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• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.30 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 Mr. M. A. V. Slingenberg:
donderdagmorgen volgens afspraak.

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

.•BOUW-
VERGUNNINGEN

Op 15 maart jongstleden hebben bur-
gemeester en wethouders bouwver-
gunning verleend aan:
— de fam. Nijenhuis, Lindeseweg 10

te Vorden, voor het geheel verbou-
wen van een boerderij tot burger-
woning op het perceel Lindeseweg
l O te Vorden;

— de heer B. Wakkers te Ruurlo, voor
het bouwen van een woning op het
perceel Kerkhoflaan 9 te Vorden;

— de heer J.W.J. Bruggeman, Molen-
weg 30 te Vorden voor het bouwen
van een berging op het perceel Mo-
lenweg 30 te Vorden;

— de Maatschap H. en H.A. Steenblik,
Hackfortselaan 4 te Vorden, voor
het bouwen van een berging op het
perceel Hackfortselaan 4 te Vorden.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wet-
houders een bezwaarschrift worden in-
gediend.

!« STUDEREN KOST
GELD;

DE PROVINCIE HEEFT
EEN STUDIEFONDS-

REGELING
De provincie Gelderland heeft een
eigen Studiefonds. Uit dit fonds ver-
strekt de provincie studietoelagen in de
vorm van renteloze leningen. Deze le-
ningen moeten later geheel worden te-
rugbetaald, ook wanneer men een mi-
nimuminkomen heeft. Dit geldt ook
indien men een studiebeurs ontvangt
voor een opleiding die niet aansluit bij
een opleiding waarvoor men van de
provincie de renteloze lening heeft
ontvangen. Aan de terugbetaling
houdt de provincie streng de hand

Voorrang
In een bepaald jaar kunnen er bij de
provincie meer verzoeken om een ren-
teloze lening binnenkomen dan er
geld beschikbaar is. Niet iedereen kan
dan worden geholpen, ook al wordt
aan alle voorwaarden voldaan. Provin-
ciale Staten hebben voor een systeem
gekozen dat voorrang geeft aan men-
sen die minder kansen hebben gehad
om zich te ontplooien of een beroep te
leren.

Alleen beroepsonderwijs
Er worden alleen leningen verstrekt

voor het volgen van opleidingen die
vermeld staan in de Elsevier Beroepen-
almanak, bijvoorbeeld/ secretaresse,
hostess.

Geen renteloze lening
De provincie geeft onder andere geen
renteloze lening als:
— voor het volgen van de opleiding in

beginsel een tegemoetkoming van
het rijk mogelijk is;

— de opleiding in het buitenland
wordt gevolgd;

— het gaat om een MBO of een HBO
— opleiding;

— de opleiding langer dan 2 cursusja-
ren duurt;

— men al eerder een lening heeft ge-
had voor een opleiding die men
niet heeft afgemaakt of voor hetzelf-
de jaar van dezelfde opleiding;

— als de aanvrager niet aan door Ge-
deputeerde Staten te stellen toela-
tingseisen voldoet om de aange-
vraagde beroepsopleiding te vol-
gen;

— men een inkomen heeft dat hoog
genoeg is om de opleiding zelf te
bekostigen;

— renteloze leningen van de provin-
cie, voor een andere eerder gevolg-
de niet aansluitende opleiding, nog
niet zijn terugbetaald.

Een paar voorwaarden
wie een renteloze lening gaat aanvra-
gen, moet rekening houden met een
aantal voorwaarden.

— In de eerste plaats moet(en) aan-
vrager en ouder(s)/verzorger(s) of
partner niet of slechts gedeeltelijk
in staat zijn de opleiding zelf te be-
kostigen;

— De aanvrager die zelf een huishou-
den voert moet op het moment van
de aanvraag minstens een jaar in
Gelderland wonen;

— De ouder(s) verzorger(s) van wie de
aanvrager financieel afhankelijk is,
moeten in Gelderland wonen op
het moment dat de renteloze lening
wordt aangevraagd;

— Ouder(s) of verzorger(s) die in het
buitenland wonen moeten daar-
voor ten minste driejaar in Gelder-
land hebben gewoond.

Volgorde in toekenning van
aanvragen
Als men aan de voorwaarden voldoet
dan kan het nog zijn dat men niet in
aanmerking komt, indien de provincie
onvoldoende geld heeft om alle aan-
vragen te honoreren. Zij die de minste
opleiding hebben en vervolgens het
laagste inkomen hebben, komen het
eerste aan bod. Dit kan betekenen dat
aanvragers met een hoge opleiding
niet aan bod zullen komen. Een uit-
zondering is dat degene aan wie al eer-
der een renteloze lening is verstrekt,
maar nog niet klaar is met de studie,
een voorkeursrecht heeft.

Normbedragen
Om te kunnen beoordelen of financië-
le hulp nodig is, worden elk j aar norm-
bedragen vastgesteld. Deze worden ge-
bruikt om de hoogte van de eventuele
eigen bijdrage en/of die van ouder (s)/
verzorger(s) te berekenen.
1. Gezinnen.

Voor gezinnen wordt uitgegaan van
een basisinkomen van f 25.600,—.
Bij dit basisinkomen dient per kind
(voor wie kinderbijslag respectieve-
lijk een basisbeurs wordt ontvan-
gen) f 1.670,— te worden opgeteld.

2. Alleenstaanden vanaf 23 jaar met
eigen inkomen.

Voor alleenstaanden van 23 jaar en
ouder met een eigen inkomen heeft
de provincie een apart normbedrag
vastgesteld. Dat is f. 13.286,--.

3. Zelfstandig huishouden / economi-
sche eenheid.
Studerenden met eigen inkomsten
en/of met inkomsten van echtge-
noot/echtgenote of partner hebben
ook te maken met een normbedrag.
Dat is f. 19.023,--.

4. Voor uitwonende kinderen/alleen-
staanden met eigen inkomen en in-
wonende kinderen met eigen inko-
men en een leeftijd van 18 tot en
met 22 jaar en 23 jaar en ouder gel-
den de volgende normbedragen:

Alleenstaande
uitwonend:
23 jaar - f 13.286,-; 22 jaar -
f 11.535,-; 21 jaar -- f 10.094,-; 20
jaar—f 9.337,-; 19 jaar-f 9.253,-; 18
jaar—f 9.185-

Woningdeler
uitwonend:
23 jaar f 11.388,-; 22 jaar
f 9.887,-; 21 jaar — f 9.439,-; 20 jaar
—f9.337,-; 19 jaar-f 9.253,-; 18 jaar
— f9.185-

jongeren
thuiswonend:
23 jaar - f 11.388,-; 22 jaar
f 9.887,-; 21 jaar — f 9.439,-; 20 jaar
—f5.782,-; 19 jaar-f 4.637,-; 18 jaar

Kinderbijslag
De provincie houdt geen rekening met
de kinderbijslag. Het is echter wel mo-
gelijk dat het krijgen van een renteloze
lening consequenties heeft voor de
aanspraak op kinderbijslag. Indien dit
het geval is dan kan de provincie op uw
verzoek de renteloze lening verlagen

Verplichtingen aanvrager
Wie een renteloze lening heeft gekre-
gen, moet onder andere aan de volgen-
de verplichtingen voldoen:
— de renteloze lening alleen gebrui-

ken voor de opleiding waarvoor de
lening is aangevraagd;

— het provinciaal studiefonds direct
berichten dat de opleiding is afge-
rond of tussentijds is afgebroken;

— adreswijzigingen onmiddellijk
doorgeven.

Indienen aanvragen
De aanvraagformulieren voor een ren-
teloze lening uit het provinciaal studie-
fonds kunnen worden afgehaald op
het gemeentehuis. Op het gemeente-
huis moeten de aanvraagformulieren
ook weer ingevuld en ondertekend
worden ingediend.
Aanvragen dienen voor 15 mei 1990 te
zijn ingediend.

FVALWIJZER
In de huis aan huis bezorgde afvalwij-
zer staat dat u bij een viertal schilders-
bedrijven plat glas kunt inleveren.
Alvorens u glas bij deze bedrijven inle-
vert dient u contact op te nemen met
het bedrijf waar u het glas heenbrengt.
De schildersbedrijven kunnen geen
grote hoeveelheden plat glas in ont-
vangst nemen.

HONDERDEN ZIEN UW ET AL A GE,
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Rayonkampioen
Tijdens de gehouden nationale Jeugd-
wedstrijden voor de bakkerijen onder
auspiciën van het genootschap voor de
Bakkerij werd de heer Y. Banda rayon-
kampioen voor de inzending Banket-
bakken, gevulde boterkoek, kapselge-
bakjes. Dit prachtige resultaat werd
mede bereikt door de vakkundige
opleiding van de heer J. Wiekart Ban-
ketbakkerij, waar bovengenoemde in
opleiding is. Proficiat!

NBvP afd. Vorden
Woensdag 14 maart was de heer Jan
Versteegt uit Ruurlo bij ons om wat te
vertellen over het weer. Aan de hand
van dia's liet hij zien hoe je bv. aan de
wolken of bewolking ziet dat er ander
weer op komst is. Natuurlijk zie je dat
niet alleen aan de bewolking maar aan
nog veel meer dingen. Dit alles bracht
hij op een leuke manier, zodat hij een
gezellige avond was.
Tuinliefhebbers opgelet: zie adverten-
tie elders in dit blad. 11 april is de vol-
gende bijeenkomst. Deze avond wordt
verzorgd door het eendagsbestuur.

Amnesty
International
nieuws
Op vrijdag 23 maart a.s. staat AI met
een kraam op de wekelijkse markt. Het
zal in het teken staan van de Zuid Ko-
rea aktie. De ontwikkelingen in de si-
tuatie rond de mensenrechten is in
Zuid Korea de laatste twee jaar ver-
slechterd. In de period^ÉI87-1988
werd een verbetering gecormateerd, in
de bescherming van de mensenrech-
ten. Maar 1989 was een verontrustend
jaar. Massa arrestaties, executies, mar-
telingen zijn aan de orde van elke dag.
Voor de Olympische Spd^k in 1988
beloofde de nieuwe PresidS^Roh Tae-
Woo ervoor te zorgen dat de mensen-
rechten situatie verbeterd zou worden.
Sinds het vuur gedoofd is zijn er reeds
honderden politieke en gewetensge-
vangenen gevangen genomen en zit-
ten een straf uit van l tot 39 jaar.
Amnesty vraagt: eerlijke processen,
maatregelen tegen martelingen, de
doodstraf af te schappen.
Amnesty vraagt onmiddelijke vrijlating
van alle gewetensgevangenen. Zij wer-
den gearresteerd tijdens demonstraties
van hun recht op vrijheid van menings-
uiting, recht van vereniging (vakbond)
en vergadering.

Bejaardensoos
Vierakker-
Wichmond
A.s. woensdagmiddag 28 maart Bejaar-
densoosmiddag in het Ludgeresge-
bouw na de koffie en opening met me-
dedelingen zal de heer Woudenberg
van de Gemeente Vorden vertellen hoe
alles gaat als je verhuist naar een be-
jaardenwoning of bejaardentehuis,
ook financieel. Na de pauze zal Matje
Heyenk uit Almen de middag tot 5 uur
volmaken met vertellingen en schetjes
in dialect. Dus het beloofd weer een
mooie middag te worden.

De beste Echte
Bakker van 1989
Echte Bakker van Asselt behoort tot de
allerbeste Echte Bakkers van Neder-
land. Ieder jaar opnieuw organiseert
het Echte Bakkersgilde een landelijke
competitie waaraan alle aangesloten
leden deelnemen. Elke maand worden
voor deze belangwekkende wedstrijd
verschillende broodsoorten bij uw Ech-
te Bakker opgehaald en gekeurd bij het
TNO in Wageningen. Deze strenge
broodkeuringen heeft uw Echte Bakker
met succes doorstaan. Dat houdt in dat
uw Echte Bakker v.d. Besselaar behoort
tot de allerbeste Echte Bakkers van wie
de ovenprodukten kwalitatief zeer
goed zijn. Als eerbewijs heeft Echte
Bakker van Asselt hiervoor een glan-
zende bokaal ontvangen, uitgereikt
door de voorzitter van het Gilde. Onge-
twijfeld zal deze bokaal een bijzondere
plaats in de winkel krijgen. Gefelici-
teerd! U als klant mag u gelukkig prij-
zen met zo'n Echte Bakker bij u in de
buurt. Een Echte Bakker heeft vele ex-
tra's. En dat proefje!

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde gemeente
Zondag 25 maart 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens.

Kapel de Wildenborch
Zondag 25 maart 10.00 uur ds. M.J.J. Bonting
uit Vorden m.m.v. de Cantorij.

Geref. kerk Vorden
Zondag 25 maart 9.30 uur ds. P.W. Dekker;
19.00 uur ds. P.W. Dekker.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 24 maart 19.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 25 maart 9.00 uur Eucharistieviering.

RK kerk Vorden
Zondag 25 maart 10.30 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 25-26 maart Past.
Van Zanten, tel. 05753-1314.

Hulsarts 24-25 maart dr. Dagevos. Alleen voor
spoedgevallen. Dr. Dagevos woont niet aan de
praktijk. Belt U dus eerst op als U wilt komen!
Tel. 1420. Bellen s.v.p. zo veel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Wit-
haar. Tel. 05754-351.

Apotheek geopend van maandag t/m vrijdag
van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgevallen bellen
aan de grote voordeur. Op zaterdag van 9.15-
10.00 uur en 17.45-18.15 uur.

Dierenartsen van zaterdag 24 maart 12.00 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa, tel.
1277.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 24-25 maart H.F. van Dam, Lochem,
tel. 05730-51684.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 2222

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11.

Ambulance 06-11, b.g.g. 05750-15555

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

Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494. Spreekuren
maandag en woensdag 11.00-12.15 uur. Ad-
viescommissie woningtoe-wijzing houdt zitting
in het Dorpscentrum de eerste maandag van
de maand van 19.00-20.00 dagelijks.

Stichting maatschappelijke dienstverlening
'De Graafschap' Centraal kantoor Kastanje-
laan 15, 7255 AM Hengelo Gld., tel.
05753-2345.
Bijkantoor Vorden Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Spreekuren gezins- en bejaardenverzorging en
algemeen maatschappelijk werk maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur.
Alpha-hulpverlening gemeenten Hengelo Gld.,
Ruurlo, Steenderen, Vorden, Zelhem, mevr. Al-
tena kantoor Vorden, dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05752-3246.

Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van ver-
pleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en week-
enddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens
kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/
weekenddiensten tel. 05750-29666.

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

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

Begrafenlsdlenst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. Box, tel. 05730-54555.

Stankmeldlngsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

Openbare bibliotheek geopend maandag,
dinsdag, woensdag, vrijdag 14.00-17.30 uur,
donderdag van 10.00-13.00 uur, dinsdag- en
vrijdagavond 18.30-21.00 uur, woensdagmid-
dag voorlezen van 14.00-14.30 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.

Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 25 maart 10.00 uur ds. C. Bochanen,
Oecumenische Dienst R.K. kerk.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 24 maart 17.00 uur Eucharistievie-
ring, Volkszang.
Zondag 25 maart 10.00 uur Oecumenische
Dienst.

Weekend-Wacht-Pastores: 25-26 maart Past.
Van Zanten, Hengelo, tel. 05753-1314.

Alarmnummers: •
Vierakker: Alarmnummer: 06-11 — Ambulan-
ce tel. 15555 — Brandweer tel. 05752-2222,
b.g.g. 05700-14141 Politie tel.
05752-1230.
Wichmond: Alarmnummer: 06-11 — Ambu-
lance tel. 05750-15555 — Brandweer tel.
05752-2222, b.g.g. 05700-14141 — Politie
tel. 05752-1230.

WICHMOND
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spinaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-
spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden
de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30
uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iede-
re avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Ope-
ningstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15
en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donder-
dag 10.45-11.45 uur.

Pasen/
Voorj aarsnummer
Aan onze adverteerders

In week 14 (2-8 april) verschijnt ons Pasen/Voorjaarsnum-
mer. Dit nummer wordt gedrukt in zwart + steunkleur en
verschijnt in onze gehele oplage. Advertenties hiervoor die-
nen vrijdag 23 maart a.s. binnen te zijn.

De Redactie



Voor
ontwerpen, aanleggen

en onderhouden
van:

terrassen, opritten,
erfverhardingen

Alsmede:

tuinen, vijvers,
erfbeplantingen

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

De burgemeester van de gemeente Vorden maakt be-
kend dat de gemeenteraad in zijn openbare vergade-
ring van 13 maart 1990 onder de nummers 8 en 14
heeft besloten dat er herzieningen van het bestem-
mingsplan worden voorbereid voor:

de percelen kadastraal bekend gemeente Vorden,
sectie M nrs. 158, 196, 863 en 864, plaatselijk be-
kend Oude Zutphenseweg 6 en Kerkhoflaan 13
(herziening bestemmingsplan 'Industrieterrein Vor-
den 1988');

het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden,
sectie K, nr. 3972, plaatselijk bekend Nieuwstad 12
(herziening bestemmingsplan 'Vorden 1975/1984,
nr. 1').

De voorbereidingsbesluiten en de daarbij behorende
kaarten liggen voor eenieder ter gemeentesecretarie
(koetshuis) ter inzage.

Vorden, 22 maart 1990.

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

Heeft U ook gestemd?
Kies voor brood van de bakker die
zelf alles bakt, want dat proeft U.

AANBIEDING

Slagroom- of
Mokkasnit
van 6,25 voor

Kandijkoek
van 3,25 voor

Roomboterkoek

5,75
2,75
4,50van 5,- voor

Krentebollen
6 halen ________ 5 061316 PI

Mueslikoeken
1 pak NU 3-

WARME BAKKER

KERS

BAKT HETVOOR U

TELEFOON 1373

KOM EENS PRATEN MET OTTEN
Over meubels bijvoorbeeld"

OTTEN weet (bijna) alles over goede meubels.
Hij maakt ze dan ook al tientallen jaren en sinds enkele jaren
verkoopt hij ze ook rechtstreeks aan partikulieren. Praat eens met
OTTEN over een nieuw bankstel met mooi leer bekleed. Of hebt u
liever een bekleding van een prachtige stof? Dat kan ook.
Bent u toe aan een nieuwe kast of een praktische salontafel?
Of denkt u aan een nieuwe eethoek en een televisiemeubel?
OTTEN heeft die meubels voor u! In ruime sortering tegen zeer
aantrekkelijke prijzen. Allemaal heel degelijk en mooi! Kom maar
eens kijken en laat u adviseren.

Losse-kussen-service.
Bij OTTEN kunt u ook nieuwe, losse kussens kopen, als die van uw eigen bankstelgÉÉauteuils versleten zijn. Dat is niet alleen erg
praktisch, maar ook economisch! Ook daarbij kunt u zelf de bekleding bepalen. PralKr eens over met OTTEN hij adviseert u graag
en goed.

Inruilservice.
Als u bij OTTEN nieuwe meubels koopt, geeft hij een leuke prijs voor uw gebruikte meubels. Dat is uw eerste winst. Mooi
meegenomen! 4fc

Kom naar OTTEN, kom naar Halle!
De verkoophal is bij de fabriek en is iedere dag, behalve 's zondags geopend. Vrijdags zelfs tot 21.00 uur, zaterdags tot 16.00 uur.
Van harte welkom!

Dorpsstraat 20, Halle Gld., Tel. 08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v.
Jansen & gal Jp

autoschadebedrijf

Üü
BDVlt

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie
autoglasservice
leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91 - WARNSVELD
-a 05750-22816

ALLE RIJBEWIJZEN

rijschool
GROENEVELD

BEL NU:
05735-1788

RIJSCHOOL GROENEVELD
O573S-T788

Posters

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA V
Telefoon 05752-1 01 O

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

Ook voor

KIPPRODUKTEN
moet u bij uw slager zijn. Waarom?

Omdat het lekker vers is.

Eerste kwaliteit. Ruime keus en
de prijs valt u mee!!!

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 kiio 7,95
Grove verse worst 1 kn0 9,90
Speklapjes 1 KÜO 8,45

MARKT AANBIEDING

Bami of Nasi ^

1 kilo 6,75 jS&

Babi Pangang jfö ig

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Schouderkarbonades 1 kiio 7,95

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

^ Boterhamworst

K^v 100 gram 0,98

ru^ Bacon

500 gram 6,25 vPKfllTTOfl̂ iïlPlM'ffly 100 gram 1,79

SPECIALITEITEN vBIPSs
^0VH

SchnitzelS (3 SOORTEN)

of Hamburgers
5 halen

4 betalen

>-C^RX DONDERDAG
lJ] J^ BIEFSTUKDAG

l&r
WT Gewone Biefstuk

ongewoon lekker

250 gram 6,75

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

Kippepoten Kipfilet Maiskip

8 voor 1 tientje 500 gram 7,45 per kilo 8,95

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 1470

OOK HET ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

groenten en fruit
kaas en noten

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

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag, zaterdag: 22, 23 en 24 maart 1990

b e t e r c o m p l e t e r

UITDENOTENBAR:

NIEUW: Party-mix
VERS GEBRAND

o.a. pinda's - rozijnen -
bananencips - papayn -
ananas - pecannoten -

vliespinda's - cashewnoten -
pepita's enz.

NU 250 gram 1,95

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

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

Havi voorheen GTW-reizen

J.L. HARREN
Tel. 05758-1334

Uit onze voorjaarskollektie '90:
de originele Mocassin-Trotteur.
Met leren binnenzool en gemakkelijke hak.
Uitgevoerd in first-class chevro-materiaal.

Wullink Vorden
Dorpsstraat 4

Tel. 1342
's maandags gesloten

voor de vrouw die weet wat haar beweegt!

VOLOP KOOL-, SLA- EN
ANDIJVIEPLANTEN

3 bos BLOEMEN

6 vaste PLANTEN ,n
i voor uw tuinen l W*"""

J

Nu ook voor tuinzaden
en diervoeders naar

BOAGOQJEn
Kerkstraat 13 - VORDEN
Tel. 3700

Openingstijden:
Maandag gesloten
Dinsdag van 9.00-12.30 uur
Woensdag van 9.00-12.30 uur
Donderdag van 9.00-18.00 uur
Vrijdag van 9.00-21.00 uur
Zaterdag van 9.00-15.00 uur

Volkoren - Puur Natuur
VELE VARIATIES

waaronder onze specialiteiten:

Diafit
Waldkorn

Sovital
Puur Natuur - dat proeft U

Alles vers van de Warme Bakker

't winkeltje in vers brood en banket

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



Een nieuw leven
Een klein wonder
Voor anderen zo gewoon
Voor ons zo heel bijzonder

Heel gelukkig en blij zijn wij
met de geboorte van ons
dochtertje en zusje

Monique
Geboren 17 maart 1990.

Anton en Ineke Jansen
Marieke

Mulderskamp 8
7251 EZVorden

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon en
broertje

Bernd
13 maart 1990

Henk en Leonie en
Miranda Wuestenenk

't Hoetink
Strodijk 19
7251 RS Vorden

Dankbaar en gelukkig zijn wij
met de geboorte van onze
dochter en zusje

Claudia Sharon

Wij noemen haar

Sharon
Bert en Anita
Beek-Lichtenberg

Marloes

13 maart 1990
HetGulikIO
7251 CS Vorden

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 ge-
zette regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contact-
jes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden wordt hier-
voor f 2,50 administratiekosten
in rekening 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.

• Concordia uitvoering
21 maart 19.30 uur.

• TE KOOP:
vouwwagen 'Alpen Kreuzer',
5 pers., geheel compleet. Prijs
n.o.t.k. Tel. 05754-863.

• TE KOOP:
vlotte, dekrijpe gry-beren.
Lettink, Lieferinkweg 1, Vor-
den. Tel. 05753-1526.

• TE KOOP:
2 + 21/2 zits bank, model
Chesterfield, stof: pastelkleu-
ren. Tel. 05752-1090.

• meisje, 18 jaar, zoekt leu-
ke vriendin(nen) in Vorden of
omgeving om veel te lachen,
kletsen en uit te gaan.
Brieven onder nr. 51 -3. Buro
Contact, Postbus 22, 7250 AA
Vorden.

• GEVRAAGD:
tijdelijke huishoudelijke hulp
voor 1 ochtend per week i.v.m.
ziekte van de huidige hulp.
Tel. 1625 tussen 19.00 en
20.00 uur.

• GEVRAAGD:
hulp in de huishouding voor
1 ochtend per 14 dagen.
Brieven onder nr. 51 -2. Buro
Contact, Postbus 22, 7250 AA
Vorden.

• GEVRAAGD:
huishoudelijke hulp.
Eén morgen in de week.
Brieven onder nr. 51 -1. Buro
Contact, Postbus 22, 7250 AA
Vorden.

• Alleenstaande vrouw zoekt
woonruimte in Vorden.
Brieven onder nr. 51 -4. Buro
Contact, Postbus 22, 7250 AA
Vorden.

• Concordia uitvoering
21 maart 19.30 uur.

• TE KOOP:
Wie wil zijn computer PC/XT
verhuren (i.v.m. studie) voor
ca. 6 mnd? Tel. 05752-1045.
Na 18.00 uur.

• Gelegenheid tot het in-
scharen van 3 è 4 pinken.
Tel. 05752-2405.

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f 2.000,- tot
f 4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

In plaats van kaarten
*

In verband met ons vertrek naar Holwier-
de (Gr.) houden wij voor familie, buren,
vrienden en kennissen een receptie op
donderdag 29 maart van 1 4.30-1 7.00 uur
in café Den Elter aan de weg Zutphen-
Baak.

Derk en Gerda Pardijs
Anita

Derko
Roelien

Nieuw adres:
Nansumerweg 15
9905 RA Holwierde

*-*-

*
ï

*

--T»-

Zin in zaalvoetbal?
PAVANDA in Lochem
kan nog leden gebruiken.

Kom eens langs op onze trainingsavond,
woensdags van 18.00 tot 19.00 uur sport-
hal aan de Koedijk.

Voor informatie:
Theo Linthorst, tel. 05730-56787
Wim Nales, tel. 05730-51619

Een echte

JAGERSKIJKER
met hand gecoated lenzen voor grotere
lichtdoorlaaten helder gezichtsveld inde
merken
Swift, Tasco, Hertel en Reuss,
Noblesse
WAPEN- EN SPORTHANDEL

Marten
steeds doeltreffendi

Zutphenseweg 9, Vorden.

ROZEN ZONDER DOORNEN?

Daar kunnen we u helaas niet aan helpen.
Maar deze week hebben we wel rozen in de
aanbieding voor een prijs waar niemand zich

aan kan prikken:

10 Struik- of Trosrozen
van f 25,- voor f 17,50!

En als u er binnenkort al heel fleurig bij wil zitten,
hebben we ook nog een forse bak met prachtige

violen in de aanbieding:

24 mooie Violen

voor

Kortom:
bij Tuincentrum Vorden is de lente al begonnen!

Onze openingstijden zijn:
dinsdag t/m vrijdag doorlopend van 9 tot 6 uur

's middags. Zaterdag van 9 tot 5.
G raag tot ziens!

VORDEN
(v /h Kwekenj Spiegelenberg)

• Ruurloseweg Vorden Tel: 05752-3671

DEZE WEEK:

THEEBESCHUIT
met cocos of kaneelsuiker

NU van 2,00 voor

1,85
BIJ

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL 1384

U bent van harte welkom
op onze

OPEN DAGEN
23 maart:
10.00-22.00 uur
24 maart:
10.00-17.00 uur

Handelsonderneming
H. Greutink
Vordenseweg 7a - LOCHEM
Wij hebben bijna alles voorde boer.

Stal NIEUWMOED
stelt ter dekking:

Rijp. hengst Bredero; Rijp. hengst Caritas k.L; Tuigp.
hengst Zilverster; Tuigp. hengst Rentmeester; Tuigp.
en basis hengst WALSER; Hakney hengst Cambridge
Cole; Arabisch volbloed Netron; Arabisch halfbloed
Eduard.
Welsh en New Forest hengsten van verschillende
bloedlijnen.

ZONDAG 25 MAART houden wij vanaf 1 uur

OPEN DAG
Om ca. 2 uur SHOW. Beleefd aanbevelend.

Jurrius
Ruurloseweg - KRANENBURG/VORDEN
Telefoon 6766

Lekkei
hapje

GRATIS HAM
DE KEURSLAGER

Bij elke 200 gram gesneden vleeswaren krijgt u een stickertje kado.
Voor 10 stickertjes krijgt u

GRATIS 150 GRAM GEKOOKTE KEURSLAGERHAM

Varkens-
stooflapjes

500 gram

Voor het Weekendrecept:
Tip voor de boterham:

ZEEUWS SPEK

100 GRAM 1,49APPEL-
VINKEN

100 G R AM GRILLWORST

100 GRAM 0,98

Dit weekend EXTRA
voordelig:

Cordon
Bleu

100 gram l j

KEURSLAGER VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

Tel. 05752-1321

De Keurslager
Meistandvan

lekker vlees

Voor al uw loodgieterswerk.
Lood- zink- en platdakbedekkingen,

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

UITVAART- *r UnVAARP
VERZORGING ]| VERZEKERING

zonder meer 'n zorg minder

Monuta regelt en verzorgt de uitvaart
ook in uw woonplaats

06-8 21 22 40
Dag en nacht bereikbaar

pootaardappelen
tuinzaden

groenteplanten
etc.

alle soorten
batterijen voor uw

hoort oestel

q© juwelier
siemennk
oo opticien
Zutphenseweg 7 — Vorden

VERTROUWD

KAAT
NEDERLANDS FABRI-

> PERFECTE
PASVORM

> VOLNERF
OVERLEDER

> GEHEEL LEDER
BINNENWERK

> MODE EN KWALITEIT
IN EEN MERK

HEREN SCHOENEN BIJ:

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 -- Tel. 1342
's maandags gesloten

ZESKAMP
ORANJEVERENIGING VORDEN

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

30 april voorronde zeskamp 12 teams
5 mei finale zeskamp 6 teams

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

Opgave vóór 30 maart bij:
Drukkerij Weevers, Nieuwstad SOA, Vor-
den. Tel. 05752-1010.

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

De leiding is in handen van Harm Welle
weerd en Marja Niezink.

De organisatie berust bij de Oranjevereni
ging.



Bijverdienste
Dagblad Telegraaf vraagt

AGENT(E)
(geen bez.)

min. leeftijd 15 jaar

tel.inl. 05752-1474

Tuinliefhebbers
OPGELET!

NBvP hebben 27 maart
een

plantenruilbeurs
van 2 tot 4 uur op het
Kerkplein N.H. Kerk
van tuin- en kamer-

plantenstekjes.

LUDGER-
MARKT
Wichmond
14-15 juli
Standhouders

opgave voor de antiek c.q.
curiosamarkt.

Bellen naar 05754-285.

a.s. zondag HALF DRIE

de voetbalwedstrijd

Zelhem-Vorden
Supportersbus vertrekt 13.00

uur vanaf 't Pantoffeltje.
Kosten f 2,50 p.p.

Terugreis uiterlijk 16.45 uur.
Wie gaat er mee naar

Zelhem?
Opgave tel. 2444.

TE HUUR
GEVRAAGD:

ca. 75 m2

opslagruimte

G. Holtslag
Tel. 05752-3195

Na 18.00 uur

pootaardappelen
tuinzaden

groenteplanten
etc.

Cement bestellen
Harmsen Vorden

bellen
Tel. 05752-1486

35 zakken a 50 kg
f 11,75 per zak

20 zakken f 12,- per zak

per zak f 12,75

UITVERKOCHT!!

Miami Vice
inde

Hengelose Mals
op 21 maart

in de Luifel, Ruurlo

Daarom nog 1 EXTRA
voorstelling op

MAANDAG 9 APRIL

Zaal open 19.00 uur.
Aanvang 20.00 uur.

Voorverkoopkaarten NU
aan de zaal.

GEVRAAGD MET SPOED
TE HUUR:

ca. 1 è 11/2 ha goede
landbouwgrond. Wij geven

een goede prijs per ha.

BOOMKWEKERIJEN
M .G. Spiegelenberg B.V.

Oude Zutphenseweg 5a
7251 JP Vorden.

Tel. 05752-1464/2114
Fax 05752-1105.

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

ce> juwelier

oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

OPEN DAG
KIES TECHNIEK:

DAN GA JE HET HELEMAAL MAKEN!!!

Ben je jong en wil je vooruit? Is elke dag een uitdaging voor
je waar de vonken vanaf vliegen? En voel je net zoveel

voor gereedschap als voor studieboeken?
Dan ligt er een wereld voor je open in de metaaltechniek.
Onze bedrijfstak is druk op zoek naar mensen zoals jij.

Mensen die toekomst hebben. Want werk is er voldoende,
als je maar geschoold bent.

Wij houden daarom in samenwerking met de
METAALUNIE een OPEN DAG aan ons bedrijf op
zaterdag 24 maart a.s. van 10.00 tot 16.00 uur.

Deze dag is speciaal voor jongeren, het onderwijs, ouders
en alle andere belangstellenden die ons bedrijf eens van

nabij willen zien.

WIJ HETEN U VAN HARTE WELKOM
ZATERDAG 24 MAART a.s.

CONSTRUCTIE- EN SERIE JfewERK
PREFAB-WAPENING

Molenenk 4, Hengelo Gld., Telefoon 05753-1815

Administratie- en
Belastingadvieskantoor
KLEIN LEBBINK
Administraties - Belasting-zaken

Bedrij f sadviezen - Computerverwerking

Raadhuisstraat 22 - 7251 AB Vorden Telefoon 05752-1455
H.H. Wanders, belastingconsulent

Ottenkampweg 16 - 7256 BG Keijenborg - Telefoon 05753-3274

Problemen met belastingaangiftes?
Voorkom teleurstellingen
Laat Uw administratie en Uw belastingaangifte verzorgen door een
deskundige.
Wij zijn een kantoor met ruim 40 jaar ervaring, gespecialiseerd in de
dienstverlening in het midden- en kleinbedrijf, alsmede de agrarische
sektor.

Bij ons bent U aan het juiste adres voor:

- administratieverzorging
- belastingzaken
- loonadministratie
- bedrijfsadviezen
- computer-verwerking

Maak eens geheel vrijblijvend een afspraak.
Evenals voorgaande jaren houden wij speciaal voor het invullen van
Uw belasting-aangiftebiljet extra zittingsavonden en wel op woensdag

28 maart a.s. van 17.30-19.30 uur.

Gaarne op telefonische afspraak.

Lid: Ned. College voor Belastingconsulenten, Ned. Ver. van Boek-
houdbureaus en Administratiekantoren.

&&*>>
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WIJ STARTEN
HET VOORJAAR MET

KOOPJES IN KWALITEITS CONFECTIE
KATOENEN KINDER
BROEKEN
In uni kleuren (maat 104-164) en in
streepdessins (maat 104-128.
Tuunteprijs 22,50
WEEKTOPPER

KINDER UNI SWEATER

Met klein borduursel op de borst.
Merk PERSIVAL. Maat 104-176.
Tuunteprijs 19,95
WEEKTOPPER 15,00

MEISJES BLOUSE l ROKJE
In een fris zomers dessin. Maat 104-152.
Tuunteprijs:
BLOUSE 29,95 ROKJE 24,95

25,00 WEEKTOPPER 19,95

WAARDEBON
Uni T-shirts, ze zijn er weer volop in een ruim
kleuren assortiment. Normale prijs 9,95 of 2 voor
15,—. ALLEEN DEZE WEEK TEGEN INLEVERING
VAN DEZE BON ^

J VOOR

DAMES TRICOT TRUITJES

In een fijne draion kwaliteit. Er zijn verschillende
modellen in diverse kleuren.
Tuunteprijs vanaf 55,—.
NU OP AL
DEZE TRUITJES Cm\in\t\i KORTING20,00

UNI PATENTSTEEKTRUI

Een zware acrylen pullover
in veel uni kleuren.
Tuunteprijs 39,95

WEEKTOPPER 25,00

HEREN OPGELET!
De oersterke AKMO spijkerbroeken met of
zonder bandplooi, zijn deze week in de
aanbieding. Normale Tuunteprijs 45,—.
ALLEEN DEZE WEEK

2 VOOR 75,00

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 24 maart

VANAF HEDEN

ZIJN WIJ OOK

MAANDAG-

MIDDAGS

GEOPEND

POPPEN
Voor allerhande spul, zoals
kursus, poppenmateriaal en

accessoires, boa's zowel
struis als maraboe.

Dan moet je beslist naar
Hettytoe!

Wol- en
Antiekwinkel

Wichmondseweg 13 - BAAK
Tel. 05754-980

Schoenaker
Café - Restaurant

Ruurloseweg 64
Vorden-Tel. 05752-6614

KLAVERJASSEN
op donderdag

22 maart/19 april.
Aanvang 20.00 uur.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

De schoonmaak kan beginnen!

2 WEKEN LANG EEN STOFZUIGERAKTIE
WAAR NIEMAND VAN TERUG HEEFT

^EXCELSIOR -STOFZUIGERS

3 verschillende modellen

299.-
329.-

Ex 133 1100 Watt

Ex 134 1100 Watt

Ex 135 1100 Watt
regelbaar 359.-
3 JAAR GARANTIE OP DE MOTOR
en 2 pak stof zak ken GRATIS

VER VOORUIT IN BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8-7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

Eigen technische dienst

Verwarming defect?
Oldenhave laat u niet in de

kou zitten
INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383

Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071
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Donderdag 22 maart 1990

51e jaargang nr. 51

Ondernemersvereniging
organiseerde een uitstekende
forum-discussie
Voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart
a. s. organiseerde de Vordense Ondernemers Vereniging (VOV)
een politieke avond in de zaal van Hotel Bakker. De VOV had voor
deze forum-discussie avond alle zittende raadsleden uitgenodigd
alsook de nieuw verkiesbare raadsleden.
De avond werd geopend door VOV-
voorzitterWim Polman, die alle aanwe-
zigen van harte welkom heette en in
het bezonder ere-voorzitter Gerrit
Remmers. Het deed hem genoegen dat
juist ook veel dames aanwezig waren op
deze bijeenkomst. Polman introdu-
ceerde tevens de forum-discussieleider
de heer Jan Rietman, bekend van Ra-
dio Oost en Omroep Gelderland, thans
werkzaam bij omroep Flevoland. De
heer Rietman hield de touwtjes strak in
handen en trad, zoals hij zelf reeds aan-
kondigde, zeer autoritair op om de
avond in zeer goede banen te leiden.
Jan Rietman zette het forum meteen
voor het blok door tijdens een kleine
introduktie ronde iedere deelnemer
recht op de man af een vraag te stellen,
waarbij sommige deelnemers enigszins
geschrokken een goed antwoord pro-
beerden te geven. De drie partijen
mochten vervolgens een inleiding
houden van vijf minuten, om daarin de
politieke meningen en plannen uiteen
te zetten. Met name de programma-
punten met betrekking tot het bedrijfs-
leven werden hierbij benadrukt.

Meer industrie
De CDA is van mening dat uitbreiding
van industrie kleinschalig en milieu-
vriendelijk moet zijn. De WD noemde
uitbreiding van het bedrijfsleven een
essentiële voorwaarde voor verdere
ontplooiing. 'Want anders, zo zei WD-
er Brandenbarg, zal het bordje 'Parel
van Vorden' vervangen dienen te wor-
den door 'Stilte gebied'. De PvdA, bij
monde van de heer Voortman, wilde
graag dat de gemeente de komende ja-
ren meer investeringen gaat plegen
dan de afgelopen jaren, om zo meer
schone bedrijven en daarmee werkge-
legenheid naar Vorden te halen.
Forumleider Rietman probeerde met
het concreet stellen van een voorbeeld
van een verffabriek de kandidaat-raads-
leden uit hun tent te lokken duidelijke

antwoorden te geven. Dit alles om zo
enige discussie tussen de verschillende
partijen op gang te brengen. Getracht
werd de CDA een uitspraak te ontlok-
ken over de te vormen coalitie na de
raadsverkiezingen. Daar wist het CDA
om heen te draaien door te stellen dat
zij op voorhand niemand willen uit-
sluiten.

Herindelen
Zoals vooraf te verwachten vormde het
punt herinrichting van de kom Vorden
en de daarmee samenhangende ver-
keersomleiding van het vrachtverkeer
een belangrijk onderwerp op deze
avond. Voor de Vordense onderne-
mers van levensbelang, omdat zij niet
willen dat hun inkomsten zullen ver-
minderen, door het uitvoeren van de
omleidingsplannen. Voorzitter Pol-
man van de VOV stelde hier vragen
over. Waarom geen haakse afslag
Ruurloseweg-Horsterkamp in plaats
van een Rotonde? De partijen stelden
alledrie dat door experts is vastgesteld
dat een mini-rotonde het meest veilige
is en de Raad in een compromis tot uit-
voering daarvan heeft besloten. Op het
eind van de avond werd opnieuw de
vraag gesteld door forumleider Riet-
man wat de coalitie samenstelling na
de verkiezingen zou moeten worden.
Mevr. Aartsen van het CDA wil dit
open houden, terwijl de PvdA het een
goede zaak zou vinden als er een wisse-
ling van de wacht plaats gaat vinden,
(CDA-PvdA). De WD pleitte voor een
zo breed mogelijke coalitie, maar stel-
de dat het opnieuw vormen van een
CDA-WD coalitie 'in de boezem van
het CDA ligt'. Voorzitter Polman be-
sloot de avond door de kandidaat —
gemeenteraadsleden en zittende raad-
sleden te danken voor hun 'inzet en in-
cassatievermogen'.
Met name bedankte hij de heer Jan
Rietman voor zijn voortreffelijke des-
kundigheid.

s o
W
VORDEN

Meer Bewegen
voor Ouderen

Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) is een verzamelnaam voor
bewegingsaktiviteiten voor mensen van 55 jaar en ouder. De akti-
viteiten zijn o.a. gymnastiek, spel (sporten), volksdansen en
zwemmen. Door middel van die aktiviteiten wil het Meer Bewegen
voor Ouderen een bijdrage leveren aan het zo optimaal en zelf-
standig mogelijk funktioneren van ouderen in de samenleving.
Belangrijk is daarom het plezier en de gezelligheid, de fitheid,
alsook de mogelijkheid tot ontmoeting en kontakt.
Gymnastiek
Gymnastiek is geschikt voor mobiele en
minder mobiele mensen, voor 'jonge-
re' en voor 'oudere' ouderen.

Dansen
Dansen maakt het bewegen extra fees-
telijk door het gebruik van muziek.
Perfekt maatgevoel is echt niet nodig
en bovendien kunt u vaak meer dan u
denkt en het is een leuke uitdaging om
weer eens wat te leren. Weliswaar moet
u goed ter been zijn, maar de dansen
zijn aangepast aan uw leeftijd.

Sport en spel
Bij het onderdeel sport en spel wordt
gedaan aan volleybal, badminton,
vloertennis en koersbal. Koersbal is
een spel dat gespeeld wordt op een vilt-
mat. De bedoeling van het spel is om
een bal, vanuit een afspeelvak, over de
mat, zo dicht mogelijk bij de 'jack' te
rollen. De jack is een kleine witte bal
die vooraf op de mat is geplaatst. Voor
elke bal die dichter bij de jack ligt dan
de beste bal van de tegenstander krijgt
men een punt.
De moeilijkheid van het spel is dat het
zwaartepunt van de speelbal uit het
midden ligt waardoor de bal altijd een
kromme baan- beschrijft. Koersbal kan
werkelijk door iedereen gespeeld wor-
den. Onafhankelijk van leeftijd of vaar-
digheid beleeft de deelnemer vreugde
aan dit spel. Jong en oud kunnen zich
op voet van gelijkheid met elkaar me-
ten. Ook lichamelijk gehandicapten
vinden in koersbal een mogelijkheid

tot geïntegreerde sportbeoefening. De
voortdurende afwisseling van gecon-
centreerd spelen, het kijken naar el-
kaars spel en het samen zoeken naar de
oplossing van een moeilijke spelsitua-
tie geeft het koersbalspel een aparte
sfeer. U zult merken dat koersbal niet
alleen de spelers in spanning houdt,
maar dat ook toeschouwer intens mee
kunnen leven.

Zwemmen
Een andere MBvO-aktiviteit is het
zwemmen. Omdat het lichaam in het
water lichter wordt, worden bij het ma-
ken van bewegingen in water gewrich-
ten minder belast en kunnen de spie-
ren zich beter ontspannen. Bewegen is
water is een soort 'natte gymnastiek' op
een plezierige en ontspannen manier
bewegen. U kunt vrijblijvend met een
aantal van deze MBvO-aktiviteiten.
Maandagmorgen 26 maart kan men
kennismaken met de sport- en spelins-
tuif in de sporthal aan het Jebbink.
Dinsdagmiddag 27 maart kan men vrij-
blijvend meedoen bij de gymnastiek
55+ in het Dorpscentrum. Diezelfde
dinsdagmiddag stelt ook de volksdan-
sgroep de les open en wel in het Lud-
geresgbouw in Vierakker. Woensdag-
morgen 28 maart is er de mogelijkheid
om mee te doen met het volksdansen
in het Dorpscentrum. Donderdagmid-
dag 29 maart tenslotte kunnen belang-
stellende ouderen mee doen met de
gymnastiek bij Withmundi in Wich-
mond. Voor meer informatie kunt u
zich wenden tot de Stichting Welzijn
Ouderen, Raadhuisstraat 6, tel.
05752-3405.

jaarvergadering Modeshow modehuis Lammers
Deze week hield de ABTB haar jaarlijk-
se ledenvergadering in zaal Schoen-
aker te Kranenburg. De voorzitter, de
heer Havekes, opende de avond. In
zijn terugblik op het afgelopen jaar wa-
ren vele positieve kanten te noemen.
Met name het goede weer, een goed
jaar voor de melkveehouderij en de
opleving van de varkensprijzen zorg-
den voor een goed jaar. Dit in tegen-
stelling tot de graanboeren die terecht
aan het protesteren zijn, aldus de heer
Havekes. De jaarverslagen van de heer
Mokkink (secretaris) en de heer Zents
(penningmeester) werden door de ver-
gadering goedgekeurd. Tijdens de be-
stuurverkiezing werd de heer Zents bij
akklamatie herkozen. Opvallend was
tijdens de vergadering dat de ABTB
graag agrarische vrouwen als lid wil, dit
zelfs kostenloos voor de vrouwen.

Soos Kranenburg
Deze middag gaf Trudy Tolkamp op
een interessante en duidelijke wijze
een lezing over een goede voeding
voor de ouder wordende mens. Het was
een leerzame middag.

Uitvoering
Concordia .
De plaatselijke muziekver. Concordia
houdt op zaterdag 24 maart haar jaar-
lijkse uitvoering in het dorpscentrum.
Achtereenvolgens zullen de mini- en
majorettes voor het voetlicht treden,
gevolgd door de drumband en het leer-
lingenorkest. Na de pauze zal het har-
monie-orkest een gevarieerd program-
ma aan het publiek voorschotelen.

Dia-avond
Volgende week donderdag 29 maart
wordt een prestatieavond gehouden
over de aktie voor Roemenië die enkele
maanden geleden in onze regio werd
gehouden. De avond vindt plaats in het
Vordense Dorpscentrum. De aktie, die
maar iiefs^wintig ton voedsel oplever-
de, werdj^^rganiseerd door Bernard
Koers ui^Tlengelo GLD en Willem
Pennings uit Vorden. Beiden hadden
Roemenië al bezocht met goederen
voordat het regime daar ten val werd
gebrachtj^mard Koers bezocht het
land zelf^Benkele jaren. Op donder-
dagavond 29 maart a.s. zal dhr. Koers
naar aanleiding van een eigen diaserie
vertellen over de situatie in Roemenië
voor de omwenteling, over het verloop
van de aktie en het afleveren van de
goederen in dat land. Ook worden op-
namen die de Nederlandse TV over
deze aktie uitzond vertoond. Er bestaat
tevens gelegenheid tot het stellen van
vragen. De heren Koers en Pennings
willen op deze manier graag alle men-
sen uit Vorden, Hengelo GLD, Wich-
mond, Steenderen en omgeving infor-
meren die de aktie hebben doen sla-
gen: vrijwilligers en de vele gevers. Alle
belangstellenden zijn van harte uitge-
nodigd. De beide organisatoren ver-
wachten dat er dit jaar nog wel weer
een nieuwe Roemenië-reis zal volgen.
'Want hulp blijft daar hard nodig', al-
dus Willem Pennings.

TAO
De toneelvereniging TAO uit de Wil-
denborch is druk bezig met de repeti-
ties voor het toneelstuk 'Pas op voor de
buren' dat vrijdagavond 6 april en za-
terdagavond 7 april in de Kapel zal
worden opgevoerd.

Modehuis Lammers uit Vorden heeft een grote collectie in japonnen, tweedelige pakjes en combi-
natiemode. Dat ze vooral ook in grote maten ruim zijn gesorteerd, werd maandag tijdens de twee
modeshows in zaal Bakker voor een groot aantal gasten gepresenteerd.

Er is veel variatie in stijl, kleuren en
stoffen. De marine-look en kleding in
'Afrika'-stijl scoren hoog, waarbij de
stoffen in bloemdessins in de meerder-
heid zijn. De modekleuren zijn vooral
combinaties van rood-bruin en groene
tinten, en daarnaast veel geel in combi-
natie met tomaatrood of lavendel-
blauw. Opvallende modedetails zijn de
blouses met extra grote kragen en de
japonnen en pakjes, die juist kraagloos
worden gebracht. Voor jonge vrouwen
met grote maten heeft modehuis Lam-
mers een nieuw merk in de collectie.
Dat is Sisignora met veel nfe-i i. blou-
ses, T-shirts, rokken en blaz^ in gezel-
lige bonte kleuren en vlotter van snit
dan de klassieke gróte-maten mode.
Voor de wat oudere dames werden
mooie ensembles geshowj^met vaak

blousons, permanent geplooide rok-
ken en japonnen in op en top vrouwe-
lijke snit. Voor die japonnen en pakjes
zijn veelal poly-zijden materialen ge-
bruikt in bloemenprints, soms in op-
vallende afstekende kleuren en soms in
zachte pasteltinten. Heel bijzonder
zijn ook de blouses in voile-stoffen van
puur katoen met een kort aangeknipt
mouwtje. Ook zijn er weer japonnen
en blouses met mouwen, zoals die mo-
dern waren in de vijftiger jaren: een
kleine kopmouw met een paar plooi-
tjes in het onderste deel, dat strak om
de arm zit. Veel blazers in allerlei stij-
len, met of zonder kraag, met korte of
lange mouw en in vele kleuren werden
op de japonnen gedragen of in combi-
natie met rokken, gaucho's, bermu-
da's of broekrokken getoond. Mode-

huis Lammers is ruim gesorteerd in
trenchcoats in grote en kleine maten.
Ook werden enkele mooie mantelpak-
ken geshowd, waarbij hoeden met zeer
brede randen (ook van Lammers) wer-
den gedragen. Aan de modeshows
werd medewerking verleend door bak-
kerij Van Asselt, die de gasten op heer-
lijk gebak tracteerde. Optiek Siemerink
toonde brilmonturen, die wat kleuren
betreft aan het modebeeld aangepast
zijn. Bloemsierkunst Dijkerman ver-
zorgde enkele fraaie bloemstukken in
vooral lila en roze tinten en kwam op
de modeshow met een primeur. Dat
betreft lijstjes met naamdocumenten
en bijbehorende bloemtekeningen in
kleuren, die als cadeautjes geschonken
kunnen worden bij bruiloften en hu-
welijksfeesten.

Open dag
Zaterdag 24 maart is er een open dag
bij Mevo Precision Technology te Vor-
den. Deze open dag is voor iedereen
die meer wil weten over opleidingen en
werken in deze sector.
Dit in het kader van de landelijke open
dag in de metaal- en elektrobedrijven,
een initiatief van Vereniging FME, Me-
taalunie, Industriebond FNV en Voe-
dingbondCNV.

Jongens en meisjes van de basisschool
en het vervolgonderwijs, onderwijzers
en decanen maar ook overige belang-
stellenden zijn welkom in ons bedrijf.

In ons bedrijf kunt u zich laten voor-
lichten over onze produkten, u kunt
zien hoe ze gemaakt worden en u kunt
informatie krijgen over de mogelijk-
heid tot stagelopen en opleidingen.
Een en ander zal u duidelijk gemaakt
worden met behulp van rondleidin-
gen, video's, informatiemateriaal en de
aanwezige mensen die gaarne nadere
uitleg zullen geven.

Belangstellenden zijn van harte wel-
kom op zaterdag 24 maart.

rblitievaria GROEP

Gevonden voorwerpen: lila portemon-
nee zonder inhoud; bruine honde-
riem; berkenbezem; herdershond met
zwart dek; haan; paar grijze hand-
schoenen; zwart lederen port. f 110,—;
pak Tempo zakdoekjes; oorbel (paars/
zwart/geel); bankbiljet f 5,—; zwart/
witte lapjeskat; glazen bol.

Verloren voorwerpen: bruine porte-
monnee met bankpas f 25,—; rabo-

bankpas; meisjeshorloge met zwarte
band; zwarte knipportomonnee inh. f
975,—; paar beige handschoenen;
grijs gestreepte poes; sleutels in grijs
etui 'Jac Hermans'; gouden tientje in
broche; sleepketting; rijbewijs t.n.v.
Meyer; fazantehaan en hen (beide ge-
kortwiekt); sleutelbos 'Volvo Dene-
kamp' in /wart hoesje; zwarte lederen
honderiem; gouden armband met bre-
de schakels; 2 dekens, groen en rood
geruit; wit konijn.

Een ballonvaart, met als kapitein de bekende tv-journalist Hans
Zoet, is de eerste prijs in de bijzondere prentbriefkaartenaktie
van het Fonds Zomerpostzegels: het weer. Het onderwerp is mede
gekozen naar aanleiding van de honderdste sterfdag van Buys
Ballot, wereldberoemd meteoroloog, oprichter van het KNMI en
bekend van de door hem definieerde weerkundige wet. De waar-
den van de door Karel Km ij se n uit Breda ontworpen postzegels
zijn: 55 + 30 cent, 65 + 35 cent en 75 + 35 cent.
De plaatselijke afdelingen verkopen
behalve de zomerpostzegels onder
meer FDC's (eerste-dag-enveloppen),
maximumkaarten, wenskaarten en
-brieven, prentbriefkaarten, postpa-
pier en pennen.
Elke afdeling mag een derde van de op-
brengst van de prentbriefkaarten en
overige artikelen besteden aan een
plaatselijke instelling op cultureel of
maatschappelijk terrein. Deze bijdrage
gaat dit jaar naar De Knupduukskes
voor de aanschaf van folkloristische
originele kleding. Voor de prijsvraag
zijn een speciale prentbriefkaart plus
enveloppe verkrijgbaar. Die kaarten
worden na inzending door de PIT
voorzien van een speciaal ballonstem-
pel. In de luchtballon zet Hans Zoet er
een speciaal 'boordstempel' op en de
PTT zorgt vervolgens in de plaats waar

de ballon landt nog voor een
aankomststempel. De drie inzenders
die de slagzin het beste hebben afge-
maakt worden uitgenodigd voor deze
ballonvaart. De zomerpostzegels zijn
vanaf 3 april in de Kranenburg ver-
krijgbaar. Het standje van de afd. Kra-
nenburg staat t/m 6 april in de Rabo-
bank, tijdens de kantooruren. Het
Fonds Zomerpostzegels in Utrecht is
een particuliere landelijke stichting
met ongeveer 300 plaatselijke afdelin-
gen. Het Fonds verleend financiële
steun aan tal van projecten op het ge-
bied van cultuur en maatschappelijk
welzijn. De opbrengst van de bijslag
wordt verdeeld over instellingen die op
dit gebied werkzaam zijn. Zulke instel-
lingen kunnen een verzoek om een bij-
drage richten aan de Commissaris der
Koningin in hun provincie.

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman

Gestoofde varkenslappen met prei
In deze tijd van het jaar smaakt prei heel anders, veel fijner, dan in de winter
wanneer prei doorgaans vezelig en soms wat stug is. Kies voor het vlees bij voor-
keur varkensstooflappen die zich bij uitstek lenen om zachtjes te worden gaar
gestoofd.

Benodigdheden: Reken voor 4 personen op 500 a 600 gram varkensstooflap-
pen. Verder heeft u nodig: l kilo (dunne) prei, bouillontablet of-poeder, fijne
mosterd, maïzena en melk.

Bereiding: Maak het vlees droog met keukenpapier en wrijf het in met wat
zout en peper. Verhit 75 gram boter in een braadpan en wacht tot het schuim
op de boter grotendeels is weggetrokken. Schroei de lappen er snel aan weers-
zijden in dicht en temper de warmtebron. Laat de lappen aan weerszijden in 7
tot 8 minuten bruin bakken. Stel hierna de warmtebron nog iets lager en neem
de lappen even uit de pan. Schenk er 3 a 4 deciliter kokende bouillon (van ta-
blet of poeder) bij en roer de aanzetsels van de bodem van de pan goed los. Leg
het vlees in de pan terug en sluit de pan met een deksel. Laat de lappen hierna
gedurende 40 minuten heel zachtjes sudderen. Maak intussen de preien
schoon. Gebruik uitsluitend het witte en licht geelgroene gedeelte. Snijd het
in stukken met een lengte van 4 centimeter en leg ze daarna 25 minuten bij het
vlees en laat ze met het vlees zachtjes gaar worden. Meng intussen in een
kommetje l '/2 theelepel maïzena met 2 eetlepels melk. Voeg er 2 eelepels fijne
mosterd, een snufje nootmuscaat of gemalen foelie en eventueel enkele drup-
pels Worschestershiresaus aan toe. Schep het vlees en de prei met behulp van
een schuimspaan in een voorverwarmde schaal. Roer het maizenamengsel
door het stoofvocht en laat er even de kook over komen. Schenk de saus daar-
na over het vlees en de prei.
Tip: Geef er kleine gekookte aardappeltjes, aardappelpuree of droog gekookte
rijst bij.
Bereidingstijd: 100 minuten - Energie per portie: ± 1700 kJ (405 kcal).



De afgelopen zondag gehouden bruidsshow kende een overweldi-
gende belangstelling, schattingen variëren van 750 a 800 bezoe-
kers. Bij binnenkomst kreeg iedereen een kopje koffie van 't Pan-
toffeltje en gebak van echte bakker van Asselt aangeboden.

Door 8 mannequins en 2 dressmen,
werden er doorlopende modeshows
van bruidskleding en bijpassende he-
renkleding gebracht. Slotboom juwe-
lier showde mooie en aparte sieraden.

Er waren prachtige bruidstaarten te be-
wonderen en Hans Temmink was er
met een bijzondere foto-expositie. Jan
Dijkerman had prachtige bruidsboe-
ketten en corsages gemaakt, bijpassend

voor alle modellen. De Rabobank had
prachtige videofilms om een idee te ge-
ven waarde huwelijksreis naar toe ging.
Beautycentrum Steenderen gaf de-
monstraties en toonde een film over
het gebeuren in de beautyfarm. Een
ieder was erg tevreden over de geweldi-
ge belangstellingen interesse.
Volgend jaar zeker gezien de belang-
stelling voor het 6e jaar weer een
bruidsbeurs.
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ontvangt Parel van Vorden
voor landgoed Hackfort
De werkgroep Leefbaarheid heeft de Parel van Vorden voor het
jaar 1989 toegekend aan Natuurmonumenten. In feite is de Parel
voor het landgoed Hackfort bestemd, maar aangezien de Vereni-
ging voor Natuurmonumenten dit landgoed beheert, mocht Ir.
Rampen, inspekteur Natuurmonumenten, Gelderland dinsdag-
avond in de van Westerholtzaal van kasteel Hackfort, de Parel van
Vorden (zijnde een schild inscriptie) uit handen van de heer G.
Terpstra, voorzitter van de Werkgroep Leefbaarheid van Vorden,
in ontvangst nemen.

FC Twente -
De Graafschap
Het bestuur van de W Vorden is er in
geslaagd om voor zaterdagavond 28
juli op het 'Vorden'-terrein ter voorbe-
reiding op de nieuwe competitie de
wedstrijd FG Twente-De Graafschap te
organiseren. Beide ploegen hebben
toegezegd in de sterkst mogelijke for-
matie, dus ook met eventuele nieuwe
aankopen itfKorden aan de start te ko-
men.

Geboortekaarten

De heer Terpstra maakte van de gele-
genheid gebruik om de genodigden
uiteen te zetten wat het doel van de
werkgroep Leefbaarheid Vorden is.
'Ons doel is heel breed. Wij werken al
vijftien jaar zonder enige vorm van
subsidie met elkaar en streven erna om
Vorden zo leefbaar mogelijk te houden
of te maken, zodat de inwoners er met
plezier wonen of terugkomen. Wij sti-
muleren gemeentebestuur en partiku-
lieren om aan onze doelstelling mee te
doen. Mensen of verenigingen die zich
erg voor de leefbaarheid inzetten wil-
len wij graag jaarlijks middels deze Pa-
rel van Vorden een pluim op de hoed
steken', aldus dhr. Terpstra. Hij zette
vervolgens uiteen waarom juist ditkeer
de Parel aan de Vereniging voor Na-
tuurmonumenten wordt overhandigd.
'Kasteel Hackfort. is door deze vereni-
ging stevig aangepakt. De boerderijen
die bij het landgoed behoren zijn op-
geknapt, terwijl ook de omgeving is
aangepast. Er zijn houtwallen gemaakt,
paden aangelegd, boomgaarden opge-
knapt en poelen uitgediept. Het is een
goed geslaagd geheel geworden zodat
iedereen ervan kan genieten', aldus

Terpstra. Toch had Terpstra ook nog
enkele wensen. Hij hoopte dat de wa-
termolen bij Hackfort weer spoedig zal
draaien en dat de wandelroutes gemar-
keerd zullen worden. Ook achtte hij
een informatiebord onontbeerlijk. Ir.
H. Rampen bedankte de Werkgroep
voor de onderscheiding die Natuur-
monumenten ten deel is gevallen. Tk
vind het een waardevolle prijs en voor
ons een hele eer want Natuurmonu-
menten ontvangt vrijwel nooit een
prijs', aldus de heer Rampen die sprak.
van een unieke gebeurtenis voor zijn
vereniging. De heer Rampen stelde wat
de wensen van de werkgroep betreft de
heer Terpstra gerust. 'Ze liggen al op
de tekentafel', zo sprak hij. Voorts
hoopte hij dat juist de Vordenaren
meer gebruik van de Westerholtzaal
zullen maken. 'Een unieke zaal voor
kulturele doeleinden', zo vond hij. Ir.
Rampen had overigens nog een goeie
suggestie voor het gemeentebestuur.
'Als Vorden dan toch toeristenbela-
sting gaat heffen, laat men dan overwe-
gen om een deel daarvan te besteden
voor de instandhouding van de land-
goederen', aldus dhr. Rampen.

rukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752-1010

Heren Vorden
verliezen met 5-7
In een zeer aantrekkelijke wedstrijd
hebben de heren waterpoloërs van
Vorden zondagmiddag met 7-5 van
NZC uit Nijmegen verloren. Door deze
overwinning kon de thuisclub gelijker-
tijd de kampioensvlag hijsen. Vorden
werd in de eerste periode op eenb 3-0
achterstand gezet. In de tweede perio-
de verkleinde Han Berenpas tot 3-1.
Andre en Marck Karmiggelt brachten
de partijen in de derde periode naast
elkaar, waarna Arjan Broekman uit
Vorden zelfs een 3-4 voorsprong be-
zorgde. Nadat NZC de balans in even-
wicht had gebracht, was het Marck Kar-
miggelt die Vorden opnieuw aan een
voorsprong hielp 4-5. In de laatste pe-
riode slaagde de thuisclub erin om, zij
het wat geflatteerd, de overwinning te
pakken 7-5.
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Tips voor beter v et gebruik in praktische folder:

'Gezonder eten - een goede keus!6

De belangstelling van het publiek voor cholesterol-verlaging is
fors toegenomen. Zeker sinds over de aanpak van cholesterol
overeenstemming werd bereikt (Nederlandse Cholesterol Con-
sensus, april 1987). Goede voeding is daarbij essentieel, zowel
voor het behoud van ideale cholesterol-waarden als voor verla-
ging van een verhoogd cholesterol-gehalte in het bloed.
Met een betere vetconsumptie is in het
kader van gezonde voeding de grootste
gezondheidswinst te behalen. Hetgeen
wil zeggen: de hoeveelheid vet moet
verminderen, met name het verzadigd
vet, want dit werkt cholesterol-verho-
gend.
Voor wie dat in de praktijk wil brengen,
is de belangrijkste vraag: in welke voe-
dingsmiddelen komt veel verzadigd vet
voor en waardoor kunnen deze worden
vervangen? En hoe een juiste keus ma-
ken uit het enorme aanbod in de su-
permarkt?

Becel heeft dit in een compacte folder
samengevat: 'Gezonder eten - een goe-

de keus!'. De folder geeft praktische
tips voor een beter vetgebruik.

Hulp bij verstandig kiezen
In de folder worden vetbevattende,
vaak dagelijkse produkten vergeleken.
De betere keuzes bevatten minder vet
of hebben een betere vetzuursamen-
stelling. Met die laatste categorie wor-
den produkten met minder verzadigd
vet en veel linolzuur bedoeld. Deze
produkten werken cholesterol-verla-
gend.

Tijdens het onlangs gehouden sympo-
sium 'Vetten in en uit de voeding',

bleek onder meer dat het in de praktijk
niet zo moeilijk is gezonder te eten.
Voorzover het vetten betreft, zijn het
de verschuivingen in produktkeuze die
er voor zorgen dat men de adviezen
van de. Voedingsraad volgt, zo heeft
CIVO/TNO onderzocht.
Een gezonde keuze hoeft bovendien
geen concessie aan eetplezier te bete-
kenen. Halfvolle melk doet nauwelijks
onder voor volle, terwijl magere vlees-
waren minstens zo lekker zijn als vette-
re soorten.

Waar verkrijgbaar ?
De gratis folder wordt vanaf eind ja-
nuari a.s. aangeboden aan huisartsen
en diëtisten, die het voor de wachtka-
mer in voorraad kunnen nemen. Men
kan het ook rechtstreeks aanvragen
door een briefkaart te sturen aan: Be-
cel, Postbus 744, 4870 CB Etten-Leur,
onder vermelding van 'Gezonder eten
-een goede keus!'.

Keepers-
promotiedag
Op dinsdag 17 april wordt op de acco-
modatie van de W Vorden een Frans
Hoek keeperspromotiedag georgani-
seerd. Frans Hoek is de drijvende
kracht achter alles wat met keepen in
de wereld te maken heeft. De keeper-
strainer van Ajax en Volendam heeft
een methode ontwikkeld die voor alle
keepers zeer succesvol is. Hij schreef
enkele boeken over het doelverdedi-
gen, ontwikkelde een cursus voor keep-
ertrainers, organiseert jaarlijks keep-
erskampen en wordt in de hele wereld
uitgenodigd om z'n visie op het keepen
te demonstreren. De Frans Hoek Kee-
perspromotiedag is de ideale manier
om kennis te maken met zijn ideeën
over het keepen. Op deze dag krijgen
de keepers twee keer veldtraining met
daarin o.a. training van diverse techni-
sche en tactische aspecten, keeperspel-
en wedstrijdvormen, trainen met de
'Frans Hoek Tsjoek', een voetbalka-
non, een snelheidsmeter en tot besluit
een demonstratie keeperstraining. Als
afsluiting zal een' uiteenzetting over
keepen en keepersmateriaal gegeven
worden. Tevens zal er een deel van de
dag een prof-keeper als gast aanwezig
zijn. Hij zal helpen bij de instructie en
er zal gelegenheid zijn om vragen te
stellen. Alle deelnemers ontvangen
een lunchpakket en een schitterende
poster als aandenken. Welkom zijn alle
keepers vanaf 9 jaar, dus zowel jongens
als meisjes, en er is geen eindleeftijd.
Daarnaast kan een ieder die geïnteres-
seerd is komen dus ook trainers, leiders
en ouder. De kosten zijn f 25,— per
persoon, dit is inclusief lunchpakket,
trainingen en een schitterende poster.

Ratti-EGW 2-0
SV Ratti heeft afgelopen zaterdag een
2-0 overwinning behaald op het bezoe-
kende EGW uit Gelselaar. Met nog 7
wedstrijden te spelen hebben de Kra-
nenburgers vijf punten achterstand op
de tweede plaats die recht geeft op pro-
motie naar de eerste klasse. Gezien het
relatief gunstige programma heeft Rat-
ti zaterdag een eindsprint ingezet om
alsnog promotie te realiseren. Ratti be-
gon de wedstrijd tegen EGW goed. Al
na vijf minuten spelen scoorde Dinand
Hendriksen uit een pass van Piet Im-
mink de eerste treffer. Ook daarna dic-
teerden de Groen-Witten het spel. Een
schot van Dick Smit ging rakelings over
en Dinand Hendriksen en MBtk Sue-
ters stuitten op de EGW-dol^ran. Na
een half uur spelen zakte het spelpeil
aanzienlijk. Ratti liet het initiatief aan
het bezoekende EGW, zonder dat de
gasten gevaarlijk konden worden. In de
tweede helft kon Ratti het utfhjc spel
van het eerste half uur oprnKïw niet
benaderen. De bezoekers dwongen we-
derom aan zonder doelman Robert
Bos tot optreden te dwingen. In de
laatste tien minuten van de wedstrijden
gingen de Kranenburgers alsnog op
jacht naar de tweede treffer. Invaller
Ton Tolkamp miste een uitstekende
gelegenheid en Piet Immink werd in
het strafschop gebied onderuit gehaald
zonder dat dit een strafschop oplever-
de. Eerst in de slotminuut bracht Harm
Welleweerd de stand op 2-0 na een
blunder van de EGW-doelman. In de-
zelfde minuut had Mark Sueters de
stand op 3-0 moeten brengen. Een
door hem genomen strafschop, toege-
kend nadat opnieuw Piet Immink was
gevloerd, werd echter door de EGW-
doelman gestopt. A.s. zaterdag speelt
Ratti in Apeldoorn tegen WWNA.
Verdere uitslagen
Lochem D2-Ratti Dl 1-3; Diepenheim
E2-Ratti El 2-3; Ratti E2-Eibergen E4
3-l;RattiFl-LochemF3 1-1.
Programma
DEO Dl-Ratti Dl; DEO El-Ratti El;
Ratti E2-Markelo E4; Reunie F2-Ratti
Fl.

rblitievaria GROEP JVQRDEN:

Donderdag 15 maart: Bij een garage/
tankstation op de Zutphenseweg in
Voiden, werd tussen 10 en 11 maart
ingebroken. Er werden goederen ont-
vreemd met een totale waarde van zo'n:
1100 gulden. Via de achterzijde van de
garage is de dader in het pand geko-
men.
Door een inhaalfout op de Ruurlose-
weg, buiten de bebouwde kom, kregen
een 69-jarige bestuurder uit Ruurlo en
een 43-jarige inwoner uit Groenlo een
aanrijding. De bestuurder uit Ruurlo
wilde een voor hem rijdende vrachtau-
to inhalen net op het moment dat hij
zelf werd ingehaald door de bestuurder
uit Groenlo. Het gevolg was materiële
schade aan beide voertuigen.
Een medewerker van de incassodienst
van de PGEM kwam bij een inwoner uit
Vonlen in huis om de electriciteit af te
sluiten i.v.m. wanbetaling. De bewoner
was het hier niet mee eens en bedreig-
de de man van de incassodienst dooi
hem een aardappelschilmes op de keel
zetten. Tevens werd de man in het ge-
zicht gespoten met deodorant uit een
spuitbus. De gealarmeerde politie
heeft de dader aangehouden en inge-
sloten.
Op de Zutphenseweg reed een l O-jari-
ge bestuurder van een bromfiets met
een afgeplakt verzekeringsplaatje. De
bestuurder kon toch worden achter-
haald en de bromfiets werd meegeno-
men naar het bureau. Daar bleek dat
het vermogen van de bromfiets veel te
hoog lag en dat het geluidsniveau te-

vens de wettelijke eis overschreed. De
bestuurder kreeg hiervoor een geld-
boete.
Vrijdag 16 maart: Van een inwoner uit
Vorden, werd van 15 op 16 maart de
personenauto beschadigd. De auto
stond geparkeerd aan de H.K.v. Gelre-
weg. Een ruitenwisser en de antenne
werden van de auto gehaald. Eventuele
getuigen van deze ergelijke vernieling
worden ver/.ocht om contact op te ne-
men met de politie.
Zondag 18 maart: Op de Schuttestraat
kreeg een 22-jarige bestuurder uit Vor-
den, een reegeit voor de auto. De auto
werd hierdoor beschadigd en de ree
overleed ter plaatse.
Van een inwoner uit Vorden werd op
l f) maart de fiets gestolen uit de fiet-
senstalling van het NS-station. De fiets
was echter niet afgesloten.
Van de politie uit Doetinchem verno-
men dat er een bestuurder van een per-
sonenauto in de richting Vorden reed
die dronken achter het stuur zat. De
bestuurder was in Doetinchem die dag
ook reeds aangehouden voor hetzelfde
feit. Op de Hengeloseweg werd de be-
stuurder aangetroffen. De 33-jarige in-
woner uit Almen werd aangehouden
en meegenomen naar het politiebu-
reau in Vorden. Daar weigerde hij ver-
volgens alle medewerking. De balans
die voor dezes bestuurder kon worden
opgemaakt: 2x rijden onder invloed
van alcoholhoudende drank; 2x weige-
ring blaas/bloedproef; rijden tijdens
rijverbod.

nederlandse hartstichting
giro 300, bankTO.70.70600

Wie wil
ons team
versterken?

Drukkerij Weevers is een zeer modern geoutilleerd
bedrijf waar o,m. periodieken en folders in zwart-wit en
full-colour worden vervaardigd, alsmede alle voorkomen-
de handelsdrukwerken.
De fotozetterij heeft o.a. de beschikking over de nieuwe
Berthold zetapparatuur met als componenten 2
Werkstations 1.5 waaraan online gekoppeld een
vlakbedscanner en voor de output een laserprinter en la-
serrecorder.

Voor het bedienen van de Werkstations vragen wij met
spoed:

Beeldschermopmakers
m/v
Bekendheid met deze Berthold-apparatuur is gewenst,
doch niet vereist.

CHTinCUlHOUOtj

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

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

VOORKOM FOUTEN.
GEEF UW ADVERTENTIE
SCHRIFTELIJK OP OF
KOM EVEN LANGS
OP ONS
KANTOOR!/

met
Televisie

reparaties
direct

naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI IELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen.Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000



VOORJAARS-
SHOW

SUZUKI

AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink

Rondweg 2 - VORDEN - Tel. 05752-1794

SHOWTIJDEN

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

26 maart 10-18 uur
27 maart 10-18 uur
28 maart 10-18 uur
29 maart 10-18 uur
30 maart 09-21 uur
31 maart 10-17 uur

o Toonaan-
gevend'o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
• ••

.m optiek

Wij, gediplomeerde vakmensen ing
optometrie en contactlensspecia- o
listen, spelen helemaal in op o
iecjers persoonlijke kijkverlan-
gens en in goed samenspel met °
uw wensen en óns kunnen berei-o

ken wij een goede harmonie van o
tevredenheid met elke cliënt.

De bril
voor uw

gezichts-
vermogen
kost geen
vermogen. Gediplomeerde opticiens

's maandags gesloten

A.GROOTKORMELINK
optiek horlogerie goud & zilver
HengeloG. Spalstraat27 TwelloStationsstraat9
Telefoon 05753-I77I Telefoon 057I2-720II

Muziekver. Concordia
geeft op

ZATERDAG 24 MAART

haar jaarlijkse

UITVOERING
19.30 uur in het

Dorpscentrum
Toegang gratis

Wij verhuren

voor uw gazon een

verti kuteer
machine
voor het zagen van uw openhaard
hout een

motorzaag

barendsen
Zutphenseweg 15, Vorden
Tel. 05752-1261

BARENDSEN
MOTORMAAIER SERVICE

Tijd van Maaien nadert
LaatnüuwHANDMAAIER

MOTORMAAIER
vakkundig
slijpen en reviseren

Wordt gehaald en gebracht.

Vorden.
Tel. 05752-1261

Iets voor u???

MOTORRIJLES
dan naar

Rijschool
BDVAG W.OORTGIESEN

Brinkerhof 82, Vorden, tel. 2783

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Roomboter-Appelflappen
'n traktatie; met verse appel en kaneel

DIT WEEKEND:

s naten 4 betalen

't winkeltje in vers brood en banket

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

Uw meubels
versleten?
Wij stofferen snel en voordelig

Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U aan
huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

interieuradviseur

Wat vindt U
van de nieuwe openingstijden
winkels ?

In verband met het nieuwe
wetsvoorstel de winkels langer
open te houden ('s avonds tot 18.30
uur en zaterdags tot 18.00 uur).

Mede met de langere werktijden
voor onze medewerkers zouden
wij het bijzonder op prijs stellen,
wanneer U de 3 nevenstaande
vragen wilt beantwoorden en de
vragenlijst vóór l april a.s. in de
bekende (St. Nikolaas)bussen wilt
deponeren bij:

* Wullink
Dorpsstraat 4 - Vorden

* Café
Schoenaker
Ruurloseweg 64 - Vorden

* Krijt
Dorpsstraat 10 - Wichmond

1. Bent U tevreden met de huidige
winkelsluiting?

Aankruisen:

D JA

D NEE

2. Indien vraag l met nee
beantwoord is, kunt U dan
aangeven wat U gewijzigd zou
willen zien?

3. Wilt U de koopavond op
vrijdagavond?

D van 19.00-21.00 uur
(met sluiting van
18.00-19.00 uur)

D van 18.00-20.00 uur
(geen sluiting)

Hartelijk dank voor uw medewerking.

PORTKS : Uit oud wordt "nieuw" binnen één dag!
deuren • voordeuren • keukens • badkamermeubels • radiatorkasten

na

na na

Zijn uw oude deuren of keuken niet meer naar uw zin? Dan heeft u twee mogelijk-
heden: uitbreken - nieuwe kopen; of door PORTAS laten renoveren. Ons alter-
natief heet: kwaliteit en uiterlijk als "nieuw" - bovendien ook nog voordelig,
snel en zonder rommel. Passend bij uw interieur, van rustiek tot modern.

OOK NIEUWE; KEUKENS OP MAAT

GRANDIOZE PORTAS-SHOW
Kom, kijk en bewonder deze unieke renovatiemogelijkheden!

„Opendeur-dag" bij PORTAS • een belevenis!

In een gastvrije omgeving het PORTAS-ldee leren kennen!

PORTAS dé renovatiespecialist nr. 1 in Europa nodigt u weer uit voor

DE OPENDEUR-DAG
op VRIJDAG 23 MAART 1990 van 14.00 tot 22.00 uur
op ZATERDAG 24 MAART 1990 van 10.00 tot 17.00 uur

in HOTEL BAKKER, Dorpsstraat 24, 7251 BB Vorden.

WAT -N IDE E: OUD WEER ,NIEUW

Nijman
Exclusief voor: de Achterhoek

Misterweg 202, NL-7102 EP Winterswijk

« 05430/13937
Rijksstraatweg 3ü. Wiimsvekl, tel. 05750 261 32

PORTAS de renovatiespecialist nr. 1 in 1O Europese landen



ZATERDAG 14 APRIL

Weer zo 'n gezellige

dansavond
m.m.v. het bekende orkest

'Hammond Four'
Aanvang; 20.30 uur.
Entree: f 10,- incl. koffie en uitgebreid
bittergarnituur.

Reserveren mogelijk, ook voor groepen.

bodeqo

t Umrtoffeït je
Dorpsstraat 34, Vordcn. Tel. 05752-1770

Autoschade
Theo Terwel

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

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

CITROEN VISA II
1980, beige 1.750,-
VOLVO 66 aut.
1980, rood 2.250,-
SUZUKI ALTO FX
1982, wit 3.250,-
FIAT PANDA Van
1984, bruin 3.250,-
OPELKADETT1.3
1980, blauw 3.750,-
OPELKADETT1.3LPG
1982, blauw 4.750,-
SUZUKI ALTO GX
1984, rood 5.250,-
FORD ESCORT 1.6 L
1982, goud 5.750,-
FIAT UNO 45
1985, beige 6.250,-
SAAB 99 GL LPG
1982, grijs 6.750-
VW GOLF GTI
1982, grijs 7.750-
FORDFIESTA1.0
1985, wit 9.000,-
PEUGEOT 205 Ace.
1985, wit 9.750,-
VW PASSAT CLD
1988, grijs 18.500,-
JEEP CHEROKEE 4 WD
3 mnd. oud, 6.000 km

AUTOSERVICE
.KANT

Ënkweg5-7
7251 EV Vorden
Tel. 05752-3636

een dakgoot vernieuwen

kan iedereen!

Jawel, maar niet iedereen weet wat
een gootseparatie is, wat sleepkoppen

en klangen zijn, of je beter zink nr. 14 of
16 kunt gebruiken en hoe elektrolyti-

sche roestvorming voorkomen kan
worden. Waarmee we maar willen
zeggen: ieder z'n vak. Die vakkennis
zorgt voor een perfect werkend resul-

taat. U begrijpt het al: wie een goede
dakgoot wil hebben doet er verstandig
aan te overleggen met de vakman.

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

6
7251

fons Jansen™°
erkend gas- en watertechnisch
installateur Installatie en

onderhoud van centrale verwarming
levering en installatie van alles voor de badkamer- aap-
leg van riolering, gas- en waterleidingen - ontstoppen
van riolen - zinkwerk - onderhoud van gastoestellen

Geld lonen lijkt vaak heel eenvoudig. Ren telefoontje is al voldoende om snel een grote som geld in
handen te krijgen. Maar eenvoudig betekent niet altijd goed, laat staan goedkoop. Want tegenover een
snelle af^^keling staat vaak een hoge rente. En dan
wordt lenen al snel een last.

Wie wil lenen /.onder kromliggen, kan niet om de
Spaarbank heen. Wij hebben verschillende vormen,
allemaal met een verrassend lage rente.

Zo kennen wij het Doorlopend Krediet, een l
lening waarbij u steeds weer kunt opnemen wat u hebt
afgelost. U hebt dan altijd een financiële reserve achter
de hand.

We hebben ook een Persoonlijke Lening, een
eenmalig bedrag dat u in vaste maandelijkse termijnen
terugbetaalt.

[ X X )Rl.()PFM) KREDIET

Kredietlimiet

f. 5.000,- .
f. 10.000
f. 20.000,-

Maandbedrag (2"«i
v.d. kralit'tlimiet)

f. 100,-
f.200,-
f. 400,-

Bondsspaarbank

Rente*

13,2%
13,2%
13,2%

Thcor.looptiid**

71 mnd.
71 mnd.
71 mnd.

Wettelijk m a x i m u m

Rente*

16,70%

TheorJooptjjd**

100 mnd.
89 mnd.
82 mnd.

Andere instelling

Rente* • ip l ! | d**

PERSOONLIJKE LENING
(looptijd 48 mnd.)

Leenb

f. 5.000,-
f. 10.000,-
f. 20.000,-

Bondsspaarbank

Rnitc*

14,5%

12,8%
12,8%

Maandbedrag

f. 135,67
f. 263,85
f. 527,71

Wettelijk maximum

Rente*

20,73%
18,58%
16,70%

Maand!

f. 149,46
f. 289,38
f. 562,10

''Hing

Rente* Maandbedrag

. 1 1 1 i ^cnt(' ''l'1'1'11'' °P IMrbasis; tar ieven pet l-3- l)0 ( ren tewi j / ig in^en voorbehouden).
AlS U precies Wilt Weten hoe VOOrdelig lenen hij ** l . oop t i j d , b i | u i t b l i i venv l mtussen t i | d s opnemen, extra alWins en rentewi|/lging.

de Spaarbank is, vult u dan het staatje hiernaast eens in.
Dan ziet u zelf dat u met een lening bij ons beter uit bent. Op ieder kantoor van de Spaarbank vertellen
wij u er graag meer over.

De Bondsspaarbank doet meer als u wat ruimer wilt zitten. spaarbank

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland

Video-en
tv-reparatie

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27

7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

Voor goede
AUTO- rijlessen BMWen MMda iutorn„t

BOVAE

erkend door de BOVAG Insulindelaan 38 Vorden, tel. 05752-1098

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/ni do. v '» 00-18.(X)uur; vri|. v. 9.00-21.00 uur;
Alt. v. 9.00-1 d.00 uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcr-vorclcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)

OPEL SERVICE

W. J. d?" KOOI

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU
Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurlo

Tel. 05735-3295

W.J. v/d Kooi

Verkoop en Reparatie
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Enorme belangstelling
bij open huis

Dames Dash/Sorbo Badminton Flash Dammen

Afgelopen weekend was het komen en gaan van belangstellenden tijdens het open huis bij auto-, rijwiel- en taxibedrijf
v/h 'Tragter' aan de Zutphenseweg 85.
Na een ingrijpende verbouwing mag ook met gepaste trots het prachtige resultaat gezien worden.
Op de foto het voltallige personeel met de fam. Klein Brinke, die zeker ook in de verbouwde behuizing een ieder graag van
dienst wil zij n.

LR en PC De
Graafschap

Jorien Heuvelink amazone
1989!
Op /aterdag l O maart vond in De Her-
berg de jaarlijkse feestavond van de
Landelijke Rijvereniging en Ponyclub
de Graafschap plaats. De belangstel-
ling van zowel leden als donateurs was
erg groot te meer daar wederom een
door de eigen leden ingstudeerde
klucht werd opgevoerd. Het toneelstuk
'Bruintjes bier bruist beter' werd met
recht een kleurrijke vertoning die zo-
wel de lachspieren als het decor flink
op de proef stelde. Vervolgens voerde
Jan Vreman als gelegenheidsconferen-
cier een onemanshow op die er mocht
zijn. Vele gebeurtenissen van cluble-
den en clubleven passeerden op geesti-
ge wijze de revue en oogstten veel ap-
plaus. Tot het laatste moment was het
een verrassing wie zich clubkampioen
van het afgelopen seizoen mocht noe-
men. Uiteindelijk bleek de ponyclub
deze keer de winnaar te leveren omdat
Jorien Heuvelink de meeste winstpun-
ten in de wacht had gesleept. Voorzit-
ter Martin Kornegoor reikte haar de
bijbehorende beker en oorkonde uit
en memoreerde bovendien dat haar
zusje Rinie op de tweede plaats was
geëindigd. Op muziek van de Funma-
kers werd de avond gezellig voortgezet
en tevens het startschot gegeven voor
het nieuwe seizoen dat echt van start

gaat met de onderlinge verenigings-
wedstrijd op zondag l april (dit is geen
mop!) op het clubterrein aan de Ha-
melandweg. Traditiegetrouw organi-
seert De Graafschap ook het eerste gro-
te buitenconcours op Paaszaterdag en
2e Paasdag, deze keer op een terrein
aan de Deldenseweg. Binnenkort leest
u daarover meer.
Op zondag 11 maart werd in de mane-
ge de Luchte in Lochem een dressuur-
wedstrijd verreden. Daar behaalde Li-
lian Cuppers met Netron in de klasse
L2-dressuur een derde prijs met 135
punten.

Jaar lang bloemen
voor bruidspaar
De afgelopen week werd uit de ingevul-
de formulieren met betrekking tot de
gehouden Bruidsshow in de Herberg
een winnend bruidspaar getrokken.
Na afloop van die bruidshow die enke-
le honderden belangstellenden trok
kon men een formulier invullen van
een toekomstig bruidspaar.
Dit werd ook gedaan door de moeder
van Marcel Bulten die op 20 september
in het huwelijksbootje stapt met Joke
Plekkenpol, respektievelijk 24 en 23
jaar oud.
Marcel , van beroep chef onderhouds-
monteurenjoke, administratief mede-
werkster ontvangen nu gedurende een
jaar elke maand een prachtig boeket
bloemen, aangeboden door de deelne-
mende bedrijven.

RTV Vierakker Wichmond
De overhandiging van de nieuwe shirts door dhr. Peters aan de
voorzitter van de RTV

Tijdens de zg. voorjaarscompetitie dat
zijn eigenlijk trainingswedstrijden wa-
ren er toch al enkele goede resultaten
te melden alhoewel dit natuurlijk nog
geen graadmeter is. Er was twee maal
een eerste plaats voor Rudi Peters bij
de liefhebbers in zowel Elburg op za-
terdag als zondag in Deventer. In die-
zelfde wedstrijd in Deventer werd Mark
Holtslag 7e, Bert Lichtenberg 10e en
Bennie Peters lle. De andere RTV-ers
zaten in het geslagen peloton. Bij de
nieuwelingen werd de Hengeloër Rem-
brand Damen 4e en Han Hekkelman
5e. Ton Schut werd bij een junioren-

wedstrijd in Aalten eveneens in het ka-
der van de voorjaarjaarscompetitie 3e.
Hij werd hier letterlijk en figuurlijk in
de lang genomen door twee renners
van de Zwaluwen Doetinchem. Peter
Makkink werd afgelopen zaterdag 3e in
Elburg en zondag vertrok de amateur
selektie naar het Duitse Kleef om daar
deel te nemen aan een criterium. Mak-
kink werd hier keurig 5e, door goed af-
stap werk van zijn clubgenoten. Manno
Lubbers reed afgelopen zondag in het
Westduitse Sylt vlakbij Bremen met de
ploeg van Giant. Lubbers werd in deze
sterk bezette internationale koers 4e.

'Okhorst grasbaan
trophee'
Hans Berendsen is zaterdagmiddag de-
finitief in het be/.it gekomen van de
'Okhorst Grasbaan trophee'. Hij won
na een spannende strijd met Waker
Arendsej^le door de VAMC 'De Graaf-
schaprlj^^s' georganiseerde gras-
baanwedstrijd op het Delden-circuit.
Het was de derde keer in successie dat
Hans Berendsen deze race op zijn
naam schreef. De uitslagen waren als
volgt: L^ans Berendsen Hengelo 11
puntenBBWalter Arendsen Hengelo
12 punten; 3 Erik Berendsen Hengelo
14 punten.

Zijspannen: l Harry MapeiDroeK/
Hans Wagenvoort 6 punten; 2 Tjeerd
Stapelbroek/Rob Lucassen 9 punten;
3 Gerard Berends/Harry Braakhekke
16 punten.

WVorden
Uitslagen
Vorden Al-AZSV Al 3-1; Vorden A2-
Neede A3 1-4; Vorden Bl-Golmschate
BI 2-2; Vorden D2-Warnsv. Boys D2
3-0; Wilh. SSS E2-Vorden E2 1-3; Vor-
den Fl-Warnsv. Boys Fl 1-7; SHE Fl-
Vorden F2 9-1; Vorden 3-AD '69 3 0-2;
Vorden 4-Ruurlo 4 1-4; Eerb. Boys
9-Vorden 7 2-0; Vorden 8-Grol 132-1.
Programma
Grol A l-Vorden Al; Vorden A2-Pax
A2; WWNA B l-Vorden BI; Vorden
Cl-Colmschate Cl; Vorden C2-Neede
G2; Wilh. SSS D4-Vorden D2; Be Quick
K l-Vorden El; Vorden E2-Erica E3;
Erica E2-Vorden E3; Be Quick F l-Vor-
den Fl; Vorden F2-AZC F2; Zelhem
l-Vorden 1; Vorden 2-Neede 3; KSV
2-Vorden 3; Eibergen 10-Vorden 4;
DEO 4-Vorden 5; Eibergen 8-Vorden
6; Vorden 7-SCS 4; Vorden 8-Lochui-
zen4.

Nieuwe trainer
Louis Bosman uit Baak wordt met in-
gangvan het nieuwe seizoen de nieuwe
trainer van de dames van Dash/Sorbo
uit Vorden. Bosman is thans nog werk-
zaam bij Longa uit Lichtenvoorde als
tweede trainer, terwijl hij tevens de
jeugd van WIK Steenderen onder zijn
hoede heeft. Tevens is hij distriktskoör-
dinator en houdt hij zich bezig met de
begeleiding van de meisjes junioren A.

Forse nederlaag
De dames van Vorden '64 hebben za-
terdagavond een forse 6-1 nederlaag
geleden tegen Rheden 2. De thuisclub
leidde in de eerste periode reeds met
3-0. Bij de stand 4-0 in de tweede perio-
de verkleinde Karin Rouwenhorst tot
4-1. In de resterende periodes scoorde
Rheden nog twee keer. Eindstand 6-1.

3-0 winst op Stentor
De dames van Dash/Sorbo hebben
zich zaterdagmiddag in de thuiswed-
strijd tegen Stentor aan de laatste stro-
halm vastgeklampt door deze ontmoe-
ting dik verdiend met 3-0 te winnen. De
Vordense dames zijn daardoor op 16
unten uit 18 wedstrijden terecht geko-
men. Dash/Sorbo staat daarmee drie
punten achter op Longa 2 uit Lichten-
voorde en drie punten op Set Up uit
Ootmarsum. Sudosa 2 uit Assen heeft
vier punten meer. Inmiddels is Zwalu-
wen reeds gedegradeerd. Verder is ook
de ploeg die op de voorlaatste plaats
vertoeft (op dit moment nog steeds
Dash/Sorbo) gedoemd te degraderen.
De nummer drie van onder speelt pro-
motie/degradatiewedstrijden. Met nog
vier wedstrijden te gaan hebben de
Vordense dames dus nog steeds de
kans degradatie te ontlopen, maar dan
zullen de komende vier weken mini-
maal zes tot zeven punten behaald
moeten worden, hoewel dat aantal
geen zekerheid biedt dat het tweede
klasserschap gekontinueerd zal wor-
den. Een ding is wel duidelijk, Dash/
Sorbo zal het in de resterende duels,
net als zaterdag tegen Stentor duidelijk
van de werklust moeten hebben. Het
harde werken leverde daardoor de vol-
le winst op. In de eerste set begon Dash
pas te draaien toen de ploeg op een 3-6
achterstand stond. Toen werd langza-
merhand het ritme hervonden en
schaarden ook de toeschouwers zich
achter de thuisclub met als gevolg een
15-13 setwinst. In de tweede set op-
nieuw het eerste gewin (2-7) voor Sten-
tor maar ook daarna herstelde Dash
zich uitstekend. Via een goed blok en
goed opgezette aanvallen werd het
15-12. In de derde set zorgde goed
spelverdelen van Emmy Janssen; de
prima opslagen van Jolanda Wolters en
het 'afmaken' van Gerrie Koren voor
een 15-10 setwinst. Eindstand 3-0. Za-
terdag wacht Dash/Sorbo de uitermate
lastige uitwedstrijd Orbi uit Leeuwar-
den.

Overige uitslagen
D4B Terwolde 4-Dash 8 (-3; Hl SVS
2-Dash l 2-2; Hl Wik l -Dash 2 1-3;
D4B SVS 8-Dash 9 0-3; MA2 Epse Al-
DashAl 3-0;JBl DSC Bl-Dash BI 3-0;
JC1 Devolco Cl-Dash c]^); DP Dash
2-SVS 2 3-0; D2A Dasl^SVS 5 3-0;
D2B Dash 4-Devolco 6 0-3; D3A Dash
5-Devolco 92-1; D3B Dash 7-Devolco
11 3-0; DSC Dash 6-Vios 42-1; H3C
Dash 4-Olympia l 1-2; MCI Dash Cl-
SVCC10-3.

Programma
DP Devolco 3-Dash 2; D2B Sp. Deven-
ter 3-Dash 4; D3B Harfsen 4-Dash 7;
DSC Teuge l-Dash 6; D2 div. A
Orbi'86-Dash/Sorbo; D2A Harfsen
2-Dash 3; D3A Harfsen 3-Dash 5; H3C
DVO 5-Dash 4; JB1 Devolco B2-Dash
BI; JC1 DSC Cl-Dash Cl; Hl Dash
l-Wik 1; Hl Dash 2-Harfsen 1; H2B
Dash 3-Wilp 2; D4B Dash 8-Vios 5;
D4C Dash 9-Harfsen 5.

Hamove slagvaardig
Met een spetterende presentatie werd
onlangs het Sharp-Samson racingteam
aan de Nederlandse pers voorgesteld
met de rijders Hans Spaan en Wilco
Zeelenberg. Het is manager Jan Hu-
berts gelukt de fabriek in Japen te over-
tuigen van de kwaliteiten van beide rij-
ders, zodat zij in het seizoen 1990 op
gloednieuw fabrieksmateriaal uitko-
men. Hamove heeft direct op dit gege-
ven ingespeeld en tijdens de teampre-
sentatie werden onmiddelijk zaken ge-
daan door Hans Spaan en Wilco Zeel-
enberg te contracteren voor de Int.
Wegraces en Ned. Kampioenschappen
op 2e Paasdag te Hengelo GLD. De tra-
ditionele Paasraces staan weer volop in
de belangstelling en Sharp, de sponsor
van het racingteam, treedt ook als
hoofdsponsor op van het internationa-
le evenement te Hengelo GLD. Zoals
de zaken nu liggen komen Hans Spaan
en Wilco Zeelenberg maar een enkele
keer in Nederland aan start, te weten in
Hengelo en met de TT in Assen. De
organisatie van de races draait alweer
geruime tijd om alles voor Pasen in ge-
reedheid te brengen.

Buurtvereniging
'Delden'
De buurtvereniging 'Delden' organi-
seert op zaterdag 7 april voor haar le-
den een kegelavond bij café de Bogge-
laar. Voor zondag 24 juni staat er een
groot klootschieterstoernooi op het
programma voor verenigingen, bedrij-
ven en buurtschappen. Het Deldens
buurtfeest vindt dit jaar plaats bij café
het Zwaantje in het weekend van 29 en
30 juni.

Flash l is momenteel definitief uit de
Ie klasse gedegradeerd. Het hele sei-
zoen kwam het team op beslissende
momenten net iets tekort. Op zondag
11 maart was Zevenaar de tegenstander
en dat team was enorm gemotiveerd
om te winnen, omdat Zevenaar mis-
schien nog wel heel hoog kon eindi-
gen. Flash speelde dapper mee, maar
was gewoon niet sterk genoeg in alle
opzichten. Het werd dan ook een 8-0
nederlaag. Twee dagen later kwam
Rianto op bezoek. Deze wedstrijd was
wel iets leuker. Liefst vijf keer moest er
een derde set gespeeld worden. De he-
rendubbel werd gewonnen en even la-
ter was de tweede mix ook in het voor-
deel van Flash. Het werd 2-6 en Flash l
mag nog l wedstrijd spelen in de eerste
klasse. Flash 2 is zeker van het kam-
pioenschap. In de bomvolle sporthal
in Ulft speelde Flash een goede wed-
strijd. Na de enkels stond het 2-2. Ver-
volgens werd de herendubbel gewon-
nen en de damesdubbel mocht Ulft
winnen. Toen nog de twee mixen. Erg
spannend waren deze niet, maar ze
moesten toch maar gewonnen worden.
Dat gebeurde dan ook vrij gemakkelijk.

Flash beheerste deze discipline ge-
woon het beste. De uitslag was 3-5 en
dat is genoeg voor het kampioenschap.
De laatste wedstrijd wordt komende
zondag in Doesburg gespeeld en daar
wordt Flash 2 officieel kampioen in de
4e klasse. Een voortreffelijke prestatie,
temeer omdat dit pas het eerste jaar in
de 4e klasse is. Flash 3 heeft nog altijd
een kans dat het de degradatie ont-
loopt. Na de 6-2 overwinning tegen
medekandidaat voor degradatie Phido,
moest op 13 maar tegen de koploper
UBC gespeeld worden. Ondanks dat
het verschil in plaats op de ranglijst be-
hoorlijk groot is, was dat tijdens de
wedstrijd niet te zien. Flash deed leuk
mee en won nog twee partijen. De 6-2
nederlaag is geen slechte prestatie,
maar Flash heeft nog slechts een hand-
havingscoëfficient van l, want er is nog
maar l wedstrijd te spelen. Flash 4 doet
het momenteel enorm goed. Vorige
week een gelijkspel tegen de koploper,
en nu weer een goed resultaat tegen
een beter gekwalificeerd team. Er wer-
den twee enkels gewonnen en ook de
herendubbel. Daarna werden de mi-
xen gespeeld. Een mix ging net verlo-
ren, maar de andere mix werd zeer
goed gespeeld en ook gewonnen. Het
werd een 4-4 gelijkspel en Flash staat
nu ongeveer in de subtop.

Flash 2 heeft het kampioenschap bin-
nen handbereik. De belangrijke wed-
strijd tegen Lochem werd met overtui-
ging gespeeld. Lochem kwam in bijna
de sterkste opstelling naar Vorden en
het was een gevaarlijke tegenstander.

De herenenkels waren gemakkelijk te
winnen en ook een damesenkel was
voor Flash. Het stond na de enkels 3-1
en het herendubbel werd door uiterst
precies spel in winst omgezet. Daarna
het damesdubbel dat enorm spannend
gemaakt werd. In de derde set won
Flash met een paar punten verschil.
Beide mixen werden gemakkelijk ge-
wonnen en met deze 7-1 winst was voor
Flash 2 de kous opgelost en wordt het
met overtuiging kampioen ditjaar.

Flash 3 probeert al weken de naderen-
de degradatie te ontlopen. In het alge-
meen waren deze pogingen niet zo erg
succesvol, maar tegen mededegrada-
tiekandidaat Phido kwam de ware
sterkte van Flash 3 weer bovendrijven.
De wedstrijd in Doetinchem eindigde
in een 8-0 nederlaag maar dat werd
rechtgezet in de thuiswedstrijd. Na de
enkels stond het 2-2. Toen ook nog de
dubbels gewonnen werden bleek een
gelijkspel al bereikt te zijn. De mixen
werden tegelijk gespeeld en het won-
derlijke gebeurde: Flash liet Phido alle
kastjes van de muur zien en met deze
6-2 overwinning zijn er nog enige kan-
sen om te handhaven in de 4e klasse.
Ook Flash 4 speelde tegen Phido, maar
nu in Doetinchem. Dit team staat op de
tweede plaats in de afdeling. In deze
wedstrijd probeerde vooral Peter dui-
delijk te maken dat er met de clubkam-
pioenschappen ook met hem rekening
gehouden moet worden. In het enkel
maakte hijin drie lange sets korte met-
ten met zijn tegenstander.

Nadat ook een damesenkel gewonnen
werd, werd het herendubbel gespeeld.
In de derde set kwam Flash met 14-4
achter, maar ondanks deze voorsprong
kon Phido er geen gebruik van maken.
Door een gigantische inhaalrace was
deze partij in de verlenging voor Flash.
Om te bewijzen dat de veerkracht in de
dubbel geen toeval was, probeerden
Peter en Liedwien het nu om bij een
14-5 stand in de derde set terug te ko-
men. Omdat dit lukte, werd het 4-4 en
dat is een goede prestatie van Flash 4.

Sneldamkampioenschap van
Gelderland
Als eerste aktiviteit in het jubileumjaar
van DGV Vorden wordt komende za-
terdag in zaal de Herberg het sneldam-
kampioenschap van Gelderland ge-
houden. Er wordt gespeeld in 7 klas-
sen, met elk 16 deelnemers. Hieronder
ook DGV-kanshebbers. In de landelijke
hoofdklasse doen Henk Ruesink, Henk
Grotenhuis en Henk Hoekman een
greep naarde macht. In de procinciale
hoofdklasse proberen Saskia Buist en
Bertus Nijenhuis een goed resultaat te
behalen, en bij de junioren is Mike
Voskmap een der favorieten. Onder de
aspirantendeelnemers de gebroeders
Klein Kranenbarg. De besten plaatsen
zich voor het Sneldamkampioenschap
van Nederland.

DVD Doetichem-DCV Vorden
12-8
Toch nog verrassend is na een 12-8 ne-
derlaag ook het eerste team van D( IV
gedegradeerd. De konkurrenten van
DIOS uit Eibergen wonnen nipt met
l 1-9 in Amsterdam, waardoor zij de
Voi denaren nog passeerden op de
ranglijst. DGV kon in de wedstrijd te-
gen Doetinchem geen vuist maken, al-
hoewel er op voorhand wel mogelijk-
heden waren. Henk Grotenhuis ten
Harkel spekuleerde tegen Jaap Knip-
per; deze zag echter alles en bracht
Grotenhuis een pijnlijke nederlaag
toe. Henk Ruesink dacht groot voor-
deel te krijgen, maar overzag een klei-
ne combinatie die een schijf kostte. Het
werd uiteindelijk nog net remise. Wel
waren er nederlagen voor Harry Vos en
Johan Haijtink. Jan Masselink boekte
een leuke overwinning en na een span-
nende partij, die voortkwam uit een
mindere opening. Het voordeel van
Gerrit Wassink en Bennie M i d i l i n k
leidde niet tot overwinningen.
Uitslagen: D. Spieker-C. Grevers 1-1;
G. van Kampen-H. Ruesink 1-1; J.
Knipper-H. Grotenhuis t. H. 2-0; G.
Prinsen-J. Haijtink 2-0; O. Mol-J. Mas-
selink 0-2; P. Hoopman-G. Wassink
1-1; G. Leeflang-H. Hoekman 1-1; M.
Knipper-B. Hiddink 1-1; G. Baas-H.
Vos 2-0; D. Bosch-M. Voskamp l -1.

DCV Vorden 2- NOAD
Nijmegen 211-9
Het al gedegradeerde DCV 2 nam in de
laatste wedstrijd in de Gelderse Hoofd-
klasse het 2e team van NOAD mee
naar de eerste klasse. Dit team kon bij
een nederlaag nog degraderen. Zij
speelden bijzonder nerveus, en dat le-
verde voor DCV al na 2 uur de luxe op
dat er 2 borden een schijf voorstonden.
Het begon wel slechts: o.a. door neder-
lagen van Simon Wiersma, Theo Slut-
ter en Bertus Nijenhuis stond het al vrij
snel 1-7. Het tij keerde na winst van
Jurgen Sluiter; Jan Koerselman verzil-
verde zijn schijfwinst en Bernard Breu-
ker strafte de dubieuze partij-opzet van
zijn tegenstander adekwaat af. Na de
winst van Saskia Buist resteerden nog 2
voordelige remises van Henk Klein
Kranenbarg en Tonnyjansen.

VADAC VarsseveldrDCV
Vorden 310-6
Het derde team heeft afscheid geno-
men van de eerste klasse distrikt met
een keurige 10-6 nederlaag tegen het
sterke VADAC. Slechts 2 nederlagen:
van Herman Ordelman en Geert Dim-
mendaal. De rest liep remise, maar hier
hadden nog kansen ingezeten. Jurgen
Slutter stond zelfs gewonnen, maar in
de tijdnoodfase miste hij de winst. Ook
Gert Hulshof had een betere stand.

DZWWarnsveld3-DCVVorden
44-8
Het vierde team besloot de kompetitie
met een 8-4 winst in Warnsveld. De
skore werd geopend door Anja Bouw-
man vanuit een al uitgedunde stelling.
Erik Brummelman en Henk Esselink
vergrootten de voorsprong en na de re-
mise van Berend Rossel ging Johan
Geerken na een foutieve afruil de boot
in. Tenslotte kwam Jan Hoenink tot re-
mise, maar wel na een schijf te hebben
voorgestaan.

Plannen voor
klootschiet-
veremging
In het buurtschap Wildenborch be-
staan plannen om tot oprichting van
een klootschietvereniging te komen.
Een aantal initiatiefnemers heeft de
buurtbewoners uitgenodigd om op
zondag l april (geen grap!) bij de ka-
pel aanwezig te zijn. De bedoeling is
dat er na het spelen in de kapel gespro-
ken zal worden of een klootschietvere-
niging in de Wildenborch haalbaar is.



Fonds Hulp aan Slachtoffers
Op 9 januari 1990 is officieel van start gegaan de nieuwe stichting 'Fonds Hulp aan
Slachtoffers'. Dit maakte mr. Pieter van Vollenhoven bekend in zijn functie van voorzitter
van deze nieuwe stichting.
De nieuwe stichting werd eind 1989 opgericht door de ANWB, de Landelijke Organisatie
Slachtofferhulp (LOS) en het Nationaal Verkeersveiligheidsfonds (NWF).
Het doel van de stichting is het verwerven van fondsen ten behoeve van de hulpverlening
aan slachtoffers, het bevorderen van een betere toegankelijkheid van de hulp en van sa-
menwerking tussen organisaties, actief op het terrein van de slachtofferhulp.

VerkeersslachtoffersDe nieuwe stichting heeft de egel als
symbool gcko/en. De egel symboliseert
ogenschijnlijk weerbaarheid. In werke-
lijkheid blijkt hij echter vaak kwetsbaar.
Een /elfde beeld is herkenbaar bij de
mens: in principe goed in staat zijn
eigen weg te gaan, maar in bijzondere
situaties even kwetsbaar voor een in-
breuk op zijn weerbaarheid.

Slachtoffers van misdrijven
De wet (strafrecht en strafvordering)
/wijgt nagenoeg geheel over het slacht-
offer. Waar het slachtoffer in de wet
voorkomt is dat niet als zodanig, maar
in een bepaalde rol, bijvoorbeeld die
van aangever, getuige, beledigde partij
of klager.
Gerichte aandacht voor het slachtoffer
werd voor het eerst structureel ge-
vraagd door de vrouwenbeweging in
verband met slachtoffers van sexueel
geweld.
Eind 70er jaren ontstonden in Neder-
land de eerste lokale projekten (Gro-
ningen, Amsterdam, Rotterdam) die
zich richten op hulpverlening aan
slachtoffers van misdrijven.
Deze vervulden, mede door het en-
thousiasme waarmee gewerkt werd,
niet alleen een voortrekkersrol voor de
komst van nieuwe projekten, maar zij
legden ook de basis voor het landelijk
overleg, waaruit in 1984 de Vereniging
Landelijk Overleg Slachtofferhulp
voortkwam.
Ter ondersteuning van het landelijk
overleg en ter bevordering van de kwa-
liteit en de verdere uitbouw van de
slachtofferhulp in ons land werd me-
dio 1985 een servicebureau - Landelijk
Bureau Slachtofferhulp - in Utrecht in
het leven geroepen.
Een bureau, dat financieel mogelijk
werd gemaakt door subsidies van drie
departementen, te weten: Justitie, Bin-
nenlandse Zaken en WVC.
In 1986 kwam een subsidieregeling
van circa 4 miljoen (looptijd 3 jaar, van
1987 toten met 1989) van het Ministe-
rie van Justitie voor de lokale projekten
tot stand.
Op dit moment kent Nederland zo'n
70 bureaus voor slachtofferhulp, waar-
bij circa 600 vrijwilligers aktief zijn. Het
aantal geholpen personen is sterk toe-
genomen van 5.500 in 1987 tot bijna
11.000 in 1988.

De aantallen doden en gewonden in
het verkeer zijn nog steeds zodanig dat
kan worden gesproken van een jaarlijks
terugkerende ramp.
De maatregelen die worden genomen
om die ramp te verkleinen liggen vi ij-
wel alle op het gebied van de ongevals-
preventie. Daarmee is uiteraard het
meest te winnen.
Het lijkt echter alsof het, wat de ver-
keersveiligheid betreft, daarmee op-
houdt. Maar er blijft ieder jaar een
groot aantal mensen dat desondanks
het slachtoffer wordt van een verkeers-
ongeval. Als we de ramp zouden kun-
nen verkleinen door hulp te bieden
aan de slachtoffers, zou er nog veel
meer gewonnen kunnen worden.
Aangezien de aantallen slachtoffers
veel groter zijn dan tot nu toe veelal
werd aangenomen (Raad voor de Ver-
keersveiligheid en het Kerndocument
Volksgezondheid spreken over
253.000 verkeersgewonden in plaats
van de officieel 50.000 geregistreer-
den) mag gesproken worden van een
ernstige problematiek die een hypo-
theek legt op het functioneren van
onze samenleving als geheel.
In 1985 startte de ANWB een informa-
tielijn voor verkeersslachtoffers. Een
landelijk contactpunt voor slachtoffers
van verkeersongevallen.
In 1987 ontstond de eerste samenwer-
king tussen de ANWB, de Landelijke
Organisatie Slachtofferhulp en het Na-
tionaal Verkeersveiligheidsfonds in het
projekt 'Hulp aan Verkeersslachtof-
fers'.
Een projekt, dat beoogt te bewerkstelli-
gen dat verkeersslachtoffers deskundig
worden opgevangen en begeleid in de
moeilijke en zorgelijke periode na het
ongeval.

Waarom slachtoffers hulp
nodig hebben
Alhoewel er duidelijke verschillen be-
staan tussen slachtoffers van verkeers-
ongevallen en slachtoffers van crimina-
liteit, zijn er ook veel overeenkomsten
te onderkennen. Slachtoffers worden
geconfronteerd met talloze proble-
men, lichamelijke gevolgen zoals tijde-
lijk of blijvend letsel en financiële ge-
volgen van inbraak, beroving of ver-

keersongeval. Vaak moet men een
eigen risico zelf dragen, wordt de scha-
de niet volledig vergoed of heeft men
te maken met inkomstenderving of ver-
minderde kansen op de arbeidsmarkt
(bijvoorbeeld bij blijvend lichamelijk
letsel). De schade is dan vaak groter
dan men in eerste instantie denkt.
Daarnaast kan het slachtoffer te maken
krijgen met psychische gevolgen (on-
zekerheid, angst, woede en schuldge-
voelens) en sociale gevolgen (verlies
van mobiliteit, werk of vrienden). Men-
sen krijgen vaak voor het eerst van hun
leven, te maken met allerlei instanties:
politie, justitie, schaderegelaars, keu-
ringsartsen en verzekeringsmaatschap-
pijen. Instanties waar slachtoffers, ze-
ker in hun beleving, veelal een 'ge-
vecht' mee moeten aangaan, waardoor
/ij /.ich ten tweede male gedupeerd
voelen.
Onderzoek in binnen- en buitenland
heeft aangetoond dat de problematiek
van slachtoffers van zowel misdrijven
als verkeersongevallen zeer complex is,
terwijl de bestaande hulpmogelijkhe-
den vaak ontoereikend zijn of geen
adequaat antwoord kunnen geven op
de veelheid en complexiteit van de pro-
blemen. Veel mensen blijken nogjaren
na een misdrijf of verkeersongeval pro-
blemen te hebben, bijvoorbeeld omdat
de schade nog niet definitief is gere-
geld of omdat de schokkende gebeur-
tenis nog niet is verwerkt. Deze proble-
men kunnen zich dan bijvoorbeeld
uiten in secundaire psychosomatische
klachten, zoals concentratiestoornis-
sen of hyperventilatie. Daarnaast is er
vaak sprake van ziekteverzuim en zelfs
(tijdelijke) arbeidsongeschiktheid. Een
verbetering van de eerste opvang en
begeleiding van slachtoffers blijkt een
positief effect op het herstel van deze
groep mensen te hebben waardoor
veel problemen voorkomen kunnen
worden. ^^

Waarom hulp aan
verkeersslachtoffers ?
De verkeer^eiligheid krijgt in Neder-
land tereci^Kel aandacht. Dat is ook
noodzakelijk want er komen steeds
meer verkeersdeelnemers en de mobi-
liteit neemt nog immer toe. Het gemo-
toriseerde verkeer is niet meer weg te
denken in een moderne samenleving.

Toch zijn er naast de ontegenzeggelij-
ke voordelen van goede verbindingen
en een grote mobiliteit van de bevol-
king ook nadelen verbonden aan het
moderne verkeer. De verkeersdeelne-
mers vormen immers ook een perma-
nente dreiging voor elkaar. Of het nu
gaat om fietsende kinderen, automobi-
listen die beroepshalve of voor recrea-
tieve doeleinden onderweg zijn, mo-
torrijders, bromfietsers of voetgangers.
In opdracht van de Raad voor de Ver-
keersveiligheid is een onderzoek inge-
steld naar de omvang en de aard van de
problematiek van verkeersslachtoffers.
Gebleken is dat in 1985 in ongeveer
185.000 huishoudens één of meer ge-
zinsleden waren betrokken bij een ver-
keersongeval waarbij verwondingen
werden opgelopen. Deze liepen uiteen
van heel lichte verwondingen waarvoor
geen hulp van een dokter of andere
hulpverlener nodig was, tot verwondin-
gen die de dood tot gevolg hebben.
Voor degenen aart wie in de één of an-
dere vorm medische hulp is gegeven
komt het, in opdracht van de Raad voor
de Verkeersveiligheid uitgevoerde,
NIPO-onderzoek op een totaal van
120.000 gewonden in 1985. Ook uit
onderzoek van bijvoorbeeld de Stich-
ting Wetenschappelijk Onderzoek Ver-
keersveiligheid (SWOV) komen derge-
lijke cijfers naar voren. Cijfers die vele
malen hoger zijn dan de officiële statis-
tieken (De CBS-statistieken komen
voor 1985 op een totaal van ongeveer
48.000 gewonden).
Uit het NIPO-onderzoek blijkt dat in
64.000 huishoudens problemen be-
staan van medische, financiële en/of
psychische aard, die een gevolg zijn
van een verkeersongeval in 1985. Te-
vens laat dit onderzoek zien dat in veel
gevallen het niet goed mogelijk is de
verschillende problemen afzonderlijk
te beschouwen. Met name voor ver-
keersslachtoffers bij wie medische en/
of psychische problemen gepaard
gaan met financiële en juridische ge-
volgen, kan de problematiek van lang-
durige aard zijn.
Hoe mensen daarmee omgaan hangt
af van diverse factoren zoals de ernst
van het ongeval, de omstandigheden
waaronder het ongeval plaatsvond, de
persoonlijke eigenschappen van de be-
trokkene^), de sociale omgeving, het
netwerk van instanties dat erbij betrok-
ken is, de (kwaliteit van de)^Hpverle-
ning, etc.
Een verbetering van deze hulpverle-
ning kan leiden tot een betere en snel-
lere verwerking van de gevolgen van
verkeersongevallen, waardoor een
(versnelde) terugkeer in ̂ A maat-
schappij en een kortere hersWperiode
voor verkeersslachtoffers mogelijk
wordt. Uit onderzoek op het terrein
van verwerking van schokkende ge-
beurtenisssen kan worden afgeleid dat,

in de huidige situatie, naar schatting
20% van de betrokkenen bij een ernstig
verkeersongeval stoornissen onder-
vindt in het verwerkingsproces (post-
traumatische stress-stoornis). Een
goede eerste opvang kan dit percenta-
ge terugdringen.

Waarom hulp aan slachtoffers
van criminaliteit?
Ook criminaliteit maakt in onze sa-
menleving een aanzienlijk aantal
slachtoffers. Jaarlijks worden ruim één
miljoen delicten aangegeven bij de po-
litie. Uit de tweejaarlijkse enquêtes van
het Centraal Bureau voor de Statistiek,
de zogenoemde 'Slachtofferenquêtes'
b l i jk t dat dit aantal waarschijnlijk eer-
der bij de vier miljoen per jaar ligt. Het
verschil wordt veroorzaak] door het feit
dat veel mensen geen aangifte meer
doen. Vaak ontbreekt het hun aan het
vertrouwen dat dit enig effect zal heb-
ben.
Een misdrijf kan voor een slachtoffer
ingrijpende financiële, lichamelijke,
psychische en sociale gevolgen heb-
ben. Ook hier geldt dat de ernst van de
problemen onder andere afhangt van
de ernst van het delict, de persoonlijk-
heid van het slachtoffer en zijn maat-
schappelijke situatie. Lange tijd zijn
met name de emoties die een misdrijf
bij een slachtoffer te weeg kunnen
brengen niet onderkend. Die emotio-
nele gevolgen bestaan bijvoorbeeld uit
gevoelens van onveiligheid, angst voor
herhaling, onmacht, boosheid, schuld,
spanningen en gevoelens van schaam-
te en afhankelijkheid.
Een misdrijf kan ook vaak tot gevolg
hebben dat iemands sociale leven in-
grijpend verandert. Mensen durven
bijvoorbeeld niet meer de straat op.
Bekend is dat veel ouderen, alleen al
uit angst om slachtoffer te worden van
een misdrijf, 's avonds niet meer de
deur uitgaan. Deze beperking van hun
mobiliteit heeft grote effecten op het
maatschappelijk leven. Die sociale ef-
fecten van de criminaliteit worden nog
versterkt als men al eens slachtoffer is
geworden.
In tegenstelling tot slachtoffers van
verkeersongevallen kunnen slachtof-
fers van criminaliteit in eerste instantie
rekenen op enige steun uit de omge-
ving, omdat criminaliteit in het alge-
meen toch wel als sociaal onaanvaard-
baar wordt beschouwd. Echter ook hier
valt te constateren dat de complexe
problemen die in een aantal gevallen
voor een slachtoffer kunnen ontstaan
onvoldoende worden onderkend door
hulpverleningsinstanties en de sociale
omgeving van het slachtoffer. Uitein-
delijk staat het slachtoffer er dan toch
alleen voor. Hulp aan slachtoffers van
criminaliteit door de Buro's Slachtof-

ferhulp heeft inmiddels voor deze cate-
gorie zijn nut bewezen.
Er valt een verbetering te constateren
in de positie van slachtoffers. Omdat
ook bij politie en justitie meer aan-
dacht is gekomen voor de positie van
slachtoffers en de rol van het slachtof-
fer in het strafrecht. Het slachtofferbe-
leid van het Ministerie van Justitie in de
afgelopen jaren en de goede samen-
werking tussen politie en justitie begint
voor slachtoffers duidelijk zijn vruch-
ten af te werpen. Een goede opvang
van slachtoffers draagt er toe bij dat het
geschokte vertrouwen in de samenle-
ving in veel gevallen eerder hersteld
kan worden. Bekend is, dat dit een snel-
le terugkeer in het maatschappelijk le-
ven kan bevorderen. Een positief ne-
veneffect van slachtofferhulp en een
goede eerste opvang is een vergroting
van de aangiftebereidheid bij veel
slachtoffers.

Financiering van
slachtofferhulp nu en in de
toekomst
De hulpverlening aan slachtoffers van
misdrijven wordt financieel onder-
steund door met name het Ministerie
van Justitie. Dit ministerie neemt de
personeelslasten van de Landelijke Or-
ganisatie Slachtofferhulp goeddeels
voor zijn rekening. De lagere overhe-
den, met name de gemeenten, zullen
moeten zorgdragen voorde apparaats-
kosten van de lokale bureaus slachtof-
ferhulp.
De onkosten voor de ca. 600 vrijwilli-
gers die zich inzetten voor slachtoffers
van misdrijven bij de LOS worden niet
structureel vergoed.
Fondsenwerving en maatschappelijke
steun zullen hiervoor in de toekomst
zorg moeten dragen. De financiering
van de hulpverlening aan slachtoffers
van verkeersongevallen werd tot op he-
den mogelijk gemaakt door de bijdra-
gen van de Stichting Nationaal Ver-
keersveiligheidsfonds.
Het Fonds Hulp aan Slachtoffers zal
zich inspannen om voldoende fondsen
bijeen te brengen om het voortbestaan
van dit (particulier) initiatief te verze-
keren.

Voor nadere informatie:
Verkeersslachtoffers: 070-3147766.
Slachtoffers van misdrijven: 030-340116.
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Treinreis met korting naar
kleurenfeest in Keukenhof
De Keukenhof trekt ieder voorjaar weer honderdduizenden liefhebbers die
volop genieten van de miljoenen bolgewassen die dan in volle bloei staan.
Maar deze grootste bolbloemenshow ter wereld is veel meer dan een kleurig
spektakel. Er is een sfeervol park met een totale oppervlakte van ruim 28
hektare met prachtige waterpartijen, oude bomen, bloeiende heesters, model-
en rotstuinen. Bovendien is er voor de kinderen een boeiende 'Bollebozen
Route'. Kortom, u beleeft hier volop de nieuwe lente temidden van een steeds
wisselend kleurrijk decor. En met het speciale T+T Biljet van NS reist u er
voor weinig geld op een ontspannen manier naar toe.

Al veertig jaar is het landgoed 'De
Keukenhof ieder voorjaar de stijl-
volle omlijsting van een fascineren-
de bolbloemenshow die inmiddels
over de hele wereld grote bekend-
heid heeft. Maar liefst zo'n 800.000
bezoekers uit binnen- en buiten-
land komen hier jaarlijks genieten
van de fleurige bloempartijen die in
volle pracht het oude landgoed sie-
ren. Over goed onderhouden pa-
den wandelt u langs de miljoenen
bloeiende bolgewassen. En ook bij
slecht weer kunt u er altijd terecht,
want in de enorme overdekte kas-
complexen zijn op meer dan 5000
vierkante meter zo'n 500 verschil-
lende tulpensoorten te bewonde-
ren. Bovendien worden er regelma-
tig speciale overdekte bloemen-
shows gehouden. Dat begint dit
jaar met de Amaryllis-Freesia-Hya-
cinten show van 29 maart t/m 9
april en de Orchideeënparade van
29 maart t/m 16 april.

Voordelig T+T Biljet
Een heel gemakkelijke en voordeli-
ge manier om naar de Keukenhof
te reizen, is de Trein en Toegangre-
geling van de Nederlandse Spoor-
wegen. Want deze speciale T+T
biljetten bieden u een combinatie
van een treinretour, busretour van
NS-station Haarlem of Leiden naar
Lisse en natuurlijk de toegang tot
de Keukenhof. Vanaf Leiden
brengt een speciale snelbus u zon-

der te stoppen in circa twintig mi-
nuten naar de Keukenhof. Zo reist
u dus heel gemakkelijk naar deze
bloemenshow. En nog voordelig
ook, want vooral op de langere af-
standen kost het T+T biljet niet
veel meer dan een gewoon retour-

tje. Bovendien kunt u met dit biljet
direkt doorlopen en zo wachten bij
de kassa vermijden. De Keukenhof
is geopend van 29 maart t/m 24
mei, dagelijks van 8.00 uur tot 18.30
uur. Als u meer wilt weten over de
reismogelijkheden, vindt u alles
overzichtelijk bij elkaar in de spe-
ciale folder over het T+T biljet
voor de Keukenhof. Deze folder is
gratis verkrijgbaar bij bijna alle NS-
stations. Bij deze stations is ook het
T+T biljet zelf te koop.

De bonte bolbloemenpracht van De
Keukenhof is ook dit jaar weer een
fascinerend spektakel. De speciale
shows in de kassen van o.a.freesia's
zijn oogverblindend mooi. U kunt er
terecht van 29 maart tot en met 24
mei a.s.

Ook bij stijgende rente is er
een betaalbare hypotheek
De afgelopen weken is de hypotheekrente diverse malen ver-
hoogd. Door allerlei ontwikkelingen blijft de onzekerheid aan-
houden. De rente staat vooral onder druk door de angst dat de
inflatie toeneemt.
Naast de ontwikkelingen aan het rentefront zijn er nog twee zaken
die de woningmarkt op dit moment beheersen. De huizenprijzen
zijn de laatste jaren fors gestegen. Dat leverde geen problemen op
bij een lage hypotheekrente.
Maar een duurdere woning wordt moeilijker te financieren als de
rente hoog is. Een andere factor is het overheidsbeleid. Al maan-
den staat een forse verhoging van het huurwaardeforfait ter dis-
cussie.
De rente-ontwikkeling en de discussie over het huurwaardeforfait
brengen aspirant-huizenkopers in onzekerheid.
Mensen die een huis kopen hebben
vrijwel altijd een hypotheek nodig. Er
zi jn verschillende instellingen die hy-
potheken verstrekken, met elk voor- en
nadelen. Vergelijking is dus altijd mo-
gelijk.
Dat is niet eenvoudig. Want als het
erop aankomt is elke hypotheek een in-
dividuele /aak. Maatwerk passend bij
uw wensen en mogelijkheden.
Zeer belangrijk bij de keuze zijn de
rente en de afspraken over de wijzigin-
gen in het rentepercentage. Er zijn hy-
potheken met variabele rente, uitge-
stelde variabele rente, vaste rente en
stabiele rente.
De keuze voor een bepaald rentetype
wordt niet alleen bepaald door de
hoogte daarvan. Ook de mate waarin
en het tijdstip waarop de rente kan
worden aangepast is belangrijk.
Bij een variabele rente wordt geduren-
de de looptijd van de lening de rente
steeds aangepast aan de marktrente.
Zowel naar boven als naar beneden.
Een groot voordeel van deze rente is
dat deze doorgaans lager is dan een an-
der rentetype. Ook kan men profiteren
van rentedalingen en verandert de
maandlast geleidelijk als de rente ver-
andert. Boetevrij aflossen is altijd on-
beperkt mogelijk.

Daartegenover staat natuurlijk het na-
deel dat een rentestijging volledig
doorwerkt. Dat geeft onzekerheid over
de ontwikkeling van de maandlasten,
want de rente-ontwikkeling is moeilijk
voorspelbaar.
Bij een hypotheek met uitgestelde va-
riabele rente wordt gedurende de eer-
ste jaren het rentepercentage niet ge-
wij /igd. Na die periode, bijvoorbeeld 5
jaar, wordt de rente automatisch varia-
bel. Het is dus een combinatie van va-
ste en variabele rente.
Het belangrijkste kenmerk van een hy-
potheek met een vaste rente is dat er
gedurende de afgesproken periode
geen wijzigingen in de rente optreden.
Na afloop van die periode, die kan lo-
pen van 3 tot 15 jaren, is de rente we-
derom voor een bepaalde periode vast.

Het grote voordeel is dat er gedurende
afgesproken periode geen wijziging in
het rentepercentage en dus in de
maandlast optreed t.
Dat betekent zekerheid. Tevens is boe-
tevrij aflossen, in sommige bevallen be-
perkt, mogelijk.
Een nadeel is dat een rentedaling niet
doorwerkt in de maandlast. Is op het
moment van verlenging de rente hoog,
dan geldt gedurende de nieuwe perio-
de die hoge rente. Dat kan problemen

opleveren omdat daardoor de lasten
schoksgewijs of opeens aanzienlijk toe-
nemen.
Tenslotte z i jn er nog hypotheken met
een stabiel rentepercentage. De rente
b l i j f t gedurende de hele looptijd onge-
wijzigd ten/.ij die voor nieuwe hypothe-
ken meer dan een bepaald percentage,
meestal 2%, afwijkt. In dat geval wordt
de rente, zowel naar boven als naar be-
neden, alleen voor het meerdere aan-
gepast.
Het voordeel is dat de rente-afspraak
voor de hele looptijd geldt. Dat geeft
zekerheid. Slechts bij extreme stijgin-
gen wordt het deel dat boven de 2%
ui tkomt doorberekend. Ook hier is rui-
me boetevrije aflossing mogelijk.
Het nadeel is dat een rentedaling ge-
deeltelijk doorwerkt als die daling de
2% te boven gaal.
Een bepaald rentetype wordt gecombi-
neerd met een aflossingsvorm. Dit kan
met een annuïteitenhypotheek. De va-
ste of stabiele rente kunnen met een
Spaar-( )ptimaalhypotheek gecombi-
neerd worden.
De laatste maanden is de rente opgelo-
pen. Regelmatig horen we ook dat de
mogelijkheid aanwezig is dat de rente
weer gaat dalen. Onzekerheid dus. Dit
maakt de keuze voor een bepaald ren-
tetype moeilijk.
De Rabobank, als de grootste hypo-
theekverstrekker, wil u graag een hand-
je helpen bij uw keuze. Deze bank biedt
een kompleet pakket aan hypotheken,
met een lage rente, zekerheid over uw
lastenontwikkeling en met een aflos-
singstempo dat u past.

CONTACT
een goed

en graag gelezen
blad
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