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Voerman hoopt dat
veel mensen gaan
stemmen op 8 maart
Op woensdag 8 maart worden de Pro-
vinciale Statenverkiezingen gehou-
den. De Nederlandse kiezer staat ech-
ter niet te trappelen om op die dag
naar de stembus te gaan. 'Vaak weten
ze niet eens wat de provincie voor hen
doet. En dat is een zorgelijke ontwik-
keling', zegt gedeputeerde Chris
Voerman (CDA) in een interview met
Weekblad Contact. De 58-jarige Vor-
denaar hoopt tijdens de verkiezings-
campagne de mensen duidelijk te
kunnen maken waarom ze op 8 maart
moeten gaan stemmen. 'Want wij zit-
ten hier niet voor ons zelf. We doen
het voor de burgers', aldus Voerman.
Zie verder interview Tweede Blad.

Wethouder Aartsen
opent nieuw gebouw
van postduivenclub
Na een omvangrijke verbouwing
wordt zaterdag 25 februari het nieuwe
clublokaal van de Vordense postdui-
venvercniging aan de Hengeloseweg
geopend. Deze handeling wordt ver-
richt door wethouder Aartsen. Na af-
loop hiervan is er een doorlopende re-
ceptie. Voor niet ingewijden in de dui-
vensport is dit tevens een mooie gele-
genheid om nader kennis te maken
met deze vorm van vrije tijds beste-
ding. Zie ook advertentie.

FNV helpt leden met
invullen belasting
Ook dit jaar kunnen FNV-leden weer
profiteren van de FNV-bclastinghulp.
Zij worden gratis geholpen bij het in-
vullen van het aan hen toegezonden
aangiftebiljet voor de inkomstenbela-
sting of vermogensbelasting. Ook
voor T-biljetten kan men terecht. Dat
invullen is voor veel mensen een
groot probleem, want de bealstingbe-
palingen veranderen voortdurend. De
biljetten zijn wel wat eenvoudiger ge-
worden, maar de belastingwetgeving
zelf is zeker niet minder ingewikkeld
geworden. De FNV-leden in de regio
Vorden die van deze service gebruik
willen maken, kunnen zich voor het
maken van een afspraak op 6 of 22
maart aanmelden via telefoonnum-
mer 05752-2461.

De Deurdreajers zijn er helemaal klaar voor

Optocht wordt hoogtepunt carnaval

Route optocht
Na afloop van het bezoek van
gemeentehuis vertrekt de carna-
valsoptocht vanaf de Schutte-
straat richting Ruurloseweg.
Links richting Vorden. Na 200
meter rechts Groeneweg. Eerste
weg links Wilhclminalaan. Bij
kruispunt Stationsweg rechts.
Aan het eind van de weg links
Burgemeester Galleestraat. Bij
het Wiemelink rechts. Eerste
weg links: De Boonk. Zutphen-
seweg oversteken en weg vol-
gen via Dr. Lulofsweg. Bij Het
Hoge rechts en vervolgens
rechts af Storm van 's-Graven-
zandestraat. Rechts af ter hoogte
van de Hertog Karel van Gelre-
weg. Eerste straat links en via de
Van Heeckercnstraat naar de
Voornekamp. Voornekamp
rechts aanhouden en aan het
eind rechts af Addinkhof. Zut-
phenseweg oversteken naar De
Steege. Bij kruispunt Het Jeb-
bink rechtS af. Deze straat vol-
gen tot aan De Boonk. Op deze
kruising rechts af. Via Zutphen-
seweg, Dorpsstraat richting ro-
tonde. Via de ventweg van de
Horsterkamp richting Hengelo.
Ter hoogte van Willem Alexan-
derlaan rechts af. Daarna links
af: Pieter van Vollenhovcnlaan.
Vervolgens via de Staringstraat
richting Nicuwstad. Rechts af.
Langs de Wehmc. Via Raad-
huisstraat terug naar het Dorps-
plein.

De eerste optocht van carnavalsvereniging De Deurdreajers werd in 1966 gehouden. Op deze foto de prinsenwagen uit
dat jaar.

Carnavalsvereniging De Deurdrea-
jers is er helemaal klaar voor. Vanaf
zaterdag 25 februari wordt in resi-
dentie De Herberg vier dagen on-
vervalst carnaval gevierd. Hoogte-
punt van het feest is de optocht van
zaterdagmiddag die plaats heeft na
afloop van de sleuteloverdracht op
gemeentehuis.

Voor Prins Wilbert en Jeugdprins
Ruud begint het carnaval al op vrijdag
24 februari. Dan wordt 's morgens
een bezoek gebracht aan basisscholen
De Vordering, De Kraanvogel en St.
Willibrord. Aansluitend gaat de Prins
met zijn gevolg naar de oudste en
jongste inwoner van Vorden. Op za-
terdagochtend heeft de sleutelover-

dracht plaats op het gemeentehuis van
Vorden. Burgemeester Kamerling zal
na afloop hiervan het startschot ver-
richten van de carnavalsoptocht. 'In
totaal doen er acht wagens en twee
dweilor^^en mee aan de optocht.
Het belooft dus een gigantisch spekta-
kel te worden', aldus president Henk
Groenendal.
Na de tocht is er een 'kinderdisco' in
De Herberg. Tevens is er dan gelegen-
heid om^Rwagens van dichtbij te be-
kijken opnet marktplein, 's Avonds
wordt in de residentie het openingsbal
gehouden met medewerking van
dans- en showorkest Jet-Set. Tijdens
de pauzes wordt door een deejay mu-
ziek gedraaid uit de fifthies, sixties,
seventies en eighties.

Op zondagmiddag is er een groots
kinderprogramma. Zo wordt er een
playback- en karaokeshow gehouden
en zullen de dansgardes een optreden
verzorgen.

's Avonds is er weer eer^rergezellig
café-carnaval met medewerking van
het Hanska Duo. Voor de mensen die
er dan nog niet genoeg van hebben, is
er op maandagochtend h^unmiddels
traditionele 'Pyama-ontt^pl Helgro-
te Rosenmontagbal heeft maandaga-
vond plaats. Dinsdag 28 februari is de
laatste dag van het Vordense carnaval.

Naast een programma voor senioren
wordt 's avonds het slotbal gehouden
van De Deurdreajers.

C JV sponsoraktie
Vanaf vrijdagmiddag 24 februari tot
en met zaterdagmiddag zal de CJV
een sponsoraktie organiseren. Deze
aktie zal plaatsvinden in 't Achtcr-
huus. Het is de bedoeling dat wc als
CJV een zo groot mogelijke afstand
afleggen op een hometrainer. Hierbij

wordt iedere fietser persoonlijk ge-
sponsord. De opbrengst zal onder an-
dere ten goede komen aan het plaatsje
Sybotica, een partncrgemccntc in het
voormalig Joegoslavië. Wilt u de CJV
helpen deze aktic tot een financieel
succes te maken en de goede doelen te
steunen, belt u dan naar Cccs van Vos-
kuilen, tel. 3400.

Geslaagd
Van de opleiding voor het praktijkdi-
ploma Boekhouden (Ned. Associatie
voor Praktijkexamens) van de heer
Luichies te Gorssel, slaagde o.a. onze
plaatsgenote Heidie Horsting.

Gerrit Botterman sr. van de Edah neemt afscheid:

'Ik bemoei me nergens meer mee'
Het liefst zou hij nog jaren door-
werken. 'Maar op een gegeven mo-
ment moetje er een punt achter zet-
ten', aldus eigenaar Gerrit Botter-
man sr. van de gelijknamige Edah
aan de Raadhuisstraat in Hengelo.
Met name de vergaande automati-
sering in zijn supermarkt, is de
hoofdreden dat de 63-jarige krui-
denier de winkel overdraagt aan
zoon Gerrit Botterman jr. (35). 'Op
het laatst werd het allemaal zo inge-
wikkeld met die computers.'

De heer Botterman senior is ruim 49
jaar werkzaam geweest in het kruide-
niersbedrijf. Op 14-jarige leeftijd be-
gon hij bij de Coöp in Almelo. 'In het
begin werkte ik in de bezorgdienst.
Met een klein fietsje en een enorm
grote mand ging ik dan langs de klan-
ten. Soms zat de mand zo vol dat ik er
haast niet overheen kon kijken en er
bijna afviel. Dat waren nog eens tij-
den', blikt Botterman terug.

In de bezorgdienst in het buitengebied
van Almelo belandde hij in de meest
vreemde situaties. 'Je stapte overal zo
naar binnen. En dan kwam het wel
eens voor dat de boerin zich net aan
het wassen was en in haar onderbroek
in de keuken stond. Wanneer je dan
als 14-jarige jongen bij de volgende

klant kwam, had je het er soms nog
warm van', lacht Botterman.

Boeren
In die beginperiode hielp hij ook re-
gelmatig bij de boeren met hooien.
'Dat kon toen allemaal ook nog. Kun
je straks nog even helpen, vroegen ze
dan. En als er niemand thuis was dan
pakte ik zelf het geld voor de bood-
schappen. Bij de meeste klanten wist
ik de portemonnee wel te liggen. Het
was toen allemaal nog heel erg ge-
moedelijk', zegt de heer Botterman.

In de loop van de jaren klom Botter-
man steeds hogerop. Toen hij in 1954
bij de Coöp in Spijkernisse ging wer-
ken moest hij na enkele maanden al
irrvallen voor de ziek geworden be-
drijfsleider. 'Dat was mijn vuurdoop.
In die periode heb ik ongelooflijke
veel geleerd. Dat is ook de basis voor
later geweest', vertelt de Hengeloër.
Vervolgens werkte Botterman in Sap-
permeer, Deventer en Deldcn. 'Met
name in Deventer heb ik veel te ma-
ken gehad met diefstal onder het per-
soneel. Dat was een zwart boek in
mijn loopbaan. Maar daar wil ik ei-
genlijk liever niet over praten. Dat is
een gesloten boek. Maar de laatste ja-
ren in Delden en Hengelo is wel ge-
bleken dat je door goede afspraken te

maken een hoop ellende kunt voorko-
men. Want niets is vervelender dan
diefstal onder je eigen personeel.'
De laatste twaalf jaar in Hengelo heeft
Botterman als heel plezierig ervaren.
'Hengelo is een heel gemoedelijk
dorp. Wat dat betreft heb ik in 1983
een juiste keuze gemaakt', aldus Bot-
terman. Zijn zoon Gerrit is het met
zijn vader eens. 'We hebben hele fijne
klanten. En datzelfde geldt voor ons
personeel. De sfeer op de werkvloer is
dus hartstikke goed. Dat is ook één
van onze speerpunten in het beleid.
Want de Edah staat voor prettig win-
kelen, een compleet assortiment en
scherpe prijzen'.
Begin deze maand werd bij de Edah
aan de Raadhuisstraat semi-scan-ap-
paratuur in gebruik genomen. 'Dat is
de volgende stap in de automatise-
ring. Het is de bedoeling dat de win-
kel dit voorjaar ook voorzien wordt
van betaalautomaten. 'Klanten kun-
nen dus binnenkort met een pinpas
betalen', legt de nieuwe eigenaar uit.
Verder introcuceert hij deze maand de
zogenaamde Edah-kaart waarmee de
klant recht heeft op vijf procent kor-
ting op alle keurmerkartikelen van de
Edah. De pas kan besteld worden bij
de Hengelose supermarkt. 'De Edah
is dus volop in beweging. We zitten
niet stil', aldus Gerrit Botterman jr.

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 26 februari 10.00 uur ds. H. Westerink.
Er is zondagsschool en jeugdkerk. Na afloop
koffiedrinken in 'de Voorde'; 19.00 uur Evangeli-
satiedienst. Voorg. dhr. J. Sebök m.m.v. Open
Doors.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 26 februari 10.00 uur ds. Tsj. Zuidema,
Apeldoorn; 19.00 uur dhr. J. Sebök, St. Open
Doors, gez. dienst in N.H. Kerk.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 25 februari 18.30 uur Eucharistievie-
ring, volkszang.

RK Kerk Vorden
Zondag 26 februari 10.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. Cantemus Domino.
Weekend-Wacht-Pastores: 26-27 februari pas-
toor J. Lamers, tel. 05735-1456.

Huisarts 25-26 februari dr. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1255. Adres: School-
straat 9.

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

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

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

Tandarts 25-26 februari J.H.H, de Lange,
Lochem, tel. 05730-54357. Spreekuur alleen
voor spoedgevallen zaterdag en zondag
11.30-12.00 uur.

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

Politie telefoon 05752-1230 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijden van het
kantoor zijn (onder voorbehoud): maandag van
09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur;
dinsdag de gehele dag gesloten; woensdag van
13.00 tot 17.00 uur; donderdag de gehele dag
gesloten; vrijdag van 09..00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 17.00 uur.

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

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

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
11A. Onderhoudsklachten en technische zaken

ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur. Tel. 05753-1400.
Overige zaken op afspraak. Tel. 05753-1460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer

06-8806 (20 ct/min).

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

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg 1c, Vorden, tel. 05752-2129,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Praatgroepen voor homgseksuele mannen
en jongeren Postbus 93, 7261 BK Ruurlo, tel.
05735-2375.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje februari: mevr. Gille, tel. 2151
b.g.g. tel. 1262. Graag bellen voor 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

Oost Nederland spreekuur iedere donderdag
van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH kerk.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

VVV-kantoor Tel. 3222 Openingstijden: maan-
dag t/m donderdag 10.00-12.30 uur; vrijdag
9.30-15.30 uur en zaterdag 10.30-13.30 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur. Tel. 05750-20934.
Infodierenbescherming
Tel. 05752-6668.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Geopend ma. t/m vrij. van 9.00-12.00
uur, 's middags vlgs. afspraak.

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk. Tel. 05752-3405. Buiten bereik
bellen 2248 of 1701.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

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

VIKRAKKKR - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 26 februari 10.00 uur ds. M. Bergkotte,
Warnsveld.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 25 februari 17.00 uur Eucharistievie-
ring, volkszang.
Zondag 26 februari 10.00 uur Eucharistieviering,
dameskoor.
Weekend-Wacht-Pastores: 26-27 februari pas-
toor J. Lamers, tel. 05735-1456.

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

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

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

Kerknieuws

Bijzondere dienst
met Open Doors
Zondagavond is er een dienst in de
Dorpskerk i.s.m. Open Doors. Open
Doors is een organisatie die over de
hele wereld bijbels verspreidt en men-
sen bezoekt, die om hun geloof in de
gevangenis zitten. Spreker is dhr. J.
Sebök. Thema: Getuige zijn. Dhr. Se-
bök werkt al l O jaar voor Open Doors.
Hij heeft in de gevangenis in Pakistan
gesproken met Gul Masik, die daar
om zijn geloof gevangen zat. Hoc Gul
Masik uit de gevangenis is gekomen
vertelt dhr. Sebök zondagavond. Na

de korte dienst vertoont dhr. Sebök
dia's in de kerk en vertelt erbij over
het werk van Open Doors. Na afloop
is er koffie in de Voorde.

Vrouwenclub
Medler
Maandag 13 februari waren de dames
weer bij elkaar. De voorzitster heette
iedereen van harte welkom. Riek en
Bernard Wundcrink hadden dia's bij
zich met bezienswaardigheden uit
Vorden en de dames moesten raden
wat het was. Na de pauze hadden ze
een videofilm met spreuken en gezeg-
den. Het was een gezellige avond.



WITKAMP LAREN
DISCO
ZONDAG 26 FEBRUARI

OORTGIESEN
Tuin- en Bouwmaterialen

in de grote zaal

Woody Wiss
s l t Aanvang 21 .00 uur.

Drive ïryi Show
Fire Sound

i.v.m. Disco zondag geen Witkampkelder

Welk
apparaat
wordt bij u
't zonnetje
in huis?

••
juiste adres. Zonne-apparatuur moet u namelijk met zorg kiezen. Want elke huid vraagt om een persoonlijk

Balkhout 50 x 100, l. 6 m 3,- p.m.
Balkhout 50 x 150, l. 6 m 4,50 p.m.
Balkhout 63 x 170, l. 4.2 en 4.5 m 6,- p.m
Golfplaten asbestvri] 153 x 110 25,- p.st.

Buitenvelderweg 1 - Ruurlo-Tel. (05736) 1577
Prijzen incl. B. T. W.

Tijd van Maaien nadert

HANDMAAIER
MOTORMAAII

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

baténosen

U bent op zoek naar een mooie

bruine kleur. Dan bent u bij Expert aan het

advies. BIJ Expert kr i jg t u dat adv ies, Zo vindt u al t i jd het 'zonnet je ' dat precies bij uw huid past. En bij uw portemonnee natuur l i j k .

PHILIPS HB 812
ZONNEHEMEL
Kompakt,
opvouwbaar
en dus ruimte-
besparend. Voor
het hele lichaam.
3HPA- lampen,
timer en in hoogte
verstelbaar statief.
Groot bruiningsveld
op ruime afstand.
BIJ EXPERT 1895,-

BABYLISS KOS 600 ZONNEHEMEL
6 Philips Cleo-lampen voor een

ef fekt ieve bruming. Verstel-
baar statief. Bescherm-

rooster en timer.

ALISUIU E 20
ZONNEBANK-
(COMBINATIE
Luxe kombinat ie van
zonnebank en -hemel
waarmee u in korte t i jd rondom bruin wordt.
20 Snelbruiningslampen met speciale reflektortechniek
voor een maximaal bruiningseffekt. 2 Timers en 2 veilige
acrylplaten BIJ EXPERT 2995,- OF

en 6 termijnen van
250,-zónder rente

installeren
belonen wij

tot 200,-.
Expert bezorgt uw brummgs-
apparaat graag bij u thuis. Maar
zélf meenemen kan u tot 200,-
kortmg opleveren. (Bij een zonne-

hemel 100,-.) De keus is aan u.
Deze aanbieding is geldig voor

alle artikelen waar een #
bij staat.

MET WAARDECHEQUE
VOOR THERMAE 2000*

ALISUN SALSA ZONNEHEMEL
Nieuw! 10 Bruiningslampen en
reflektorplaat voor optimale brui
ning. Absoluut geluidsstil door unieke
natuur l i jke koeling die venti lator over-
bodig maakt. Asymmetrisch statief voor
eenvoudige opstap op bed. Verr i jdbaar,
makkel i jk op te bergen.

AUSUN/SUNLIFE STS10 ZONNEHEMEL
10 Snelbruiningslampen voor snel en
e f fek t i e f bruinen. Luxe, in hoogte
verstelbaar gasdrukveerstatief. Extra breed
en gebogen voor optimale zi jbruining.
Veil ige acrylplaat en schakelk lok.

P r i j s - en modelwijzigingen voorbehouden, *0f 50°'o van de vervangende geldwaarde * *V ia Comfort Card. A lvorens op de aanvraag van een 0%-krediet
wordt beslist, zullen gegevens omtrent de kredietwaardigheid van de aanvrager worden opgevraagd bij Bureau Kred ie t reg is t ra t ie te Tiel. Akt ie geldig van 1 februari t/m 18 maait 1995

EXPERT, DAAR WORD JE WIJZER VAM.

e M p e r t ARENDSEN
RAADHUISSTRAAT 14, HENGELO (GLD), TELEFOON 05753 -.2511.

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 27 februari t/m 6 maart

WEEKEND
Haas Rib karbonade

1 kilo ƒ 10,45
Gewone BIEFSTUK

ongewoon lekker

100 gram ƒ 2,85

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Farmers Bacon

100 gram ƒ 1 ,69

Boterhamworst

100 gram ƒ l ,1 5

Profiteer mee
met...
ook U adres voor al
uw huisslachtingen

Dorpsstraat 32, Vorden
Telefoon 05752-1470

DE REGT, BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Laat ook dit jaar uw

BELASTINGAANGIFTE
weer deskundig verzorgen.

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

Van half 7 tot half 9

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

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

Nu ook MEINDL en
GOROTEX
•f dus werkelijk 100% waterdicht

4-sta op MEINDL

Kerds JortlreffenJI

Zutphenseweg 9 - Vorden
Telefoon 05752-1272

accountants, belastingadviseurs

Th. J. SLOOT B.V.

Dienstverleners op het gebied van
accountancy, belastingzaken,

bedrijfsbegeleiding en computerverwerking.

Voor het verzorgen van uw

BELASTINGAANGIFTE 1994
kunt u naast de kantooruren ook bij ons terecht op
één van de volgende DINSDAGAVONDEN

28 februari, 7 maart, 14 maart en 21 maart

Ons kantoor is daartoe geopend van 18.00 tot 20.00 uur. ^

Dit jaar voor het eerst ook op de zatcrdagcn'll en 18 maart
tussen 09.30 en 12.00 uur.

Voorde inwoners van Stccndercn en omgeving is er de mogeli jkheid om op de
dinsdagavonden 7 en 21 maart de aangifte te laten vcr/.orgcn door medewerkers van
ons kantoor bij cafc-rcstaurant 'De Engel' tussen l S.00 en 20.00 uur.

Desgewenst is het ook mogelijk dat wij op afspraak bij u thu i s de aangifte komen

verzorgen.

Tramstraat 4 - 7255 XB Hengelo Glcl.
Tel. 05753-1391 - Fax 05753-2734



Met vreugde en dankbaarheid
geven wij kennis van de ge-
boorte van onze zoon

Ruben Evert

Wij noemen hem

Ruben

Broertje van Jurriaan.

Symone en Joop Boerstoel

15 februari 1995
Brinkerhof 78
7251 WP Vorden
Symone en Ruben rusten van
12.00 tot 15.00 uur.

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

• Schoenreparatie Berends,
Nieuwstad 10, Vorden, tel.
05752-1487. Hakken v.a. f 7,50.

• TE KOOP: Volkswagen Jet-
ta. Bouwjaar 1980. Tel. 05736-
1442.

• Waar zijn die heren die
graag bij een gezellige club
willen volleyballen? S.V. So-
cii te Wichmond zoekt jullie.
Trainingsavond woensdag. Da-
mes natuurlijk ook van harte
welkom!

• TE KOOP GEVRAAGD: in
Vorden: vrijstaande woning/
semi-bungalow of bouw-
grond voor vrijstaande wo-
ning. J. Neuteboom. Tel. 05430-
20678.

• Win f 100,- door de slagzin
te maken. De letters staan in
de etalages in Vorden. Deel-
nameformulieren verkrijgbaar
bij de winkeliers. De Deurdrea-
jers.

• TE KOOP GEVRAAGD: (se-
mi-)bungalow of vrijstaand
huis, ruime woonk., 3 a 4 si.k.
en garage, rustig gelegen en
in goede staat. Gr. opp. ca.
425 m2. Tel. 02207-17233.

• TE KOOP: rundvlees van
de boerderij. Voorverpakt en
ingevroren in porties van ca.
500 gram. Pakketten vanaf 10
kg. Met o.a. biefstuk, gehakt,
entrecöte, worstjes en soep-
vlees. Meer info: G. Schuerink,
tel. 05752-1284.

• Zondagmiddag a.s. grote
karaokewedstrijd voor de
jeugd, met carnavalsdisco en
sminken bij de Herberg. Te-
vens bekendmaking van win-
naars van de optocht. Aan-
vang 14.00 uur.

• Superprins Wilbert héél
veel succes gewenst bij de
andere elf. Namens de selec-
ties 1, 2 en 3 van de v.v. Vor-
den.

Dokter Dagevos
heeft de

PRAKTIJK
GESLOTEN

van 28-2 t/m 4-3

Patiënten wier
achternaam begint
met At/m K kunnen

terecht bij
Dr. Sterringa, tel.

1255 en L t/m Z bij
Dr. Haas, tel. 1678.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Stem CDA bij
de Provinciale

Staten-
verkiezingen

op 8 maart

Harry Arendsen

&

Ingrid Bongers

gaan trouwen op 2 maart 1995 om
11.00 uur, in het Muldershuis te
Eibergen.

U wordt uitgenodigd op onze receptie
van 15.30-16.30 uur, in zaal
Kerkemeijer, Ruurloseweg 51 te
Borculo.

Ons adres blijft:
De Bongerd 12, 7251 CD Vorden

Dankbetuiging

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de
vele felicitaties, bloemen en kado's, bij ons
50-jarig huwelijksfeest.
Het was voor ons een onvergetelijke dag.

Gerrit en Hentje Bannink

Scharfdijk 7
7255 MP Hengelo Gld.

NIEUW UIT:

* Suskeen Wiskenr.243
* Wereldsteden nr. 5'Wenen'

* Dieren in het wild deei 1 2 en 3
• Ook hebben wij vele:

* stripboeken
* puzzelboeken
* computerbladen
* modebladen
* bouquetreeks enz.

Nog geen idee voor carnaval?
Kom dan gauw eens kijken!

Natuurlijk bij:

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP
J3 J3 J3

SUETERS
DORPSSTRAAT 15
7251 BA VOROEN

TEL. 05752-3566

Stem CDA bij
de Provinciale

Staten-
verkiezingen

op 8 maart

Dinsdagmorgen 14 februari 1995 overleed toch
nog onverwacht de heer

op de leeftijd van 79 jaar.

T.H.A. Ruitenbeek-Moerman

P. van Vollenhovenlaan 12
7251 AR Vorden

Overeenkomstig zijn wens heeft de crematie in
besloten kring plaatsgevonden.

FNV Belastingservice
Op maandag 6 maart en
woensdag 22 maart zijn er weer
onze

BELASTING-
INVULAVONDEN

Heeft u problemen met het invullen?
Wij helpen onze FNV-leden gratis bij
het invullen.

Maak s.v.p. een afspraak voor één
van deze avonden.

Tel. 05752-2461.

AFVOERBUIS
opgetromp.

v.a. o 110
tijdelijk 6,- p. mtr.

3,2 meter

v.a. o 125
tijdelijk 7,- p. mtr.

3,2 meter

v.a. 0 160
tijdelijk 9,50 p. mtr.

3,2 meter

Nog grotere moten voorradig
tegen scherpe prijzen.

Op dakgoten

nu 20% korting
Kom vrijblijvend eens kijken bij:

GOOSSENS
Steenderenseweg 11 - Hengelo

Tel. 05753-2139

^ft1f<*ƒ
k , ̂ P

JL °<k
» \-

Zutphenseweg 1 A - Vorden - Tel. 3773

Jong Belegen Kaas
kilr» ?f.^fö

Nagel kaaS jong belegen
ROn gram

Ld Fa n 1 ere typesn/yeamenbe/t
1 00 gram

Ddna BI U Deense blauwader
1 00 gram

1 00 gram

6.75

1.69

1.98
met stukjes paprika.

1.98
Carnavals Notenmix
7^0 gram 2.95
Tip: Wij maken ook een Abraham of Sara van
Kaas.

'Eüy 'Teeuwen.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Toch nog onverwacht is na een kortstondig ver-
blijf in het 'Slingerbosch', op 72-jarige leeftijd
rustig'ingeslapen mijn lieve man, onze zorgza-
me vader en opa

HERMAN HESSELINK

Vorden
Wichmond

Zetten

A. Hesselink-Kloppers
Joke en Jan

Arend Jan, Christiaan
Chris en Madeleine

Stephan,Jasper

17 februari 1995
Insulindelaan31
7251 EJ Vorden

De begrafenis heeft woensdag 22 februari
plaatsgevonden te Vorden.

BADKAMER VERBOUWEN ? "*

Niet alleen staan wij
garant voor een vak-
kundige aanleg, maar
wij denken ook met u
mee over het design.
Met een super modern
computerprogramma
ontwerpen wij samen
met u een prachtig^
badkamer, waarin wif
tot het laatste moment
met alle elementen
kunnen schuiven tot
het geheel helemaal
aan uw wensen vol-,
doet.
Voor modern design.
F. Jansen Installatie-
bedrijf

f. Jansen installatiebedrijf

burg. galleestraat 58 7251 EC vorden

Schoenmakers

Vakwerk

* Echt vakwerk
* Snel klaar

Redelijk geprijsd
* Kwaliteit

^^WEHL-VORDENi
BEATRIXPLEIN 6 DORPSSTRAAT4
7031 AJWEHL 7251 BB VORDEN
191:08347-81376 lel:05752-3006
'» MAANDAGS DE HELE DAO GESLOTEN; !

Voor 'n extra feestelijk weekend

ROOMBOTER APPELFLAPPEN
gevuld met verse appels, rozijnen en kaneel

DIT WEEKEND

4 halen en de 5e gratis
...BOERENJONGENS SCHNITT...

Dit is bijzonder lekker!

Voor de feestelijke prijs van OjOU

Voor, tijdens of na de leut:

...HAWAI STOKBROOD...
Dit geeft de feestneus weer extra energie!

CARNAVALSPRIJS O,OU

NIEUW!

...VORDENSE STOET...
gevuld met vele granen en

op een speciale manier bereid
Ouderwets lekker!

DIT WEEKEND

voor de aktieprijs 2,50
zie ook onze dagaanbiedingen

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

W MONUTA
Als de laatste zorg
de beste moet zijn

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05752 - 27 49
dag en nacht bereikbaar

OPENING
CLUBLOKAAL

Postduivenvereniging
Vorden

Doorlopende receptie op zaterdag 25
februari van 14.00 tot 17.00 uur in het
clublokaal aan de Hengeloseweg 12

te Vorden.
U bent van harte uitgenodigd.

Het Bestuur.

KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

Carnavals
AANBIEDINGEN

GELDIG do. - vrij. - zat. 23,24 en 25 februari

500 g ra m

Vleeswarentip:

GRILLWORST
3 soorten

0,99100 gram

Keurkoopje:

REEPJES KIPFILET
MET GRATIS ROERBAKSAUS

5 QQj */^
SPECIAL: VLEESWAREN-

KMLIVUtN-

KATEN-
HAASJES

100qram ^.OO

SALADE
TROPICAL

100 gram 1 9<7Ö

KEURSLAGER

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

Jonge BOSPEEN
per bos

Confetti
RAUWKOST
250 gram

AARDBEIEN
per doosje

MAANDAG
27FEBR.:

PANKLARE
Spitskool

500 gram 1 OU

DINSDAG
28FEBR.:

PANKLARE
Stoofschotel

500 gram fcOU

WOENSDAG
1 MAART:

PANKLARE
Prei

500 gram 1 OU

dft

edtfe.
Fam. J. Huitink - Burg. Galleestraat 3 - Vorden

VORDENSE STOET
lekker voedzaam brood
met lijnzaad zonnepitjes

NU 2,50

BANANESOEZEN
echt weer iets anders

NU PER STUK 1,95

MUESLIBOL
royaal gevuld met noten, abrikozen,

krenten, rozijnen

NU VOOR 3,50

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



DE WONERIJ

TAPIJT
GORDIJNEN
ZONWERING
(binnen en buiten)

MEUBELEN
Ook voor leuke kado-suggesties.
Kom gerust even langs.
U bent van harte welkom!

DE WONERIJ
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9-7261 AM Ruurlo-Tel.: 05735-1239-Fax: 05735-3694

Zondag 5 maart
van 12.00 tot 17.00 uurGROTE

BRUIDSBEURS
Beijer Bessclink

Ted Buter
Jan Dijkerman

Rabobank
Oplaat

Correct
Slotboom

Bodega 't Pantoffeltjc
Drukkerij Weevers/Wevo-druk

Doorlopende modeshows
van Beijer Besselink
van 12.00 tot 17.00 uur.
Iedere bezoeker wordt getrakteerd
op koffie en gebak, aangeboden
door Oplaat en 't Pantoffeltje

met medewerking van

bruids-, cocktail- en herenmode
uakfotografie en video-producties
bruidsboeketten en corsages
reisburo (huwelijks)reizen
brood- en banketbakkerij
Oldtimer
juwelier
voor uw bruiloftspartij

en...

de toegang is gratis!

bodega

1 $<mtoffeitje
Frank en Mirjam Meulenbroek
Dorpsstraat 34 - Tel. 1770 - Vorden

15 APRIL DANSAVOND M.M.V.

Reserveer vroegtijdig.

«VERKOOPommodeNen

* Bankstellen
.,a„,euils-kasten-bedden

L U B B E R S
WOONWINKEL

SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld
Telefoon 05753-1286

WONEN

• Look Line

• Sitting Vision

• Luxaflex

• Sunway

• Ploeg Stoffen

• Parade

• Bergoss

• tretford

• Style leder

• HF-Style

• Interstar

SLAPEN

• Auping

• Pullman

• Lattoflex

• Moser

• S vedex

• Treco

• Cascade

• Ideens

• Boras

• Damai

Visser Herenmode start het n i e u w e m o d e -

heropening
seizoen in een compleet vernieuwd interieur!

t ¥ & &; j|[̂ ^^^^HHHMBSWMII&P$88BIMMMMHHMM8M

DAMESMODE • Ara • Frankenwalder • Seda • Roberto Sarto • Weber • Blanco • Choice • Sandy Dress • Scarlatti • Punto Verde • Public • Sandwich • Dutch • Another Woman •

Rosner • Samoon • Taifun • Tendergrass • HERENMODE • Melka • Bush • V.I.P. • Gross • Roberto Sarto • State of Art • Passion • Ledüb • Pierre Monee • Cottonfield • 4 You • Cioppa

• Love • KINDERMOOE • Barbara Farber • Pointer • Cakewalk • La Pagayo • Lee • Locker • Salty Dog • Jeans Mode • Big John • Lee vO/fo Dito • La Pagayo • Salty Dog • Street One

Maandag 27 februari de hele dag gesloten. Dindag 28 februari geopend vanaf 4 uur.

B U R G E M E E S T E R G A L L É E S T R A A T 9 , V O R D E N . T E L E F O O N 0 5 7 5 2 - 1 3 8 1

THEO TERWEL l
III AUTOSCHADESPECIALIST •

Burg. Galléestraat 67,7251 EA Vorden. Telefoon (05752) 2532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

OPENINGSTIJDEN:
di. t/m do. van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat van 9.00-15.00 uur

TEGELHANDEL

muller-vordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

Zondag 5 maart 1995
van 11.00-16.00 uur

DAG
jarig jubileum

GRATIS
Foto van
uw hond

Lokatie:
Banninkstraat 28
Hengelo (gld)
lnl.:05753-2042

Tevens :
Ponyrijden
Dieren-ambulance

Diverse demonstraties
o.a. Ver.duitse herders

Trim demonstratie "W^N Jachthonden
Jack Russei Race B Ringdemonstratie
Sledehonden demonstratie Gehoorzaamheidshondeh

U kunt zich tevens laten inschrijven
voor de nieuwe cursus op 11 maart 1995

ACTIE
'ZUINIG
STOKEN'

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

Tabel voor de week van: maandag
13 febr. t/m zondag 19 febr. 1995.

Bij een
jaar-
verbruik
van:

800 m3

1000 m3

1200 m3

1400 m3

1600 m3

1800 m3

2000 m3

2200 m3

2400 m3

2600 m3

2800 m3

3000 m3

3300 m3

3600 m3

3900 m3

4200 m3

4500 m3

5000 m3

5500 m3

6000 m3

hoort een en een
streefver- totaal
bruik voor streefver-
de afgelo- bruik sinds
pen week 30-10-'94
van: van:

351 m3

438 m3

525 m3

612 m3

702 m3

787 m3

876 m3

964 m3

1052 m3

1138 m3

1229 m3

1314 m3

1444 m3

1578 m3

1708 m3

1840 m3

1972 m3

2190 m3

19 mj

24 m3

29 m3

33 m3

38 m3

43 m3

48 m3

52 m3

57 m3

62 m3

67 m3

72 m3

79 m3

86 m3

93 m3

100 m3

107 m3

119 m3

131 m3

143 m3
2409 m3

2626 m3

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

GAMQG
Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen met één
van onze kantoren:
DOETINCHEM : 08340 - 2 65 51
WINTERSWIJK : 05430 - 1 22 12
ZEVENAAR : 08360 - 2 39 47
ZUTPHEN : 05750 - 4 24 24
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Vorden
Gedeputeerde Chris Voerman over de Provinciale Statenverkiezingen:

Doordat het politiebureau aan de
Raadhuisstraat beperkte openingstij-
den kent, zijn de mensen in Vorden
niet meer zo snel geneigd om aangifte
te doen dieftstal of vermissing. 'En
dat is een slechte ontwikkeling', zegt
hoofdagent Ab Spies. 'Wij roepen de
mensen op om bij dergelijke gebeur-
tenissen voortaan wel contact met ons
op te blijven nemen. Want als wij niet
weten dat men iets kwijt is, dan kun-
nen we daar ook niets aan doen', al-
dus Ab Spies.
In de wekelijkse Politie Varia in Con-
tact zal daarom regelmatig aandacht
worden besteed aan gevonden en ver-
loren voorwerpen. Hier volgt een lijst
van vermiste voorwerpen uit 1995:
een zilver-kleurig dameshorloge, por-
temonnee met Feyenoord-embleem,
sleutelbos in de vorm van een flesse-
nopener met daaraan 4 a 5 sleutels,
zwarte lederen motorhandschoenen,
aanklecdbeer en een armband en hals-
ketting van doublé. Gevonden voor-
werpen: sleutelbos.

Schoorsteenbrand
Lindeseweg 12
Afgelopen zaterdag werd de brand-
weer rond kwart over vier gealar-
meerd voor een schoorsteenbrand aan
de Lindeseweg 12. Ter plaatse bleek
het om een forse schoorsteenbrand te
gaan die op het punt stond zich uit te
breiden over de bovenverdieping. Na-
dat de kachel was verwijderd is de
brandweer begonnen met het afblus-
sen van de schoorsteen. Na ongeveer
drie kwartier was de situatie onder
controle. Afgelopen week is het 3c
voertuig van de brandweer afgele-
verd. Zaterdag werd de manschap-
pen-materiaalwagen voor het eerst tij-
dens een uitruk ingezet. Het voertuig
wordt vooral gebruikt bij de wat gro-
tere inzetten. Daarnaast wordt het
voertuig in regionaal verband ge-
bruikt door de waarschuwings- en
verkeeningsdienst, voor het vullen
van persluchtflcssen in Zutphen en
voor het vervoer van en naar cursus-
sen.

Oud papier Ratti
In verband met de karnaval haalt Ratti
een week later, dus ZATERDAG 4
MAART het oud papier op bij de be-
kende adressen.

Kindertheater
Hallo kinderen van 5 tot 12 jaar! Op
woensdagmiddag l maart is er voor
jullie een 'kindertheater' in het Dorps-
centrum. Kom je ook? Zie adverten-
tie.

4 Veel mensen weten helaas niet wat de provincie doet'

Geslaagd
Tiny Koning, rcisspecialiste van de
Rabobank, is geslaagd voor de cursus
'Verre Oosten Specialiste'. Zij volgde
deze opleiding bij van Ginkel Vakan-
ties te Waddinxveen. Vanwege haar
hoge eindscore op het examen wordt
haar een studiereis aangeboden door
van Ginkel naar Thailand en China
van 27 april t/m 12 mei a.s.

Helen Niemeijer
exposeert
in de galerie
van de bibliotheek
Van 28 februari tot en met 25 maart is
er werk te zien van de Vordcnse He-
len Niemijer. Na in het buitenland ge-
woond te hebben, woont ze sinds on-
geveer anderhalf jaar in Vorden. Haar
veelzijdige opleiding bestaat uit cur-
sussen aan de Volksacademie te Lei-
den en Haarlem (stilleven en portret),
cursussen aan de kunstacademie te
Curac.ao, L.O.tekenen in 1975 en ook
volgde ze aan het Metro State College
te Denver (USA) tekenlessen naar
model enz. en in Bermuda een cursus
aquarellcren met Carl Schmaltz. En
last-but-not-lcast leert zij van zelfstu-
die of verhelderende kritiek van mcde-
artiestcnofvriendcn.Haarwcrkbestaat
uitportretten,bloemen,naakten.

Op woensdag 8 maart worden de
Provinciale Statenverkiezingen ge-
houden. De Nederlandse kiezer
staat echter niet te trappelen om op
die dag naar de stembus te gaan.
'Vaak weten ze niet eens wat de pro-
vincie voor hen doet. En dat is een
zorgelijke ontwikkeling', zegt gede-
puteerde Chris Voerman (CDA).
De 58-jarige Vordenaar hoopt tij-
dens de verkiezingscampagne de
mensen duidelijk te kunnen maken
waarom ze op 8 maart moeten gaan
stemmen. 'Want wij zitten hier niet
voor ons zelf. We doen het voor de
burgers', aldus Voerman. Een ge-
sprek over de kloof tussen het pro-
vinciehuis en de kiezer, het imago
van het CDA, de uitbreidingsplan-
nen van Sorbo in Vorden en de toe-
komst van plattelandsgemeenten in
de Achterhoek.

- Binnenkort zijn de Provinciale Sta-
tenverkiezingen. Waarom is er nog
geen sprake van verkiezingskoorts?
'Omdat het onvoldoende leeft bij de
mensen. De provincie staat heel erg
ver van hen af. Ze weten weten vaak
niet eens wat Gedeputeerde Staten
voor hen doen. Terwijl wij over zaken
praten die de burger rechtstreeks aan-
gaan. Denk maar aan onderwerpen als
verkeer en vervoer, woningbouw, toe-
risme en landbouw. Het probleem is
echter dat wij bijna nooit rechtstreeks
contact hebben met de inwoners van
Gelderland. Het zijn bijna altijd orga-
nisaties waar we mee te maken heb-
ben zoals gemeentebesturen en belan-
gengroeperingen. Op die manier praat
je dus nooit met de mensen zelf en
ontstaat er een kloof tussen de kiezer
en de provinciale overheid. Ik kan me
dan ook heel goed voorstellen dat de
mensen niet staan te trappelen om op
8 maart naar de stembus te gaan.'

- Is de provinciale politiek dan nog
wel leuk?
'Jazeker. Want ik heb het gevoel dat ik
hier uiterst waardevol werk verricht.
Alleen is het voor de burger minder
herkenbaar. Dat is het probleem. De
gemeentepolitiek daarentegen staat
veel dichter bij de kiezer. Dat weet ik
uit eigen ervaring. Ik ben zelf zowat
tien jaar lid geweest van de gemeente-
raad van Vorden. Maar ik heb nu wel
het gevoel dat ik méér kan doen voor
die burger dan toen ik nog raadslid
was. Op het gebied van ruimtelijke or-
dening durf ik gerust te zeggen dat de
regio Zutphen de laatste vier jaar ge-
profiteerd heeft van het feit dat er een
gedeputeerde uit Vorden in de Provin-
ciale Staten zit. Denk maar aan het
fietspad tussen Vorden en Ruurlo. Dat
komt er nu. En zo zijn er meer zaken
geweest waar ik me sterk voor heb ge-
maakt.'

- Het fietspad Vorden-Ruurlo hebben
de kiezers dus aan u te danken.
'Nee, zo werkt dat niet. Ik neem indi-
vidueel geen beslissingen binnen het
college van Gedeputeerde Staten.
Maar ik kan wel aandacht vragen voor
bepaalde zaken die leven in de regio
waar ik zelf woon. En in dit geval heb
ik de noodzaak van een fietspad tus-
sen Vorden en Ruurlo aangekaart. Dat
zie ik ook als de taak van een provin-
ciaal politicus. Als ik niet in het colle-
ge van Gedeputeerde Staten had geze-
ten, had ik dat nooit kunnen doen.'

- In 1991 verscheen de nota 'Bestu-
ren op Niveau' en wees de landelijke
overheid zeven proefgebieden aan die
uiteindelijk zouden kunnen uitgroeien
tot zelfstandige provincies. Op ter-
mijn zou ons land vervolgens inge-
deeld worden in 23 regio's. Bent u

Chris Voerman: 'Ik sta hier niet een goedkoop verkiezingsverhaal op te hangen'.

bang voor het verdwijnen van de hui-
dige pro vincies ?
'Mijn verwachting is dat de twaalf be-
staande i^vincies voorlopig gehand-
haafd zinBR blijven. Je ziet op dit mo-
ment dat de hele bestuurlijke vernieu-
wing die de overheid eind jaren tach-
tig in gang heeft gezet, uiterst moei-
zaam verloopt. Kijk maar naar het
knooppi^fc Arnhem-Nijmegen. Dat
kraakt n^gvan alle kanten. Het af-
schaffen van de huidige provincies is
op dit moment dan ook absoluut niet
aan de orde. En mocht het knooppunt
Arnhem-Nijmegen onze hulp niet
meer nodig hebben, dan blijft er altijd
nog een groot gebied van Gelderland
over, dat wel behoefte heeft aan een
provinciebestuur.'

- V bent volgens mij ook nooit zo'n
voorstander geweest van het opdelen
van Nederland in 23 regio's.
'Dat klopt. Omdat het haaks staat op
de andere ontwikkelingen in Europa.
Als je Europees gaat denken, dan is
Nederland al een klein landje. Ik
vraag me dan ook af waarom we zo'n
klein land dan nog weer eens moeten
gaan opdelen in 23 regio's. Dat is toch
in strijd met de Europese gedachte. Ik
vind het veel belangrijker dat de ge-
meenten in Nederland een veel ster-
kere positie krijgen. En in sommige
gevallen zou dat kunnen betekenen
dat kleinere gemeenten meer moeten
gaan samenwerken. Of dit nou gelijk
tot fusies moet gaan leiden dat weet ik
niet. Dat wil ik ze ook niet gaan
opleggen. Het gaat erom dat de ge-
meenten in Nederland een sterke ba-
sis krijgen en heel veel zaken zelf
kunnen doen. Daarnaast heb je dan
een stimulerende, coördinerende,
knopen doorhakkende bestuurslaag
nodig die opereert tussen het Rijk en
de gemeenten. En dat is de provincie.
Dus zo gek is de huidige structuur nog
niet.'

- De gemeente Vorden heeft zich en-
kele jaren geleden aangesloten bij de
Stedendriehoek. Hebben ze daar vol-
gens u goed aan gedaan ?
'De gemeente Vorden heeft bij de re-

gio-indeling zelf mogen kiezen tussen
de Regio Achterhoek en de Steden-
driehoek. We hebben ze als provincie
destijds niet gedwongen^n een be-
paalde keuze te maken. ^pÉcn heeft
voor de Stedendriehoek gekozen om-
dat het wat heel veel zaken betreft
sterk georriënteerd is op Zutphen. Op
zich een logische stap. ^iar als ik
diep in mijn hart kijk, fl) ik toch
moeite met die keuze. Want weet je
wel watje daarmee weggeeft? Vorden
is een Achterhoeks dorp. En zo voe-
len de Vordenaren dat ook. Gevoels-
matig heeft Vorden dus niets te zoe-
ken binnen die Stedendriehoek. Dat
gevoel had ik laatst nog tijdens een
bijeenkomst van de stuurgroep voor
Ruimtelijke Ordening van de Steden-
driehoek. Als ik daar vertegenwoor-
digers van de gemeente Vorden aan-
tref, dan vraag ik me soms af wat ze
daar doen. Begrijp je? Want die bij-
eenkomsten gaan dan over bedrijven-
terreinen in plaatsen als Deventer,
Apeldoorn, Voorst en Zutphen.'

- Misschien dat ze alvast voor Sorbo
aan het rondkijken zijn ?
'Voorlopig zit Sorbo nog in Vorden.
Ik denk ook dat de gemeente Vorden
zich sterk moet maken voor het be-
houd van Sorbo in die plaats. Maar de
vraag is natuurlijk wel hoe het in de
toekomst verder moet met een bedrijf
als Sorbo in de bebouwde kom van
Vorden. Begrijp me goed: ik wil ze
niet wegjagen. Ik wil ze graag in Vor-
den houden. Maar het staat wel haaks
op de ontwikkeling om bedrijven uit
de bebouwde kom te verplaatsen naar
het industrieterrein. Denk maar aan
de Gems en transportbedrijf Wolte-
ring. Die zijn ook naar Het Werkveld
vertrokken. Mijn nuchtere verstand
zegt echter dat zoiets op dit moment
voor Sorbo niet opgaat. Maar met het
oog op de toekomst zullen ze daar wel
rekening mee moeten houden. Ten-
minste als ze dan opnieuw willen uit-
breiden.'

- En wat zou dan de oplossing zijn ?
'Je zou bijvoorbeeld het kantoorge-
bouw kunnen splitsen van het centrale

magazijn. Dus dat het management
vanuit Vorden gevoerd wordt en het
magazijn op een andere plek zit. Door
de toenemende automatisering kun je
dergelijke activiteiten heel goed van
elkaar loskoppelen. Dat hoeft echt
niet meer allemaal in één gebouw te
zitten. En dan zou je met het magazijn
ook op een industrieterrein kunnen
vestigen.'

- Tijdens de Tweede Kamer Verkie-
zingen heeft uw partij flinke klappen
gehad. Het CDA heeft dus heel wat
goed te maken op 8 maart.
'Ik zie dat persoonlijk ook als een uit:

daging. En ik heb er alle vertrouwen
in dat we vergeleken bij vorig jaar be-
ter uit de bus zullen komen. Daar
komt nog bij dat het nu niet om ver-
kiezingen voor de Tweede Kamer
gaat, maar om de Provinciale Staten
Verkiezingen. Mensen stemmen dan
toch heel anders.'

- Denkt u dat? Iemand die landelijk
geen CDA stemt, kiest op 8 maart toch
ook niet voor het CDA.
'Waarom niet? Ik sta er elke keer weer
versteld van hoeveel voorkeurstem-
men er tijdens de Provinciale Staten-
verkiezingen worden uitgebracht. De
burgers stemmen dan vaak op iemand
die ze kennen. En nu moet u niet den-
ken dat ik hier een goedkoop verkie-
zingsverhaal aan het ophangen ben.
Het gaat er mij in eerste instantie om
dat de mensen op 8 maart massaal
naar de stembus gaan. En dan is de
kiezer verstandig genoeg om zelf een
keuze te maken.'

- Het liefst heeft u natuurlijk dat ze op
het CDA stemmen. Waar staat het
CDA Gelderland voor?
'Ons centrale thema tijdens de verkie-
zingscampagne is 'Werken, wonen en
leven'. En dan ligt de nadruk op het
leefbaar houden van het platteland.
Wij zijn van mening dat ze in Den
Haag teveel aandacht besteden aan de
ontwikkelingen in steden. Daarmee
loop je het risico dat je het platteland
gaat vergeten. Een goed voorbeeld is
de verdeling van bouwgronden voor

dagboekl
Over wat er in

de Vordense bibliotheek te beleven is

Snelle boekenservice
Per jaar verschijnen er in Nederland
zo'n 20.000 boeken. Daarvan is een
groot deel nieuwe uitgaven en het is
duidelijk dat we die niet allemaal aan
kunnen schaffen voor de bibliotheek.
Er wordt wekelijks een selectie ge-
maakt. Voordat die gekozen boeken

beschikbaar zijn, verstrijken er mees-
tal enkele maanden.
Dat is in de meeste gevallen geen pro-
bleem, maar soms is een bock zo be-
langrijk en actueel dat dit wel een be-
zwaar is. Dan is er al gauw een lange
lijst van reserveringen. Een voorbeeld
is het interessante, vorig jaar versche-
nen fotoboek van Peter Besselink
over Vorden vroeger en nu. Ook al
heeft de bibliotheek van dit boek meer
dan één exemplaar aangeschaft, de
belangstelling er voor was direct al zo
groot dat men soms een flinke tijd
moest wachten.

Vorig najaar hebben we op beschei-
den schaal geëxperimenteerd met een
'Sprinter-service' zoals deze al in een
aantal plaatsen is gestart. Daarbij
komt een belangrijk bock direct na
verschijnen beschikbaar voor uitle-
ning. Deze aanschaf is echter duurder
clan wanneer het boek volgens de ge-
bruikelijke kanalen zou zijn gekocht.
Daarom wordt voor het lenen van
zo'n boek een bescheiden vergoeding
gevraagd.
Dat experiment in het najaar is goed
bevallen. En daarom is besloten de
'Sprintcr-scrvicc' nu als een vast ele-

ment op te nemen in het dienstenpak-
ket van de Openbare Bibliotheek. Wie
dus door een recensie of boekbespre-
king een (nieuwvcrschcncn) bock
ontdekt dat erg belangrijk is, kan dit
opgeven aan de balie van de biblio-
theek. Als blijkt dat meer mensen er
belangstelling voor hebben, kan zo'n
titel snel worden aangeschaft voor de
'Sprinter-service' en komt het boek
op korte termijn beschikbaar. Uiter-
aard volgt ook de bibliothccarcssc
wat er aan nieuwe boeken verschijnt.

En zal er in veel gevallen dus ook

woningen. In grote steden mag er veel
meer gebouwd worden dan in kleine
dorpjes. Dat is op zich een logisch be-
leid maar dat moet niet ten koste gaan
van de leefbaarheid in dergelijke klei-
ne gemeenten. Als je bijna niet meer
mag bouwen, dan vergrijst een dorp.
Want dat is het gevolg daarvan. Daar-
om zijn wij van mening dat ook klei-
nere dorpen in beperkte mate moeten
kunnen uitbreiden. En dat hoeft niet
eens te betekenen dat die dorpen veel
groter worden. Kijk maar naar de ge-
meente Vorden. Verschillende bedrij-
ven hebben daar de bebouwde kom
verlaten en op de grond die daardoor
vrij kwam, zijn er woningen ge-
bouwd. Dat is volgens mij een juiste
aanpak.'

- U kiest voor een hele duidelijke in-
deling als het om ruimtelijke ordening
gaat.
'Omdat ik van mening ben datje daar
ook zo mee moet omgaan. Woningen
horen thuis in de bebouwde kom, be-
drijven op het industrieterrein en nog
grotere ondernemingen op regionale
bedrijventerreinen. In de Achterhoek
moet je komen tot een paar grote be-
drijventerreinen die grootschalig zijn.
Dat zou de meest ideale situatie zijn.
Maar daarvoor heb je dan wel een
goede infrastructuur nodig. Wat dat
betreft valt er nog veel te doen in de
Achterhoek. Daarom zijn wij ook
zo'n groot voorstander van het door-
trekken van de A15 en A18.'

- En hoe zit het dan met de land-
bouw?
'Als we ergens keuzes moeten maken
op het gebied van natuur en milieu en
de agrarische sector, dan is het wel in
de Achterhoek. Ik ben van mening dat
er voor beide plaats is. Maar je moet
dan wel keuzes durven te maken. In
de praktijk betekent dat dus dat in het
ene gebied de agrarische sector zich
sterker kan ontwikkelen dan in het an-
dere gebied. Want daar geeft je dan
weer de voorrang aan natuur en mi-
lieu.'

- Wat betekent een dergelijk beleid
voor de boeren die in zo'n 'milieuge-
bied'zitten?
'Die zullen daar heel nadrukkelijk re-
kening mee moeten houden. Als ze
willen uitbreiden betekent dat wel-
licht dat ze naar een ander gebied
moeten verhuizen, waar ze wel kun-
nen uitbreiden. En daar moet je als
provincie die boeren dan ook in steu-
nen door hen goede plekken aan te
wijzen waar ze kunnen doorgroeien.'

- En ook op het gebied van toerisme
moet er nog een hoop gebeuren.
'Dat wordt in mijn ogen nog onvol-
doende uitgebuit in de Achterhoek.
Alleen ben ik er geen voorstander van
grootschalige recreatie. Dat heeft de
Achterhoek niet nodig. En massatoe-
risme zou ook zonde zijn van de
mooie landelijke omgeving. Ik denk
zelf meer aan kleinschalige trekpleis-
ters zoals fietsarrengementen en mu-
sea. En dan ook nog het liefst musea,
die bij deze regio passen. Als dat goed
wordt ingevuld, dan zit het wel goed
met de toekomst van de Achterhoek.
Wel moet de kwaliteit van de voorzie-
ningen in deze regio omhoog. Zo zijn
er plannen om binnenkort op land-
goed Wientjesvoort bij Vorden stenen
bungalows te gaan bouwen. Dat is een
goed plan. Want als je dergelijke pro-
jecten nu niet uitvoert, dan heb je over
vijf jaar de boot gemist. En dat zou
zonde zijn. Wanneer de Achterhoek
op het gebied van het toerisme één
vuist maakt, dan denk ik dat er in de
toekomst een aardige boterham valt te
verdienen in die sector.'

door de bibliotheek zelf tijdig worden
gereageerd.
Maar het kan ook zijn dat er voor een
bepaald bock verder te weinig belang-
stelling wordt verwacht. Dan kan he-
laas niet worden ingegaan op het ver-
zoek van een enkeling. In dat geval
kan de bibliotheek dit bock echter wel
bestellen bij een grote of de provin-
ciale bibliotheek. Zodat u er in elk ge-
val over zult kunnen beschikken al is
er dan wel enige tijd mee gemoeid.
U ziet: de bibliotheek besteedt veel
aandacht aan persoonlijke dienstver-
lening.



Ouderen en veiligheid in en bij huis:

Thema van de maand maart
in de Gezondheidswijzer
Deventer en Zutphen

Carnaval in de Boggelaar

Meer dan drie miljoen Nederlan-
ders zijn ouder dan 55 jaar. Ook
voor hen geldt dat een ongeluk in
een klein hoekje zit. Dat blijkt uit
de jongste gegevens van de Stich-
ting Consument en Veiligheid, over
ongevallen bij ouderen: jaarlijks
overlijden 1700 Nederlanders van
55 jaar en ouder aan de gevolgen
van een ongeval in of bij het huis.

Er worden per jaar ongeveer 30.000
ouderen in het ziekenhuis opgenomen
voor behandeling na een ongeval in of
bij huis. Naar schatting worden jaar-
lijks 86,000 personen van 55 jaar of
ouder behandeld op een Eerste Hulp-
afdeling. Dit is voor de GEZOND-
HEIDSWIJZER aanleiding om een
informatiepakket samen te stellen
voor ouderen over hun eigen veilig-
heid in en bij huis.
Voorkom vallen en struikelen: bij
de meeste ongevallen in of bij huis
zijn de ouderen gevallen of gestrui-
keld (op gelijk niveau) of van een
hoogte gevallen (trap, stoel c.d.).
Deze ongelukken zijn vaak te voorko-
men. Bijvoorbeeld: het weghalen van
drempels en losse kleedjes; een goede
verlichting bij de trap; anti-slip-tcgcls
en handgrepen in de badkamer; kun-
nen ongelukken helpen voorkomen.
Handige hulpmiddelen in huis: er
zijn niet altijd grote aanpassingen in
huis nodig. Soms zijn kleine handig-
heidjcs al genoeg om bijvoorbeeld
iets van de grond op te rapen, de pan

af te gieten of spullen te verplaatsen.
Botontkalking: alle ouderen krijgen
last van botontkalking. Bij vrouwen
gaat dit sneller dan bij mannen. Het
gevolg is dat botten brozer worden en
gemakkelijk kunnen breken (zwakke
plekken zijn vooral polsen, rugwer-
vels en heupen). Lichaamsbeweging
en goede voeding met voldoende cal-
cium en vitamine D gaan ontkalking
tegen.
Veilig op straat: over ouder worden
en autorijden, actief deelnemen aan
het verkeer en voetgangers in het ver-
keer.
Naast alle brochures om mee te ne-
men over veiligheid in en bij huis ligt
er in de Gezondheidswijzer, geves-
tigd in de Thuiszorgwinkel in Zut-
phen, veel materiaal ter demonstratie,
zoals pillendoosjes, taststokken,
douchebeugels, helping hands, panty-
aantrekkers.
Als men meer wil weten over veilig
ouder worden kan men de hele
maand maart terecht voor informa-
tie bij de Gezondheidswijzer, het in-
formatiecentrum van de GGD Mid-
den-IJssel en ZorgGroep Oost-Gel-
dcrland. Naast vragen over het maart-
thema is men ook met andere vragen
over de gezondheid van harte welkom
in de gezondheidswijzer!
Mensen uit Zutphen en omgeving
kunnen terecht in de Thuiszorgwinkel
van de ZorgGroep Oost-Gcldcrland:
Laarstraat 15, 7201 CA Zutphen, tel.
06-8806.

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

De redactie

Fam. Klein Brinke, Brinkerhof33, tel. 2663

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorie weg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Aléxanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Dcldcnscweg
Rondwee

Burg. Vundcrinkhof
Komvonderlaan
DcDellc
Dr. Staringstraat
P. van Vollcnhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordcnscboswcg

Fam. Koren, ElshoflS, tel. 2466

DcDoeschot
HetStrpb
HetEclnicrink
Strodijkl t/m! 5 en 2
De Lacgte

Voornekamp
Addinkhof
HetHeijink
Hoetinkhof

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

S. v. 's-Gravenzandestraat
H. van Bnimcrenstraat
H.K. vanGclreweg
School straat
Gr. van Limburg-Stirumstraat

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

Fam. Alofs, MispelkampdijkSO, tel. 3309

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

Molcnwcg
Insulindelaan
Wilhclminalaan
Emmapletn
Mulderskamp
Almensewcg
H et Hoge
Overweg

Fam. Bargeman, Horsterkamp 25, tel. 1258

De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
HetWienielink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphcnseweg
Groenewcg

Fam. Wenneker, De Stroet9, tel. 3012

Het lebbink
DeBoonk
HetElshof
De Haar
De Stee ge
HetGulik
HetWienielink
Het Vaar werk

HetMolenblick
H et Vogelbosje
DeBongerd
DeHanekamp
DeStroet
HetKerspel
Mispclkampdijk

Op 25 februari van dit jaar verzorgen 'De Plaggcnstekkers' weer een carnavals-
avond. Onder leiding van muziekgroep Heydra wordt deze avond gehouden in
café-restaurant De Boggelaar te Warnsvcld.
Het feest is in handen van prins Gerard en prinses Diana. De carnavalsvierders
die het best verkleed zijn zullen van het prinsenpaar een prijs in ontvangst mo-
gen nemen (zie advertentie).

I K B R U /
Iedere dagji^OV Open Tafel in de
Wchmc.
22 Plattelandsvrouwen, dhr. Vrogten

uit Hengelo
22 Welfa^ttandwerken, Wehme
23 Lcdenf(lenkomstANBOin

't Stampcrtje
25-26 Karnaval Kranenburg
25-26-27-28 Carnaval inde Herberg
27 Vrouwenclub Mcdlcr, dokter

Scpmeijcr
28 Soos Kranenburg K BO, carnaval

cnquiz

MAART:
Iedere dag SWOV Open Tafel in de
Wchmc.
1+8+10 VVVRondwandcling

landgoed de Wildenborch
l ANBO Klootschieten vanaf

' tOldcLcttink
1 H VG Wichmond ééndagsbestuur
2 Bcjaardenkring, Dorpscentrum
3 H VG Wichmond,

wereldgebedsdag
6 Voorjaarsbijeenkomst,

tuinkeuringcn Vordcn
7 Plattelandsvrouwen, Doe-avond
8 ANBO Klootschieten vanaf

't OldcLctt ink
8 Welfare Handwerken, Wchmc
9 H VG dorp, bezichtiging R.K. kerk

Kranenburg
1 1 Feestavond voor leden en

donateurs van LR en PC de
Graafschap

13 ANBO Kegelen b i j de Boggelaar
13 Vrouwenclub Mcdlcr, tulpen

maken
14 Soos Kranenburg
15 ANBO Klootschieten vanaf
' tOldcLct t ink
15 Plattelandsvrouwen dhr. Scvcs,

lezing
15 H VG Wichmond, 'Corn Dollies'
16 PCOB in de Wchmc
16 Bcjaardenkring Dorpscentrum
16 H VG Wildenborch dhr. Abbink,

schaapsherder
17 ANBO Alg. Vergadering en

aanvullend programma in het
Stampcrtje

18 Toneelvcr. Linde in het
Dorpscentrum

21 NCVB Vordcn, asiclzockcn
22 ANBO Klootschieten vanaf
' tOldcLct t ink
22 HVGdorpPaasliturgic
22 Welfare voorjaarscontactmiddag

Wehme
25 Soos Kranenburg, 50 jaar

bevrijding Vordcn
27 Vrouwenclub Medlcr,'Corn

Dollies'
29 ANBO Klootschieten vanaf
'tOldeLcttink
29 HVGdprpRingavqnd in Lochem

zaal Bouscma
30 Bejaardenkring Reisje

FNV belastinghulp
Ook dit jaar kunnen FNV-lcdcn weer
profiteren van de FNV-be^hnghulp.
Zij worden gratis gcholpclwj het in-
vullen van het aan hen toegezonden
aangiftebiljet voor de inkomstenbe-
lasting of vermogensbelasting. Ook
voor T-biljctten kan men terecht. Dat
invullen is voor veel n^Acn een
groot probleem, want de bciastingbc-
palingcn veranderen voortdurend. De
biljetten zijn wel wat eenvoudiger ge-
worden, maar de belastingwetgeving
zelf is zeker niet minder ingewikkeld
geworden. De FNV geeft haar leden
al jaren de mogelijkheid de kosten
van betaalde hulp voor het invullen
van het b i l j e t uit te sparen. Verspreid
over het hele land staat ieder jaar een
corps van circa 5.000 speciaal opge-
leide kaderleden klaar om andere
FNV-lcdcn met het invullen van hun
biljet te helpen. Met de hulp van dit
corps deden vorig jaar maar liefst
ruim lOO.OOO FNV-lcden hun voor-
deel. De toeloop van dit uniek stuk
dienstverlening is zeer constant. Dat
komt omdat de FNV-bclastinghulp in
de loop der jaren een uitstekende
naam heeft opgebouwd. Ook bij de
belastingdiensten zelf, waar men
graag gebruik maakt van de inzichten
en ervaringen van het FNV-corps. Zit-
ting wordt gehouden op maandag 6 en
woensdag 22 maart a.s. De FNV-lc-
den in Vordcn c.o. die van deze servi-
ce gebruik willen maken, kunnen zich
voor het maken van een afspraak aan-
melden bij: 05752-2461 (zie adver-
tentie).

PCOB afd. Vorden
Lcdcnbijccnkomst op 16 februari. Ds.
Art uit Winterswijk sprak deze mid-
dag over 'de Bijbel in het licht van de
archeologie'. Dat de spreker archeo-
loog is en zelf aan veel opgravingen in
Israël heeft deelgenomen, gaf een bij-
zonder karakter aan deze lezing. 'Op-
graven is uiterst voorzichtig werk. Je
doet het met je handen, een klein
schepje en een borstcltjc'. In de bo-
dem zitten eeuwen cul tuur verborgen;
soms liggen er 20 lagen beschaving
over elkaar. Resultaten van dit werk
werpen dikwijls een nieuw licht op de
verhalen u i t de Bijbel.
Interessante dia's werden toegelicht,
zoals de burcht 'Monada' Jcrusalem,
het aquaduct bij Cacsarca en muntjes
uit de tijd van kcicr Hcrodes. Humor
ontbrak gelukkig ook niet.
'Het begrip «recycling» kende men
toen ook al. Met oude stcncnw crden
nieuwe havens aangelegd en een par-
keerplaats voor paarden! De dia's bc-
vctigdcnhctc.c.a.
Hen leerzame en uiterst interessante
middag waar een volle zaal geboeid
naar luisterde! De volgende bijeen-
komst is op 16 maart. Graag tot ziens!

Weekendrecepten
Varkensvlees met abrikozen

Met licht gebakken en daarna zacht gestoofde reepjes mager varkens-
vlees maakt u samen met een blikje abrikozen op siroop en een groene
paprika een gerecht dat niet alleen 'anders dan anders' is, doch ook erg
goed smaakt. U kunt er droog gekookte rijst bij geven.
Reken voor 4 personen op 400 gram magere varkenslapjes, 100 gram
gekookte ham (dikke plak), l a 2 groene paprika's, '/2 blik abrikozen op
lichte siroop, l ui, milde kcrriepocder, bloem, bouillontablet en zoete
Indonesische sojasaus (Kctjap benteng manis).
U maakt het vlees droog met keukenpapier en snijdt het vlees en de ham
in smalle reepjes of in blokjes. Laat de abrikozen uitlekken. Vang het
vocht op. Snijd de vruchten net als het vlees in smalle reepjes of in
blokjes. Verwijder de stcelaanzctten, zaad en zaadlijstcn van de
paprika's en snipper het uitje ragfijn. Verhit in een koekepan met hoge
opstaande rand (of in een wok of wadjan) 50 gram boter. Wacht tot het
schuim op de boter voor een groot deel is weggetrokken. Fruit de ui er
zolang in tot het glazig ziet. Voeg het vlees toe en laat alles, onder voort-
durend roeren en omscheppen zolang bakken tot het een bruine kleur
heeft gekregen. Strooi er wat zout, peper en l !/2 theelepel milde kerric-
pocdcr (kerrie Djawa) door. Schep alles goed om en voeg dan de
paprika's toe. Strooi er door een zcefjc l ]/2 ectlepcl bloem over. Schep
alles goed om en schenk er 2!/2 deciliter bouillon en l deciliter vocht uit
het blikje met abrikozen bij. Roer alles nogmaals goed om en breng het
aan de kook. Temper de warmtebron en laat alles gedurende 10 minuten
zachtjes sudderen. Voeg er l a 2 eetlcpcls kctjap, de ham en de abrikozen
aan toe. Schep alles even om en dien het gerecht op zodra de ham en de
abrikozen door en door warm zijn geworden.

Tip: Wanneer u er een bijzonder pittig gerecht van wenst te maken roer
dan tegelijk met de paprika's l of meer theelcpels sambal oclck door het
gerecht.

Bereidingstijd: 45 minuten - Energie per portie: ca. 1400 kJ (335 kcal).

Danablu salade dressing

Bereidingswijze:
Van de Scandinavische landen is Denemarken het kleinst, maar als kaas-
land verreweg het belangrijkste. Men produceert er vele soorten kaas,
waaronder enkele mooie blauwgeadcrdc kazen, gemaakt van koemelk,
zoals: Castcllo, een zeer milde blauwadcrkaas, met een zacht en romig
zuivel. Lekker op uw kaasplatcau in combinatie met Brie en zachte gci-
tekaas. Danablu is de internationaal meest bekende blauwadcrkaas van
koemelk. Het levendig dooraderde zuivel is enigszins kruimclig maar
kan goed gesneden worden. Het is een v r i j pitt ige kaas. De Deen drinkt
er graag een glaasje 'akvavit ' bij.

Danablu salade dressing: 100 gram Danablu, 4 ectlepels zure room, l
cetlcpcl wijnazijn, 2 eetlcpcls mayonaise, zout en peper

De kaas met een vork fijnprakken en vermengen met de overige ingre-
diënten. Deze saus is goed te combineren met: bladsalades, spcrcicbo-
nensalade, cicrsaladc en wortclsaladc.

De huidige staatssecretaris van finan-
ciën, de heer Vermeend, is eigenlijk
het slachtoffer geworden van zijn ei-
gen succes. De spaarloon- en winst-
delingsregcling, die hij zelf als ka-
merlid - samen met zijn toenmalige
collega Vreugdenhil - had gemaakt,
slaat zodanig aan dat het de schatkist
te veel gaat kosten. Daarom moet er
voor 400 miljoen per jaar op worden
bezuinigd. De staatssecretaris heeft
nu bedacht dat er voor de werknemer
niets moet veranderen. Alle voorde-
len die aan de regelingen zijn verbon-
den blijven gehandhaafd. Maar de
werkgever moet vanaf l januari 1995
10 % over het spaarloon gaan betalen,
terwijl het hem in 1994 niets kostte!
Die 10 % is dan overigens wel weer
aftrekbaar, zodat het de werkgever
uiteindelijk minder zal kosten en zo
blijft de regeling voor hem toch nog
aantrekkelijk. Over het normale loon
moet namelijk meestal meer dan 20 %
aan werkgeverspremies worden be-
taald. En daarmee vergeleken valt die
10 % dus nog wel mee. Bovendien is

er voor de werkgever nog een extraat-
je. Over winstuitkeringen moest hij
een heffing van 35 % betalen, maar
met ingang van l januari 1995 is deze
heffing flink verlaagd, namelijk naar
20 %. Voor werkgevers in de markt-
sector is het dus aantrekkelijker ge-
worden om over te stappen van een
spaarloon- op een winstdelingsrcgc-
ling. En nu maar hopen dat er binnen-
kort niet weer door de wetgever in
wordt gesnoeid.
Nu ik het toch over werkgevers heb:
als u in een auto van de zaak rijdt,
heeft u te maken met de bijtelling
voor die auto. U moet maar liefst 20
% Cn soms zelfs 24 % van de catalo-
guswaardc van de auto van de zaak bij
uw inkomen tellen. Om deze bijtel-
ling zo laag mogelijk te houden, is het
handig om eerst een zo 'kaal' moge-
lijke auto te kopen en pas later even-
tuele accessoires aan te brengen. Dat
drukt de cataloguswaarde die als basis
dient voorde bijtelling.

mr. drs. B.H.J. de Rcgt FB.

Regionale fietstocht blijft
doorgaan
In december van het vorig jaar
heeft vooleybalvereniging Tornax
bekend gemaakt te stoppen met het
organiseren van de regionale fiets-
tochten. Dit bericht werd door veel
fietsliefhebbers met spijt gelezen.

De regionale fietstocht kende jaarlijks
honderden deelnemers, die van de
mooie routes door de Achterhoek op
hun tweewiclcr genoten. 'Zo'n goed-
bezocht evenement mag eigenlijk niet
verloren gaan en daarom hebben wij
besloten de organisatie van de fiets-
tochten over te nemen', zeggen Fons
Ernst, Jan Brunckrccft en Martin Bui-
tink. Zij zijn van mening dat zij als
vutters genoeg tijd over hebben om
zich hiervoor in te spannen. Tornax
besteedde de opbrengst van de tocht
voor haar eigen verenigingskas.
Ernst, Brunckrccft en Bui t ink hebben
gezamenlijk besloten de opbrengst
een andere bestemming te geven, na-
melijk de plaatselijke VVV. 'Uiter-
aard hebben wij zowel de VVV als
Tornax over onze plannen ingelicht
en hen om een mening gevraagd. Tor-

nax was bijzonder blij dat de regiona-
le fietstochten worden voortgezet en
de VVV was zeer ingenomen met het
plan en beloofde zo mogelijk een hel-
pende hand te bieden'. De regionale
fictsdag is voortgekomen uit de
avondfictsvierdaagsc waarmee jaren
geleden werd gestart. Dit evenement
werd georganiseerd door Tornax en
Sursum Corda. De regionale fictsdag
heeft de laatste vier jaar plaatsgcvo-
nen en is ui tslui tend door Tornax
georganiseerd. 'Liefhebbers kunnen
alvast in de agenda noteren dat de vol-
gende regionale fictsdag plaatsvindt
op 28 mei. In Ruurlo wordt gestart bij
De Keizerskroon, om precies te zijn
bij 't Schictkroontjc. Wij moeten nog
even bekijken hoc wc er financieel
voor komen te staan'. Er worden na
afloop van de tocht geen medailles ter
herinnering uitgereikt. Daarvoor in de
plaats wordt de deelnemers een gratis
consumptie aangeboden. Deelnemers
kunnen een keuze maken uit twee af-
standen, namelijk 45 en 60 kilometer.
Bij de start krijgt iedereen een route-
beschrijving mee.



Met kwaliteitsdrukwerk van de
gecertificeerde drukker uit Vorden

bent u beslist de winnaar

DRUKKERIJ
WEEVERS
NEUWTTAD «O - POTOUS a - 72M AA VONDM
TELEFOON M7U-1O10 - TELEFAX OB7U-10W

CONTACT
het èch te plaa tselijke

weekblad

VOOR AL UW

STAL-
REPARATIES

LAS- en
CONSTRUCTIE-

WERK

BORGONJEN
Vosheuvelweg 6
7261 PD Ruurlo

Tel. 05735-2761

Stem CDA bij

de Provinciale

Staten-

verkiezingen

op 8 maart

UITNODIGING
voor de voorjaarsbijeenkomst

van de werkgroep
Tuinkeuringen Vorden

De avond zal worden gehouden op maandag 6
maart a.s. in het Dorpscentrum te Vorden.
Aanvang 20.00 uur.

Het programma zal verzorgd worden door dhr.
Winterman van de Asef.

ONDERWERP:

Bemesting en in conditie houden
van de tuingrond

Tevens is opgave mogelijk voor de snoeicursus.

Toegang gratis.

Alle belangstellenden van harte welkom.

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Au,o3,asserv,ce MgHegj
Leenauto gratis etc. .^g^JgT^^yM

r~i
Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
w 05750-22816

Wij gaan verhuizen
naar de Revelhorst Dfll/AP
(bij Nieuwe Spittaal). D U l H U

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

WIMBCfSMAN
l N S T A L L A -gggg B E D R l J F

de faUwóMt ~ öfiectottet
in varkens - en pluimveestallen

Voor storingen zijn wij 24 - uur bereikbaar

Ook in het weekend

Tel. 05752-2627

Uw^0 ^fiewerk is onze •

burg. Galleestr. 67

Vorden

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister Steam h een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zèif meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Tonny JurrJëns
,<^ AUTOSCHADE

^HEQSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

nicHTine
DORP/CEflTRU

Raadhuisstraat 6
Tel. 05752-2722

Kindertheater
brengt

"Vechten tegen de wind'
op woensdag 1 maart 14.00 uur

entree f 3,50
voorverkoopt 3,00

in het 'Dorpscentrum' te Vorden

De vergaderplaats bij uitstek voor Vorden e.o.

AUDIO- VIDEO-APPARATUUR,
OVERHEAD PROJECTOR- EN FLIPOVER

2 bos bloemen, chrysanten, tulpen, anjers, etc. etc
voor 8,95

2 Begonia s
10,-

2 Azalea's 10,

2 BOS

Narcissen
6,95

In verband met de inzamelingsakties

Watersnood' is het even rustig

geweest omtrent de aktie 'Samen

sterk voor de Dorpskerk'.

De bedoeling is om in de week van

6-10 maart te starten met de grote

inzamelingsaktie, huis-aan-huis

wordt een folder verspreid.

Volgende week meer hierover in

weekblad Contact.

Dat het een iedere Vordenaar

aangaat dat spreekt voor zichzelf,

want de Dorpskerk heeft toch een

bepalend beeld in ons dorp.

Daarom deze gezamenlijke aktie.

Diverse acties heeft het comité al in petto
o.a.

• HUIS-AAN-HUIS ACTIE

• SPONSORLOOP 5 MEI

• SPORTDAG/
HELICOPTERVLUCHTEN
2ePINKSTERDAG

VERKOOP VAN KERK-LEI EN

KAARSENVERKOOP

GROTE VEILING

SUPERLOTERIJ1996 MET
SUPERPRIJZEN

MUZIEKCONCERTEN

WAT ER VERDER NOG KOMT

Heeft u suggesties of ideeën, of wilt u
helpen bij het welslagen van
bovenstaande acties, neem dan contact
op met het comité.

,tV



KARNAVAL 1995 BIJ SUPER

WILBERT EN

*&*-J*

Knip deze foto uit en lever hem in, en u ontvangt hiervoor een

"Vordense Deurdreajersbol" (rozynenboi 4400 gram)
van f 2,99 voor maar 5/?7 C6nt

Extra activiteiten bij Super Wilbert en Yvonne Grotenhuys tijdens de karnavalsweek:

- Donderdag 24 februari • Rad van Avontuur, iedere klant kan meedoen.
• Uitdelen van kleurplaten voor de kinderen.

- Vrijdag 25 februari Foto inleveren van Contact, en u ontvangt een lekkere
rozijnenbol van 2,99 voor 99 cent.
Rad van Avontuur.
Kleurplaat voor de kinderen.

- Zaterdag 26 februari • ledereen kan zich laten schminken tussen 10.00 en
13.00 uur.

• Vanaf 11.00 uur is er een muzikale opluistering.
• Foto inleveren van Contact, en u ontvangt een lekkere

rozijnenbol van 2,99 voor 99 cent.
• Kinderen kunnen de kleurplaat inleveren, en ontvangen

een leuke attentie. 4t

LET OP DE SPECIALE KARNAVALSFOLDER DIE DEZE WEEK BIJ U IN DE BUS VALT.
Allemaal prettige karnavalsdagen gewenst.
•iMHM^HMM^MMMBMMMHM^M^MMHIMM^^HMMMMMMBMM^HMMM

Maak het
uzelf makkelijk

met Rabo
Telebankieren.

Vraag het gratis demonstratiepakket aan.

Uw bankzaken lekker rustig thuis rege- met Rabo Telebankieren? Vul dan onderstaande

len op het moment dat het u het beste uitkomt. bon in en u heeft binnen een week een demon-

Dat kan met Telebankieren van de Rabobank. stratiepakket in huis.

Op uw eigen PC ziet u wanneer u maar Naam:

Straat:
wilt uw meest actuele saldo. En hebt u steeds

een duidelijk overzicht van uw financiën.
Postcode:

Plaatsnaam:

Betalingen doet u nooit meer te vroeg Telefoonnummer overdag:

Opsturen naar of inleveren bij
ofte laat. Wilt u gratis kennismaken de Rabobank in uw woonplaats. Rabobank

C1T1ÏCO
Electro

Vorden bv
Dorpsstraat 8
7251 BB Vorden

Tel.: 05752 - 1000
Fax: 05752 - 3917

Officieel Bang & Olufsen Dealer

*HAL l»
FEBRUARI

CARNAVALSBAL MET

4 DISCOTHEKEN ONDER EEN DAK!
Iedere zaterdag discovervoer voor meer infatel. 08343-I232

"De Plaggenstekkers"

CARNAVALSAVOND;
zaterdag 25 februari

AANVANG: 20.30 UUR

m.m.v. muziekgroep

Heydra
LOCATIE: De Boggelaar - Warnsveld

De avond is m handen van
prins Gerard en prinses Diana.

Hotel Café Restaurant
"Meilink" Bar chem

BORCULOSEWEG 4 - TEL. 05734-1202

Salade
van div. soorten ham

Varkenshaas
met pruimen gevuld

Bananenmousse

f 29,50

Gaarne
reserveren

Problemen met
belastingaangiftes?

Voorkom
teleurstellingen!

Administratie- en Belastingadvieskantoor

Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden, tel. 05752-1455
Markt 25, 7101 DA Winterswijk, tel. 05430-19067

Eigenaar H.H. Wanders, belastingconsulent,
Ottenkampweg 16,7256 BG Keijenborg,

tel. 05753-3274

Voor het deskundig en toch betaalbaar invullen van al
uw aangiften.

Tevens het adres voor een totaalpakket administratieve
dienstverlening:

* verzorging financiële administratie midden-
en kleinbedrijf

* loonadministratie
* jaarstukken en tussentijdse rapportage
* verzorging alle belastingzaken
* deskundige adviezen
* bedrijfsbegeleiding

Speciaal voor het invullen van Uw belastingaangiften
houden wij extra zittingsavonden op woensdag 1,8,15,
22 en 29 maart van 17.30-19.30 uur.
Gaarne op telefonische afspraak.

Lid. Ned. College voor Belastingadviseurs,
aangesloten bij Federatie Adviserende Beroepen.

Kranenburgs Karnaval
(tent Ratti-complex)

25 februari 20.00 uur

Karnavalsbal
m.m.v. de Players (onthulling prins)

26 februari 14.00 uur

Kindertheater
en gezellig karnaval met

Kas Bendjen
(gratis entree)

Fa. Stapelbroek & Jansen

Constructie- en serielaswerk
prefab wapening - stalen mallen

Ons bedrijf is doende het management te verbreden. Daarom
zoeken wij kontakt met een MTS'er werktuigbouwkunde op
onze constructie-afdeling voor de functie van:

CALCULATOR/-
WERKVOORBEREIDER M/V
Funktieomschrijving:
* bijhouden van PC bestanden
-k maken van voor- en nacalculatie met behulp van een PC
* telefonisch kontakt met opdrachtgevers

Vereisten:
•k MTS-opleiding werktuigbouwkunde
* leeftijd tussen 20 en 25 jaar
•* goede kontaktuele eigenschappen
* zelfstandig en accuraat kunnen werken
* in het bezit van een type-diploma
* zij die ervaring hebben in het werken met een PC

genieten de voorkeur

Wij kunnen bieden:
* een leerzame en interessante fulltime job
ir een salaris overeenkomstig de zwaarte van de funktie
* goede secundaire arbeidsvoorwaarden
* een prima werksfeer in een modern en snelgroeiend bedrijf

Schriftelijke sollicitaties te richten aan ons bedrijf.
Voor meer informatie over deze funktie kunt u kontakt
opnemen met de heer T. Stapelbroek.

Stapelbroek en Jansen B.V.
Molenenk4,7255 AX HENGELO (Gld.) Tel. 05753-1815

ch Albert Heijn

Met onze Top l O aanbiedingen:

Frans Stokbrood vers van Bake-off
400 gram van 2,24

AH Patates Frites
l kilo van l ,99

Chico Salustiana's
2,5 kilo van 5,99

Sucadelappen
l kilo van 22,98

Remia Fritesaus
0,6 liter van 2,19 _

AH Huzarensalade
l kilo van 3,89

Nutricia Chocomel
liter van 2,69

AH Keukenrollen
2 stuks van 2,39

AH Pinda's gezouten - ongezouten
250 gram van 1,89

Selection Clemence rood en wit
0,75 liter van 4,55

179

-l,"
_3,99
12,98
_1,69
_2,89
_1,99
_1,79

1,39
3,33

Albert Heijn
Hengelo (G)
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo.
Het is leuk, gratis te sparen
voor een dagje „Efteling".
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Senioren rijtest
Ook dit jaar organiseert de SWOV in
samenwerking met de Ouderenbon-
den en de afdeling V VN rijvaardig-
heidsritten en wel op 22 maart. Voor
personen van 55 jaar en ouder, die
reeds lang in het bezit zijn van een rij-
bewijs is het van het grootste belang
de rijvaardigheid en de theoretische
kennis eens op te frissen.
Er sluipen op den duur toch fouten in
de rijstijl en de voortdurende verande-
ring of aanvulling van de verkeersre-
gels worden vaak niet voldoende ge-
kend of toegepast. Deelname aan de
test bevordert dus uw veiligheid,
maar ook die van een ander. Om mis-
verstanden te voorkomen: de test is
zeker geen herexamen en vrees de
rijstijl drastisch te moeten veranderen
is ongegrond.

De gang van zaken
Men rijdt in de eigen auto met een
plaatselijke instrukteur, die voorde rit
een korte uitleg geeft van de verkeers-
wijzigingen. 's Avonds komt in het
Dorpscentrum de theorie aan bod
d.m.v. dia's. Na afloop ontvangt men
een scorelijst, persoonlijke adviezen
en een diploma.
Voor informatie en aanmelding kan
men zich wenden tot de Stichting
Welzijn Ouderen, Raadhuisstraat 6,
tel. (05752) 3405.

Huilende wolven bij
T.A.O.
De bezoekers die het afgelopen week-
end (vrijdag- en zaterdagavond) de
toneeluitvoering van het gezelschap
T.A.O. bijwoonden waanden zich in
de Wildenborchse Kapel echt ver van
de wereld. Een toneel dat omgetoverd
was tot een blokhut met daarbij een
gierende storm en huilende wolven.
Je zult nergens van afweten en 's a-
vonds een ommetje maken langs de
Kapel en dan het gehuil van deze wol-
ven, je schrikt te toch te barsten! Het
stuk dat T.A.O bracht heette 'Ai l i ,
wolven om de duivclskloof', geschre-
ven door Arie van der Lugt. De won-
derdokter Jampe Bergson, leefde ge-
heel afgezonderd in een blokhut nabij
de Duivelskloof, een heel gevaarlijk
punt. De schaarse bevolking raad-
pleegde hem wel voor allerlei kwaal-
tjes en verwondingen. Op een dag
werd er een gewonde jongeman bin-
nen gedragen. Hiermee begint dan het
drama met allerlei verwikkelingen
van oude liefdes en weggckaapte
meisjes. Veel haatgevoelens en heuse
moordaanslagen moeten overwonnen
worden, alvorens het allemaal toch
nog goed komt. T.A.O. bracht beide
avonden goed spel. Tekstvast en een
goede rolbezetting, al jarenlang het
'handelsmerk' van dit Wildenborchse
toneelgezelschap. Regisseuse Frieda
te Lindert kan dan ook met haar team
op twee geslaagde avonden terugzien.
De medespelenden waren: Reinier
Klein Brinke; Erica Kornegoor; An-
nemiek Bouwman; Appie Klein Brin-
ke; Frits Pladdet; Martijn Reuve-
kamp; Harrie Dinkelman; Gerda We-
zinkhof; Paul te Lindert; Jurry Klein
Brinke. Geluid: Erik Lebbink. Grime
Willemien Flierman. Soufflage Janny
Sligman. Decor en kleding was door
T.A.O. zelfverzorgd. De welverdien-
de bloemen werden na afloop aange-
boden door Reind Mennink.

ORD
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BOUWAANVRAGEN
Op 14 februari 1995 zijn de volgende
bouwaanvragen ingediend:
— de heer G.H.E. Greven, voor het

bouwen van een schuur op het per-
ceel het Stroo l O te Vorden;

— SNS Bank Nederland/Vordcn, voor
het bouwen van een carport op het
perceel Dccanijeweg 3 te Vorden;

— de heer H.J.B. Winkeler, voor het
verbouwen van een woning op het
perceel Hoetinkhof 277 te Vorden.

De aanvragen kunt u ter secretarie,
sektor Grondgebied (koetshuis) in-
zien.

'DOCUMENTEN
* Bij het aanvragen van een paspoort

of een Europese identiteitskaart
moet u het oude paspoort of toe-
ristenkaart meebrengen. Als de
aanvrager staat bijgeschreven in
een reisdocument van één of beide
ouders, dan moet het reisdocument
waarin men staat bijgeschreven
worden meegebracht.

* Bij de aanvraag moet men 2 pas-
foto's inleveren. De foto's (niet
ouder dan l jaar) mogen niet klei-
ner zijn dan 3x4 cm.

* Bijschrijven van kinderen kan
alleen in een paspoort; indien er
geen sprake is van voogdij, moet
door de andere ouder een schrifte-
lijke verklaring van geen be-
zwaar worden afgegeven.

JE HARD RIJDEND.
KOSÏJEVEEL ('O)

ERGUNNINGENf
Op 7 februari 1995 hebben burge-
meester en wethouders vergunning
verleend aan:
— de heer J.D. Brouwer, voor het ver-

bouwen van een woning op het
perceel Nicuwstad 23 te Vorden;

— de heer A. Becftink, voor het ver-
anderen van een woning op het
perceel Joostinkweg 12 te Vorden;

— mevrouw B.W. Velhorst-Voskamp,
voor het bouwen van een dieren-
pension op het perceel Galgen-
goorweg 3 te Vorden.

— de heer G. Weenk, voor het vellen
van l den op het perceel Hoetink-
hof 265 te Vorden;

— de gemeenten Vorden, voor het
vellen van 10 prunussen op het
perceel tussen het Vaarwerk en het
Jebbink te Vorden;

— de heer G. van Zeeburg, voor het
vellen van l linde op het perceel
Wilmerinkweg te Vorden;

GEMEENTE
VORDEN
Wet milieubeheer

openbare kennisgeving melding
(art. 8.41, lid 1)

In het gemeentehuis van Vorden, sektor grondge-
bied, buro milieu, op werkdagen van 09.00 tot 12.00
uur en op woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur en in
het Dorpscentrum te Vorden op de maandagen van
18.00 tot 21.00 uur
ligt van 24 februari 1995 tot en met 23 maart 1995 ter
inzage een:

melding op basis van een algemene maatregel van
bestuur (artikel 8.41, lid 1) voor het van toepassing
worden van het Besluit woon- of kantoorgebouwen
Wet Milieubeheer, op:

1. de openbare basisschool 'de Dorpsschool', Kerk-
straat 17, 7251 BC Vorden op een reeds opgerich-
te inrichting op het perceel Kerkstraat 17 te Vor-
den;

2. Huize Kranenburg, Ruurloseweg 99, 7251 LD Vor-
den op een reeds opgerichte inrichting op het per-
ceel Ruurloseweg 99 te Vorden;

3. de Rabobank Vorden, Zutphenseweg 26, 7251
DK Vorden op een uitbreiding van een inrichting
op het perceel Zutphenseweg 26 te Vorden.

— de heer G.J. van Zeeburg, voor het
vellen van l beuk op het perceel
het Jebbink 9d te Vorden;

— de heer Z. Knoef, voor het vellen
van l berk op het perceel Lindcse-
weg 31 te Vorden.

Op 14 februari 1995 hebben burge-
meester en wethouders vergunning
verleend aan:
— de heer M.J.J.T. Sueters voor het

bouwen van een dubbele woning
met twee garages op het perceel
Kerkweide 29 en 31 te Kranen-
burg;

— de heer H.G. Willemsen, voor het
bouwen van een carport op het per-
ceel de Voornekamp 15 te Vorden;

— de heer A.J.A. Kroesen, voor het
vernieuwen en vergroten van een
garage/berging op het perceel Lin-
deseweg 30 te Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
u de bevoegdheid om binnen zes
weken na bekendmaking van de ver-
gunningen aan rechtverkrijgenden,
daartegen een bezwaarschrift in te
dienen. Wanneer de vergunningen
aan rechtverkrijgenden ziijn verzon-
den kunt u navragen ter secretarie,
sektor Grondgebied, afd. Volkshuis-
vesting en Ruimtelijke Ordening.
Het bezwaarschrift moet zijn onderte-
kend en tenminste bevatten:
— de naam en adres van indiener;
— de dagtekening;
— een omschrijving van het besluit

waartegen het bezwaar is gericht;
— de gronden van het bezwaar;

^CONTACTPERSOON
INZAMELEN OUD

PAPIER
MUZIEKVERENIGING

SURSUMCORDA
In de Afvalwijzer 1995 is de naam
van de contactpersoon voor de inza-
meling van oud papier van de vereni-
ging Sursum Corda, helaas fout ver-
meld.
Contactpersoon is de heer D.M.
Boerstoel, tel. 05752-1567.

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

Burgemeester E.J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

Wethouder D. Mulderije-Meulen-
broek: donderdagmorgen 10.00-
11.00 uur en volgens afspraak.

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

ORNHERTPRIJS1996w
De Coornhertprijs voor sociale vernieuwing is bestemd voor die Nederlander of
die Nedj^andse instelling die zich bijzonder verdienstelijk heeft s^feiakt voor
sociale ^^icuwing/harmonisatie van de samenleving. De prijs be^rat uit:
— een bedrag van ten hoogste f. 100.000,-
— de Coornhertpenning, ontworpen door Menno Meyer
— een oorkonde.

Het bedrag is niet vrij besteedbaar. In een contract komen de Coornhertstichting
en de prijswinnaar overeen dat de gelden zullen worden aangewend voor een
concreet project (eventueel een aantal gelieerde projecten) met de volgende
doelstellingen:
— bevordering van duurzame integratie van alle bevolkingsgroepen, met name

die in achterstandsituaties, in de Nederlandse samenleving;
— bevordering van sociale gelijkwaardigheid voor alle burgers in de geest van

Coornherts opvatting van rechtvaardigheid zoals tot uitdrukking gebracht in
artikel l van de Nederlandse grondwet;

— het gelijkberechtigd gebruik van welzijnsvoorzieningen, in overeenstem-
ming met voornoemd artikel l .

Criteria voor toekenning van de Coornhertprijs
— activiteiten en/of genomen maatregelen moeten toepasbaar zijn op gemeen-

telijk niveau waardoor ook meerdere gemeenten profijt ervan hebben;
— het maatschappelijk belang van de ingediende projecten die met de Coorn-

hertprijs gerealiseerd kunnen worden;
— het voorgestelde project zal worden begeleid op basis van een contract dat

borg staat voor de uitvoering van het project binnen de gestelde marges en
termijnen.

Aanmelding van kandidaten voorde prijs.
Personen of instellingen die denken in aanmerking te komen voor de Coorn-
hertprijs 1996, kunnen contact opnemen met de medewerkers van de sektor
Samenleving, afd. bestuur. Een voordracht moet voor l februari 1996 bij de
secretaris van de beoordelingscommissie, dr. A.A. de Bruin, zijn ingediend.

GEMEENTE VORDEN
POSTBUS 9001

7250 H A VORDEN

NLICHTINGENT.B.V.
DE HONDENBELASTING

BELASTINGJAAR 1995

Ondergetekende

Straat

Postcode en Woonplaats

Verklaart dat hij/zij m.i.v. 199 houder/houdster is

hond(cn) ouder dan 3 maanden.van
Indien honden aanwezig zijn in een kennel geregistreerd bij de Raad van Beheer
op Kynologisch Gebied, hierna het registratienummer en de kennelnaam ver-
melden.

Registratienummer kennelnaam

Indien het een afmelding betreft, verzoeken wij u hierboven het nu nog in uw
bezit zijnde aantal honden op te geven.
Heeft u geen honden meer vult u dan 'geen' in.
Aldus naar waarheid en zonder voorbehoud ingevuld en
ondertekend,

Bi'j ons
in d'n Achterhook
'Zo Toon, heb ze hier vandage de grieze container al laöge ehaald?'.
'Nee, gelukkug neet, dan zaog ut t'r neet zo bes veur mien uut.' Toon
haaln net de container van de wegtoo'k maondagaovundbi'j uwkwam-
me. 'Wat sjouw i'j dan dat ding weer nao huus too, zit i'j um wark velea-
gen of mot t'r nog wat bi'j in?'
'Gin een van beide, d'r mot juus wat uut en da's volle beroerder.'
'Met ut opruumn van wat kökkenkasten had Riek un paar dage trugge
wat rommel op taofcl eleg die'k in de container kon doen. Venaovund
kwam zee d'r achter dat zee un deusken met smokwark, zoas kraaln,
spelden, un armband en nog wat grei kwict is. 't Is wel neet allemaolc
gold wat t'r blinkt maor daor waarn nog un paar dinge bi'j van eur grot-
moeder en daor was ze nogal gek met. Now dech ze da'k met die pröttel
van de taofel ok dat deusken in de container heb edöpt.' 'Da's un aadug
wark umme zo'n ding nao te zuukn, daor hè'j un mooi tiedvedrief an.'
' Jao, dat wöd nog un heel gezuukte maor daor kö'j mooi met helpen.'
Umdat ut onderhand al duuster was ewodn mos de container maor in de
schuure op de kop wodn ezet, daor had e goed lech. Now is un griezen
container meespats neet zo'n stinkding as 'n gruunen maor angezeen
Toon de kattcbak d'r ok al un paar keer bi'j in had egooid kwam d'r toch
nogal wat los wat de loc h in de schuure vepcsten. Ze zekt wel 's da'j in
stront neet mot reurn want dan begint ut te stinken, zo was ut ok met de
inholt van de container. Toon haaln met un grepe de pröttel zo'n betjen
uut mekare maor von nog niks.
Riek kwam onderhand al us kiekn of ut gold en zilver al veur 'n dag
kwam.
'We'j wel zeker', vroog Toon nog maor weer, 'da'j dat deusken bi ' j ut
andere grci op taofel hadn staon. 'k Gleuve nog altied neet da'k um weg
heb egooid. Hc'j alle huuke en gaete op de slaopkamer wel goed nao-
ckekken, daor hè'j die klungels meespats liggen.' 'Dat he'k allemaolc
edaon, maor kom eers maor koffiedrinken, meschien kump e zo nog wel
veur 'n draod tussen de pröttel.'
'k Leepe achter Toon en Riek de kokken in.
'Wi'j hebt nog wat ni'jaorskockn, lust ow die nog of hc'j d'r al zat ehad
sinds Ni'jaor?' 'Oh, die lust micn nog best.'
Riek kreeg un stoel ummc de trommel met koekn boaven uut de kaste te
kriegen, daor stonnen ze goed drcugc en wodn dan neet zachte. 'Guns,
daor stcct ut deusken ok wa'k kwiet wazze.' 'Too, i'j knien, da'j dat ok
neet wisten, laot mien daor un hoop wark veur niks doen.'
'Och, den he'k daor kotsaovunds neer ezet too'w bi'j de Beusink's op
vesite mossen. At ze us in zoln brekken, dan vindt ze ut daor neet zo
gauw, dach ik toen.'
Toon had natuurluk goed de smoor in, hec got de koffie maor gauw deur
ut halsgat en doppen de pröttel weer in de container. 'En a'j nog us weer
wat kwict bunt dan nemp maor un daghuurder umme ow te helpen
zuukn, micn kric ' j daor neet meer an', zei Toon too hee effen later weer
in de kokken kwam.
En daor zölt um de meeste mansluu wel gcliek in geven, bi'j ons in d'n
Achterhook.

H. Leestman

CDA verkiezingskaravaan

Vorden, 19

In het kader van de verkiezings-
campagne voor de provinciale ver-
kiezingen op 8 maart a.s. bracht een
aantal CDA kandidaat statenleden
een bezoek aan de regio.

Vorden werd bezocht door Chris
Voerman,ToosMulleman,AdolfHeer-
sink, Dinie Peters en campagnelcids-
ter herma ten Brinke. De kandidaten
werden in verzorgingshuis 'de Weh-
me' ontvangen. Allereerst werd daar
een kijkje in de keuken genomen bij
de bereiding van de koelvers-maaltij-
den. Deze maaltijden worden bezorgd
in een aantal gemeenten in de regio.
De bereiding van koelvers-maaltijden
is een samenwerkingsprojekt tussen
'de Wehme' en de ZorgGroep Oost-
Nederland.

Hierna werden de kandidaten geïnfor-
meerd over de plannen die bestaan om
te komen tot de bouw van een woon-
zorgcomplex bij 'de Wehme'. De di-
recteur, dhr. v.d. Vuurst, ging uitvoe-
rig in op de redenen die geleid hebben
tot het plan om te komen tot het reali-
seren van een woningcomplex, maar
nog meer op de mogelijkheden die
een woonzorgcomplex ouderen biedt.
Een woonzorg-complex geeft oude-
ren de mogelijkheid lang zelfstandig
te blijven wonen.
Voor velen is alleen al het wonen in
een sociaal veilige omgeving vol-
doende om langer zelfstandig te kun-
nen blijven. Het is de bedoeling dat
een appartement wordt gehuurd,
huursubsidie is mogelijk. Daarnaast
kan men in aanmerking komen voor
alle mogelijke vormen van hulp, van
maaltijdvoorzicning tot hulp bij in en
uit bed gaan. Deze hulp kan al naar
gelang de behoefte worden uitgebraid
en aangepast, op basis van indicatie.

Mevr. Aartsen (CDA), wethouder, gaf
de statenleden enig inzicht in de aan-
tallen ouderen in Vorden. 29% van de
Vordcnse bevolking is 55 jaar en ou-
der; 8'/2% van de bevolk ing 75 jaar en
ouder.

(handtekening)

Vorden is daarmee tweede in de rij
van vergrijzende gemeenten in Gel-
derland. Het aantal specifiek voor ou-
deren geschikte woningen is 15% van
het totaal. Bovendien kent Vorden het
probleem dat in de komende tijd maar
kleine aantallen woningen gebouwd
mag worden; zij wees in dat verband
ook op het volkshuisvestingsplan, dat
in de Raad ter behandeling voorligt.
Een nadrukkelijk beroep deed zij
daarom ook richting dhr. Voerman,
gedeputeerde R.O., om voor dit spe-
ciale projekt wat extra bouwvolume
toegewezen te krijgen. Vorden wil
naast bouwen voor.ouderen toch ook
voor jongeren bouwen.
Dhr. Voerman kon melden dat er ze-
ker mogelijkheden zijn om voor dit
projekt extra bouwvolume te krijgen
uit de zogenaamde 'Knelpuntenpot',
mits er een goed onderbouwd plan
komt. Mevr. Mulleman - op dit mo-
ment woordvoerster van het CDA in
provinciale staten voor het ouderen-
beleid en ouderenzorg - zei dat een
dergelijk initiatief als in Vorden prima
past in het ouderenbeleid zoals dat de
Provincie voor ogen staat. Zij merkte
op dat Vorden hiermee vooraan loopt
in de ontwikkelingen op dit gebied.

De overige aanwezigen - vertegen-
woordigers van de ouderenboden en
de SWOV - maakten van de gelegen-
heid gebruik vragen op de statenleden
af te vuren. Gevraagd werd of er mo-
gelijkheden zijn om het vestigen van
steunpunten in de kleine kernen Wich-
mond en Kranenburg. Mevr. Muile-
man gaf aan dat dan toch aan kernen
van zo'n 1.500 inwoners gedacht
moet worden en gaf het advies de mo-
gelijkheid voor een zorgspreekuur te
onderzoeken.
De conclusie van dit bezoek mag ze-
ker zijn dat er voor de bouw van een
woonzorgcomplexmogelijkhedenlig-
gen in Vorden.

Na het bezoek aan 'de Wehme' ging
de delegatie naar Warnsveld voor het
avondprogramma.



Carnaval in disco
De Woage in Halle
De sympathieke zesmansformatie
Example zal op zaterdag 25 februari
zorgen voor een te gekke carnavalsa-
vond in discotheek De Woage. Verder
zal Klazien uit Zalk die avond naar
Halle komen. Samen met de groep
Alimentation brengt zij in De Woage
een carnavalsnummer ten gehore.
Een reden voor iedereen om op 25 fe-
bruari het carnavalspak aan te trekken
en naar Halle te gaan.

Muzikale avond
Een moment van rust, bezinning en
genieten van mooie muziek. Dat was
de muzikale avond in de Dorpskerk
afgelopen donderdag. Hoewel de op-
komst niet groot was is het toch een
geslaagd initiatief geweest. De solist
Kees van Lenten zong zonder micro-
foon met een groot volume geestelij-
ke liederen en werd begeleid door dhr.
W. Kuipers op het orgel.
Susrsum Corda oogstte veel waarde-
ring voor haar spel, terwijl Ds. J. Gijs-
bcrtsen uit Elburg sprak over het the-
ma 'Daar zit muziek in' . Daar is iets
goeds van te verwachten. Ook van het
Evangelie is iets goeds te verwachten!
Voor alle mensen, ook in Vorden.

Touwtrekvereniging bestaat 35 jaar

Optreden Boh Foi Toch in 'De Boggelaar'

HVG Dorp

Touwtrekvereniging Treklust bestaat 35 jaar. De vereniging is één van de oudste binnen de Nederlandse TouwtrekBond. Eén van
de activiteiten die door de vereniging wordt georganiseerd, is een optreden van de Achterhoekse formatie Boh Foi Toch. Deze be-
kende band speelt muziek in het Achterhoeks dialect met cajun, zydeco en Tex Mex als basis. In het voorprogramma zal Op Drift
het avondpubliek in stemming brengen. Dit gebeuren zal plaatsvinden vrijdag 17 maan in De Boggelaar te Warnsveld. Kaarten
voor dit spektakel zijn te verkrijgen bij De Boggelaar en De Timmerië. De vereniging hoopt met deze avond een goede start te ma-
ken in dit voor hen feestelijke jaar.

Op woensdag 15 februari kwam HVG
Dorp en HVG Linden in vergadering
bijeen in 'de Voorde'. Voor deze ge-
combineerde bijeenkomst was BVM
uit Arnhem uitgenodigd. Dit Buro
Voorlichting Merkartikelen bestaat al
30 jaar en geeft op uitgebreide schaal
voorlichting over het gebruik van een
groot assortiment artikelen. Centraal
daarbij staan voeding en verzorging,
maar ook werd het gebruik van keu-
kenapparatuur niet vergeten. Een en
ander werd toegelicht middels het
vertonen van dia's. Tussendoor wer-
den hapjes en drankjes uitgedeeld,
terwijl er ook enige lueke kwissen
werden gedaan. Een leerzame en ge-
zellige avond.

Bestuurswisseling
Op 14 februari j.l. nam mevrouw P.
Kater- V.d. Hoef afscheid als be-
stuurslid van de Nutsblokfluit- en
Keyboardclub. Sedert 1972 vervulde
zij de functie van secrctarcsee in deze
instelling van het Vordensc Departe-
ment van de vereniging tot 't Nut van
het Algemeen. Ruim 22 jaar lang
heeft zij de jeugdclub van harte bijge-
staan. Onder dankzegging voor de
vele jaren inzet en medewerking werd
dit afscheid onderstreept met de over-
handiging van een cadeaubon en een
bloemenhulde. Het bestuur heeft me-
vrouw Ditzel bereid gevonden de va-
cante functie van secretaresse over te
nemen. Zij werd op de vergadering
dan ook van harte welkom geheten.

Amco en Euronics gaan
activiteiten integreren
De Coöperatieve Handelsvereniging UA
Amco Nederland en de Coöperatieve
Handelscombinatie UA Euronics zetten
hun activiteiten geïntegreerd voort on-
der de nieuwe naam Coöperatieve Han-
delscombinatie United Retail Neder-
land UA (UR). Door deze integratie
groeit de vereniging in de bruin- en wit-
goedbranche uit tot de grootste inkoop-
combinatie van Nederland. Onder Uni-
ted Retail ressorteren nu 300 bedrijven
met bijna 400 winkels.

Voor de naam United Retail is bewust
gekozen, aangezien de vereniging /ich
geen restricties wil opleggen om uit-
sluitend voor de bruin- en witgoed-
branche actief te zijn. De nieuwe han-
delscombinatie heeft besloten met
vier profielen op de markt te gaan ope-
reren: Electro World, Euramco, Eu-
ramco Audio-Videospecialist en De
Witgoedspecialist.
Alle winkels onder de naam Euramco
en Electro World zijn gemengde za-
ken, met uitzondering van de Eu-
ramco Adio-Videospecialist. De wit-
goed-zaken zijn actief onder de naam
De Witgoed Specialist. Om tevens de
verkoop van computer soft- en hard-
ware mogelijk te maken, werkt United

Retail op dit moment aan een vijfde
profiel. De eerste pilot-vestiging in het
nieuwe profiel van Electro World
wordt in maart a.s. in Alkmaar ge-
opend.
Op dit moment vertegenwoordigt Uni-
ted Retail in ons land ca. 14% van de
consumentenomzet in de elektro-
technische detailhandel. Directeurvan
de nieuwe organisatie is M.W. Vloe-
mans. Hij was reeds directeur van Eu-
ronics.
De voortzetting van activiteiten onder
de nieuwenaam United Retail heeft
geen corl^^ienties voor het aantal ar-
beidsplaaWn binnen de organisatie.
Het hoofdkantoor van United Retail
blijft gevestigd in Huizen en telt op dit
moment ca. 25 personeelsleden.
Directeuj^fcemans verwacht door de
integratie^m samenwerking met de
aangesloten bedrijven, nog slagvaardi-
ger te werk te kunnen gaan op de con-
sumentenmarkt. De concurrentieposi-
tie van United Retail is inmiddels aan-
zienlijk verstevigd. In Nederland is het
veruit de grootste inkoopcombinatie
met samenwerkingsverbanden in elf
Europese landen waaronder Enge-
land, Duitsland, Frankrijk en Spanje.
(Zie ook de advertentie)

Roei de Vries landelijk voorzitter Bouw- en H ontbond FNV

'75 jarige afdeling verstaat
de tijdgeest'
De Bouw- en Houtbond FNV had
zaterdagmiddag landelijk voorzit-
ter Roei de Vries naar Vorden afge-
vaardigd om de afdeling Vorden/
Vierakker ter gelegenheid van het
75 jarig bestaan geluk te wensen
met deze mijlpaal.

De Vries schetste in grote lijnen hoc
het de afdeling Vorden in de loop der
jaren is vergaan. Hij bracht onder
meer een aantal fusies ter sprake met
het accent op de laatste: de fusie van
Vorden met Vierakker, in 1994.
'De afdeling heeft daarmee bewezen
de gocic kant op te gaan. Ze verstaan
de 'tijdgeest' goed. Het geeft vertrou-
wen vanuit het bondsbestuur voor de
toekomst', aldus de Vries waarbij hij
de hoop uitsprak dat ook Vorden zal
doorgroeien naar de 250 leden, een
norm dat de bond in de toekomst voor
de afdelingen in zijn algemeenheid
voor ogen heeft. (Thans telt de afde-
ling Vorden/Vierakker 168 leden.)

Roei de Vries greep uiteraard de gele-
genheid aan de aanwezigen in de zaal
te informeren over het reilen en zeilen
van de bond, zowel op nationaal als
internationaal niveau.
'De kol lekt ieve arbeidsovereenkom-
sten in ons land zijn te 'knellend'.
Onze doelstelling is mensen te eman-
cipiercn, dus mondiger worden. En
wat zegt dan de werkgever, de burger
die mondiger wordt kan zijn eigen
zaakjes wel regelen. En dat is nu juist
niet onze bedoeling. Dat schept een

spanningsveld. Wij discussiëren al
vijf jaar met de werkgevers op een
CAO met toegespitste arbeidsvoor-
waarden. Het moet niet zo zijn, zoals
nu maar al te vaak gebeurt dat de wcr-
ncmcr in de bouw in de zomermaan-
den 60 tot 70 uur moet werken, om
vervolgens in de wintermaanden 'er-
ui t ' te gaan en in die periode verplicht
wordt zijn overuren op te maken', al-
dus de Vries.

Hij bepleitte het instand houden van
de VUT. 'De bouwnijverheid is een
zware bedrijfstak. We hechter er aan
dat de leeftijd van 57 jaar in beeld
blijft om uit te treden. Mocht het alle-
maal niet haalbaar zijn, in elk geval
voor de mensen die er nu voorstaan
een gocie overgangsregeling te tref-
fen. De werktijden regeling is ook
volop in discussie. Komen wc er over
al dit soort zaken met de werkgevers
niet uit dan willen wc aktics. Wc wil-
len echter geen toestanden zoals die
onlangs in de vervocrssektor hebben
plaatsgevonden', aldus landelijk
voorzitter Roei de Vries, die vervol-
gens de afdeling Vordcn/Vicrakker
een fraai bord aanbood.

Deze zaterdag werden tevens een aan-
tal jubilarissen van de afdeling Vor-
den/Vierakker vanwege een langdu-
rig lidmaatschap in het zonnetje ge-
zet. Dit waren: H.F.Duistermaat; G.
Haggeman; G.T. Meijer en W. Riet-
man (25 jaart lid); H. Zweverink( 40
jaar) en A.J. Hulstein( 50 jaar lid).

Rondwandeling
Staatsbosbeheer gaat in samenwer-
king met de VVV Vorden op 1 , 8 en
10 maart een rondwandeling houden
op het landgoed 'de Wildcnborch'.
De boswachter zal iets vertellen over
de verdroging, wat er binnenkort aan
gedaan wordt, de geschiedenis en het
verdere beheer van dit schitterende
landgoed.
De rondwandeling zal naar verwach-
ting anderhalf tot twee uur duren. Als
men belangstelling heeft om mee te
gaan, kan men zich aanmelden, uiter-
l i j k tot op de dag voorafgaande aan de
rondwandeling, bij de VVV Vorden.
tel. (05752) 3222. Er dienen minimaal
5 deelnemers te zijn en er kunnen
maximaal 20 personen per wandeling
mee.

Voetbal

Uitslagen 18-2: Vorden Al - Longa
Al 0-1; Zutphania B I - Vorden BI
2-2.
Programma 25-2: Bredevoort BI -
Vorden B l .
26-2: geen programma.

Uitslagen 11-2: Witkampers B I - Rat
ti BI 10-0; Ratti Dl - Reunie D2 2-9;
SVBV El - Ratti El 4-3; Ratti Fl -
Rekken F l 4-1.
Uitslagen 18-2: DZC'68 A2 - Ratt i
Al 4-4; Ratti B l -GS V'63 BI 0-6; de
Hoven Cl - Ratti Cl 3-1; Ratti El -
Rekken El 2-8; Ruurlo Fl - Ratti Fl
2-5.
Programma 25-2: Ratti A l - Brede-
voort A l .

Uitslagen 18-2: Sociï D - Wilh. SSS D
7-1; Sociï B - Davcntria B 4-1.
Programma 26-2: AZC 5 - Sociï 4.

Motorsport
De Vordcnse motorclub 'De Graaf-
schaprijdcrs' organiseerde zondag-
middag een Midwintcrri t (oricntc-
ringsrit). De rit met een lengte van 50
kilometer was uitgezet door Herman
Cortummc en Gerrit te Veldhuis.
Start en finish was bij het Crazy
Stcakhouse. In totaal namen er 42
cquipcs deel. Alvorens de prijswin-
naars door Bert Regel ink bekend wer-
den gemaakt,werden er enkele rond-
jes bingo gespeeld.
De uitslagen van de rit waren als
volgt:
A-Klasse : l W.D.Wisselink, Ruurlo
64 strafpunten; 2 J .Lui ten Hengelo
91:3 J.Have, Gorrcdijk 101 strafpun-
ten.
B-Klasse: l G.Reugebrink^bischede
122 str.; 2 E Kleinrcesini^^Icngclo
191;3G.Lomulder,Westcrbork 197.
C-Klassc: l H.J.ten Velde, Barchem
122 ; 2 J.Slagman.Vordcn 180; 3
M.Maaldcrink/Foldijk 185.
Aanmoedigingsprijs: T.Sc^Élii, Hen-
gelo 369 str.

4fe

V o l l e y b a l
Gezien de stand op de ranglijst (num-
mer twee tegen nummer vijf) en het
feit dat Tornado thuis nog steeds onge-
slagen was, beloofde het een span-
nende wedstrijd te worden. Al snel
bleek dat de dames van Dash/Sorbo
niet alleen Tornado als tegenstander
had, maar ook moest spelen tegen de
randverschijnselen. Een carnavalsor-
kest maakte zoveel kabaal dat zowel
de speelsters, trainers als de scheids-
rechter zich niet meer verstaanbaar
konden maken. Dash/Sorbo had niet
het vermogen om zich te blijven con-
cetreren op het spel en verloor door
veel persoonlijke fouten de eerste
twee sets (15-8, 15-7). Het begin van
de derde set liet een ander beeld zien.
Dash/Sorbo kon uitlopen naar een 10-
2 voorsprong, maar verzuimde deze
voorsprong om te zetten in setwinst
(15-17).

Op zaterdag 18 februari werd in Vor-
den de competitiewedstrijd in de pro-
motieklasse gespeeld tussen Dash en
Harfscn. Dash begon de eerste set
goed; ze kwamen op een 7-3 voor-
sprong. Harfscn nam een timc-out en
knokte zich daarna snel terug tot 8-8,
om vervolgens een 12-8 voorsprong
te nemen. Dash wist nog terug te ko-
men tot l 1 - 1 2 , maar verloor deze set
met 1 5 - 1 1 . Opvallend in deze set was
dat Dash enkele succesvolle combi-
naties speelde. De tweede set ging ge-
l i j k op tot 5-5. De pass ging aan de
kant van Dash minder lopen, waarvan
Harfsen profiteerde. Harfscn kwam
op een 5-12 voorsprong en won deze
set u i t e i n d e l i j k met 15-5. In de derde
set nam Harfsen een 4-0 voorsprong.
Aan de kant van Dash liep de pass nog
steeds niet zoals in het begin van de
eerste set. Harfscn kwam daardoor op
een 5-11 voorsprong. De derde set
werd uiteindelijk door Harfscn ge-
wonnen met 15-9. De volgende wed-
strijd van Dash heren l is op 11 maart
in Hengelo tegen DVO l .

Uitslagen
16 februari: Hl Lettele l-Dash 23-1,
D4B Harfsen 4-Dash 6 0-3, JC Voor-
waarts l-Dash l 1-2.
Vrijdag 17 februari: Hrecr.Dash2-Epse
l 1-2.
18 februari: H3A Overa 2-Dash 3 1-2,

MC2 Voorwaarts l-Dash 2-1, H P
Dash 1-Harfsen l 0-3, DP Dash 2-Ter-
wolde l 3-1, D3A Dash 4-Olympia 2
3-0, D4C Dash 7-Wilp 2 0-3, MA Dash
1-Terwolde l 3-0,JB2 Dash 1-Gorssel
l 1-2.

Programma
In het weekend van 25 februari is er
geen volleybal in Vorden.

Paardesport
Bij de indoordrcssuurwcdstrijd in
Brummen op 19 februari won Lil ian
Cuppcrs de Ie prijs met Horinoco-
flow in de M l -dressuur met 131 pun-
ten. Anita Wolsing werd met Valenti-
na 3e in de B-drcssuur met 126 pun-
ten. Bij de 4-tal wedstrijd in Bathmen
op 18 februari werd Simone Baauw
met Hun ja 4e bij de L l -dressuur en 5c
in het B-springen. Joricn Hcuvclink
werd met Elfriedc 3c in het B-sprin-
gcn. Bij de indoordrcssuurwcdstrijd
voor pony's in Lochcm op 19 februari
behaalde Rin ic Hcuvcl ink met Gorby
de 2c prijs met 128 punten in de LI -
dressuur. Rodie Heuvelink behaalde
de 3c prijs met 122 punten in de
B-drcssuur.

Dammen
In de kantine van camping De Kleine
Stcege heeft het eerste damtcam van
Dostal Wegenbouw het verblijf in de
hoofdklasse zeker gesteld door een
overwinning op hckkesluitcr Oldeho-
ve uit Leeuwarden. Er moet nu nog
een wedstrijd gespeeld worden, op 1 1
maart uit tegen Hi l tcx Amsterdam,
een ploeg met nog kleine kampioens-
kansen. De wedstrijd verliep moei-
zaam. Na een remise van Rotislav
Letsjinski liep Vorden uit door twee
makkelijke overwinningen van Chris
Grevers en Nina Jankovskaja. Op dat
moment was echter al duidel i jk dat
Gcrrit Boom zou verliezen. Ook Ger-
rit Wassink kwam in de verdrukking
en eindigde in een verloren cindspel,
waardoor de stand weer gelijk was.
Tussendoor hadden Henk Hoekman,
Henk Grotenhuis ten Harkcl en Alex
Klein al gelijkwaardige remises laten
aantekenen. Uiteindelijk gaven winst-

partijen van Hendrik van der Zee en
Eddy Budc de doorslag. Dostal staat
nu op de 8c plaats in de kompetitie
met 9 punten uit l O wedstrijden.
H. Hoekman - T. Goedemocd 1-1; H.
Grotenhuis t.H. - S. Badal 1-1; R.
Letsjinski - R. Koot*l-l; H. v.d. Zee -
J. Lemstra 2-0; E. Budé - S. Huitema
2-0; A. Klein - J. Algra 1-1 ; N. Jan-
kovskaja - J. Stenekes 2-0; G. Boom -
H. Offcnga 0-2; C. Grevers - N. van
Tiel 2-0; G. Wassink - F. Ticmcnsma
0-2.

DCH Hengelo - Dostal Wegenbouw
25-11

DCV3-DEZLaren211-5

DCV 6 - DCH Hengelo 4 4-4

Squash

De Dames l speelden dit weckend
hun laatste twee competitiewedstrij-
den. Ze reisden hiervoor naar Gronin-
gen en wonnen zowel van Stadjcrshal
als van Haren met 3-1. Dat was een
bijzonder resultaat omdat ze thuis van
Stadjershal verloren hadden. Heren l
won uit met 3-1 van Rozendaal en He-
ren 2 won beide wedstrijden dit week-
end tegen Hengelo en Zwolle met 3-1
en 4-0. Bovendien startte dit weckend
het Eurcgio Squash Circuit. Aan deze
competit ie doen 14 Nederlandse en 3
Duitse regionale clubs mee. Vorden
schreef hiervoor het tweede dames-
team en derde hcrcntcam in. Met 3
succesvolle teams in de Bonds Com-
petitie en 2 teams in de Euregio Com-
petitie sluit Vorden haar eerste com-
pctiticscizocn sterk af.

Bridge
Uitslagen van
woensdag 15 februari
Groep A: 1. hrn Machiels/v.d. Veen
65.6%; 2. hrn Greidanus/Klooster-
man 56.3%; 3. dms Elfcrink/Meijer
54.9%.
Groep B: 1. mv Gcrichhauscn/mv
Horstink 61.9%; 2. mv Arnold/mv v.
Gastel 60.1%; 3. m v Schigt/hr Schigt
57. l %.

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

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

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

Huiselijkheid troef bij Visser Mode

Verbouwde mannenafdeling
heeft een heel ander aanzien
Het is een drukke en spannende tijd
geweest voor Henco en Tineke El-
brink. Zij besloten in augustus van
het vorig jaar om de mannenafde-
ling van Visser Mode te verbouwen.
Plannen werden gemaakt, opdrach-
ten verstrekt. Uit de puinhopen van
de verbouwing is de nieuwe afde-
ling verrezen. Het resultaat over-
treft de stoutste verwachtingen. 'De
winkel is onherkenbaar en heeft nu
veel meer sfeer.'

Het oude interieur van de mannenaf-
deling voldeed volgens Hcnco El-
brink niet meer aan de eisen van deze
tijd. 'We voelden aan dat er iets moest
veranderen. De mannenafdeling was
in de stijl van de jaren tachtig inge-
richt. Het was strak en zakelijk. Het
interieur was één geheel, recht toe,
recht aan met wat mooie tinten. Het
kwam wat k il over.'
Er werd anderhalf jaar gedacht en
gespeurd voordat de knoop werd
doorgehakt. Uiteindelijk werd beslo-
ten tot een grondige verbouwing. Van
verlichting tot vloerbedekking moest
worden veranderd. Op de vernieuwde
afdeling moest het zakelijke plaats-
maken voor huiselijkheid. 'We heb-
ben met ronde vormen gewerkt, dat
doet heel vriendelijk aan.'
'De afdeling heeft meer sfeer gekre-
gen, omdat er veel licht hout in is ver-
werkt. Dat hebben we gecombineerd
met warme kleuren als jadegrocn. Het
heeft een hele vriendelijke ui ts t ra l ing.
De kleuren die gebruikt zijn, zijn spe-
ciaal voorde winkel aangepast.'
Het nieuwe interieur is niet alleen
mooi, maar ook praktisch. 'We kun-
nen nu heel gemakkelijk veranderen.

De flexibiliteit is veel groter gewor-
den. Om de paar weken kan de afde-
ling een ander aanzien krijgen.' Nu
het werk zo goed als voltooid is, over-
heerst de tevredenheid. 'Het is uitste-
kend geslaagd. We hopen dat de klan-
ten al het nieuwe ook waarderen en
zich snel thuis zullen voelen. Maar
dat zal wel lukken want natuurlijk
blijven Hans en Ellen als vaste mede-
werkers van de mannenafdeling een
vertrouwd beeld voor de klanten.'
De verbouwing maakt duidelijk dat
Visser Mode vertrouwen heeft in de
toekomst. De traditie staat de vernieu-
wing niet in de weg. 'Een groot ge-
deelte van het klantenbestand is heel
trouw, en komen al van oudsher hier.
Visser Mode heeft een duidelijke re-
gio-functie. Uit een straal van zo'n
dertig kilometer uit de omgeving ko-
men de mensen bij ons. Men kan bij
ons de auto gratis voor de deur kwijt
en met de bediening proberen we al-
tijd iets persoonlijks toe te voegen.'
Klanten kunnen niet alleen de nieuwe
inr ich t ing komen bewonderen. Ze
kunnen ook een keuze maken uit de
nieuwe voorjaarscollectie. 'Er is meer
aandacht besteed aan de mode voorde
wat jongere klanten. Wc hebben nieu-
we merken als No one Else, 4 You en
Cioppa ingekocht, waarbij we de an-
dere merken (o.a. Roberto Sarto, Pier-
re Monce, Mclka, etc.) niet vergeten
zijn. Ook de dames-, kinder- en jeans-
afdeling zijn natuurlijk volledig in
voorjaarsstemming en delen mee in
de feestelijke heropening.

De verbouwde mannenafdeling van
Visser Mode wordt op dinsdagmid-
dag 28 februari feestelijk heropend.
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