich veilig voelen", al-
dus de besturen.

Kritische fase
De leeftijdsfase van 2,5 tot 4 jaar wordt
beschouwd als een kritische fase in de
ontwikkeling van kinderen. Het is
overduidelijk dat de speekaal een zeer
belangrijke rol vervult in het signale-
ren, het bestrijden en het voorkomen
van achterstanden. Voor deze functie
is zij bij uitstek geschikt. De peuter-
speelzaal kan er aan bijdragen dat de
peuters een meer gelijke start maken
op de basisschool. De besturen wijzen
er bovendien op dat een speelzaal van
kinderen van 2,5 tot 4 jaar de enige
voorziening is. Er zijn voor hen geen
sport- of jeugdclubs zoals voor oudere
kinderen.
Hieruit blijkt het grote belang van een
in voldoende mate toegankelijke voor-
ziening, juist voor deze leeftijdsgroep.
De gezamenlijke peuterspeelzaalbe-
sturen vinden dat dit belang in de prio-
riteitenstelling van de gemeente Vor-
den onvoldoende naar voren komt.
"De nieuwe inzichten rechtvaardigen
een opwaardering van de plaats van
het speelzaal werk in het gemeentelijk
welzijnsbeleid", zo menen de bestu-
ren.
Verder wordt in het beleidsstuk uitge-
breid de werkwijze op de peuterspeel-
zaal uiteengezet. Uitgangspunten zijn
hierbij een kindvriendelijke uitda-
gende ruimte. Het aanbieden van een
vast dagritme en een zoveel mogelijk
stabiele groep, zowel wat betreft de
leidster als wat de peuters betreft.
Het spelen van peuters in de speelzaal
heeft een 'meerwaarde'. De peuters

spelen met leeftijdsgenootjes. Iets wat
in de thuissituatie niet veel zal voorko-
men. Op straat spelen is er voor deze
kleintjes immers niet bij. Ook wordt in
het beleidsstuk uitgebreid gewezen op
de rol van de leidsters. Deze leidsters
schenken aandacht aan de grove en de
fijne motorische ontwikkeling van de
kinderen. Ook hiervoor is op de peuter-
speelzaal meer materiaal aanwezig
dan thuis. Doordat de leidsters veel
kinderen zien, kunnen ze bij de indivi-
duele peuters relatieve achterstanden
sneller onderkennen dan de ouders.
Zij kunnen dan samen met de ouders
gericht stimuleren op juist dit gebied,
dan wel de ouders attent maken op
voer hun kind met geëigende voorzie-
ningen. Om de beschreven rol in de
ontwikkelingsstimulering optimaal te
kunnen vervullen, dient volgens de be-
sturen het speelzaalwerk wel aan enige
voorwaarden te voldoen, hetgeen na-
tuurlijk wel geld kost. Zo worden als
voorwaarden genoemd dat er voor de
vrijwilligers en hulpmoeders aandacht
besteedt moet worden aan scholing en
bewustwording van de taak. De ruimte
moet groot genoeg zijn voor het aantal
peuters. Daar hoort uiteraard een vei-
lige buitenspeelplaats bij. De kinderen
moeten minimaal twee dagdelen per
week de speelzaal kunnen bezoeken.
Verder dienen de groepen stabiel te
zijn. Niet teveel wisselingen van leid-
sters en/of peuters.
In de huidige situatie wordt door de
verschillende speelzalen in %orden
niet aan alle voorwaarden volledig vol-
daan. Dit blijft een punt van aandacht,
aldus de gezamenlijke speelzaalbestu-
ren binnen de gemeente Vorden.

Modebeeld 1994: Lange blouses en
rokken met splitten •

Tijdens de twee modeshows van
Modehuis Lammers in Vorden za-
gen de vele bezoekers de nieuwe
modetrends aan zich voorbij gaan.
Vooral lange, kraagloze blouses en
ruimvallende lange rokken met
veel splitten zullen het komende sei-
zoen het straatbeeld bepalen.

Modehuis Lammers liet kleding in de
maten 38 tot en niet 48 zien, maar
heeft kleding tot en met maat 59 in de
collectie, waaronder ook tusscnma-
ten.
Nadat de bezoekers met koffie en een
tractatie van Bakkerij van Asselt wa-
ren ontvangen, zagen zij een greep uit
het grote assortiment, waarbij veel
aardetinten, maar ook 'spijker' blau-
we kleuren opvielen.

Siemerink Optiek verleende mede-
werking door de nieuwste brillen te
tonen: vooral monturen met kleine
glazen. Bloemenhuis Dijkerman had
de zaal met een paar grote bloemstuk-
ken aangekleed en zorgde voor boe-
ketten voor de mannequins.
Voor jongere vrouwen heeft Lammers
naast leuke combinatie-mode ook ja-
ponnen, zoals een lange prinsesse-lijn
jurk, die door de uit banen bestaande
rok soepel en slank valt. Bij de spij-
kerbroeken, soms tot net boven de en-
kel vallend, de gladde korte rokken en
bermyda's werden veel gilets in com-
binatie met mouwloze blouses of
t-shirts gedragen.
Voor de vrouw op middelbare leeftijd
liet Lammers veel mooie twee- en
driedelige pakken uit bijvoorbeeld

stoffen in een linnen-katoen-viscose
uitvoering, in effen kleuren of in com-
binatie met gedessineerde stoffen
zien.
Naast veel kraagloze lange blouses,
die over de rok worden gedragen, zijn
er dit voorjaar V-hals pullovers met
prachtig ingebreide open motieven of
met jaquard randen. Bij de combina-
tie-mode werden jacks gedragen of
lange lichtgewicht mantels uit micro-
vezels, die zacht aanvoelen en wate-
rafstotend zijn.

Voor de oudere dames heet Lammers
een groot assortiment japonnen en
twee- of driedelige ensembles, maar
ook voor die leeftijdsgroep ruimval-
lende rokken met ceel splitten en lan-
ge blouses of blousons.

Jong Gelre organiseert vrijdagavond
18 maart een dropping. Het vertrek is
vanaf de parkeerplaats bij café Eskes
aan de Dorpsstraat.

Jaarvergadering
Op dinsdag 8 maart jl. kwamen de le-
den van de varkenshouderijkern Ei-
bergen-Groenlo-Ruurlo-Vorden bij-
een voor de jaarvergadering. De voor-
zitter opende de vergadering met een
terugblik op het afgelopen jaar. Bij de
bestuursverkiezingen werd de heer H.
ten Elshof weer herkozen. Hierna
werden de voorlopige cijfers van de
TE A weergegeven door de heer G.
Teunissen. Uit deze cijfers blijkt dat
1993 financieel gezien een bijzonder
slecht jaar is geweest. Na de pauze
werd het woord gegeven aan de heer
H. ter Bogt die een inleiding gaf over
het I.K.B. met name over het Good
Farming merkvlees van Coveco. Bij
de produktie staat Nederland tech-
nisch gezien nog bovenaan maar het
buitenland komt snel dichterbij. Vak-
manschap kwaliteitsbewust en ver-
antwoordelijkheid zijn daarom zeer
belangrijk. Is merkvlees hiervan een
onderdeel? Men is hierdoor wel zeker
van een gegarandeerde kwaliteit,
want de controle op de uitvoering is
streng. Zo dient er een logboek bijge-
houden te worden waar alle gegevens
van de varkens in genoteerd en be-
waard worden. Ook bij japanwaardi-
ge varkens dient een logboek te wor-
den bijgehouden en mag alleen Japan-
waardig voer verstrekt worden. Voor-
waarden om aan het Good Farming
programma mee te doen zijn: hygië-
nemaatregelen voor bezoekers, kada-
vervoorziening, erfverharding, hygië-
nisch werken, controletechnische in-
stallatie, all-in all-out, gebruik GMP
voeders, management-informatiesys-
teem, bedrijfsbegeleiding door die-
renarts ook zijn er de verplichte pre-
ventieve entingen en mogen alleen
gecontroleerde geneesmid^len ge-
bruikt worden. Na de inleicH^ was er
gelegenheid tot stellen van vragen
waar veelvuldig gebruik van werd ge-
maakt.

Bi'j ons
in d'n Achterhook
'Ik gao hen boodschappen doen, Willem, denk i'j d'r nog an da'j de klere
wegbrengt die 'kklaorhebeleg.veurruggekeerhe'jutokal vegettn.'
'Jao, jao, ut kump wel goed.'
Willem Hulskamp luustren eerluk ezeg maor met un half oor, hee had
meer andach veur de krante. Dat was zo zien gewone doen umme op
zaoterdagmaarn de krante te leazen, dan had e d'r tied veur.

Die krante in zien ni'je uutvoering, daor mos enog wel effen an wennen.
Alle verandering is nog gin vebettering en dat gold zeker in 't geval van
die krante. Maor jao, volle te kiezen hè'j neet in die dinge. Wat t'r oaver-
schöt is dan un groot landeluk dagblad maor daor v in i'j weinugin van 'n
Achterhook. Dus mo'j van twee slechten maor kiezen wat ow 't meeste
zint.

Hee zol toch eers die klere maor wegbrengen. Vanwekke had in Contact
estaon da'j klere, die'j oaver haddn, op zaoterdagmaarn bi'j de kerke an
't lebbink af konnen geven. En zien vrouw had nogal wat klere oaver, ok
al umdat e 't veurug jaor vegettn had 't oaverschot weg te brengen.
Maor dat oaverkwam um now neet. Hee kreeg un stuk of drie vuulnis-
zakke (daor zol ut wel in konnen had Mineken ezeg) en ging d'r met nao
't striekhok. Dat was un kaemerken wat ze oaver haddn en daor had Mi-
neken de naaimesjiene en striekplanke staon. Wieters had hee daor ok al
's un keer eprebeerd wat te schilderen maor dat was nooit wat ewoddn.
At e un hond schilderen lek ut net un peerd en ok ut veschil tussen un
denne en un peppel kon e neet op 't doek tot uutdrukking brengen.

Hee vulln de zakke met truitjes, bloesjes, rökke, jörken en wet ik wat al
neet meer. Too hee alles d'r in had kon e de zakke nauweluks too binden.
Met 'n auto was ut maor effen nao de kerke, d'r waarn d'r schienbaor al
meer ewes want daor lei al un mooien stapel. Zo at ut lek was Mineken
neet 'n enugsten die meer koch as dat zee veslet. Wieters veleep 'n zao-
terdag net as alle andren, tot 's aovunds zes uur. Hee was net met de
kniens an 't voern too Mineken bi'j um kwam vlechten.

'Waor he'j mien ni'je rok elaotn, hè'j den soms met de andere klere we-
gebrach, too kuuken?'
Willem was zich natuurluk van gin kwaod bewus.' 'k Heb inepakt wat t'r
lei.'
'Jao, jao, ok de rok van honderdvieftug gulden, den ha'k jao ampart eleg,
datko'j toch wel zeen?'
"t Was allemaole nog goed wat t'r lei, nog haos neet van ni'j te onder-
scheiden, i 'j hadd'n ut daor neet neer motten leggen.'

Zo wodd'n d'r nog un heeln tied deur cjengeld, maor de rok kwam d'r
neet met weer. En Willem noch Mineken zol zinnen hemmen um al die
zakke los te trekken um den enen rok te vinden. Den geet now nao un
wiet land met 't andere 'unmodische' bi'j ons uut 'n Achterhook.

H. Leestman.

Gaat uw nieuwe
keuken /25O09- of

'25mff^Lm en
(De keuze is aan u hij HCI)

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

Achterhook-rock
Op vrijdagavond 18 maart treden on-
der de noemer Achterhook-rock twee
dialectbands op in zaal De Brink in
Bathmen.
Het Kasbendjen is een Vordense dia-
lect-stamppotrockband met veel eigen
Vordense teksten. Als tweede band
treedt op The Spitfires welke eigenlijk
geen nadere toelichting nodig heeft.
Ze zijn bekend van volksfeesten, ker-
missen, bruiloften en partijen. Nieuw
hierbij is echter dat de band een
maand geleden een CD heeft uitge-
bracht met de titel 'Wie goan deur'.

'De Vogelvriend'
Donderdagavond 17 maart houdt de
vogelvereniging 'De Vogelvriend' in
het Dorpscentrum een lezing. De heer
Denekamp van de firma Beaphar zal
deze avond ingaan op de problema-
tiek rond de voeding en de huisves-
ting van onze vogels (kanaries, tro-
pen, parkieten en hybriden); tevens
zal het herkennen van ziektebeelden
en hun geneesmiddelen aan de orde
komen. Het gebruik van vitamines en
andere medicinale middelen die in de
handel zijn zullen kritisch bekeken
worden. De Vogelvriend nodigt een
ieder die interesse heeft voor de
vogelsport en een en ander op wil ste-
ken van harte uit tot het bijwonen van
deze avond. De toegang is gratis.

Bibliotheek
Aas, Gregor: Loofbomen; Baantjer,
A.C.: De Cock en kogels voor een
bruid; Bettelheim, Bruno: Het nut van
sprookjes; Boormans, Gemma: Het
negen maanden boek; Catalogus van
de postzegels van Nederland etc.; Co-
hen, Matt: De tweede zwoele zomer
van Kitty Malone; De Mille, Nelson:
De generaalsdochter; De Mille, Nel-
son: Het uur van Talbot; Grisham,
John: De juty; Hill, Susan: Mrs. de
Winter; Homan, Jan: Geschreven por-
tret; Kempen, Ric van: Alle auto's
1994; Le Carré, John: De ideale vij-
and; Lee, Tanith: Schaduwvuur;
Noordervliet, Nelleke: De naam van
de vader; Pors, Henk: Kleine geschie-
denis van de grote middenstand;
Tanck, E.S.: Longeren; Veenhof, Joh.
G.: Zal de zon voor ons nog schij-
nen?; Verbogt, Thomas: Opluchting.

Blue Intrigue in 't Pantoffeltje

Zondagmiddag 27 maart in bodega 't
Pantofteltje te Vorden.Vijf muzikan-
ten en maar liefst 11 benen op het po-
dium. Kortom: een bijzondere band.

Bijzonder is ook het repertoire dat
bijna geheel uit eigen werk bestaat. De
kracht van Blue Intrigue is dat de band
allerlei muziekstijlen weet in te passen
in een heel herkenbare eigen stijl. De
nummers variëren van rustige via
swingende naar stevig gespeelde num-
mers met af en toe een knipoog naar
de funk. De nadruk ligt hierbij op de
vaak meerstemmige zang.
De combinatie van dit alles maakt een
middagje Blue Intrigue meer dan de

moeite waard. De band bestaat alweer
een poosje uit de volgende doorgewin-
terde muzikanten: Esther ten Have
zang, Jos Meuleman gitaar en zang,
Wim Eenink basgitaat en zang, Rob
Vieberink gitaar, Willem Schuizeman
drums.

Attentie
Zondagmiddag en -avond 12 mei (He-
melvaartsdag) is er in een speciale
feesttent bij 't Pantoffeltje: Vorden
veur Achterhoek. Optredens van Boh
Foi Toch, Spöl, Jan Ottink Band en Kas
Bendjen. Kaarten in voorverkoop
vanaf heden bij 't Pantoffeltje, tel.
05752-1770.



Commissie Middelen en
Gemeentewerken dringt aan op spoedige
opstart van procedure om te komen tot
eventuele parkeerverboden in het dorp
Als toegevoegd punt werd in de
commissie Welzijn en Middelen het
evalueren van de herinrichting van
het Centrum van Vorden bespro-
ken. De aanwezige commissieleden
stemden in met het behandelen van
dit punt, dat niet op de agenda ws
geplaatst en waar ook geen stukken
van waren rondgestuurd.

De Wethouder van de commissie
Middelen en Welzijn, de heer W.M.
Voortman schetste de situatie van het
tot stand komen van de herinrichting
en het voornemen van B&W om te
komen tot een goede evaluatie van de
herinrichting van het dorp Vorden.
In de raadsvergadering heeft het CDA
gevraagd om een aantal knelpunten
die op dit moment spelen in verband
met de verkeersveiligheid in de
Dorpsstraat en de Zutphense aan de
orde te stellen.
B&W heeft het voornemen om voor
eind 1994 een evaluatie te presente-
ren. Aan het eind van het jaar zullen
gegevens bekend zijn over hoe de uit-
werking van de herinrichting van het
centrum van het dorp is. Er zou dan
advies ingewonnen kunnen worden
bij de politie om te komen tot even-
tuele verbetering van de verkeerssi-
tuatie.

Wethouder Voortman stelt voor om
een procedure te starten waarbij
B&W het voornemen uitspreekt om te
komen tot het treffen van een ver-
keersbesluit. Op dit voornemen kan
de gemeenschap reageren en kan er
gepraat gaan worden met de diverse
groeperingen die dan hun problemen
met de huidige situatie ter tafel kun-
nen brengen. Deze rapportage zal tus-
sentijds aan de commissie Middelen
en Gemeentewerken voorgelegd wor-
den, zodat er dan beslist kan worden
of er wel of niet maatregelen geno-
men dienen te worden.
De commissie denkt hierbij o.a. het
instellen van parkeerverboden. De
commissie stemt in met een totale in-
tegratie evaluatie aan het eind van het
jaar, maar dringt er bij het college op
aan dat zo spoedig mogelijk gestart
wordt met de procedure. Zo kan er
binnen een maand of twee, drie een
advies voorgelegd worden aan B&W
om te komen tot het verbeteren van de
verkeerssituatie.
Aangezien het agendapunt is ingelast
werd er aan het aanwezige publiek de
gelegenheid gegeven om in te spreken
tijdens de vergadering. De heer
Harmsen van de Vordense Onderne-
mings Vereniging is van mening dat
een goede voorlichting aan de burger

Reunie l - Vorden l
De sterke wind had veel invloed op
het spel. Beide ploegen wisten er niet
goed raad mee. In de 12e minuut had
Vorden geluk doordat de bal een schot
van Mark Schutte via de binnenkant
paal het veld in ketste. 3 Minuten later
was het Reint Jan Westerveld die op
aangeven van Udo Hey de score voor
Vorden opende 0-1. Reunie miste
hierna enkele kansen. Reint Jan Wes-
terveld had nummer 2 op de schoen,
doch zijn prikbal ging nipt langs de
paal. Vlak voor het rustsignaal knalde
Marco Mulder voor Reunie de bal
achter doelman Ronald Hoevers 1-1.
Na het rustsignaal moest Vorden te-
gen de storm in tornen. Het windvoor-
deel werd uitgebuit door Reunie. In
de 59e minuut was het Mark Schutte
die met een afstandschot via de
binnenkant van de paal raak schoot
2-1. Na tien minuten liet een aanvaller
zich theatraal binnen de zestien meter
vallen. Volkomen ten onrechte werd
een penalty toegekend. Deze werd
verzilverd door Marco Mulder 3-1. In
de slotfase kregen Ronnie de Beus,
Peter Hoevers en Wilco klein Nenger-
man nog een kans, maar gescoord
werd er niet. Door dit resultaat heeft
Reunie de koppositie ingenomen en
valt Vorden twee punten terug. A.s.
zondag speelt Vorden thuis tegen
Warnsveldse Boys.

Uitslagen
SKVW Al - Vorden Al 5-2, Ratti Cl
- Vorden C2 1-5, Gazelle Nw D2 -
Vorden D l 3-1, Eefde E l - Vorden E l
2-1, Vorden F l - Hoven F l 3-1, Vor-
den F2 - Wilh. SSS F6 4-1, Vorden F3
- Brummen F40-8. Reunie l - Vorden
13-1 , Vorden 2 - Winterswijk 2 5-0,
Concordia Wehl 4 - Vorden 35-5,
Vorden 4 - Zutphania 3 l -O, Lochem 5
- Vorden 5 0-3, Vorden 6 - Reunie 5
3-3, Longa 11 - Vorden 7 9-2, Vorden
8-Diepenheim52-2.

Programma
Vorden Al - Grol Al , Ratum BI -
Vorden B I , Vorden Cl - Oeken Cl ,
Be Quick D2 - Vorden Dl, Gazelle
Nw. E 2 - Vorden El, Wilh. SSS F2 -
Vorden Fl, Vorden l - Warnsveldse
Boys l , Longa 3 - Vorden 2, Vorden 3
- Drempt Vooruit 4, Dierense Boys 3 -
Vorden 4, Vorden 5- Diepenheim 4,
DEO 5-Vorden 8.

te doen nadat Klarenbeek de gelijk-
maker gescoord had, maar eveneens
de reakties van de Kranenburgers die
fel van leer trokken tegen de scheids-
rechter.
Daarbij begon de wedstrijd zo rustig
als wat. De hele eerste helft werd ge-
kenmerkt door een machteloos aan-
vallend Klarenbeek en een gevaarlijk
counterend Ratti. Slechts een grote
kans voor Mark Sueters voor rust, die
geen doel trof.
Na rust hetzelfde beeld, maar nu le-
verden de counters van Ratti wel re-
sultaat. Nadat Mark Sueters nog 2
goede kansen gemist had, was het Di-
nand Hendriksen die raak kopte uit
een voorzet van Harm Welleweerd.
Zelfs toen Klarenbeek met een geluk-
kig schot voor 2-1 zorgde was er nog
niets aan de hand. Dat veranderde
toen Klarenbeek in buitenspelpositie
de gelijkmaker scoorde. In het tumult
wat daarop volgde kregen grensrech-
ter Nico Lichtenberg en trainer Per-
cey Lash een rode kaart wegens aan-
merkingen op de leiding. De scheids-
rechter floot daarna zeer provocerend
ten opzichte van Ratti. Het resultaat
was dat zowel Dinand Hendriksen als
Mark Sueter konden vertrekken naar
de kleedkamer. Tussendoor hadden
Stefan Fleming en Pascal Klootwijk
nog een gele kaart ontvangen. Toen
Klarenbeek in de slotminuut ook nog
3-2 scoorde na een handsbal, leek het
de scheidsrechter toch verstandiger
om deze treffer af te keuren.
Al met al een goede wedstrijd van
Ratti, afgezien van het laatste kwar-
tier uiteraard. Training in zelfbeheer-
sing zou voor de Kranenburgers geen
overbodige luxe zijn.
Zaterdag komt Almen op bezoek, dan
kunnen de Kranenburgers nog rede-
lijk voltallig aantreden, maar de daar-
opvolgende weken zullen de gevol-
gen van de rode kaarten zich wel laten
gelden.

Ratti
Uitslagen jeugd: Ratti Cl - Vorden
C21-5.
Programma: Ratti BI - Witkampers
B I .

Socii

Ratti blijft
ongeslagen
Ratti blijft het goed doen. Na de over-
winning van vorige week (2-1 tegen
Eerbeekse Boys) namen de Kranen-
burgers een punt mee uit Klarenbeek.
Toch houdt Ratti een nare nasmaak
aan het duel over, vanwege de vele
kaarten die de Kranenburgers eraan
overhielden. De trieste balans: 4 rode
en minstens 2 gele kaarten. Hoofdoor-
zaak van deze kaartenregen was de
weigering van de scheidsrechter om
navraag bij de grensrechter van Ratti

Uitslagen 12-3: Socii F - Voorst F
0-0; Socii E - Sp. Lochem 1-11 ; Grol
C - Socii C 3-5; Sp. Meddo A - Socii
A 3-3.

13-3: Socii - De Hoven 0-1; Socii 2 -
SVBV 2 1-4; Socii 5 - De Hoven 5
l -3; Socii 6 - Zutphania 5 4-2.

Programma 19-3: Hercules F - Socii
F; Socii E - Sp. Brummen E; Socii C -
KSH C; KI. Dochteren A - Socii A.

20-3: Davo - Socii; Eerbeekse Boys 6
- Socii 2; Socii 3 - Concordia Wehl 4;
Socii 4 - Voorst 7; SHE 6 - Socii 5;
Zutphen6-Socii6.

Afdeling volleybal
Wedstrijden 17 maart: Dames: Socii
l -Wilhelmina 3; Socii 2-Heeten Spor-
tief 4.
Uitslagen: Socii 1-Bruvoc 3: 1-2;
Dash6-Socii2:2-l.

over hoe men zich dient te gedragen
in de Dorpsstraat en Zutphenseweg
zeer belangrijk is. Vooral voorlichting
aan oudere mensen op de fiets is
noodzakelijk, want zij hebben de
meeste moeilijkheden zich veilig in
het centrum van Vorden te bewegen.
Een parkeerverbod aan de Noordzijde
van Vorden lijkt de heer Harmsen niet
zinvol, want hij denkt dat de weg dan
een racebaan zal gaan worden.
De heer Van Voskuilen van het CDA
is van mening dat het inderdaad be-
langrijk is om voorlichting te ver-
strekken aan de burger. Hij dringt er
bij de voorzitter op aan om op korte
termijn hiermee te starten in de ge-
meente rubriek in de krant.
De leden van de commissie zijn het
erover eens dat er zo snel mogelijk
een inventarisatie van de problemen
gemaakt dient te worden zodat er bin-
nen een korte termijn meer veiligheid
voor fietser en voetganger gegaran-
deerd kan worden. De commissie wil
zoveel mogelijk informatie krijgen
om zo een goed inzicht in de huidige
situatie te krijgen.

B&W zal in de komende raadsverga-
dering het voornemen tot het treffen
van een verkeersbesluit uitspreken.

V o l l e v b a l

Weer winst dames
Dash/Sorbo
Jongstleden zaterdag traden de dames
van Dash/Sorbo aan tegen het op de
negende plaats staande Etifex uit Om-
men. Het talrijke publiek zag een ma-
tige wedstrijd waarin de volle winst
aan Vorde^k zijde bleef. Aan de zijde
bleef ook^Rlyn Averdijk ten gevol-
ge van een achillespees blessure. Dit
vergde enige omzetting in het team
hetgeen de nodige onrust met zich
meebracrüj^eliswaar werd de eerste
set gewo^^i met 15-10 nadat bij de
stand l O-10 de met een l ichte rugbles-
sure kampende Bertine Vlogman de
plaats van de jeugdigde Lise Hissink
had ingenomen.

t
In de tweede set trok Ommen aan het
langste eind 9-15. Linda Klein Brinke
nam in de volgende set de spelverde-
ling over van Nicole Scharrenberg en
zorgde direkt voor een 3-0 voor-
sprong uit haar opslag. Goed verde-
lend nam zij, samen met de naar har-
telust op de buitenkant scorende aan-
voerster Elly Nijenhuis het team op
sleeptouw en bouwde de voorsprong
regelmatig uit 15-7. De laatste set
toonde eenzelfde beeld. Alleen bij
13-5 stokte de machine even en kon
Etiflex nog terugkomen tot 13-7. Een
volle rotatie en een pittige time out
waren nodig om het karwei af te ma-
ken 15-7. Mede door opnieuw verlies
van PZ/Dynamo bezetten de Vorden-
se dames nu de derde plaats met één
wedstrijdpunt achter op Krekkers uit
Mariaparochie. Aanstaande zaterdag
ontmoeten PZ/Dynamo en Krekkers
elkaar in Apeldoorn terwijl Dash/Sor-
bo in Dedemsvaart aantreedt tegen
het op de eerste plaats staande Apple/
DAC. De wedstrijdbal tegen PZ/Dy-
namo kwam van Drogisterij Ten Kate
terwijl AMCO elektro die tegen Eti-
flex voor haar rekening nam.

Uitslagen
DP Wilh. l - Dash 2 3-1, H. rekr. A
Dash A - Epse 1-2, H3B DVO 5 -
Dash 42-1, D4C Vios 5 - Dash 7 l -2.
MA Gorssel l - Dash l 2-0, JA Gors-
sel l - Dash l 3-0, D2a Dash 3 - S VS 5
2-1, D3B Dash 4 - Deventer 3 1-2,
D4A Dash 6 - Socii 22-1, D4b Dash 5
- Harfsen 5 1-2, MB Dash l- Voor-
waarts l 3-0, JCDash l -DVO l 1-2.

Programma
D4A Wilh. 5 - Dash 6, Ds. Rekr. B
Dash B - WS V F, H r. rekr. b Dash B -
WSV B, Ds 3e div B Apple/DAC -
Dash/Sorbo, D2A Boem 2 - Dash 3,
D3B Heeten 2 - Dash 4, D3B Heeten
2 - Dash 4, MA Vios l - Dash l; JA
Overa l - Dash l , JC Devoko l - Dash
l, DP Dash 2 - Vios l, HP Dash l -
Harfsen l, HP Dash 2 - SVS l, H2A
Dash 3 - DVO 3, MB Dash l - DVO l.

Dostal l handhaaft
zich in de
hoofdklasse
Dostal l - Maas van 't Hoog 12-8.
Door een 12-8 overwinning op Maas
van 't Hoog heeft het eerste team van
Dostal zich kunnen handhaven in de
hoogste klasse van de dambond.
Opvallend in dit team is overigens het
hoge aantal ex-Vordenaren. Niet al-
leen Tjeerd Harmsma en Johan Kra-
jenbrink horen daarbij, maar ook Her-
man Masselink, die begin jaren 50 in
Vorden woonde en wiens broer zich
destijds zeer verdienstelijk heeft ge-
maakt voor de Vordense damclub.
Maas van 't Hoog kwam met 2 inval-
lers opdagen. Chris Grevers en Johan
Haijtink kenden hun plicht en kwa-
men al snel tot winst. Grevers profi-
teerde van een slechte centrumop-
bouw en bouwde een goede aanvals-
stand op. Na een doorbraakkombina-
tie was de koek op. Johan Haijtink
leek er wat meer moeite mee te heb-
ben, maar gelukkig liep zijn tegen-
stander in een damkombinatie. De re-
mises van Henk Reusink, Ben
Smeenk, Mike Voskamp, Rotislav
Letsjinski en Gerrit Wassink waren
min of meer gelijkwaardig. HenlT
Hoekman nam in slechtere stand het
remise-aanbod van zijn tegenstander
gretig aan.

Alex Klein en Henk Grotenhuis ten
Harkel legden eer in met hun punten-
deling. Allereerst zette Alex Klein te-
gen Johan Krajenbrink een frisse aan-
valspartij op. De omsingeling van
Krajenbrink kwam niet helemaal uit
de verf, en nadat Krajenbrink meende
de partij te kunnen forceren bracht
Klein er een onafwendbare damkom-
binatie met remise-afloop in het spel.
Henk Grotenhuis ten Harkel speelde
een spannende partij tegen Harm
Wiersma. In het vuur van het spel
moest hij een schijf offeren, maar er
kwam wal een fraaie vijfklapper naar
dam in net spel. De overblijvende
eindspelstand was voordelig voor de
oud-wereldkampioen, maar niet vol-
doende voorde winst.

Door een nederlaag van^DG/DIO
Den Haag is Dostal nu op c^Je plaats
geëindigd met 8 punten uit 11 wed-
strijden. Topskorer van het Vordense
team is Rotislav Letsjinski geworden
met 11 punten uit 7 wedsüiden. Jo-
han Haijtink haalde 11 ui^V- Henk
Hoekman, Chris Grevers en Ben
Smeenk skoorden 10 uit 10, waarbij
Hoekman met l O remises.

Jeugdviertallen
Het eerste aspirantenviertal speelde in
en tegen Zevenaar. De uitslag was 6-2
voor Dostal. Het tweede team speelde
ook uit en won met 6-2 van DSO Sin-
deren. Het juniorenviertal is kam-
pioen van distrikt Oost geworden na
een 5-3 overwinning op DIOS Eiber-
gen.

Bridgeclub 'B.Z.R.'
Uitslagen van woensdag 9 maart

Groep A: 1. mv/hr Vreeman en hr
Greidanus/hr Kloosterman 56.7%; 2.
hr den Elzen/hr Hissink 56.3%; 3. mv/
hr Scholten 52.6%.

Groep B: l. mv/hr van Gastel 62.0%;
2. mv/hr Führi Snethlage 60.6%; 3.
mv de Jonge/hr Snel 58.2%.

Elke woensdagmiddag in het Dorps-
centrum/'t Stampertje; inl. tel. 2830.

Wielrennen

R.T.V.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

De A.T.B, wedstrijd in Lemelerveld
werd een grote overwinning voor de
Giant ploeg. Prof Marcel Artnz reed
vanaf de start alleen een uur en drie
kwartier vooruit en werd pas bij de fi-
nisch terug gezien. Ploegmakker Jan
Weevers reed op twee minuten als
tweede rond en Martijn Hofstede
complimenteerde het Giant geweld
door derde te worden. Harrie Eggink
kwam in deze wedstrijd zwaar ten val
en kneusde o.a. enkele ribben. Peter
Makkink reed zaterdag naar een hele
goede 23e plaats in de Groningse
klassieker voor amateurs A. Zo zorg-
de hij voor de eerste acht punten. Ru-
die Peters reisde zondag af naar St.
Willibrord en werd daar in zijn eerste
nationale wedstrijd van dit seizoen
tweede net voor Nederlands kam-
pioen Jac van Kessel.
Verdere uitslagen: Elburg Junioren 2e
Andre Bargeman; 4e Lars Vos. Mar-
kelo: 4e Andre Bargeman. Elburg: 4e
Rudie Peters Amatuer B. Deventer:
Jalderd Steenblik 5e nieuweling. De-
venter: gekombineerde wedstrijd a-
mateurs A, B, C en Veteranen: Edwin
Maaldering l e en Ben Peters 8e.

Paardesport

L.R. en
P.C. De Graafschap
Bij de op zaterdag 12 maart in Laren
gehouden indoorwedstrijden voor po-
nies waren de amazones van onze po-
nyclub weer succesvol. Anja Stok-
kink behaalde met haar pony Silvia de
Ie prijs in de L l-dressuur met 128
punten. Rinie Heuvelink be haalde
met Gorby ook de Ie prijs in de
B-dressuur met 131 punten. Inge Re-
gelink behaalde met Lady de Ie prijs
in het springen klasse L, categorie C
en Heidi Vruggink met Danny de 2e
prijs in het springen klasse L, catego-
rie E. Het pony v iertal bestaande uit
Heidi Vruggink, Simone Brouwer,
Inge Regelink en Anja Stokkink be-
haalde tenslotte een 3e prijs met 125
punten.

Excursie
Op donderdagmiddag 17 maart heeft
de AJK ter afsluiting van het seizoen
een excursie georganiseerd naar het
bedrijf Misset te Doetinchem. Bij
Misset worden onder andere de land-
bouwvakbladen geproduceerd. Me-
vrouw Alice Booy, werkzaam bij
Misset, zal de leden van Jong Gelre
ontvangen in Doetinchem en de groep
een rondleiding door het bedrijf ge-
ven. Belangstellenden voor deze ex-
cursie dienen vroegtijdig aanwezig te
zijn bij het Dorpscentrum, want vanaf
daar zal vertrokken worden naar Doe-
tinchem.

K.B.O.
Soos Kranenburg
In verband met de eestmiddag dins-
dag 22 maart a.s. in zaal Reyrink te
Lievelde, is de passiemiddag ver-
schoven naar dinsdag 29 maart a.s. in
de goede week. Deze passiemiddag
wordt gehouden in de St. Antonius-
kerk van Kranenburg, rond de Kruis-
weg, waarna samenkomst in zaal Ey-
kelkamp voor gewone soosmiddag.

Leden-en
commissie-
vergadering
Oranje Vereniging
De Oranje Vereniging Vorden houdt
dinsdag 22 maart een leden- en com-
missievergadering in de zaal van
't Pantoffeltje. Tijdens deze vergade-
ring zal het voorlopige Oranje-pro-
gramma voor 1994 besproken wor-
den. De heren Weevers en Romeijn-
ders zullen aftreden en zich niet her-
kiesbaar stellen voor het bestuur.
Kandidaten voor het bestuur kunnen
tot één uur voor de vergadering bij het
secretariaat van de Oranje Vereniging
gesteld worden.

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Enquête bibliotheekbestuur toont aan

Niet bezuinigen op
boekenaanschaf
Natuurlijk zullen critici zeggen dat
een enquête onder de gebruikers
van de bibliotheek geen zuiver
beeld geeft. Mensen die met veel
plezier gebruik maken van een
voorziening zullen er niet negatief
over oordelen. De enquête die het
bibliotheekbestuur in februari
heeft gehouden, was dan ook geen
opiniepeiling over de populariteit
van deze instelling. Het ging er
vooral om de mening van de leden
te peilen nu het bestuur, door een
drastische en onevenredige beper-
king van de financiële mogelijkhe-
den, een aantal bezuinigingsmaa-
tregelen moet nemen. En om de
vraag welke dat dan zouden moeten
zijn. Wat wél bleek was dat nage-
noeg iedere bezoeker die daarom
werd gevraagd, bereid was het en-
quêteformulier in te vullen. En dat
in persoonlijke opmerkingen en
suggesties duidelijk naar voren
kwam dat de bibliotheek door hon-
derden inwoners wordt beoordeeld
als een belangrijk en waardevol ins-
tituut, waar we met z'n allen zuinig
op moeten zij n.

Als je dit jaar bijna 40.000 gulden te-
kort zult komen omdat het gemeente-
bestuur in 1993, door gebrek aan
mankracht, niet tijdig passende maat-
regelen heeft kunnen nemen, dan
moet er iets gebeuren. Het bestuur
vroeg aan de leden wat het moest wor-
den: verhoging van de kosten voor de
gebruikers, beperking van de service
of inkrimping van het budget voor de
aanschaf van nieuwe boeken e.d.

Verhoging van de kosten
Er zijn 420 formulieren uitgereikt,
waarvan 363 (86%) zijn ingevuld. Uit
de antwoorden blijkt dat men best be-
reid is mee te denken over een hogere
contributie. Een verhoging van de
jaarlijkse contributie van f32.50 naar
f 35.- werd door 62% van de leden
aanvaardbaar genoemd. Een contri-
butieverhoging naar f 40.- per jaar
vond slechts 28% redelijk. Als u weet
dat Vorden al een erg hoge contributie
heeft in verhouding tot andere plaat-
sen in de regio (f 32.50 - terwijl het
gemiddelde in andere plaatsen f22.53
is) dan blijkt daar wel uit dat de bi-
bliotheek door velen als zeer positief
wordt beoordeeld. Met andere woor-
den: men vindt dat men waar krijgt
voor zijn geld. Overigens heeft de ge-
meenteraad indertijd de bibliotheek
beoordeeld als een 'basisvoorzienin-
gen'. Een (te) hoge contributie gaat
echter gelden als een drempel waar-
door een deel van de inwoners straks
om financiële redenen geen boeken
meer zou kunnen lenen. Dan is er dus
geen sprake meer van een basisvoor-
ziening. Zo bezien is het verhogen
van de contributie een slechte zaak.
Opmerkelijk is het hoge percentage
(46%) dat de gedachte van een gezins-

abonnement van f 50.- per jaar (nu is
de jeugd tot en met 17 jaar gratis lid)
niet verwerpelijk vindt. Helaas is niet
bekend hoeveel personen, bij een zo
drastische verhoging van de kosten,
zullen afhaken waardoor de op-
brengst van de verhoging voor een
deel weer verloren zou gaan door op-
zeggingen.

Vermindering van de service
Dat is de tweede mogelijkheid. Ver-
korting van de uren van openstelling
tot bijv. 18 uur per week (nu 24 uur
per week) zou vóór 32% van de leden
niet als een bezwaar worden gezien.
De sluiting van de bibliotheek op za-
terdagmorgen is voor 42% van de
geënquêteerden geen probleem. Dat
lijkt een aantrekkelijke oplossing
maar heeft drie bezwaren: er komen
langere wachttijden bij de balie, de in-
formatiemogelijkheden worden be-
perkter (dus minder voorlichting) en
korter open geeft helaas weinig finan-
cieel voordeel omdat veel algemene
kosten nu eenmaal wel doorgaan ook
al is de bibliotheek minder lang open.

Minder boeken e.d.
aanschaffen
Opmerkelijk is de duidelijke weers-
tand tegen deze oplossing om het te-
kort voor 1994 op te vangen. Op de
vraag: 'ongeveer de helft nieuwe boe-
ken aanschaffen als in 1993' ant-
woordt 89% van de leden: niet doen.
Op de vraag: 'ongeveer de helft van
de kinderboeken aanschaffen' geeft
zelfs 92% van de leden dit antwoord.
Een begrijpelijke reactie want een bi-
bliotheek die zo drastisch moet snij-
den in het aanschafbudget voor nieu-
we boeken en c.d.'s schiet tekort in
zijn voorlichtende taak en mist de
aansluiting op wat er in de wereld ge-
beurt. En beheert binnen enkele jaren
een verzameling oude boeken waar-
mee je de aantrekkingskracht voor de
lezers voor een belangrijk deel gaat
verliezen.

De conclusie
Het bestuur is blij met deze stroom
van reacties en zal met de resultaten
bij het bepalen van het beleid beslist
rekening houden. Maar het blijft bij
haar mening, dat we voor dit jaar op
de verkeerde weg zijn. Daarom is er
officieel protest aangetekend tegen
het besluit van het gemeentebestuur
de termijn van budgetfinanciering
zonder enig overleg te verlengen,
waardoor dit tekort kon ontstaan.
Daarom is er de hoop dat er alsnog
overleg mogelijk is met het gemeen-
tebestuur over een aanvulling op het
budget voor 1994. Want één ding is
zeker en het is ook gebleken uit deze
enquête: de bibliotheek is voor velen
in onze gemeente zo waardevol datje
zo'n voorziening niet zo ingrijpend
mag korten dat een verantwoord be-
leid niet meer mogelijk is.



Badminton Flash-Vorden
Zaterdag 5 maart speelde het jon-
gensteam hun laatste competitie-
wedstrijd tegen Grol 3. Met alle
wedstrijden gewonnen kon er ei-
genlijk niets meer mis gaan.

Deze wedstrijd eindigde dan ook in
7-1 voor onze jongens, waardoor het

definitieve kampioenschap gevierd
kon worden. Dit ging gepaard met een
glaasje drinken en een heerlijke taart,
gekregen van de trainer Ton Huigen.

Proficiat Peter Annevelink, Chjean-
dro Gasper, Ronald Meijers, Jeroen
Rigterink en Daniel Winkler.

De kampioenen met begeleidsters Alie Nijenhuis en Fie Grauwelmans.

Big Mamma's Mad
opent vuurpop in Kranenburg

De Stichting Cultureel Collectief Kra-
nenburg organiseert dit jaar voor het
eerst een Vuurpop in Kranenburg tij-
dens de Paasdagen. Het gebeuren vindt
plaats op een terrein aan de Bergkappe-
weg in Kranenburg en begint Eerste
Paasdag.

Big Mamma's Mad en Doreen zijn de
groepen die het CC K heeft gecontrac-
teerd om het eerste Vuurpop-spekta-
kel in Kranenburg te openen. Het
CCK is bijzonder blij met deze twee
groepen. Met deze bands halen we sf-
eer, humor en vocale kwaliteit in huis.
Wanneer het paasvuur op zijn best
brand, begint de regionale band Big
Mamma's Mad in de grote tent te spe-
len.
Big Mamma's Mad is ontstaan in de
lente van 1992. En zo klinken ze ook.
Hun eerlijke verfrissende melodieuze
pop met bluesinvloeden en een scheu-
tje rock slaat aan bij een breed publiek.
Zes enthousiaste Achterhoekers uit
Vorden en Hengelo geven zich hele-
maal over aan hun meeslepende
songs. Het gezicht van de band wordt
bepaald door zangeres Monique Wol-
bert. Haar eigen composities worden
met overtuigende kracht gezongen.
Haar fraaie heldere stemgeluid mag
als uniek worden beschouwd. Het so-
lide ritme-tandem Maarten Graas-
kamp op drums en Casper te Walvoort
op basgitaar geeft de band een stevige
ondergrond. Gitarist Ard Schouten en
saxofonist Boudewijn Wolbert nemen
op een eigenzinnige maniereen groot
deel van de solo's voor hun rekening.
Mare Besselink daarentegen weet met
zijn virtuoze spel op de toetsen iets ex-
tra's aan de melodielijn toe te voegen.
Big Mamma's Mad brengt tijdens haar
optredens een geheel eigen geluid ten

gehore dat zeker zal aanslaan bij een
breed publiek.
Dit laatste is ook aan Jan van de Eskert
van studio Silver Sound uit Deventer
niet onopgemerkt voorbij gegaan. Tij-
dens het samenstellen van een CD
met daarop allemaal bekende bandjes
uit de regio, kon hij niet om Big Mam-
ma's Mad heen en vroeg de handleden
om een nummerop te nemen in de Sil-
ver Sound studio.
Tijdens de cd-presentatie op zondag 27
maart zal Big Mamma's Mad de ope-
ningsact verzorgen in de schouwburg
in Deventer. Deze band zal ongetwij-
feld de ontdekking van 1994 worden in
de Achterhoek en ver daarbuiten.

Doreen
De hoofdact zal worden verzorgt door
Doreen. De band is geformeerd rond
de fabuleuze zangeres Dorien Teeu-
wisse. Enkele jaren geleden boekte
deze band al veel succes onder de
naam Plus Doreen. Na enige tijd uitsl-
uitend als akoestisch trio genaamd
Trio Doreen, te hebben gewerkt is nu
de definitieve vorm gevonden in de
viermansformatie Doreen. Drie heren
uit Amsterdam en een dame uit
Heemskerk vormen samen een swin-
gende band waarbij het akoestisch ka-
rakter van het trio behouden is geble-
ven. Johan Slager, gitaar en zang,
speelde ooit bij de legendarische groep
Kayak. Verder bestaat de band uit
Mare Klaassen bas en keybord en Nico
de Gooyer drums.

Stevige rock en swingende rock/soul-
nummers worden met een funky feel
en tomeloze energie uitgevoerd. Sa-
men met enkele hartverscheurende
ballads zullen zij de tent op de paas-
weide in Kranenburg doen bruisen.

Simavi collecte-campagne
van 20 tot en met 26 maart:

Schoon water voor
miljoenen mensen
Met de grootste actie in haar geschie-
denis wil Simavi drinkwatervoorzie-
ningen voor miljoenen mensen reali-
seren. De campagne, die dit jaar voor
de derde achtereenvolgende keer
wordt gehouden kreeg het thema: Wa-
ter, een bron van leven.
Met uw hulp kan het Simavi-Water-
fonds, dat speciaal voor deze campag-
ne is opgericht, structureel iets doen
aan de vaak beroerde watersituatie in
India en Afrika. Noodhulp lost het
probleem niet echt op. De campagne
bestaat onder andere uit de jaarlijkse
nationale collecte, welke van 20 t/m
26 maart wordt gehouden. De cam-
pagne richt zich naast het 'grote pu-
bliek' o.a. op scholen, informatie-ak-
tiviteiten met leesbibliotheken, water-
leidingbedrijven, etc. De watersnood
in diverse ontwikkelingslanden is
dermate hoog dat Simavi een speciaal
Waterfonds heeft opgericht. De op-
brengsten uit diverse acties worden
besteed voor de aankoop van honder-
den eenvoudige waterpompen.
Gemiddeld kunnen voor slechts
f 1.500,— ruim drieduizend mensen
worden geholpen aan schoon drink-
water. Na het plaatsen van de pompen
kan men zeker de komende tien jaar
vooruit.

Schoon water:
Een bron van leven
Voor miljoenen mensen in ontwikke-
lingslanden veroorzaakt armoede,
slechte hygiëne en gebrek aan schoon
drinkwater op grote schaal ziekte.
Diarree, dysentrie, hepatitus en tyfus
vormen een belangrijke oorzaak van
ziekte en dood, vooral bij zuigelin-
gen. In de Derde Wereld sterven jaar-
lijks circa vier miljoen kinderen onder
de vijfjaar aan een darmziekte. De al-
gemene kindersterfte in de Derde We-
reld ligt zo'n twintig maal joger dan
die in de ontwikkelde landen.

Droogte en watergebrek is
voor velen alledaags
In de zuidelijke staten van India en in
vele gebieden van Afrika heerst de
droogte, zie 'Water een Wereldkwes-
tie'. Het^fcervlaktewater verdwijnt
voor merHen dier. Rivieren worden
dood-droge grachten. Vaak betreft dit
gebieden waar Simavi sinds vele ja-
ren medische projecten mogelijk
maakt. H^^atergebrek moet structu-
reel word^Pkangepakt. Elke cent, ge-
geven vanuit Nederland, moet conti-
nu vele waterdruppels aldaar beteke-
nen! Helpa.u.b.
Wat doet Simavi?
Simavi steunt sinds de oprichting in
1925 gezondheidsprojecten in tiental-
len ontwikkelingslanden. H.M. de
Koningin is beschermvrouwe. De
volstrekt onafhankelijke positie van
ras, religie en politiek maakt slagvaar-
dige hulpverlening via Simavi moge-
lijk. De allerarmsten kunnen rekenen
op een snelle en praktische steun voor
hun gezondheidszorg. Door een snel-
le en efficiënte werkzijze is Simavi
een van de meest gewaardeerde parti-
culiere hulporganisaties in de Derde
Wereld. Wij werken zonder einge
overheidssteun, particuliere hulp is
daarom voortdurend nodig. Daardoor
kent Simavi o.a. in vrijwel elke Ne-
derlandse gemeente een collecte-co-
mite. Velen die daarin actief zijn, or-
ganiseren ook informatie-avonden,
-dagen op school, in de bibliotheek,
etc.
U kunt Simavi ook direct steunen.
Geef aan de collectant bij u aan de
deur of maak uw bijdrage over aan Si-
mavi op het gironummer 300100.
(zie advertentie)

Oliebollenaktie
Op zaterdag 19 maart zal muziekvere-
ning Jubal uit Vierakker/Wichmond
haar jaarlijkse oliebollenaktie hou-
den. De leden zullen weer langs de
deur komen om ze aan u te verkopen.
Men hoopt dat men ook dit jaar weer
gretig aftrek zal nemen.

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
B.g.g. Telefoon 05752-2039
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789DEft

Leo Westerhof:

NMLWiNtiffifil D

Telefoon 05752-1208

BOEKENWEEK 1994

16 t/m 26 maart

POËZIE - POËZIE - POËZIE - POËZIE - POËZIE

JAAP ZIJLSTRA
- auteur van diverse boeken en dichtbundels -

zal op

DONDERDAGMORGEN 24 maart
van 10.30-12.30 uur

in de BIBLIOTHEEK voorlezen en vertellen
uit eigen werk

Belangstellenden kunnen vooraf
toegangskaarten bestellen bij de bibliotheek.

Kosten: f 5,00 inclusief een kopje koffie.

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

ZATERDAG
19 MAART A.S.
vanaf 9.00 uur

t.b.v. het Vordens Mannenkoor

Maak er gretig gebruik van.

ij wensen u een smakelijk eten en
bij voorbaat hartelijk bedankt.

26 MAART:

DANS-
AVOND

m.m.v.

Aanvang 20.00 uur.
Entree f 10,- incl. koffie, plaatje cake

en bittergarnituur.

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770
Tot ziens Frank en Mirjam Mculcnbrock.

DE VAKMAN

GEVRAAGD:

medevArker m/v
in de avonduren van 18.00 tot 19.30 uur en
zaterdag, 's morgens van 9.00 tot 12.00 uur.
Tevens gevraagd invalkrachten.

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO"
Overweg 13 - Vorden
Tel. 05752-2414

Alles voorde doe-het-zelver

BOUW- EN HOUTBEDRIJF

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

MAART-VOORDEEL
Bij een uitgebreide schoonheidsbehandeling

een Lanèche dag- of nachtcrème
VOOR DE HELFT VAN DE PRIJS.

H U I D V E R Z O R G I N G
l uulta

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

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

AANBIEDING

Amandelboompje _ l 2*50

Blauwe Haagconifeer
180 cm hoog, 10 stuks _ l 2Sf 00

Blauwe Haagconifeer
120 cm hoog, 10 stuks

Groene Haagconifeer
120 cm hoog, 10 stuks

d/verse k/euren 3*50

Terracotta
Potten 25% korting

Tot ziens bij:

ORDEN
Ruurloseweg 65a Vorden

Tel. 05752-3671

fjry-MDp
KERKSTRAAT 6 • Telefoon O544O-613O8

ZATERDAG 19 MAART

HANSKA DUO
ZONDAG 20 MAART

IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER
INFOLIJN TEL: 05440-64145

Toegang onder voorbehoud



't is Oranje,
't blijft Oranje

ORANJE VERENIGING VORDEN
LEDEN-/
COMMISSIE-
VERGADERING
op dinsdag 22 maart a.s.

De vergadering wordt gehouden in de zaal van 't Pantoffeltje te
Vorden. Aanvang 20.00 uur.

AGENDA:
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen
3. Ingekomen stukken/mededelingen
4. Verslag penningmeester
5. Verslag kascontrole-commissie
6. Benoeming nieuwe kascommissie
7. Verslag secretaris
8. Bestuursverkiezing:

— aftredend en niet-herkiesbaar de heren
Weevers en Romeijnders

Het bestuur heeft één kandidaat bereid gevonden
plaats te nemen in het bestuur, t.w. H. Barendsen jr.
Tegenkandidaten kunnen tot één uur voor de
vergadering bij het secretariaat gesteld worden.

9. Voorlopig programma 1994
10. Rondvraag
11. Sluiting

Nieuwbouwplannen ? ?
In het ideale dorp: uw ideale huis, met de ideale

hypotheek en de ideale verzekeringen.

Dit regelt u bij de ideale bank.

Rabobank
AANGENAAM

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

SI M AVI
COLLECTE-CAMPAGNE
20-26 MAART
SCHOON WATER VOOR
MILJOENEN MENSEN

THEMA:
WATER,
EEN BRON
VAN LEVEN

ALLE LEEF
TIJDEN.
ZE MOETEN
DOOR. GEEF!

NATIONAAL
REUMAFONDS

Statenlaan 128
2582 GW
Den Haag
Giro 324

Bankrekening
70.70.70.848

2 BOS BLOEMEN

naar keuze O,>/0

2 BEGONIA'S

9,95

DE VALEWEIDE-bloemen

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van

Vorden maken, ter voldoening aan de Inspraakveror-
dening gemeente Vorden, bekend dat van 21 maart
tot en met 16 april 1994 op de gemeente-secretarie,
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening c.a.
(Koetshuis) ter inzage ligt het voorontwerp van het be-
stemmingsplan 'Vorden Centrum en Oost 1994'.

Het plan is een algehele herziening van de bestem-
mingsplannen voor de dorpskom van Vorden, voor zo-
ver gelegen ten oosten van de Boonk en de School-
straat en ten noorden van de Vordense beek (inclusief
het industrieterrein en de lintbebouwing langs de
Ruurloseweg en de Almenseweg).

Tevens ligt ter inzage een invulschets voor woning-
bouw op het binnenterrein van de muziektent.

Gedurende genoemde termijn kunnen belanghebben-
den hun zienswijze (schriftelijk) aan hun college ken-
baar maken.

U kunt over de plannen van gedachten wisselen met
ambtenaren van de afdeling volkshuisvesting en ruim-
telijke ordening.

Op 28 maart aanstaande zullen wij tijdens een infor-
matieavond (aanvang 20.00 uur) in het Dorpscentrum
(zaal 'het Stampertje'), Raadhuisstraat 6 te Vorden,
de plannen nader toelichten.

Vorden, 17 maart 1994
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van

Vorden maken bekend dat vanaf donderdag 17 maart
1994 voor een ieder ter gemeente-secretarie, Sektor
Middelen (kasteel) kosteloos ter inzage ligt:

de Verordening op de heffing en de invorde-
ring van een woonforensenbelasting 1994. Dit
besluit is goedgekeurd door de Kroon bij Ko-
ninklijk besluit van 1 maart 1994, onder num-
mer 94.001643.

Vorden, 17 maart 1994.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

* vrijdag
• 8 APRIL

EETCAFÉ-BAR-RESTAURANT-DIV. ZALEN

Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. 05752-2243

aanvang 20.15 uur
Kaarten telefonisch reserveren: 2793.

IJSVERENIGING
VORDEN

In de afgelopen
schaatsperiode hebben
kinderen kledingstukken e.a,
schoeisel op de ijsbaan
achtergelaten.
Indien U eigenaar bent van
het één of ander kunt U dit
komen afhalen.
Het bestuur stelt U hiervan in
de gelegenheid op
zaterdag 21 maart van
I0.00-I2.00uuraande
ijsbaan 't Hoge.

netbestuur.

DE MOOISTE STUKJES
NATUUR CREËERT U IN Uw

EIGEN OMGEVING
Aansluitend op onze ycsl.i.î dt collec-
tie "Wonen op Natuur" presenteren
wij u de unieke eoeos t.ipijttegel. Deze
hiedt .ille mogelijkheden om u lekker
creatief uit te leven op uw inrichting.
Ontwerp zelf eens een originele vloer-
bedekking d(x>r kleuren te combineren
of d<x>r een structuur aan te leggen.
Sportief, romantisch, modern of klas-
siek5

Mogelijkheden te over. Met de Cunera
tapijttegels behaalt u gegarandeerd ver-
rassende resultaten.
Cunera tapijttegels voldoen aan zware
kw.iliteits eisen. Met /ware natuurlijke
materiaal v<x>rkomt - na legging vol-
gens v(X)rschnft - omkrullen op de
h( K-ken.
I-'.n wat te /.eggen van de enorme flexi-
biliteit.

interieuradviseur

Verhuizen? Dan neemt u de tegels toch
gcw<x>n mee. Eventueel vult u aan tot
de benodigde vierkante nieters, hen
ongelukje met een kop koffie?
Geen probleem, u legt er 7.0 weer een
nieuwe in.
hn maakt u zich over de vcrknighaar-
heid van de tegels maar geen /orgen.
Cunera levert en fabriceert al sinds
1X70.

Rijksstraatweg 39
7231 ABWarnsveld

Tel. 05750-26132

'Pnfatetvi

PAAS BRUNCH BUFFET
't Pantoffeltje bij u alom bekend om zijn koude en warme buffetten, heeft als
primeur in Vorden op Tweede Paasdag een uitgebreid Brunch Buffet.

AANVANG van het Brunch Buffet 12.00 uur (geen doorlopend buffet).

De prijs is hfl. 40,- per persoon (ook gezinsprijzen).

Het buffet wordt muzikaal omlijst door het Return Combo.

Onder begeleiding, organiseren wij tijdens dit brunchbuffet voor uw kinderen een
kinderbuffet, video kijken, speelhoek en een eierzoekwedstrijd.

Deelname alleen door reservering. Telefoon 05752-1770.

Onze eerste

DANSAVOND

is op zaterdag 26 maart

met de

L Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770
Tot ziens Frank en Mirjam Meulenbroek.

JLJLWIL ml SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

Mappen

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

Vishandel
van de Groep
uit Spakenburg

^^^^

Hollandse Nieuwe
per stuk 2,00 3 voor 5,00 7 voor 1 0,00

Gebakken Bokking
per stuk 1,25 5 voor 5,00

ONZE SPECIALITEIT:

Gebakken Kibbeling
200 gram 3,50 500 gram 8,00

l 0,00 (gratis saus naar keuze)

DINSDAG OP DE MARKT IN VORDEN


