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QEMEENTEJf ULLETINy ORDEN NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

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

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

rTIE MACHTIGEN IN GEMEENTE VORDEN
GROOTSUCCES

De belastingen zijn in Vorden de laatste jaren gestegen. De gemeenteraad van
Vorden besloot daarom in december dat de burger de mogelijkheid moest krij-
gen om de gemeente te machtigen voor de inning van gemeentelijke belasting-
en. Als beloning daarvoor krijgt zij uitbreiding naar acht maandelijkse betaal-
termijnen. Wie niet machtigt moet binnen drie maanden in twee termijnen beta-
len.
Eind januari vielen de machtigingskaarten bij de burgers in de bus. Nog geen
drie weken later waren er al 1700 retour. Zo heeft de gemeente in drie weken tijd
haar doelstelling van 50% al gehaald. Weliswaar werd op dit resultaat ingezet
maar niet nu al verwacht.
Vorden heeft een gecombineerde belastingaanslag met daarop de afvalstoffen-
heffing, de onroerende-zaakbelastingen, de rioolrechten en de hondenbelasting.
Hierdoor krijgt de burger een duidelijk overzicht over het totaal wat hij aan ge-
meentelijke belastingen kwijt is.

MAAK ONS DORP

NIET BEKAKT

INDE TERMIJN MACHTIGING GEMEENTELIJKE
BELASTINGEN NADERT

Zendt u uw machtigingskaart voor l maart 1994 ingevuld retour aan de ge-
meente. Anders kan uw machtiging niet meer verwerkt worden voor de belas-
tingaanslag 1994. Deze valt eind maart bij u in de bus.

Door de machtiging in te vullen:
— krijgt u de mogelijkheid om de belastingaanslag in acht termijnen te betalen

in plaats van in twee termijnen (meer spreiding!)
— betaalt u vanaf l mei tot en met l december iedere maand 1/8 gedeelte van

het totale aanslagbedrag. Als u niet machtigt betaalt u op 30 april de eerste
helft van de aanslag en op 30 juni de laatste helft (rentewinst!)

— maakt u gebruik van de goedkoopste manier van betalen en loopt u geen kans
dat bijvoorbeeld banken u kosten in rekening brengen omdat u het aantal
gratis betalingen via accept-giro's overschrijdt (minder kosten!)

— weet u zeker dat u de betaling van de laatste termijn niet vergeet en gecon-
fronteerd wordt met vervolgingskosten (kosten besparing!)

Vul daarom de groene kaart vandaag nog in! Ruim 1700 belastingplichtigen
gingen u voor (50%)!

Veel vragen bereiken ons over de hoogte van het aanslag bedrag. Een ieder wil
graag weten waarvoor hij/zij machtigt. Dit is voor iedereen echter verschillend
en hangt van veel faktoren af bijvoorbeeld de gezinssitutatie, de waarde van de
woning of het hebben van een rioolaansluiting. Het eenvoudigst kunt u het to-
taalbedrag bepalen door het vergelijk met vorig jaar te maken. U neemt uw aan-
slagbedrag van vorig jaar en verhoogt dit met de veranderingen van 1994. Om
vervolgens uw maandelijks bedrag te berekenen deelt u dit bedrag door acht
(termijnen).

Afvalstoffenheffing

Rioolrechten
Hondenbelasting
Onroerende-
zaakbelasting

1993 (oud)

f400,— (meerpersoons)
f300,— (éénpersoons)
f136 —
f60,—(l hond)

1994 (nieuw)

f 400,— (meerpers.)
f300,— (éénpers.)
f154,—
f60 —(l hond)
bedrag van vorig jaar ver-
meerderd met 8%

TI E VEEG DIE VAALT

(Uitvoering van het bestemmingsplan en de Algemeen plaatselijke verordening)

Bij het in kaart brengen van mestvaalten in Vorden hebben wij geconstateerd
dat verscheidene van deze mestvaalten zonder voorzieningen in een houtwal of
in de hoek van een bouw- of weiland liggen.

Het verwijderen van mestvaalten is om de volgende redenen noodzakelijk:
— de verzurende werking van mest heeft een negatieve invloed op het milieu;
— een mestvaalt heeft een vuil-aantrekkende werking: anderen zijn gauw ge-

neigd er ander afval bij te gooien.

Om aan deze situatie een einde te maken, starten wij in samenwerking met de
politie en de gemeente Warnsveld binnenkort een opruimaktie. Uitgangspunt
van het beleid is, dat u de mest volgens de voorschriften op het bouwperceel
moet opslaan.

De voorschriften voorde opslag van vaste mest luiden als volgt: 'De opslag van
vaste mest buiten de stal moet geschieden op een mestdichte mestplaat, die is
voorzien van een opstaande rand of een gelijkwaardige voorziening; de stape-
ling moet zodanig geschieden dat uitzakkend vocht niet van de mestplaat kan
vloeien. Dit vocht moet door middel van een gesloten mestdichte riolering wor-
den afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte.'

Het streven van deze aktie is dat de eigenaar de onjuist opgeslagen mest binnen
één maand na het uitrijverbod, dus voor l mei 1994 opgeruimd heeft.Ook wil-
len wij u er op attenderen dat deze 'aktie' niet eenmalig is. Wanneer blijkt dat er
volgend jaar nog steeds van deze mestvaalten bestaan zal opnieuw een aktie
plaatsvinden.

Het is tenslotte in het belang van ons allemaal, om onze gemeente schoon en
gezond te houden. Voor deze aktie hebben wij met ingang van 8 januari 1994 het
grondgebied van de gehele gemeente aangewezen.

i-PASPOORTEN

Er bestaat nog veel misverstand of
men bij het reizen naar het buitenland
wel of geen toeristenkaart nodig
heeft. Als u naar het buitenland gaat
moet u beschikken over een geldig
reisdocument. Dit kan een paspoort
zijn (geldigheidsduur 5 jaar) of een
toeristenkaart (die 2 jaar geldt en
slechts voor een beperkt aantal landen
is). In het buitenland dient het reisdo-
cument al^en soort persoonsbewijs.
U moet ^Bdaar kunnen legitimeren.
Ook bij het opnemen van geld kunt u
zich met een paspoort legitimeren.
Toeristenkaarten accepteert men daar-
voor niet altijd. Een rijbewijs is in het
buitenland^een geldig legitimatiebe-
wijs. ^B

Een nieuw reisdocument kunt u aan-
vragen bij burgerzaken. U moet 2 de-
zelfde zwart/wit foto's, die niet ouder
dan een jaar mogen zijn, meenemen.
Een paspoort kost tot en met 15 jaar
f 65,-, vanaf 16 jaar f 89,-.

Een toeristenkaart kost tot en met 15
jaar f 18,-, 16 jaar en ouder f30,-.
Voor het aanvragen van een pas of
toeristenkaart moet de aanvrager zelf
komen.

Voor het bijschrijven van kinderen tot
16 jaar in een reisdocument is schrif-
telijk toestemming nodig van de ou-
der in wiens reisdocument het kind
niet wordt bijgeschreven. Bijschrij-
ven in beide reisdocumenten is ook
mogelijk. Kosten: f 6,50 per reisdo-
cument.

Minderjarigen die een reisdocument
willen, hebben schriftelijk toestem-
ming nodig van beide ouders. Min-
derjarigen van gescheiden ouders
hebben toestemming nodig van de
voogd. Formulieren voor het geven
van toestemming zijn verkrijgbaar bij
burgerzaken.

Denkt u eraan tijdig een nieuw reisdo-
cument aan te vragen?

Op 10 februari heeft de heer H.J. Par-
dijs een vergunning aangevraagd
voor het veranderen van een varkens-
schuur.

ERGUNNINGEN

In de week van 1 4 tot en met 1 8 fe-
bruari jongstleden hebben burge-
meester en wethouders vergunning
verleend aan:
— mevrouw J.E. Peppelinkhausen-

Oogjes, voor het bouwen van een
aanbouw op het perceel Overweg
2 te Vorden;

— de heer J.F. Geerken, voor het uit-
breiden van een woning aan de
Beatrixlaan 8 te Vorden;

— de heer A. van Eijk, voor het
bouwen van een dierenverblijf aan
de Overweg l te Vorden;

— de heer A.W.P. Sosef, voor het
bouwen van een berging op het
perceel de Stroet l te Vorden.

— Intermed b.v. voor het vellen van
390 m2 houtsingel aan het Leem-
goor te Vorden;

Op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kunt u binnen zes weken
na deze bekendmaking bij burge-
meester en wethouders een bezwaar-
schrift indienen.

K e r k n i e u w s

Zijn alle
godsdiensten
gelijk?
De dienst van zondagavond 27 fe-
bruari in de Dorpskerk heeft als the-
ma: Zijn alle godsdiensten gelijk? Wij
geloven toch allemaal in één God.
Zijn al die verschillende godsdiensten
dan niet één pot nat? Waarom zouden
Christenen die de Bijbel geloven heb
bij het rechte eind hebben en Fatima
en Hassan die volgens de Koran-re-
gels leven niet! Dit thema zal worden
uitgewerkt door dominee K.H. W.
Klaassens.

Muzikaal wordt er meegewerkt door
het Interkerkelijk Gospelkoor Vrie-
zenveen. Het koor is in 1983 onder
leiding van Jan Nijmeijer opgericht.
Hun doelstelling is met zang en mu-
ziek (eigen combo) het Evangelie
over te brengen. Organist in deze
dienst is dhr. Kuypers uit Apeldoorn.

Na afloop is er koffie in de Voorde.
Kom en breng anderen mee. Van harte
uitgenodigd! De organisatie ligt bij de
Evangelisatiecommissie van de Gere-
formeerde en Hervormde kerk.

ELASTINGEN IN VORDEN TE HOOG ? ?

Belasting betalen is nooit fijn en de bedragen zijn altijd te hoog. Dit vinden 15
miljoen Nederlanders en daar bent u geen uitzondering op.

De bedragen voor de gemeentelijke belastingen zijn in de afgelopen jaren flink
toegenomen. De stijgingen deden zich voornamelijk voor bij de afvalstoffen-
heffing en de rioolrechten. Steeds strengere (wettelijke) eisen aan het scheiden
en verwerken van afval en aan het lozen van afvalwater (rioleringsprojekten)
zorgden vooreen flinke toename van de kosten.

Een vergelijking met gemeenten uit de regio laat zien dat de gemeentelijke be-
lastingdruk per inwoner is toegenomen maar dat Vorden duidelijk onder het ge-
middelde zit.

Belastingdruk per inwoner

Plaats Jaar
Vorden
Lochem
Warnsveld
Gorssel
Ruurlo
Hengelo
Zutphen

Gemiddeld

1992
242
320
296
242
302
247
306

279

1993
296
354
350
300
345
277
413

334

1994
312
367
350
328
378
330
408

353

Port betaald
Port payé
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 27 februari 10.00 uur ds. H. Westerink.
Er is zondagsschool en jeugdkerk. Na de dienst
koffiedrinken in de Voorde; 19.00 uur Evangeli-
satiedienst. Ds. K.H.W. Klaassens. Thema: Zijn
alle godsdiensten gelijk?

Geref. Kerk Vorden
Zondag 27 februari 10.00 uur ds. H. J. Zeldenrijk.
Silvolde-Gendringen; 19.00 uur Evang.dienst in
N.H. Kerk.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 26 februari 18.30 uur Eucharistievie-
ring, familieviering met MOV-groep en kinder-
koor.

RK Kerk Vorden
Zondag27 februari 10.00 uur Eucharistieviering,
Gemengdkoor.

Weekend-Wacht-Pastores: 27-28 februari Pas-
tor E. Lammers, Hengelo (Gld.), tel. 05753-
1275.

Huisarts 26-27 februaridr. Haas.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1678. Adres: Christina-
laan 18.

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 26-27 februari D. Stolk, Ruurlo, tel.
05735-2400.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

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

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
11A. tel. 05752-1494. Onderhoudsklachten

en technische zaken ma. t/m vrij. 8.00 tot 9.00
uur. Spreekuur ma. en wo. 11.00-12.00 uur.
Overige zaken op afspraak.

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

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

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje februari mevr. Kamerling, tel.
1940; maart mevr. v.d. Berg, tel. 6875 b.g.g.
1940. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

VVV-kantoor Openingstijden: maandag t/m
donderdag 10.00-12.30 uur; vrijdag 9.30-15.30
uur; zaterdag 10.30-13.30 uur.

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

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

V I K R A K K K R - YVICHMONI)

Hervormde kerk Wlchmond
Zondag 27 februari 10.00 uur ds. G. Griffioen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 26 februari 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 27 februari 10.00 uur Oecumenische
dienst.
Weekend-Wacht-Pastores: 27-28 februari Pas-
tor Lammers, Hengelo (Gld.), tel. 05753-1275.

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.

Verkiezingsuitslag
In verbund met de verkie/ingsuitslag /al Contact dorp
Vorden woensdagavond later worden bc/orgd. Wij /uilen
dan de uitslag van de verkic/ingen bijvoegen.
Ver/oeke niet te bellen. Hm. 21.00 uur /uit U Contact in
de bus hebben.



Programma
D66
voor de
Vordense
gemeente
raads
verkiezingen:

een overzicht
van de
kernpunten

(advertentie)

Het doel van D66 is: radicale democratise-
ring van de samenleving. D66 heeft een groot
vertrouwen in het verantwoordelijkheids-
gevoel van mensen voor de inrichting van
hun eigen leven en van de samenleving.
Daarom moeten mensen zaken zoveel moge-
lijk zelf en dichtbij hun huis kunnen regelen.
Bestuurders moeten onder CONTROLE
staan van de mensen die bestuurd worden.
Zij moeten zicht hebben op en kunnen deel-
nemen aan de besluitvorming. Vanuit deze
opvatting over democratie wil D66 deelne-
men aan het gemeentebestuur van
VORDEN. Democratie is voor D66 een stijl
van samenleven en een manier om de samen-
leving in te richten. Kernpunten in het D66
programma voor Vorden zijn:

Algemeen Bestuur
De mening van de bevolking dient gepeild te
worden door middel van een enquête en boven-
dien is D66 is voorstander van een referendum.
Het instellen van functionele raden om burgers
op hun eigen leefsituatie meer invloed te laten
hebben. Voorbeelden zijn: jcugdraad, sport-
raad, vrouwenraad, bewonerscommissie huur-
woningen e.d. Zo min mogelijk gebruik maken
van externe adviesbureaus. De wijze van
inspreken in de raadscommissie's willen wij
veranderen: meespreken aan de vergadertafel
en deelnemen aan de eerste discussie moet
mogelijk zijn. Informatie moet begrijpelijk
zijn: geen bezuinigingen op dit gemeentelijk
budget. De gemeentelijke pagina in
CONTACT wordt goed gelezen. Wij zijn
ervoor dat de raads- en commissievergaderin-
gen worden uitgezonden door de Vordcnse
Lokale Omroep. Eén of tweemaal per maand
avondopenstelling van de gemeentelijke secre-
tarie burgerzaken.

Werkgelegenheid
Goed uitgerust industrieterrein; passend en

gericht op de ontwikkelingen binnen de
Stedendriehoek. D66 is op voor hand geen
voorstander van nieuw te ontwikkelen indus-
trieterrein binnen de eigen gemeentegrenzen.
D66 richt zich op het gebruik maken van regio-
nale industrieterreinen, (zoals b.v."Dc Kar" bij
Apeldoorn). Kleinschalige nieuwe bedrijven
spreiden over de gemeente. Soepel beleid in het
buitengebied, en ook passend in het landschap.
Behoud en uitbreiding van werkgelegenheid,
rekeninghoudend met milicucn energievraag-
stukken zonder deze te IDEOLOGISEREN.
Toerisme bevorderen, zonder te zware belas-
ting voor de woonomgeving; dus GEEN groot-
schalige campings c.q. parken. Samenwerking
met V.V.V.; tocristenbelasting als doelbclas-
ting gebruiken.

Milieu
Actief milieubeleid; informatie en controle
moet opelkaarzijn afgestemd. Grofvuilnormcn
opnieuw ontwikkelen en verruimen. Actief
beleid Ja - Nee sticker. Handhaving oudpa-
picrsubsidic; onderzoek mogelijke verruiming
ophalen ander gescheiden afval door vereni-
gingen. Onderzoek met betrekking tot de
groene container in het buitengebied, koppe-
ling maken met zelfcompostering en belastin-
gen. Zorgvuldig milieuvriendelijk beheer van
plantsoenen en bermen, zo mogelijk in overleg
met en door aanwoncnden. Energiebeleid
gericht op energiebesparing.

Welzijn
Goede voorlichting met betrekking tot uitke-
ringen en subsiedics en toetsing van gegevens
is belangrijker en goedkoper dan alleen
controle achteraf. Subsidies inventariseren en
herbeoordelen.Vorden dient een vluchte-
lingenbeleid te hebben.

Verkeer
Handhaving van de spoorlijn Winterswijk-

Apcldoorn Voorkoming, zonodig verhinderen,
van het ontstaan van sluiproutes . Binnen alle
bebouwde kommen (meer) snclhcidsbcpcr-
kende maatregelen. Instandhouden en onder-
houden van zandpaden. Beleid gericht op meer
fietspaden b.v. tussen Wichmond en SOCII-
sportcomplcx. Bescherming van fietsers en
voetgangers in b.v. de Dorpsstraat in Vorden
door middel van een parkeerverbod buiten de
parkeerhavens.

Financiën
Privatisering van sporthallen, complexen,
onderhoud etc. Herzien bcstedingcnbcleid,
meerdere offertes voor een levering, werk.
Onroerende zaak belasting in de toekomst
bewaken; 1995 hertaxatie voor alle belastingen
zowel landelijk als plaatselijk, mag geen ver-
borgen verhoging zijn, omdat de onroerende
goederen stevig in waarde zijn gestegen. D66
is er voor dat het zelfde bedrag aan inkomsten
binnen komt als VOOR de hcrtaxatic. (cxcl. de
3 % maatregel van 1993).Kritisch bezien van
b.v. het budget relatiegeschenken. Deze nieuwe
post in de begroting (ad. f.20.000,-!) staat in
schril contrast tot de voorgenomen afschaffing
van vcrkecrsdiploma's voor de basisscholen
(opbrengst f. 300,-). De gemeente moet ophou-
den de rekening van onnodige investeringen bij
de burger te leggen.

Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting
Met betrekking tot het industrieterrein verwij-
zen wij naar het hoofdstukje werkgelegenheid.
D66 is voor woningbouw gericht op multi-
funktionele bouw voor jongeren en ouderen. Er
moet rekening worden gehouden met de ouder-
wordende mens en de wens zolang mogelijk
zelfstandig te funktioncrcn. Woningbouw,
zowel sociale als particuliere; een beleid gericht
op de jongeren binnen de eigen bevolking. Een
eerlijk en begrijpelijk toekenningsbcleid van
woningen en bouwkavels.

Gepaneerde
SCHNITZELS

1,50PER STUK

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst i K,IO 7,95
Grove verse worst 1 k,i0 9,95
Slavinken per stuk 1,00

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt
3 pond voor één tlGDlJG

Rundergehakt 1 kiio 12,50
Speklapjes 1 K,IO 7,45

MARKTAANBIEDING UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

HACHEE
KANT-EN-KLAAR

500 gram 7,45

SPECIALITEITEN

Spareribs
500 gram

4,25

Gebraden Gehakt
100 gram 0,98

Bij aankoop van 200 gram
SNIJWORST DINOSAURUS

GRATIS.

BIEFSTUKWEEKEND

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram 2,OO

MESSCHERP - GELDIG DO-VRIJ-ZAT

Magere
Hamlapjes
500 gram 4,95

Hachee-
vlees

500 gram 6,95

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

Kandidatenlijsten voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Vorden op 2 maart 1994.

Ap|H'l« DA)

INSTRUCTIE ELECTRONISCH STEMMEN
Aartsen geb.
den Harder,

M. (Ria)
Vonten

Boers,
A.H. (Ab)

van Voskuilen,
A.C. (Arie)

Bouwmeister,
J.D. (Jo)

Kegelink,
J.W. (Wim)

Tolkamp,
G.J.G. (Trudy)

Kettelerü,
H.H. (Hanie)

Klein
Lenderink,

J. (Jan)

Wichers,
W.C. (Wim)

Bink geb.
Noorland,

A.(Alic)

Voerman,
mr. F. (Fokke)

Hartelman,
drs. A.J.A.

(Bart)
Vorden

Kruisselbrink
geb. Debbink,

J.B. (Annie)

Schuerink,
G. (Gerrit)

Vaags geb.
Oltvoort,

M.E. (Marietje)

Tolkamp,
G.W.J. (Gerard)

van der Linden,
H.C.J. (Hans)

Klein Ikkink,
C.A. (Chris)

Voerman,
G.C. (Chris)

Rogmans,
mr. B.G.P.

(Ben)

Vliek,
W. (Willem)

Brandenburg,
E. (Bert)

Pelgrum,
J.M. (Rinus)

Rietman,
G.J. (Hank)

Mulderye geb.
Meulen broek,

D.J. (Dorien)

van der Wal,
E.J. (Evert)

Vonten^

Borgman,
E.J.R. (Jan)

Waarle,
A.W.J. (Bertus)

Vorden

Klein Lebbink
geb. Vruggink,

H. (Miny)
Wichmond

Pelgrum,
ing. G.J. (Han)

Seesing,
drs. G.T.M.

(Gerard)
Vonten

Koster,
A.G.M. (August)

te Velthuis,
G. (Gerrit)

Pardijs,
H.J. (Johan)

Voortman,
W.M. (Willem)

Hoogland,
P.J.M. (Peter)

Horsting
geb. Spee,
H.A.(Henny)

Sikkens,
A.R. (Ab)

van Tilburg,
B.(Ben)

Spiegelenberg
geb. Gysen,
C.B. (Carry)

Docter,
A.H.W. (Willem)

Wallenburg,
D. (Dick)

Krol,
D. (Douwe)

der Schoot
geb. Korsman,

Maryan L.
Vonten

DRUKOPSTEMKNOP

IN PLAATS VAN IN PLAATS VAN

De gemeenteraad
beslist of er

verkeersdrempels
komen of niet
maar eerst

beslist u over
de gemeenteraad.
2 maart gemeenteraadsverkiezingen

KIJK GOED OP UW OPROEPINGSKAART WAAR U MOET STEM-
MEN, OMDAT HET AANTAL STEMDISTRICTEN IS GEWIJZIGD.



Wij zijn dolgelukkig met de ge-
boorte van onze zoon

Torn

Torn is geboren op 17 februari
1994 om 22.13 uur.

Edwin en
Marga Bruinsma-

Eijkelkamp

De Voornekamp 17
7251 VK Vorden
Tel. 05752-3721

Voor de vele blijken van mede-
leven na het overlijden van
onze moeder, oma en opoe

Antonia Garritsen-
Bosch

willen wij U hartelijk bedanken.

Fam. Lebbink
Fam. Banda

Wichmond, februari 1994

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

• TE KOOP: 1-rijige Grimmer
aardappel bunkerrooier, Eu-
ropa-standaard. H. Besselink,
Michelstraat 16, 7021 LV Vels-
wijk.
• Wie heeft er nog zelfge-
maakte schaatsen van: Smid
Eijkelkamp (Medler). Tel. 045-
253996.

• VORDENS TONEEL: 26 fe-
bruari Dorpscentrum 20.00 uur
blijspel 'Eenvoud is ook niet
alles'.
• Gratis populieren tophout.
Tel. 6774.

• Als u toch gehaald en ge-
bracht wordt, kunt u net zo
goed D'66 stemmen. D'66, IJ-
selweg 3, 7233 SJ Vierakker.
Tel. 05750-26991.

• TE HUUR AANGEBODEN
in buitengebied: 1 woonka-
mer-slaapkamer met gebruik
van wc + douche en keuken.
Tel. 05752-2880 of 05754-
1545.

• TE KOOP WEGENS VER-
HUIZING: antieke jachtkast
(Franse); oude trapnaai-
machine; schotel + antenne;
merk Technisatt. (2 jaar oud);
4-deurs eiken hang-legkast
(iets besch.); 2-pers. eiken
bed 140x200; ligbad; wasta-
fel, bided, douche bak (oud
rose); badgeiser en boiler,
120 liter. Tel. 05752-1717.

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

• Een veilige fietsroute naar
Ruurto? Prima, nu nog een
door de Dorpsstraat! D'66.
Voor inlichtingen: M. Bakker,
tel. 05750-26991.

• Alleenstaande man, jonge
vijftig-plusser, contactueel in-
gesteld, zoekt op korte termijn
woonruimte, bij voorkeur
dorp Hengelo, of directe om-
geving. Brieven met referen-
ties te richten aan Wolters
Boekhandel, Kerkstraat 17,
Hengelo Gld. Tel. 05753-1253.

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

• Kringloopbedrijf de Cir-
kel: elke dinsdagmiddag halen
wij uw bruikbaar huisraad op.
Belt u even voor 'n afspraak.
Tel. 05730-56968.

H.H. Kettelerij (Harrie)
ondernemer

• goed overleg met indu-
striële kring, standsorgani-
saties en ondernemersvere-
niging.

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

• behoud en versterking van
de werkgelegenheid.

H. Bouwmeester
en

A.H. Markvoort-Smale

gaan trouwen op woensdag 2 maart
1994 in het gemeentehuis van
Vorden.

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 14.00 uur in de N.H. kerk te
Vorden door ds. Westerink.

Hierbij wordt u uitgenodigd op onze
receptie van 15.00 tot 17.00 uur in
café-restaurant 'De Herberg',
Dorpsstraat 10 te Vorden.

maart 1994
Schuttestraat 26, 7251 MZ Vorden

Op vrijdag 4 maart hopen wij samen
met onze kinderen ons 25-jarig
huwelijk te vieren.

Hank Rietman
en

Hermien Rietman-Wissink

Café-restaurant 'de Boggelaar',
Vordenseweg 32 te Warnsveld.

Receptie van 16.00-17.30 uur.

't 'Boshuis', maart 1994
Boshuisweg 8
7233 SE Vierakker

(Rectificatie)

40-jarig jubileum

'S. V. De Wildenborch'

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

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

Bestuur 'S. V. De Wildenborch'

WINTERAANBIEDING:

WARME KERSEN-
ROOMFLAPPEN

royaal gevuld met kersen en bakkersroom

DIT WEEKEND:

1,50voor maar t 9\J\J per stuk

* * * * * * * * * *

ROOMBOTER
GEVULDE KOEKEN

'N KLASSE APART

DIT WEEKEND:

5 HALEN 4 BETALEN
* * * * * * * * * *

FRANSE KAASBROODJES
VOOR DE HARTIGE TREK

NU voor l jOO per stuk

zie ook onze dagaanbiedingen

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

M. Aartsen-den Harder
(nldj huisvrouw/wethouder

• milieubewust gedrag wordt
beloond via lagere heffing.

• het CDA staat voor voorzie-
ningen als bieb, dorpscen-
trum, sportaccommodaties,
zwembad en Ludgerusge-
bouw.

• doel van milieubeleid: aarde
voor volgende generaties
leefbaar houden.

TE KOOP:

2 FAUTEUILS
(gestoffeerd met
eiken onderstel)

Tel.
01620-38113

MONUTA

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05752 - 27 49
dag en nacht bereikbaar

• Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

Elly Teeuwen
Zutphenseweg 1A - Vorden - Tel. 3773

Belegen Kaas
l kilo 11.98
Gouwenaar minder zout of

Gouwenaar Light minder zout en vet

500 gram 7.25

50+BrieHutin
100 gram l .89

Creamcheese ananas of pe/z//c

100 gram 1.79

SPECIALITEIT VAN DE WEEK:

Cantalet
harde kaas uit de Franse Auvergne
100 gram

Huismix
250 gram

Belgische Bonbons
100 gram

Boeren Peperbacon
100 gram

ledere dag vers gebakken petitpains en
Franse stokbroden. Ook op bestelling.

1.98

2.98

2.98

1.98

Uw bloemen waren prachtig.
Uw wensen kort en krachtig.
Uw belangstelling en kado's.
Het was allemaal grandioos.

Voor al deze attenties, in velerlei vorm, danken
wij U! Het was enorm!

H. Groot Roessink-ten Have

Beukenlaan 19
7255 DK Hengelo Gld.

BANDEN - ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

APK keuren klaar, terwijl U wacht

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Voor een
BRUINE HUIDSKLEUR

komt U naar:

Zonnestudio
COLETA

MOLENWEG 43 - 7251 ED VOROEN
TEL 05752-1044

Tevens verkoop Alisun
ZONNEHEMELSen
ZONNEBANKEN.

Kunt u met de gemeenteraadsverkiezingen op
2 maart niet zelf stemmen?

Geef dan een stern-machtiging af! Neem even

contact op met Mattie Bakker (05750-26991) of

Reinhard Nobel (05752-2536) en wij zorgen dat
uw stem voor D66 niet verloren gaat!

D66: de burger bij het bestuur
Ook in Vorden!

Wij kunnen weer

OPSLAG
RUIMTE

aanbieden in ons vrieshuis. Zowel grote als
kleine cellen zijn weer beschikbaar. Tevens is er
voldoende gelegenheid voor snel invriezen van
grote of kleine partijen vlees.

Vrieshuis v.d. Berg
Groenloseweg 20, Ruurlo. Tel. 05735-1418.

Enige kennisgeving

Geheel onverwacht is overleden mijn lieve
vrouw, onze lieve en zorgzame moeder, schoon-
moeder, groot- en overgrootmoeder

Willemina Adriana Slingenberg-
Upelaar

ECHTGENOTE VAN
MR MARCUS AURELIUS VICTOR SLINGENBERG

's-Gravenhage,
19 juni 1916

Vorden
Montescudo (It.)

Kassei (Dld.)

's-Gravenhage

's-Gravenhage

Vorden,
16 februari 1994

M.A.V. Slingenberg
E.A. Nanni-Smits
B.J. Smits
T.M.C. Smits-Bak
M.M. Slingenberg
A.P. Slingenberg-Broertjes
M.H. Slingenberg
C.C.F. Slingenberg-Arriëns

Kleinkinderen en
achterkleinkind

'de Boskamp'
Gazoorweg 8, 7251 HG Vorden

Liever geen telefoon of bezoek.

De begrafenis heeft in besloten kring te Vorden
plaatsgevonden.

mr SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

fi
^

KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

Bij ons kunt u vanaf
donderdag 24 februari MUNTEN SPAREN.

6 Munten en u ontvangt een porseleinen PAASHAAS eierdop.

AANBIEDINGEN GELDIG donderdag 24 - vrijdag 25 - zaterdag 26 februari

IDEE VOOR DE BOTERHAM:

PALINGWORST
100 gram U,v/O

KEURKOOPJE ALLEEN OP DONDERDAG 24 FEBRUARI:

MAGERE
RUNDERLAPPEN

500 gram

Voor 3 maart: HAMLAPPEN

SPECIAL

OLYMPISCHE
WINTER-

SCHNITZEL

100 gram l .

VLEESWAREN
SPECIAL:

NOORSE
KRUIDEN-
ROLLADE

100 gram l .i/O

KEURSLAGER

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

MOOIE BLOEMKOOL
PER STUK 2,95

HERENDINA
MANDARIJNEN

15 STUKS 4,95
MAANDAG
28 FEBR.:

PANKLARE
Witte Kool

500 gram 1 fcO

DINSDAG
1 MAART:

PANKLARE
Bamie-
groente

500 gram £ÖU

WOENSDAG
2 MAART:

PANKLARE
Rode Kool

500 gram 1 fcO

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

BOERENJONGENS

TOMPOUCEN
6 VOOR 9,95

KRENTE-

NU

ACHl -RHOEKSE
MOL INSTOE

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



./Zaterdag 26 februari van 9.00 tot 17.00 uur
"Zondag 27 februari van 11.00 tot 16.00 uur

lifattww 6**te

Op vrijdag 25 februari a.s. openen we de deuren van
ons nieuwe bedrijfspand aan de Zelhemsev^g te
Hengelo Gld. Op zaterdag 26 februari en zondag
27 februari houden wij open huis zodat ook u een kijkje
kunt komen nemen. Ons nieuwe pand bied f̂uim-
schoots onderdak aan al onze activiteiten. U bent van
harte welkom. Neem gerust uw kinderen mee.

PROFESSIONEEL SCHILDERWERK

Als vakschilders zorgen we uiteraard voor professioneel schilderwerk.
Daarvoor zijn in ons nieuwe pand alle faciliteiten volop aanwezig die in
hoge mate aan alle milieuvoorschriften voldoen.

VERF- EN BEHANG

Omdat de trend in verf en behang steeds decoratiever wordt, vraagt
de verf- en behangwinkel om een royale opzet. Op deze wijze kunnen
we een ruim aanbod behang en kleurencombinaties presenteren.

KLEUR EN INTERIEUR

In ons nieuwe bedrijfspand zijn we beter dan ooit in staat om een
compleet pakket te presenteren op het gebied van kleur en interieur.

Een totale afstemming van kleur en dessin!
Een unieke plek voor de mooiste combinaties
in verf, behang, gordijnstoffen, vloerbedek-
king en raamdecoraties. Het grote voordeel:
u maakt moeiteloos de mooiste combinaties voor
ieder vertrek in uw huis. En natuurlijk worden gor-

dijnen en raamdecoraties perfect passend op maat gemaakt en wordt de
vloerbedekking mooi en strak
gelegd.

deco -
HOME

- hebben w/j voor u

actie

korting
aankoop

HARMSEN
WKSCHILDERS
Zelhemseweg 21 Hengelo Gld. Telefoon 05753 - 4000*



CONTACT
NIEUWS-/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

TWEEDE BLAD
Donderdag 24 februari 1994

55e jaargang no. 48

Politiek te gast bij landbouworganisaties:

voor5!!!
'Als ik dit zo aanhoor dan hebben de politieke partijen allemaal het beste
met de landbouw voor. We kunnen er net zo goed één partij van maken
'Algemeen Vordens Belang' zo sprak maandagavond een Vordense agra-
riër tijdens de politieke avond in het Dorpscentrum. Deze avond waren de
plaatselijke politieke partijen te gast bij de ABTB en Vierakker, CBTB en
deZMO.

Vanzelfsprekend maakten mevrouw
Aartsen (CDA), E. Brandenbarg
(VVD), W. M. Voortman (P.v.d.A.) en
R. Nobel (D'66) allereerst van de ge-
legenheid gebruik om hun verkie-
zingsprogramma's toe te lichten. Daar
waren de landbouwers in feite niet
voor naar het Dorpscentrum geko-
men. Zij wilden gewoon weten wat de
politie specifiek voor hun kan en wil
doen. Zo zei wethouder mevrouw
Aartsen dat het CDA meer ruimte wil
scheppen in het milieubeleidsplan.
Verder overgangsmaatregelen te wil-
len scheppen voor mensen in het bui-
tengebied die nog niet op de riolering
zijn aangesloten. Wat betreft de kos-
ten voor de riolering gelijke kosten
voor iedereen. 'Dus de bewoners uit
het dorp betalen hieraan evenredig
mee', zo verduidelijkte zij. Net zoals
bv. de gemeente Vorden mee heeft be-
taald voor het verplaatsen van de
Gems naar het industrieterrein vindt
mevrouw Aartsen dat de gemeente

Vorden ook gelden beschikbaar moet
stellen voor de agrarische bedrijven.
Ten aanzien van agrarische bedrijven
die leeg komen goed overleg voeren
met de overheid. 'Helpt dat niet dan
zal de gemeente zelf wat moeten on-
dernemen', aldus mevrouw Aartsen.
De heer E. Brandenbarg (VVD) wil
speciale aandacht voor de ammoniak-
uitstoot. Ook stelde hij dat de VVD
zich in zal zetten voor de kleine ker-
nen. 'Deze moeten in stand worden
gehouden. Dus daar moet je ambach-
telijke bedrijvigheid toestaan, gekop-
peld aan meer woningen in deze ker-
nen', aldus Brandenbarg die tevens
vond dat de ecologische richtlijnen
soepel gehanteerd moeten worden.
Namens D'66 stelde dhr. R. Nobel dat
zijn uitgangspunt is dat de agrarische
sektor een basisvoorziening voor de
Vordense samenleving moet zijn.
'Creativiteit zal nodig zijn om moge-
lijkheden en voorwaarden te schep-
pen om vrijkomende agrarische be-

drijven te vullen met kleinschalige in-
dustrie cq. nijverheid of omschakelijk
van vrijkomende bedrijven naar toe-
ristische bedrijven ', aldus Nobel.
'We zouden eigenlijk meer eigen be-
leid over het milieu moeten kunnen
voeren. In ieder geval moeten we erin
investeren en goed overleg blijven
voeren met de standsorganisaties', al-
dus sprak wethouder W. M. Voortman
namens de P.v.d.A. Ook slaat Voort-
man een ruimere formulering van de
bestemmingsplannen voor. Ook hij
toonde zich voorstander van het beta-
len van gelijke rioolrechten door alle
Vordenaren. 'Bewoners uit het bui-
tengebied zijn beslist geen tweede
rangs burgers', aldus Voortman.

Alle partijen waren het roerend met
elkaar eens dat het inkomen van de
boeren onder grote druk staat. 'We
kunnen als gemeente nu éénmaal wel
veel willen maar helaas hebben onze
'gezagsgetrouwe' mensen (zoals de
heer Brandenbarg de agrariërs om-
schreef) te maken met regels vanuit
Brussel, Rijk, provincie e.d. waardoor
het er voor gemeenten niet gemakke-
lijker op wordt met de invulling van
hun eigen beleid richting landbouw',
aldus de heer Brandenbarg.

Varkenshouderij:
duizend zeugen minder
'Een gemiddelde prijs voor de big-
gen van f60,35 in een ongekend
dieptepunt. De situatie in de var-
kenshouderij was vorig jaar rond-
uit dramatisch. Een grove inventa-
risatie leert dat als gevolg hiervan
in Vorden circa 1000 zeugen blij-
vend werden opgeruimd met alle
sociale gevolgen van dien. Ook bij
de bedrijven die doorgaan bestaan
grote emotionele en financiële
spanningen. De hoop is dat ten ge-
volge van een lager aantal zeugen
de prijsstijging aan het eind van het
jaar een vervolg krijgt', aldus
schrijft H.G. Vrielink in het jaar-
verslag van de afdeling Vorden van
Z.M.O. (v/h Geld. Mij van Land-
bouw).
In het jaarverslag wordt verder opge-
merkt dat in Vierakker en een deel van
Hackfort inmiddels een lokaal plan
ammoniakbeleid is uitgewerkt. Hier-
over vond een uitgebreid onderzoek
plaats. Als eindconclusie kwam naar
voren dat het gebied te klein was en
mede daardoor te weinig mogelijkhe-
den bood.

In het kader van de ruilverkaveling
Hengelo-Zelhem zijn de wenszittin-
gen afgesloten. Dat betekent dat de
landinrichtingscommissie nu l ,5 jaar
in stilte gaat werken aan het plan van
toedeling. Doordat in het landschaps-
plan opgenomen is een ecologische
verbindingszone te maken russen het
landgoed Kiefskamp en 't Zelle is de
bestemming van de gronden en de
daaraan gekoppelde toedeling in
buurtschap Linde een groot pro-
bleem. Nu het per l juli aanstaande
verboden is asbest in voorraad te heb-
ben zijn de leden van de afdeling Vor-
den opgeroepen overtollig asbest te
verwijderen. Voor het komende jaar
wordt wederom een fietstocht georga-
niseerd in combinatie met een open
dag bij een aantal agrarische bedrij-
ven en tuindersbedrijven. Ook ligt het
in de bedoeling van de afdeling Vor-
den dit jaar voorlichting te geven op
de basisscholen, waarna de leerlingen
de mogelijkheid wordt geboden een
landbouwbedrijf te bezoeken. Het le-
dental van de afdeling blijft stabiel en
bedraagt momenteel 200.

H.V.G.-dorp
Op woensdag 16 februari kwam
HVG-dorp in 'de Voorde' bijeen waar
de Vordense Vers-toppers waren uit-
genodigd om te komen vertellen over
hun bedjjtf en de produkten. Slager
Vlogma^Piocht het spit afbijten. Hij
gaf ons mede door een serie dia's een
goed beeld van slagerij en winkel. Het
merk Keurslager krijg je niet zo maar,
een intensieve kontrole op kwaliteit,
vershei^^i reinheid wordt op onre-
gelmatige tijden uitgevoerd. In de
pauze koffie met cake, aangeboden
door bakker van Asselt die hierna ook
het een en ander liet zien van bakker
en winkel. Hij vertelde dat wel 45
soorten boord klaargemaakt konden
worden.
Groenteman Huitink sloot de rij en
vertelde dat in zijn winkel wel meer
dan 50 bakken met rauwkost aanwe-
zig zijn. Voor kwaliteitsbehoud wordt
alle groente met de hand gesneden.
Aan het eind van de avond kon men
naar hartelust proeven van de diverse
produkten die waren meegebracht
door de Vers-toppers. Ook werd tus-
sentijds een verloting gehouden, ter-
wijl bij de uitgang iedereen een aardig
presentje kreeg uitgereikt. Een zeer
geslaagde voorlichtingsavond.

Sorbo selektie team 1994

Het Sorbo selektie team, bestaande uit spelers van Ratti, Socii en Vorden is al weer geformeerd en bestaat dit jaar uit:
zittend van links naar rechts: Guido Mullink, Dennis Oldenkotte, Sander Roelvink, Robert Kornegoor, Rik Vaartjes,
Rutger Wullink. Staand 1ste rij van links naar rechts:'Ron Bastiaan Net (leider), Wim Harms (leider), Mark Bourgonjen,
Mark Harms, Gaston Besseling, Rob Langwerden, Arjen Klein Geltink, Ton Loman (leider). Staand 2e rij van links naar
rechts: Jeroen Arends, Mark Hagendijk, Roshan Horsting, Martijn Peters, Thijs van Zeeburg, Jeroen Fleming, Jan Schup-
pers (leider). Middenachter: Percy Lash (trainer). Inmiddels hebben de trainingen al de nodige vruchten afgeworpen
tegen Harfsen C/B en Warnsveldse Boys C l werden forse overwinningen behaald.

Jong Gelre gaat
langlaufen
Jong Gelre gaat zondag 27 februari
naar Winterberg om daar een dagje te
langlaufen. Het vertrek is zondagmor-
gen gepland vanaf het Dorpscentrum.

KPO Vierakker
8 Februari had men weer de maande-
lijkse bijeenkomst. Na het openings-
gedicht van de nieuwe voorzitster,
was er een woord van welkom voor de
heer Hans Rouwenhorst van het die-
renasiel uit de Bronsbergen. Men
werd er nog aan herinnerd dat de KPO
16 februari uitgenodigd is bij de
HVG, eveneens voor 4 maart, als er
wereldgebedsdag is in de N.H. Kerk.
Hierna werd het woord gegeven aan
de heer Rouwenhorst. Voor ruim 20
jaar geleden hebben de heer Rouwen-
horst en zijn vrouw het asiel overge-
nomen van de dierenbescherming. Er
waren 5 gemeenten in de omgeving
bereid om de kosten van de dieren op
zich te nemen. Het eerste asiel was
gevestigd in de Laarstraat in Zutphen
in 1933. Gemeentes hebben de plicht
om dieren 14 dagen te verzorgen. Er
zijn 90 asiels in ons land. Deze moe-
ten zich ook aan de regels houden. Er
is een honden- en kattenbesluit. Bin-
nen 48 uur moet een hond of kat dat
binnen gebracht is ingeënt zijn door
een dierenarts. De centrale asielraad
komt controleren of er wat aan de
hand is en zorgt er voor dat gemeen-
ten betalen.
De algemene inspectiedienst van de
dierenbescherming komt controleren
of hokken aan de eisen voldoen. Er
zijn 3 soorten dieren: a. zwerfdieren,
b. arfstandsdieren, c. pensiondieren,
deze krijgen een tijdelijke verzorging
bv. tijdens vakantie of ziekte. Een ge-
hoorzaamheidscursus is heel erg be-
langrijk voor een hond, vooral in de
stad waar veel verkeer is^De 'Brons-
bergen' heeft jaarlijks 3(^P 400 hon-
den, 350 poezen en 350 honden voor
tijdelijke verzorging. De zwerfdieren
moeten door de asiels zelf opgehaald
worden. De meest voorkomende re-
gels waarom mensen af^^kl van hun
huisdier doen zijn: 1. airorgie. 2. Er
genoeg van hebben, te weinig tijd. 3.
Geen idee wat voor werk een hond
met zich meebrengt. 4. Ze hebben er
zich op verkeken, het dier werd groter
dan men dacht. 5. Hond die altijd we-
gloopt. 6. Drugs- en alcoholverslaaf-
den nemen vaak een hong omdat ze
eenzaam zijn. Vaak worden ze door
de politie opgepakt, waardoor de
hond naar het asiel moet. 7. Mensen
die naar een bejaardentehuis gaan
mogen vaak hun huisdier niet meene-
men, alhoewel dit tegenwoordig in
wat tehuizen wel mag.
Aan de tanden kan men zien hoe oud
een hond of kat is. Er gaat geen dier
het asiel uit of het moet gezond zijn.
Alle dieren worden ingeënt. De hon-
den tegen hondeziekten en parvo, te-
vens moeten alle honden getatoueerd
zijn en de katten tegen katten- en nies-
ziekte. Na de pauze werden er vele
vragen gesteld waar men een duide-
lijk antwoord op kreeg. De voorzitster
bedankte de heer Rouwenhorst voor
deze avond en bood hem een envelop-
pe met inhoud en een attentie aan.

Z.M.O.
De ZMO houdt donderdagavond 24
februari in Bar-Bodega 't Pantoffeltje
de jaarvergadering. Onder meer zal
het verslag van het Vordens Land-
bouw Veefonds aan de orde komen.
Bij de bestuursverkiezing stelt B.
Fokkink zich herkiesbaar. Na de pau-
ze zal mevrouw Schenk, werkverde-
ler van de C.V.A.B., onder meer een
videofilm laten zien over de bedrijfs-
verzorging. Ook zal ze ingaan op de
combinatie bedrijfsverzorging/
arbeidsonge-
schiktheidsverzekeringen.

A.B.T.B.
De ABTB belegt vrijdag 25 februari
in Het Wapen van het Medler de jaar-
vergadering. De aftredende bestuurs-
leden P. Zents en H. Nijenhuis zijn
herkiesbaar. Na afloop wordt een vi-
deofilm vertoond over het in 1990 in
de Kranenburg gehouden historisch
festival. Ook kunnen deze avond de
foto's bekeken worden die ter gele-
genheid van het 75-jarig bestaan eind
1993 zijn gemaakt.

Bi'j ons
in d'n Achterhook
'He'j de hofzaodlieste al inevuld, straks kump Harm Sanders weer
umme 'm op te haaln, dan hè'j um daor weer zittn nöaln.'
'Eerluk ezeg bun'k 't glad vegettn, at de vors nog in de grond zit denk i'j
neet zo an die dinge.' 'Dan zo'k t'r eers maor 's angaon.'
Daor had mien vrouw wel geliek an, trouwens tied ha'k ok zat, um met
dit weer in de kolde schuure te gaon hobbyen is ok neet volle aadugheid
an. De lieste ha'k gauw klaor: un betjen zaod veur slaat, spinazie, andie-
vie en stengels en wieter nog wat doppers, grote bonen, slabonen en gro-
te bonen, daor was 't wel zo'n betjen met bekekken.
' 'k Brenge Harm die lieste wel effen, dan hè'j um hier ok neet in de kok-
ken zittn lollen.'
Mien vrouw hef 't neet zo op Harm begreppen, ikke zelf loope eerluk
ezeg ok neet met um weg. Hee is nogal negatief oaver alles, niks deugt t'r
in zien ogen, alles zit e altied af te kammen. Daorumme kö'j d'r ok maor
better nao too gaon, at 't ow dan begint te vevealn stap i'j weer op. A'j
um bi'j owzelf oaver de vloer hebt, bu'j um nog zo neet weer kwiet. En
umme dan te zeggen 'Harm, i'j mot t'r uut', och dat doe'j ok neet, daor-
veur bu'w d'r te lange kundug met. En Harm hef in zien jonge leaven
nogal wat narugheid ehad, meschien dat daorumme ok wel zo is.
'k Was t'r al wel zo vake ewes, dan gao'j vanzelf deur de zieddeure nao
binnen. Too'k oaver de götte de kokken in kwamme haddn ze de tillevi-
sie al an staon. Jao d'r waarn kampioenswedstrijden in Giethoorn, dat
von Harm volle mooier as dat gedoote daor in Hamar. Snotendjes waarn
dat maor in veholding tot die honderd kilometer hier. En hier hadd'n ze
ok gin las deur de Noren inepakt te woddn. Schienbaor zat 't um toch nog
un betjen dwas dat die Noren gold haddn en wi'j net iets meer as old
iezer.
'Maak t'row neet druk umme Harm, 't is in de sport net as in de poletiek:
a'j hoge staot kö'j hoge valln'.
'Laot de poletiek t'r maor buuten, at 't an de hoge heren in den Haag lig
mo'w straks leaven van 't betjen hofzaod wa'k vekope, de aow is dan
glad van de bane, dan mo'k nao de bi'jstand.'
'Daor kö'j toch volgende wekke al un betjen rekkening met holln a'j
gaot stemmen?'
'Dat wet ik mangs zo net nog neet, 't is mien soms un gedoote. Zaoterdag
dacht ik dat de gruunen hier ok al metdeijen an de raodsvekiezingen: un
wagen met un paar peerde d'r veur was nogal gruun opetuugd. Un stuk
of wat luu zattn d'r in koldugheid te lien. Onzen eersten naober vetelln
mien later dat dat de pefieje van onze wetholster was die eur baantjen
graag wol holln. Vandaor al den trammelant.
Maor ik gao in ieder geval wel hen stemmen anders kriegt soms de luu
die gek bunt van hakenkruuze en de gestrekte arm völstevölle te vetelln.'
En met dat leste was ik 't helemaols eens. Hoppeluk denkt t'r meer zo
oaver bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

Jubalternatief
Op zaterdag 28 mei wordt de jaarlijk-
se Dag van de muziek georganiseerd.

Muziekvereniging Jubal uit Vierak-
ker Wichmond zal 's avonds een con-
cert organiseren waaraan iedereen
kan meewerken. Jubal is op zoek naar
mensen uit Vierakker en Wichmond
die muziek maken. Medewerking van
zang en dans is ook welkom. Dit kun-
nen solo's zijn maar ook stukjes met
meerdere mensen. Er wordt een vrije
keus van instrument en soort muziek
toegelaten. Als het u leuk lijkt om
mee te doen of men zou graag meer
informatie willen, dan kan men con-
tact opnemen met Berry Wagenvoort
tel. 05750-21425.

Rookvrije reizen
De Nederlandse Nietrokers Reisclub,
afdeling van de Stichting Rookvrije
Recreatie (SRR) organiseert dit voor-
jaar twee geheel rookvrije reizen. Ter
kennismaking worden ook niet-leden
die binnen 8 dagen informatie opvra-
gen eenmalig in de gelegenheid ge-
steld om tegen ledenprijzen (10%
korting) deze reizen mee te maken.

Het betreft een dagtocht grensstreek
Kempen en een 7-daagse geheel ver-
zorgde vakantiereis naar Westerland
in Midden-Duitsland. Bij voldoende
deelname uit bepaalde plaatsen in
Gelderland zullen daar ook opstap-
plaatsen zijn. Voor nadere informatie
kan men schrijven naar SRR, Postbus
25,3420 DS Oudewater.

Huurders tevreden over
Thuis Best
De huurders van tien Achterhoekse
woning-corporaties, waaronder
Thuis Best, zijn in het algemeen te-
vreden over de wijze waarop hun
corporatie haar werkzaamheden
verricht. Dit is de uitkomst van het
onderzoek dat in de 2e helft van
1993 heeft plaatsgevonden onder de
bewoners van de corporatiewonin-
gen.

Uit het onderzoek, dat uit uitgevoerd
door de Nationale Woningraad, is ge-
bleken dat de huurders van woning-
stichting Thuis Best en de andere on-
derzochte corporaties in de Achter-
hoek meer tevreden zijn dan huurders
in andere delen van het land waar ge-
lijksoortige onderzoeken hebben
plaatsgevonden. Zo blijken onder-
houdsklachten snel en goed te worden
verholpen, worden de huurders cor-
rect te woord gestaan en hebben de
corporaties oog voor de problemen
waarmee de huurders hen benaderen.
Toch heeft het onderozke ook aank-
nopingspunten opgeleverd om de
dienstverlening verder te verbeteren.
Zo treffen nieuwe huurders de hen
toegewezen woning niet altijd even
net aan, vooral waar dit de binnenkant
betreft. Reden voor Thuis Best om
deze procedure nog eens nader onder
de loupe te nemen. Thans worden nog

werkzamheden door de corporatie
uitgevoerd, terwijl de sleutel reeds is
verstrekt aan de nieuwe huurder (die
overigens de Ie week daarvoor geen
huur betaald). Ook de informatiever-
strekking aan de huurders blijkt nog te
kunnen worden verbeterd. Vooral
wanneer bepaale onderhoudsklachten
geen reparatie tot gevolg hebben, wil
de huurder graag weten waarom dit zo
is. Overigens is dit door het instellen
van een servicefonds kleine gebreken
gedeeltelijk opgelost.
De verschillen tussen de 10 corpora-
ties zijn slechts gering. Van goede of
slechte ondernemingen is dan ook ze-
ker geen sprake. Naast het onderzoek
onder de huurders heeft ook een on-
derzoek plaatsgevonden onder de re-
laties waarmee Thuis Best samen-
werkt. Gespreken is ondermeer met
vertegenwoordigers van de gemeente
Hengelo en Vorden, banken, verzor-
gingstehuizen, thuiszorg en maat-
schappelijk werk. Het door de huur-
ders geschetste positieve beeld werd
daarbij grotendeels bevestigd. Het
dienstverleningsonderzoek werd uit-
gevoerd in opdracht van woningstich-
ting Thuis Best tezamen met corpora-
ties uit Aalten, Borculo, Dinxperlo,
Eibergen en Neede, Groenlo, Lich-
tenvoorde, Lochem, Ruurlo en Win-
terswijk.



Internationale kampioenschappen op
circuit 'De Schans'

Op zondag zevenentwintig februari komt de crème de la crème uit de inter-
nationale motocrosswereld naar Lichtenvoorde. Ruim honderd deelne-
mers verdeeld over drie klassen, 125/250 en 500 cc, beginnen dan aan hun
eerste wedstrijd meetellend voor het Internationaal Kampioenschap van
Nederland. Kopman van het peloton is natuurlijk de kersverse Wereld-
kampioen Pedro Tragter uit Epse, die tijdens de Dutch Open in de tweeh-
onderd vijft i^ cc uitkomt.

Edwin Evertsen, een rossige jonge-
man, die vorig seizoen niets anders
dan kommer en kwel kende. De rossi-
ge piloot, getogen in Duiven wil alle
ellende van het afgelopen jaar van
zich afspoelen en moet hiertoe in staat
worden geacht. Edwin verruilde via
omwegen zijn Kawasaki's voor Hon-
da's en heeft als teammanager veel-
voudig Wereldkampioen Eric Ge-
boers uit België. Geboers wacht de
taak de tegenwoordig in Oss wonende
vechtjas op het goede spoor te zetten.
Dat dit geen gemakkelijk karwei is
wordt snel duidelijk als we Evertsens
loopbaan op een rijtje zetten. Tot gro-
te daden is hij zeker in staat, dat be-
wijst zijn derde plek in het WK 250 cc
van 1992.
Maar Edwin wil nog weieens te veel,
hetgeen resulteert in valpartijen en
onenigheden binnen het team. De
coureur is eigenzinnig en bepaalt zelf
zijn koers. Tijdens de race heeft hij
geen pardon met de concurrentie en
als er één is, die op beslissende mo-
menten de joker in zet, is hij het wel.
Evertsen in topvorm is een moeilijk te
nemen hindernis voor de concurren-
tie. Charrel Sweebe, is misschien een
naam, die iets minder bekend in de
oren klinkt. Toch heeft de donkere
coureur vorig seizoen serieus meege-
stredenomdetitel.
Helaas moest Sweebe, wegens een
ernstige beenblessure halverwege het
seizoen afhaken in de race om de titel.
Rijdend voor het Duits/Nederlandse
Sarholz T.V.E./V.K.S. team moeten
de rijder uit Kerkdriel goede kansen
worden toegedicht. Natuurlijk zijn
thuisrijders Willy van Wessel uit Doe-

tinchem en Eric Looman uit Zelhem,
twee namen, die hun sporen verdiend
hebben in het internationale moto-
crosscircus. Looman heeft zich in-
middels verzekerd van gloednieuwe
Yamaha's, die hem in het Lichten-
voordse zand ver moeten brengen.
Gestaag doorrijden en nooit opgeven
is het credo van Looman, die over een
geweldige eindspurt beschikt. Van
Wessel heeft eerder bewezen een top
vijf rijder te zijn. Blessures hielden
hem vorig seizoen af van grote daden,
maar inmiddels weer helemaal fit en
beschikkend over fabrieks KTM's
kan Willie zeker een belangrijke rol in
de tweehonderd vijftig cc klasse spe-
len.

Eindelijk titel voorBarth ?
Wordt Jacob Barth de nieuwe kam-
pioen? Het antwoord hierop laat nog
even op zich wachten. De competitie
kent immers tien manches waarin
punten gescoord kunnen worden.
Voor Doetinchemse Jacob vormt het
voorseizoen vaak de basis naar een
goede eindklassering. Barth, bekend
om zijn bliksemstarts raast er meteen
na het vallen van het starthek van-
door, en zet de concurrentie op achter-
stand. De rijkwaliteiten van Barth,
met name op zandcircuits als 'De
Schans', zijn ruim voldoende voor
een overwinning. Ook tegenstanders
als Dave Strijbos en Remy van Rees
vormen voor Barth dan geen onover-
komelijk probleem. Pas op het eind
van het jaar, als de ontknoping van de
competitie nadert duiken de pro-

bleempjes bij Jacob op. Mentaal blijkt
de Honda-coureur dan niet opgewas-
sen tegen de druk, die op zijn schou-
ders rust. Vorig seizoen had Jacob met
nog drie manches te gaan de titel voor
het grijpen. In Lierop ging het echter
hopeloos mis en verloor Barth, waar-
naar hij al lange tijd snakt: De titel.
Wanneer de coureur uit het Van der
Heyden-team dit jaar zijn zenuwen in
bedwang kan houden moet hij Van
Rees van een tweede titel kunnen af-
houden. De Kawasaki-rijder uit Leid-
schendam zal natuurlijk alles in het
werk stellen dit te voorkomen.
Buurtrijders zijn Hans Berendsen uit
Hengelo (Gld.), Peter Bergsma uit
Hummelo of Albert Mellendijk uit De
Heurne? Vorig jaar konden ze in ieder
geval met ik besten mee. Het wordt
zevenentA^Bg februari op 'De
Schans' smullen van de motocross-
taart.

Circuit
Het 1820 meter lange circuit 'De
Schans' heeft een breedte van mini-
maal 7 meter. In één oogopslag is een
groot deel van het parcours te over-
zien, waardoor het publiek de races
prima kan volgen. De baan telt maar
liefst 18 springschansen/tafelbergen.
Aanevuld met de befaamde Leeuwen-
kuil, mag 'De Schans' als een specta-
culair circuit omschreven worden.
Voor het publiek is er voldoende
ruimte rondom de piste gecreëerd, om
zich vrijelijk te kunnen bewegen. Na-
bij het startterrein staat een feesttent
opgesteld, waar deejee MOZES op
zijn eigen Belgische wijze de plaatjes
aan elkaar praat.

Tevens is er voor de kleintjes een
springkussen geplaatst. De internatio-
nale kampioenschappen motocross in
Lichtenvoorde vormen een gezellig
dagje uit voor het hele gezin.

Wereldvrouwendag FNV belastinghulp
De Vrouwenraad Vorden organiseert
op wereldvrouwendag op 8 maart
's middags in het 'Stampertje' van
het Dorpscentrum een bijeenkomst.
Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle
vrouwen uit de gemeente Vorden.
Deze middag worden buitenlandse
vrouwen, die in Vorden woonachtig
zijn, uitgenodigd om iets te vertellen
over hun land van herkomst. Hiervoor
zijn al diverse vrouwen uit het buiten-
land benaderd. Er zijn verschillende
nationaliteiten uit Duitsland, Honga-
rije, Finland, Tjechie, Engeland, Ned.
Antillen, Indonesië en Frankrijk.
Indien er nog dames zijn die zich hier-
voor beschikbaar willen stellen kunt u
voor informatie terecht bij mevr. G.
Velhorst, tel. 05752-1688. Gaarne
voor 5 maart. (Zie advertentie.)

Schaatstoertocht
De Vordense IJsvereniging is voorne-
mens om donderdag 24 februari op de
ijsbaan aan het Hoge een schaatstoer-
tocht te organiseren. De deelnemers
aan de 5 en 10 kilometer gaan eerst
van start, terwijl de 20 en de 30 kilo-
meter daarop volgen. Men kan zich
aan de kassa voor de aanvang van de
tocht opgeven.

Ook dit jaar kunnen FNV-leden weer
profiteren van de FNV-belastinghulp.
Zij worden gratis geholpen bij het in-
vullen van het aan hen toegezonden
aangiftebiljet voor de
inkomstenbelasting (A- of E-biljet) of
vermogensbelasting (B-biljet). Ook
voor T-biljetten kan men terecht. Dat
invullen is voor veel mensen en groot
probleem, want de belastingbepalin-
gen veranderen voortdurend. De bil-
jetten zijn wel wat eenvoudiger
geworden, maar de belastingwetge-
ving zelf is zeker niet minder inge-
wikkeld geworden. De FNV geeft
haar leden al jaren de mogelijkheid de
kosten van betaalde hulp voor het in-
vullen van het biljet uit te sparen. Ver-
spreid over het hele land staat ieder
jaar een corps van circa 5.000 spe-
ciaal opgeleide kaderleden klaar om
andere FNV-leden met het invullen
van hun A-, E-, B- of T-biljet te hel-
pen. Met de hulp van dit corps deden
vorig jaar maar liefst ruim 100.000
FNV-leden hun voordeel.
De toeloop van dit uniek stuk dienst-
verlening is zeer constant. Dat komt
omdat de FNV-belastinghulp in de
loop der jaren een uitstekende naam
heeft opgebouwd. Ook bij de belas-
tingdiensten zelf, waar men graag ge-
bruik maakt van de inzichtingen en
ervaringen van het FNV-corps.

Zitting wordt gehouden in het Dorps-
centrum te Vorden op dinsdag 8 en 22
maart a.s. De FNV-leden in Vorden
e.o. die van deze service gebruik wil-
len maken, kunnen zich voor het ma-
ken van een afspraak aanmelden bij:
05752-2461. (Zie advertentie).

Openbare
Hafa-examens
In de maand februari van elk jaar or-
ganiseerd de Muziekschool Regio
Zutphen de landelijk erkende exa-
mens voor leden van de Harmonie- en
Fanfare-verenigingen. Deze exa-
mens, die van niveau A t/m D lopen,
zullen deze keer worden gehouden op
24 en 25 februari in het hoofdgebouw
te Zutphen (Hanzehof) en de depen-
dance te Lochem (Geref. kerk). Drie
kandidaten zullen bovendien op za-
terdag 26 februari in het Dorpscen-
trum te Vorden in een openbare con-
certvorm hun C-examen afleggen.
Het zijn Greetje Kale en Rudy Beer-
nink (Hobo) van de Harmonie Gors-
sel en Mirjam Rigterink (klarinet) van
Sursum Corda Vorden.
De kandidaten zullen een aantal stuk-
ken uit de muziekliteratuur voordra-
gen begeleid door spinet, piano en
strijkersensemble. Belangstellenden
zijn van harte welkom om dit (gratis
toegangelijk) examenconcert bij te
wonen.

Wandeling
landgoed Hackfort
Op 26 februari a.s. organiseert de Ver-
eniging Natuurmonumenten een late
'winterwandcling' over het landgoed
Hackfort. Vertrek vanaf de watermo-
len op het voorplein van kasteel
Hackfort. De excursie wordt geleid
door medewerkers van Natuurmonu-
menten.

Wereldwinkel
Daar het jaar 1993 een behoorlijke
omzetstijging te zien gaf, is besloten
om de zaken wat professioneler aan te
pakken. Met ingang van 8 februari jl.
is Wereldwinkel Vorden een 'Stich-
ting' geworden en staan we nu dus in-
geschreven bij de Kamer van Koop-
handel onder nr. S. 041813 te Zut-
phen. Dit hield in dat er nu ook een
bestuur gekozen diende te worden.
Daarin hebben zitting: Bertha Brink-
man, secretaris, Ineke Kamphuis, lid,
Eef Kisjes, Voorzitter, Mieke van
Snellenberg, Penningmeester, Trudy
Tolkampjid.
Ook mochten we begin februari ons
nieuwe marktzeil in gebruik nemen.
Er is gewerkt met de kleuren van de
Landelijke Vereniging van Wereld-
winkels. Tent - wit, tafelzeil — geel,
kleden op tafels — grijs. Dat dat het
staan op de markt veraangenaamd, is
zonneklaar. En dat de produkten nu
beter tot hun recht komen, kan men
het best zelf komen bekijken!

55+ Volleybal-
tournooi
Op 18 februari j.l. vond een 55+ vol-
leybaltournooi in de sporthal Elder-
veld in Arnhem plaats, waaraan 17
teams uit Apeldoorn, Arnhem, Bath-
men, Borculo, Deventer, Kampen,
Nijmegen en Vorden met één of meer-
dere teams ploegen deelnamen.
Voorgaande jaren had Vorden weinig
succes, hetgeen te wijten was aan de
slechte techniek van de dames, die de
volleubalsport op latere lo^jyjd zijn
gaan beoefenen. Nu echte^Raren 2
dames (55 jaar) aangetrokken, die
deze sport op jeugdige leeftijd zijn
gaan beoefenen met als gevolg dat
Vorden met nog 2 teams eU^5 wed-
strijden won. Door een be^kunten-
gemiddelde werd een ploeg uit De-
venter nummer l, terwijl Vorden als
nummer 2 werd geplaatst.
Ter informatie: de gemiddelde leeftijd
van de heren was 68 jaar.

Flash l kampioen
Nadat Flash l vorige week een punt
verspeeld had tegen LBC, was nog
slechts een punt noodzakelijk om het
kampioenschap te behalen. Dit zou
tegen Rianto gebeuren. De enige
ploeg die Flash nog kon bedreigen
was Poona uit Gaanderen. Dit team
werd echter onverwacht pootje ge-
haakt en kon het feest vergeten. Door
dit onverwachte puntverlies is Flash l
kampioen geworden in de 2e klasse.

Instuif
Denk je net zo goed te kunnen bad-
mintonnen als Flash l , of vind je het
leuk om het in ieder geval te proberen,
kom dan donderdag 24 februari in de
sporthal. Men kan deze avond kennis-
maken met een actieve, leuke sport.

Allerhand
in 't Saksenland

=•

Op een van onze zoektochten in 't Saksenland waren we vorige
week in Haarlo. Al heel wat jaren geleden had ik al eens iets gele-
zen over een 'Kluntjespot' aldaar. Hierover wilde ik wel eens iets
meer weten. Voor alle duidelijkheid: de Kluntjespot is een kerkje,
als u vanaf Borculo Haarlo binnenkomt gaat u bij een café-speel-
tuin rechtsaf, na ongeveer honderd meter vindt u het kerkje aan de
linkerkant.

Historisch gezien stelt deze kerk niet zoveel voor, wel naar vorm
nl. zeskantig. De bouw nam nogal wat tijd in beslag zo ongeveer
van 1855 tot 1858. Als reden vermelden de bronnen dat het be-
stek een tijd zoek was, een dronken bouwvakker had de tekening
ergens laten slingeren.

Voordien stond op dezelfde plaats een kapel, deze moest opge-
knapt worden. Van het geld dat door Den Haag als subsidie voor
de restauratie werd verstrekt bouwde men een hele nieuwe kerk
en men kwam er ook nog niet aan tekort.

Waar de naam 'Kluntjespot' vandaan komt was niet goed te ach-
terhalen. Op een VVV-kantoor in de buurt gaf men als verklaring
dat op een kerkeraadsvergadering een der leden zou hebben ge-
zegd: 'Och, 't is maar zo'n Kluntjespot'.

Vanwege het geringe aantal der gemeenteleden wordt er nog een
maal per maand een dienst gehouden met een gast-predikant. Het
zilveren avondmaalservies in de kerk is een geschenk van de na-
zaten van Willem Sluiter, van de kerk in Terborg ontving men
toendertijd acht bijbels voor de kerkeraadsbanken. Een oproep
voor een predikant leverde maar liefst 35 sollicitanten op, tien
werden er uitgenodigd om te komen preken op beroep, J.H.F.
Bloemers werd daar uit gekozen die op 12 september 1858 zijn
intrede deed.

Als u er eens gaat kijken zult u zien dat de naam Kluntjespot nog
niet eens zo bijzonder is.

H.G. Wullink.-y
K.P.O. Vorden
Op 15 februari was er weer een bij-
eenkomst in 't Wapen van Medler.

Deze avond werd er onder leiding van
mevr. H. Kapper getracht om tempex
eieren te bekleden. Dankzij de goede
adviezen van mevr. H. Kapper waren
er aan het eind van de avond leuke re-
sultaten te zien, zodat iedereen tevre-
den naar huis kon gaan. De volgende
avond is 15 maart.

Festiviteiten Wichmond 1200
17 en 18 juni
De officiële start van de festiviteiten
is op 17 juni. Men begint op 17 juni
met het openluchtspel, dat de avond
daarna - op 18 juni - herhaald zal
worden. De belangstelling is nu reeds
zo groot dat de tribunes bij huize Sui-
deras zullen uitpuilen. Naast belang-
stelling onder de bevolking is er met
name belangstelling van diverse Lud-
gerverenigingen.

2 en 3 juli
De traditionele Ludgermarkt, dit jaar
natuurlijk in het teken van het feest.

4 tot en met 9 juli
Er gaan geruchten dat... en verder is
dat nog niet bekend. Wel dat het zeer
verrassend zal worden. In ieder geval
komt de jeugd aan haar trekken.

lOjuli
Oecumenische kerkdienst bij de NH-
kerk te Wichmond. Aansluitend in de
Dorpsstraat een gezamenlijke brood-
maaltijd. Voor beide evenementen is

de belangstelling zeer groot te noe-
men. Nu reeds willen zo'n vier en een
half honderd mensen de kerkdienst
bijwonen en zo'n drie en een half hon-
derd de broodmaaltijd. Bij dit alles is
nog niet meegeteld de belangstelling
die ongetwijfeld van buiten de ge-
meenschap woonachtige oud-inwo-
ners zal worden getoond.

4 tot en met 10 juli
Expositie van oud foto-, klein land-
bouw- en huishoudelijk materiaal uit
de gemeenschap. Zo'n 40 mensen
hebben inmiddels materiaal ter be-
schikking gesteld, maar meer is na-
tuurlijk welkom.

20 tot en met 27 augustus
Feestweek van de Oranjevereniging.
Dit jaar in het kader van haar 75-jarig
bestaan, maar natuurlijk zeker ook bij
de optocht in het teken van het 1200-
jarig bestaan. In deze feestweek
wordt aan de bevolking van Wich-
mond en Vierakker een groots vuur-
werk aangeboden.

Oudheidkundige
vereniging
In de gezellig ogende zaal van Hotel
Bakker kregen de leden van de oud-
heidkundige vereniging 'Vorden' vo-
rige week woensdagavond veel te
zien en te horen over het Pieterpad.
De heer Keussink uit Doetinchem gaf
aan de hand van veel dia's een over-
zicht van ai het moois op het gebied
van natuur en cultuur dat langs of
vlakbij het Pieterpad te zien is. De
plm. 120 aanwezigen zullen dan ook
met veel genoegen aan deze avond te-
rugdenken.
Voorafgaande aan de lezing gaf de
voorzitter al een overzicht van het
winterprogramma voor het seizoen
94-95, zoals dat door het bestuur is
gepland. Naast een tweetal excursie-
reizen omvat het 5 avonden met lezin-
gen, o.a. door dhr. Gr. Enzerink.
De eerstvolgende avond is op 21
maart die zal worden verzorgd door
dhr. van Roekei.

E.H.B.O.
Na een gedegen opleiding verzorgt
door de EHBO-vereniging Vorden
zijn half februari alle cursisten die
examen hebben gedaan geslaagd. Het
examen werd afgenomen door dr. de
Vries en kaderinstructeur B. Durand.
De geslaagden zijn: Mevr. D. Bos-
veld-Bulten, mevr. W. ten Pas, mevr.
L. Winters, mevr. D. Hardeman, mej.
H. Heuvelink, mej. M. Lichtenberg,
mej. J. Heuvelink, dhr. J. ten Brinke,
dhr. W. ten Pas, dhr. M. Oude Ampsen
en dhr. P. Hoeksema.
De opleiding voor dit winterseizoen
was in handen van kaderinstructrice J.
Gotink-Gilles en dr. Minjon. Tevens
werd er door de Lotusgroep 'Henge-
lo' medewerking verleend.



GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van

Vorden maken bekend met toepassing van het be-
paalde in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Or-
dening, jo. artikel 50, lid 6 van de Woningwet, mede-
werking te willen verlenen aan het bouwplan van H.
Sahin, te Deventer voor het intern verbouwen van een
winkelpand aan de Zutphenseweg 1. De op het bouw-
plan betrekking hebbende bouw- en situatietekenin-
gen liggen vanaf vrijdag 25 februari 1994, gedurende
twee weken, op de gemeente-secretarie, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis)
ter inzage, met de mogelijkheid bedenkingen hierte-
gen gedurende die periode schriftelijk aan ons ken-
baar te maken.

Vorden, 24 februari 1994,
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

Samen verantwoordelijk en werken aan:

- een schone en veilige woonomgeving.
- een humaan sociaal beleid
- een samenleving die voor ALLE

burgers de moeite waard is.
- Daarom PvdA lijst 3.

Willem Voortman
Wethouder/Lijsttrekker

Partij van de Arbeid

GEMEENTE
VORDEN
De burgemeester van Vorden

maakt bekend dat vanaf maandag 28 februari 1994,
gedurende vier weken, voor een ieder ter gemeente-
secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke or-
dening (koetshuis) ter inzage ligt het door gedeputeer-
de staten van Gelderland d.d. 4 februari 1994 nummer
RG.93.58713, goedgekeurde bestemmingsplan 'Bui-
tengebied 1992, nr. 3'.

Dit plan schept mogelijkheden voor de realisering van
een buitenmanege aande Hamelandweg.

Vorden, 24 februari 1994.

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

De PvdA en dus ook ik staan voor:
- goede woongelegenheid, ook voor

jonge mensen.
- het bevorderen van de

verkeersveiligheid door bijv. aanleg van
vrije fietspaden.

- een goed en gecontroleerd
milieubeleid.

- een goed beleid t.a.v.
Hennie Horsting-Spee asielzoekers en
Raadslid

vluchtelingen.

Partij van de Arbeid

G.J.G.Tolkamp (Trudy)
diëtiste

• goede bereikbaarheid en
toegankelijkheid van voor-
zieningen.

• speerpunt van beleid: zorg
voor een menswaardig be-
staan.

• voorschoolse kinderopvang
nodig voor volwaardige
deelname aan samenleving.

ARCHITECTEN voor:

Bungalow-bouw
2-onder één-kap

Bedrijf sbebouwing
Utiliteitsbouw

LEEFLANG
ARCHITECTUUR Raadhuisstraat 1 a - 7251 AA Vorden.

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

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

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

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
VORDEN ZUTPMENSEWEG TEL 05752 1514

Vordens Toneel
speelt voor U

ZATERDAG 26 FEBRUARI A.S.

'n blijspel in 3 bedrijven:

'Eenvoud is ook
niet alles9

in het Dorpscentrum te Vorden

Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur.

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

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

Stemmen bij
volmacht?

Vervoer naar het
stembureau?

Bel naar:

M. Aartsen, tel.

1427
H.H. Kettelerij, tel.

1508

De Vrouwen Raad Vorden doet een beroep
op vrouwen die uit het buitenland komen
en in Vorden wonen.

De VRV organiseert op Wereldvrouwendag
een

BIJEENKOMST
voor alle vrouwen uit de gemeente Vorden.
Daar kunnen buitenlandse vrouwen zich
presenteren.
Wilt U als buitenlandse hier op enigerlei wijze
aan meedoen, dan kunt u voor opgave of
inlichtingen terecht bij:
mevr. G. Velhorst, het Wiemelink 11, Vorden,
tel. 05752-1688.

Gaarne voor 5 maarta.s.

De bijeenkomst vindt plaats op
dinsdagmiddag 8 maart om 14.00 uur in
'het Stampertje' van het Dorpscentrum.

Gratis
belastingbiljet

in laten vullen voor
FNV-leden.

op dinsdag 8 en 22 maart

in het Dorpscentrum
te Vorden

Maak een afspraak: tel. 05752-2461.

We gaan verkassen daarom houden wij:

O P R U I M I N G
UIT DE ETALAGE

BOEKEN met

40% KORTING
BUREAU-ARTIKELEN

HALVE PRIJS
Voorts in de opruiming SPELLEN, PUZZELS, HOBBY,

KNIKKERS, SCHOOLARTIKELEN enz.

Kerkstraat 17 - HENGELO Gld.

De PvdA Vorden zal zich inzetten voor:
- goed onderwijs en stimuleren van

culturele en lichamelijke vorming.
- het bevorderen van inspraak door de

individuele burger.
- het bevorderen van een volwaardig

bestaan voor mensen die afhankelijk
zijn van een uitkering.

Peter Hoogland
Fraktievoorzitter

Partij van de Arbeid

GEHEEL VRIJBLIJVEND:
ONTWERP NAAR UW WENSEN

Telefoon 05752-2737

DE PVDA STAAT VOOR EEN
RECHTVAARDIG BELEID EN VINDT DAT:
- de gemeentelijke heffingen voor geen van de inwoners

een te zware last mogen worden.
- het ouderenbeleid bevorderd kan worden door de

oprichting van een Seniorenraad.
- het milieu zo min mogelijk moet worden belast, mede

door het handhaven van de Hinderwet Afvalstoffenwet
e.d.
Goede voorlichting aan de burger en het bedrijfsleven
moet daarbij helpen.

Partij van de Arbeid

> BOS BLOEMEN

KIPFILET 6,25 PER % KILO
LEVER 2,50 PER V6 KILO

Poelier HOFFMAN
VORDEN

Natuur permanent
voor volume & gemak in verzorging

INCLUSIEF:
* voorbehandeling
* knippen
* föhnen of watergolven
* conditioner
* gel / versteviger
Mak
* garantie
* gratis kuurbehandeling

AL L-IN: dus GEEN extra kosten !
LET OP

BEST-PRICE
aktie

loopt t/m
31 maart

J I M / / H E E R S I N K
H A A R M O D E

VORDEN - Zutphenseweg 21 • 05752-1215



Zondag 6 maart
van 12.00 tot 17.30 uur

BRUIDSSHOW

Beijer Besselink
Ted Buter

Jan Dijkerman
Rabobank

Oplaat
Correct

Slotboom
Bodega 't Pantoffeitje

Doorlopende modeshows
van Beijer Besselink
van 12.00 tot 17.30 uur.

ledere bezoeker wordt getrakteerd
op koffie en gebak, aangeboden
door Oplaat en 't Pantof feitje

met medewerking van

bruids-, cocktail- en herenmode
uakfotografie en uideo-producties
bruidsboeketten en corsages
verzekeringen (h u welijks)reizen
brood- en banketbakkerij
Oldtimer
juwelier
uoor uw bruiloftspartij

en...

de toegang is gratis!

26 MAART DANSAVOND
M.M.V. HAMMOND FOUR

bodiDOdega

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

****

***
IZAT. 26 FEBRUARI

UNITY
H RAMPS

MAAR»
THE SPIKES & DUO PENOTTI
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER

VOOR MEER INFO: TEL. 08343-1232

'ONZE VAKANTIEGIDS IS UITT
NATIONAAL REUMAFONDS 070-3503231

mode voor
het héle gezin

organiseert:

"Koffie Squash
Squash en koffie zoveef U wilt!!

Woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur.

KOFFIE
* SQUASH KAART:
f 50,- (voor 10 keer)

Rackets te koop/huur in het centrum.

Sportschoenen met witte zolen s.v.p.

i

Squash Centrum
V/O/R 0 0 N

5 Squashbanen, gehele dag

instructeurs aanwezig.

fashion

WINTERSWIJK - WIERDEI
DIDAM -TERBORG - LICH"
ZEVENAAR - AALTEN

'ORDEN
INVOORDE

Kinder Bodywarmers
Een heerlijk warme bodywarmer met extra windvanger.
Ze zijn er in meerdere unikleuren.
Maten 92 t/m 176.
Onze normale prijs is vanaf 27.50
ALLEEN DEZE WEEK REEDS VANAF

22?»
Dames - en
Kinderleggings
In een prachtige zware kwaliteit en in diverse
mooie voorjaarsgeuren.
Onze normale prijs is vanaf 12.50.
ALLEEN DEZE WEEK
SLECHTS

kindermaten
damesmaten

LOOP EVEN BINNEN WANT HET LOONT DE MOEITE

Het adres voor:

BIJBELS, NASLAGWERKEN,
LIEDBOEKEN,
DAGBOEKEN,

THEMABOEKEN,
KINDERBOEKEN,

GEDICHTENBUNDELS,
grote sortering MCs en CD's.

Evangelische Boekhandel

'De Vonk'
Warnsveldseweg 98

Zutphen-Tel. 14569

Een stroomstoring kan altijd voorkomen. Meestal op de
meest onverwachte momenten. Dan is het belangrijk om
de problemen snel en vakkundig op te lossen. Eén tele-
foontje en wij brengen weer licht in de duisternis. Maar
ook voor komplete elektrische installaties en zelfs uitge-
breide computer gestuurde installaties hebben we vol-
doende kennis en vakmensen in huis.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
• Baakseweg 11 WICHMOND 05754 - 1 7 5 5 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 • 18383

• Haaksbergseweg 21 EIBERGEN 05454 - 76026

J. Klein Lenderink
(J3H) bedrijfsleider

• pleiten in Den Haag voor
politie op straat in Vorden.

• bedrijfsvestiging, bedrijfs-
ontwikkeling, woningbe-
stand en voorzieningenni-
veau op elkaar afstemmen.

• stijgende milieukosten kri-
tisch volgen.

Bus bestellen?

Harren bellen!
Busgrootte: 9,20,40, 50, 54,

58 en 63 personen.

HAVI Reizen

J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Tel. 05758-1334

WELGRAVEN
SCHOONMAAKARTIKELEN

Inkoopcentrum voor

grootverbruik, horeca, handel

en industrie

SCHOONMAKERS HIER IS UW ADRES
VORDEN, SCHOOLSTRAAT ZES

Ons leveringsprogramma omvat o.a.

* wasprodukten
* dweilwagens
* borstelwerk
* Celtona papier
* Dreumex produkten
* schorten

* Calgon produkten
* chloortabletten
* stofzuigerzakken
* vliesdoeken en dweilen
* inloopmatten 90 x 120
* menumappen

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 14.00 tot 18.00 uur

Handelsonderneming
WELGRAVEN l Schoolstraat 6

Itel. (05752) 2154-fax 3871

Geen verkoop aan particulieren.

Restant partijen
Verkoop rechtstreeks vanuit onze magazijnen
ledere zaterdag worden rechtstreeks vanuit onze tegelhal speciale
partijen tegels en bouwmaterialen aangeboden.

Enkele voorbeelden:
Aanbieding wand + vloertegels.

Wandtegels 20 x 25 cm
1" sortering in 6 aktuele kleuren p.m2, vanaf ƒ 23,90
Bijpassende Strip zolang de voorraad strekt p s ƒ 4,--

Wandtegels div. restanten p.m2. vanaf ƒ 15,—

Vloertegels div kleuren p m2 vanaf ƒ 27,50

Vloertegels div. restanten p.m2, vanaf ƒ 15,--

Wie het eerst komt, die het eerst maalt

HCI. Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo (Gld.),
tel. 05753-8181.

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

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

Electrische roldeur
te koop

breedte 5 meter
hoogte 4 meter

Inlichtingen:
Bijenhof's Fijnhout

Bewerking B.V.
Industrieweg 2 - Vorden

Tel. 05752-1216

—

Problemen met
belastingaangiftes?

Voorkom
teleurstellingen^

Laat uw administratie en belastingaangifte
verzorgen dooreen deskundige!

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

de agrarische sector en particulieren.

Bij ons bent u aan het juiste adres voor:
• administratieverzorging

• loonadministratie

• jaarrekeningen

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

• mineralenadministratie

.venals voorgaande jaren houden wij speciaal voor het invullen
van Uw belasting-aangiftebiljet extra zittingsavonden

op woensdag 2, 9,16, 23 en 30 maart van 17.30-19.30 uur.
Gaarne op telefonische afspraak.

Administratie- en Belastingadvieskantoor

Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden, tel. 05752-1455
H.H. Wanders, belastingconsulent, Ottenkampweg 16

7256 BG Keijenborg, tel. 05753-3274

Lid: Ned. College voor Belastingadviseurs
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Raad Vordert blij met bouw appartementen op terrein Decanije:

'Het wordt nu de hoogste tijd voor
woningen voor jongeren'

Geslaagde Bruidsshow

'We moeten het park Decanije
koesteren. Nu moeten we met de
grootste spoed plannen gereed ma-
ken voor jongere Vordenaren. We
moeten het bouwprogramma naar
voren halen. De woningbehoefte in
Vorden is groot', aldus sprak CDA
fraktievoorzitter A.H. Boers toen
dinsdagavond het bestemmings-
plan 'De Decanije' in gewijzigde
vorm door de raad vast gesteld
diende te worden.

Wel de raad had daar geen moeite
mee, zodat drie Amsterdamse pro-
jectontwikkelaars aan de slag kunnen
om op het voormalige terrein van de
verpleeginrichting 'De Decanije' te
gaan bouwen. In totaal zullen er 40
luxe appartementen gebouwd wor-
den. Niet goedkoop, want de prijzen
van de flats zullen waarschijnlijk
meer dan vier ton gaan bedragen. Het
ligt in de bedoeling van de projectont-
wikkelaars om bij de verkoop voor-
rang te verlenen aan de belangstellen-
den uit Vorden en direkt omliggende
plaatsen zoals Lochem, Zutphen,
Warnsveld en Gorssel. En op dat laat-
ste aspect wenste met name de heer
Boers het college vast 'te pinnen'.
'Wij willen dat het college ons conti-
nue op de hoogte houdt hoe het staat
met de belangstellenden. Dus goed
controleren. Datzelfde geldt voor de
bebouwingsmeters, inrichting van het
terrein. De randvoorwaarden die we
destijds gesteld hebben dienen nage-
komen te worden', aldus de heer
Boers. Burgemeester Kamerling zeg-
de hem toe dat het college de raad van
de vorderingen op de inschrijvingen
op de hoogte zal houden De CDA
fraktievoorzitter benadrukte nog eens
met klem dat de 40 appartementen op
de Decanije niet onder het Vordens
huisvestingsbeleid vallen. 'Deze ko-

men van het kontignent Zutphen', zo
sprak hij. Hij gaf het college de op-
dracht om voor Vorden extra kontin-
genten woningen binnen te halen.
'Ouderen willen terecht steeds langer
zelfstandig blijven wonen. Dus colle-
ge, klop ook samen met de potentiële
bouwers De Wehme en de woning-
bouwvereniging Thuis Best tevens bij
de provincie aan voor het verkrijgen
van een woonzorgencomplex. We
kunnen dus best bij twee verschillen-
de gedeputeerden aan de bel trekken.
Bij de ene voor woningen voor jonge-
ren en bij de andere voor het woon-
zorgencomplex. We moeten zorgen
dat we plannen klaar hebben liggen.
Waarom zou dit niet lukken'? zo stel-
de Boers.

VVD 'er Brandenburg:
'Wijmoeten nu bouwen voor

jongeren'
VVD'er E. Brandenbarg vond dat met
de invulling van het Decanije terrein
de fase voor woningen voor ouderen
voorlopig is afgesloten. 'We moeten
nu bouwen voor jongeren en we mo-
gen de richting provincie best een wat
aggresiever beleid voeren', zo sprak
hij.
Burgemeester Kamerling: 'Meer
bouwen voor jongeren is een goed
streven. Ook wij vinden dat er meer
woningen voor een en tweepersoons
huishoudens gebouwd moeten wor-
den, zodat jonferen niet uit Vorden
wegtrekken. Helaas hebben wij een
beperkt kontignent. Ik blijf streven
om meer kontingenten te krijgen. Wij
vallen binnen de gemeentes die voor
eigen behoefte mogen bouwen. In elk
geval zal ik 'de boer' op gaan. Niet
geschoten is ook geen opbrengst', al-
dus Kamerling. Hij deed Boers de

Ingezonden mededeling
Huilen verantwoording van de redactie

Politiek
Een zwaar beladen woord. Echter een
vergelijk met een ander woord en
misschien is het woord politiek toch
niet zo...

Spiegel...
— Een spiegel is veelal in iedere be-

huizing aanwezig, bij Boerderijen,
Sportgebouwen, Bejaardencen-
tra's, Villa's, Restaurants, Hotels,
Gezinswoningen, Bejaardenwo-
ningen, Kroegen, bij Kamerbewo-
ners etc.

— Een spiegel dient op zijn tijd te
worden afgestoft om iets te zien, of
te wel vooreen heldere kijk.

— Men kijkt automatisch in een spie-
gel.

— Je kunt weken/maanden langs een
spiegel lopen en er bewust niet in
kijken, daar kunnen veel redenen
voor zijn, maar op een gegeven
moment is de interesse weer aan-
wezig.

— Hè, je spiegel hangt te hoog.
— Mooie speigel maar eigenlijk past

die lijst er niet zo bij.
— De verleiding is groot om zich aan

anderen te spiegelen.
— De Politiek is een 'afspiegeling'

van de samenleving en een 'spie-
gel' vormt weer een wezenlijk on-
derdeel van 'ONZE samenleving'.

— Het 'kan' een prettig gevoel geven
een ander eens een spiegel voor te
houden.

— Houden wij ons zelf wel eens een
spiegel voor?

— Ieder mens ziet iets anders als hij
of zij in een spiegel kijkt.

— 's Ochtends geeft de spiegel vaak
een ander beeld dan 's avonds, een
wisselend beeld dus.

Zo ook in de Politie, spiegelen aan el-
kaar, aan andere landen, andere be-
volking, aan andere gewoonden en
leefstijlen, aan andere Partijen. Laten
wij eerlijk zijn en eens in 'onze' spie-
gel kijken, zoeken naar herkenning.
Milieu, Vluchtelingenbeleid, Oude-
renbeleid, Welzijn, Veiligheid e.a.

Onze spiegel, dicht bij huis: de omge-
ving, Woonplaats, Provincie, Neder-
land... Hoe groot is 'ONZE SPIE-
GEL'? Wat willen en kunnen wij
daarin zien? Laat de POLITIEK ook
in 1994 e.v. uw SPIEGEL zijn.

H.H. Kettelerij, W. Alexanderlaan 4,
Vorden.

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
14 febr. t/m zondag 20 febr. 1994.

Bij een
jaar-
verbruik
van:

800 m3

1000 m3

1200 m3

1400 m3

1600 m3

1800 m3

2000 m3

2200 m3

2400 m3

2600 m3

2800 m3

3000 m3

3300 m3

3600 m3

3900 m3

4200 m3

4500 m3

5000 m3

5500 m3

6000 m3

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

39 m3

48 m3

58 m3

68 m3

77 m3

87 m3

97 m3

106 m3

116 m3

126 m3

135 m3

145 m3

159 m3

174 m3

188 m3

203 m3

217 m3

241 m3

266 m3

290 m3

440 m3

550 m3

659 m3

769 m3

882 m3

989 m3

1099 m3

1208 m3

1319 m3

1429 m3

1540 m3

1650 m3

1812 m3

1979 m3

2142 m3

2310 m3

2474 m3

2747 m3

3024 m3

3296 m3

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

G
Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen met één
van onze rayonkantoren:
BORCULO : 05457 7 44 44
DOETINCHEM : 08340 - 2 65 51
WINTERSWIJK : 05430 - 1 22 12
ZEVENAAR : 08360 - 2 39 47
ZUTPHEN : 05750 - 4 24 24

toezegging dat serieus bekeken zal
worden of er wat betreft het woonzor-
gencomplex een plan gemaakt kan
worden.

Vaststelling milieubeleidsplan
De raad stelde het milieubeleidsplan
vast en stelde daarvoor een krediet be-
schikbaar van 82.000 gulden. 'Een
milieubeleidsplan toegespitst op de
Vordense situatie. We willen met dit
plan het milieubeleid in een bepaalde
vorm gieten', aldus wethouder me-
vrouw Aartsen (CDA). Naar aanlei-
ding van vragen van VVD'er H. Riet-
man zei de wethouder dat het energie-
beleidsplan, een onderdeel van het
milieuplan, een breder plan is dan
energiebesparing in de huishoudens.
Over een paar dagen heeft zij boven-
dien nog een gesprek met de Gamog
over deze materie. In verband met het
lozingsbesluit dat op l januari 1994
ingaar zal er een 'overgangsregel' ko-
men, omdat voor die datum niet alles
kan zijn aangesloten.

Dorpsstraat onveilig voor
fietsers
Op aandrang van de heren A.W.
Boers (CDA) en E. Brandenbarg
(VVD) zal er volgende maand in de
commissie een discussie op gang
worden gezet over de verbetering van
de verkeersveiligheid in de Dorps-
straat.
'We zijn tevreden over de verlaging
van de so^beid in de Dorpsstraat,
maar de Mreren in Vorden voelen
zich op de fiets onveilig. En met name
wordt dit veroorzaakt doordat er auto-
's op de rijbaan geplaatst worden', zo
sprak de heer Boers.

TUBIO
TUBIO is de naam van de pas opge-
richte toneelgroep uit Baak. Onlangs
heeft u in dit blad kunen lezen dat de
toneelgroep op zoek was naar een or-
ginele naam. Van alle kanten uit de re-
gio zijn er reakties binnen gekomen.
De een had een nog orginelere naam
bedacht als de ander. Uit het vrij grote
aantal inzendingen heeft de groep ge-
kozen voor de naam: TUBIO. Deze
naam is verzonnen door Theo Her-
mans uit Baak. Hij is daardoor verze-
kerd van 2 gratis plaatsen bij de to-
neelopvoeringen van TUBIO tot en
met 1998.
'Wat 'n kippedrift' is de naam van het
blijspel dat wij dit jaar voor u op de
planken zullen brengen. De rolverde-
ling is als volgt: Hendrik Klaver,
boer: Harrie Peters; Harm Klaver,
boer: William Schiphorst; Riek
Koenders, huishoudster: Miranda
Schiphorst; Hentje Klaver, zus van
Hendrik en Harm: Truus v.d. Pavert;
Janneke, haar dochter: Inge v.d.
Broek; Pieter Kupperie, vriend van
Janneke: Theo Janssen; Simon Koen-
ders, echtgenoot van Riek: Fons Jans-
sen.
Regisseur: Ben v.d. Pavert; Souffleur:
Fred Snelder; Grime: Gonny Aalde-
ring.
De opvoering is op vrijdag 18 en za-
terdag 19 maart a.s. in zaal Herfkens
te Baak.

H.V.G. Wichmond
Op woensdag 16 februari jl. was er
een HVG avond. Deze keer was de
KPO op bezoek. De voorzitster heette
allen welkom, in het bijzonder de
KPO dames. De voorzitster opende
met een gedicht. Daarna kwamen er
wat huiselijk dingen aan de orde. Die
avond waren 'De Bouwmeesters' uit-
genodigd. Zij brachten liedjes en
schetsjes ten gehore. Het was een ge-
zellige ontspanningsavond. De voor-
zitster van de KPO bedankte de heren
Bouwmeesters en bood hen een enve-
lop aan. Vrijdag 4 maart is er wereld-
gebedsavond in de Hervormde kerk
van Wichmond.

Maandag j.l. vond in de Herberg onder winterse sferen de bruidsshow plaats. Het winterse weer weerhield de bezoekers
niet de show te bezoeken. Onder een ruime belangstelling zorgde de organisatie voor een perfecte show. Op swingende
wijze showden de modellen al hetgeen een trouwgebeuren compleet maakt. Op de foto overhandigt Harrie Kettelerij mej.
Harenberg haar gewonnen prijs.

Strinx in
'tPantoffeltje
In het kader van de maandelijkse live-
optredens in Bodega 't Pantoffeltje te
Vorden is er a.s. zondagmiddag een
bijzonder duo te zien en^^ horen:
STRINX. W
Wat doen twee gitaristen die na 10
jaar professioneel muzikant zijn nog
steeds plezier hebben in musiceren?
Ze richten een duo op en sj^en een-
voudig alles wat ze leuk vi^ph en dat
is een heleboel.
Uil i Brand, gitarist en ceatieve kracht
achter (trio) Farfarelo en Stefan Wies-
broek, studiomuzikanten zanger, put-
ten met STRINX uit een wel zeer die-
pe muzikale bron. Eigen composities

voor western- en klassiek gitaar. In-
terpretaties van verschillende parels
uit de tuin van de folk-, rock en jazz-
muziek. Tweestemmig gezongen of
instrumentaal gearrangeerd bij
STRINX is alles mogelijk. Maar het
gaat niet alleen om goede muziek bij
STRINX, maar ook om sfeer. Humor
kenmerkt hun presentaties. Improvi-
saties 'a l'instance', veel flauwekul
en veel zweet en tranen gaan hand in
hand. Virtuositeit en entertainment.
STRINX is plezier aan muziek en zin
in het publiek. Muzikale spanning en
sensatie ten top.

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

HOE ZIT
D AT NU
EIGENLIJK?
Vraag: Mijn man en ik hebben allebei een baan.
Hoe zit het met de aftrek van de hypotheekrente.
Wie moet dat nu aftrekken, mijn man of ik?

Uit uw vraag valt op te maken dat u gehuwd bent. Dat is een belangrijk
gegeven, want het maakt formeel een heel verschil of tweeverdieners,
die hypotheekrente-aftrekken, gehuwd zijn of niet. Bij gehuwde partners
moet alle betaalde (hypotheekrente-)rente worden afgetrokken van het
hoogste inkomen. Bij ongehuwde partners moet de rente volgens de wet
echter naar rato van de eigendomsverhouding worden afgetrokken.
Die eigendomsverhouding is meestal bij ongehuwden 50-50, maar dat
hoeft niet altijd het geval te zijn. U kunt bij de notaris een heel andere
verhouding laten vastleggen, bijvoorbeeld 70-30 of 90-10. Dat kan voor-
delig zijn in verband met het belastingtarief dat voor de ongehuwde part-
ners geldt. Een voorbeeld:
Stel dat tweeverdieners per jaar in totaal f 15.000 rente betalen en dat één
partner in het hoogste tarief zit (60%) en de andere in het laagste
(38,25%).
Zoals gezegd, wordt bij gehuwde partners alle rente afgetrokken van het
hoogste inkomen. Dat levert dus in dit voorbeeld een belasting-voordeel
op van 60% van f 15.000 is f 9.000. Maar ongehuwden die een
eigendomsverhouding hebben van 50-50 genieten minder voordeel, nl.
60% van f 7.500 (de helft van de betaalde f 15.000) is f 4.500 plus
38,25% van f 7.500 is f 2.868,75. Dat is in totaal f 7.368,75 en dat is dus
een nadelig verschil t.o.v. gehuwden van f 1.631,25 of bijna f 136 per
maand. In zo'n geval is een andere eigendomsverhouding waarbij meer
kan worden afgetrokken bij degene die in het hoogste tarief zit, voordeli-
ger.
Er bestaat overigens een instructie van de staatssecretaris waarin staat
dat de Belastingdienst niet moeilijk mag doen, als ongehuwden toch alle
rente van het hoogste inkomen willen aftrekken (zoals gehuwden dat dus
moeten doen). Als dat voor u voordelig zou zijn en u wilt liever geen
risico lopen, dan kunt u de Inspecteur een brief schrijven.
In een door beide partners te ondertekenen brief (met uw Sofi-nummers,
namen, geboortedata etc.) moet u dan vastleggen, dat één van de partners
alle rente voor zijn/haar rekening heeft genomen en dat deze ervan afziet
om die rente geheel of gedeeltelijk van de ander terug te vorderen. Offi-
cieel heet het, dat één van de partners aldus afstand doet van zijn/haar
verhaalsrecht.

Deze rubriek wordt verzorgd door:
De Regl, Bloemendaal & Wiegerinck, Accountants en Belastingadviseurs, Ruur-
Ioseweg2i, 7251 LA Vorden.

GENDA
FEBRUARI:
S WO V Open Tafel in de Wehme
iedere dag.
23 Welfare Handwerken, de Wehme
23 Platte l and s v rouwe n Vorden,

voorlichtingsavond Verstoppers
24 HVGWildenborchds.Westerink
24 ANBO Ledenbijeenkomst

Dorpscentrum, diamiddag
28 ANBO Klootschieten, Goldberg

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

Wereldgebedsdag
4 Jeugdhonk voor junioren,

v.v. Vorden
7 VrouwenclubMedler
7 ANBO Klootschieten vanaf de

Goldberg
8 Vrouwenraad in het Stampertje
8 Soos Kranenburg
8 Plattelandsvrouwen, Doemiddag
9 Welfare Handwerken, Wehme

10PCOB
14 ANBO Klootschieten vanaf de

Goldberg
15 NC VB-avond over de

Wereldwinkel
15 KPO Vierakker, bloemen-en

plantenverzorging
15 KPO Vorden
15 Plattelandsvrouwen, Excursie
16 HVGDorp.Paasbijeenkomst
16 H VG Wichmond, Paasviering
17 Vrouwenraad in het Dorpscentrum
17 Ledenvergadering met lezing de

Vogelvriend in Dorpscentrum
17 Bejaardenkring Dorpscentrum
18 VrouwenclubMedler
19 Uitvoering Toneelver. Krato in

Dorpscentrum
21 ANBO Klootschieten vanaf de

Goldberg
22 Soos Kranenburg, Passiemiddag
22 Plattelandsvrouwen, Excursie

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

Jansen
23 H VGWichmond, middag voor

ouderen
23 Welfare, voorjaarscontactmiddag

Wehme
24 ANBO Ledenbijeenkomst in het

Stampertje
24 HVGWildenborch,Paaswijding
25-26 Uitvoering SursumCorda
26 HS V „de Snoekbaars"

Paas(eieren)wedstrijd voor
junioren en senioren

28 ANBO Klootschieten vanaf de
Goldberg

31 Bejaardenkring Dorpscentrum,
Paasmiddag



V.T.P. lid Hanneke Mulderije
op weg naar de internationale
tennistop

Hanneke Mulderije is hard op weg
zich een plaats te veroveren bij de na-
tionale tennistop voor l O-jarigen. In
het Gelders bondscircuit versloeg zij
op overtuigende wijze al haar tegen-
standers.

ok bij de wedstrijden voor de noor-
delijke helft van Nederland inclusief
Utrecht en Noord-Holland toonde
Hanneke zich onverslaanbaar. Dit re-

sultaat heeft er toe geleid dat zij thans
mee mag doen aan de wedstrijden van
het zgn. slottoernooi voorde beste 10-
jarigen van Nederland die op 19 en 20
maart in Best zullen worden gehou-
den.
Bas Coulier (tennisleraar van V.T.P.)
is ervan overtuigd dat Hanneke hier
zeker goede kansen heeft en een enor-
me impuls kan hebben voor de ten-
nissport in Vorden.

Weekendrecept
Vlogman

Hutspot met klapstuk
Bereidingstijd:
30 minuten

Voorkooktijd vlees:
1 'A uur

Benodigdheden voor
4 personen:

500-600 gram halfvel klapsluk
zonder been
1-2 laurierbladeren
eventueel seldcrijstelen en
bladeren
zout
750 gram in reepjes gesneden
winterwortels

1 - 1 '/« kilogram geschilde
aardappels
300 gram gesnipperde uien
40 gram margarine ol boter
danwei ve^lvan jus bijvoor-
beeld)
mosterd
zwarte peper uit de molen

Benodigd keukengerei: yrotc pan met dikke bodem, litermaat of kom, mes, stamper,
sauskom

Bereidingswijze:
1. Breng 7 deciliter water met selderij en de laurier en met % eetlepcl zout aan de kook. Leg het

klapstuk in de pan. Sluit die als het water weer kookt en temper de warmtebron. Laat hel vlees
ongeveer 1 V4 uur voorkoken.

2. Was de wortels. Neem de laurier en selderij uit de pan. Giet 4 deciliter van de bouillon in de
litermaat of kom. Laat de wortel % uur met hel vlees meekoken.

3. Snijd intussen de aardappels in niet Ie kleine stukken en doe ze in de pan.
4. Leg daar, na een kooktijd van 10 minuten, de snippers ui in en schenk desgewenst wat van de

apart gezette bouillon in de pan.
5. Controleer na 15-20 minuten of de wortels en aardappels yanr zijn. Neem het vlees uit de pan

en houd het klapstuk even warm.
6. Stamp alle ingrediënten door elkaar.
7. Voeg aan het gerecht naar smaak nog wat van de bouillon, margarine of vet, mosterd, peper

en zout toe.
8. Snijd het vlees in repen en serveer die op de hutspot. Serveer de rest van de bouillon er

desgewenst, goed warm, in de sauskom apart bij.

Tip van de kok:
Kook eventueel niet alle wortels mee, maar rasp daarvan een deel fijn en roer die
groente korte tijd voor het serveren door het gerecht.
Bereid eens de originele hutspot uit 1574. De aardappel was toen nog niet algemeen
bekend in Europa. Voor het gerecht werd cjcbruik (jcmaakt van witte honen.
Voeg aan de hutspot 150 gram reltich of pastinaak loc. Schaaf de rettich dun en snijd
de plakjes 1 keer door. Doe ze tegelijk met de wortel in de pan.
Vervang het later toe te voegen vet door met het vlees 250 gram in dobbelsteentjes
gesneden vers mager spek mee te laten koken.
Varieer dit typisch Nederlandse eenpansgcrecht eens met de Vlaamse versie. Hierin
worden gesnipperde savooickool, wortel, raap. prei, sclderijknol en rettich gekookt
met varkens- en rundcrschenkel en daarbij nog blokjes doorregen spek.

Stemmen
Kots vieln de kaartn in de busse, tus-
sen de andere rommel zattn ze tussen.
Wi'j meugt now weer hen stemmen
gaon, daor gao'w now nog effen bi'j
stille staon.

Eer s mo'w maor 's goed luustern, wat
ze ons allemaole in de oorne fluus-
tern. Zee beloofd ons bergen mao wi'j
kriegt dalen, zee hebtjao gin geld um
alles te betaaln.

A'j un kwatjen hebt kö'j gin gulden
uutgeven, dat is zo ewes en altied nog
ebleven. Met mooie praötjes prebeert
ze ons te strikkn, umme op un extra
plaetsken te mikkn.

Hoe groter de partieje maor is, dan
heb ze zeker meer oaverwich. Van al-
les beloofd ze in geuren en kleuren, A'j
maor bi'j eur porti'je wilt heuren.

A'j veschillende luu in de raod wilt
hemmen, mo'w wel allemaole op tien
gaon stemmen. Is t'r dan later iets
neet nao de zin, wi'j brengt t'r dan
toch weinug tegen in.

Da'j de beste stuur luu on de wal heb
staon, is un sprekwoord dat nog neet
is vegaon. A'j mot roeien met de rie-
men die'j hebt, geleuf maor, dat volt
lang neet altied met.

Laot degenen die in de raod komp te
zittn, neet altied op mekare zittn te
vittn. Oaverleg toch 's met ow gezond
vestand, dan kump t'r ok in Vodd'n
nog un hoop tot s tand.

D. Lindeman.

SPORT-mVww

V o e

V. V. Vorden
Vorden Al - Kotten Al ; SKVW BI -
Vorden BI ; Vorden Cl - VIOS B Cl;
Vorden C2-Erica C2.
Vorden l - Diepenveen l; Vorden 2 -
Zelhem 2; Vorden 4 - Brummen 4;
Ruurlo 7 - Vorden 5; Witkampers 7 -
Vorden 6; DEO 4 - Vorden 7; Vorden 8
- Klein Dochteren 5.

Programma Socii
26 februari: Reunie C-Socii C; Socii
A-Sp. Rekken.
27 februari: Socii-Activia; KI. Doch-
teren 3-Socii 2; Socii 3-Angerlo 3;
Socii 4-Zutphen 5; Anadolu 3-Socii
5; Baakse Boys 6-Socii 6.

V o l l e v b a l

Dames DashlSorbo winnen
met 3-1
De dames van Dash/Sorbo hebben za-
terdagmiddag de competitiewedstrijs
tegen Tornado l uit Geesteren met 3-1
gewonnen. In de eerste set had de
thuisclub duidelijk het beste van het

spel, hetgeen resulteerde in een 15-8
zege. In de tweede set vatte Dash het
wat te makkelijk op. Tornado maakte
dankbaar gebruik van enkele misvers-
tanden binnen het team van Dash/Sor-
bo en won de set met 9-15. In de derde
set pakte Dash de zaken heel wat
energieker aan en werd Tornado wég-
gespeeld 15-3. In de vierde set leek
het dezelfde kant op te gaan. Dash
nam een 11 -O voorsprong en verzuim-
de 'door te drukken'. Desondanks
kon tornado niet verhinderen dat de
thuisclub met 15-11 won. Eindstand
3-1.
Zaterdag speelt Dash/Sorbo uit tegen
WEVOuitWeerselo.

Uitslagen: HP Deventer l - DASH 2
3-0; H3B Terw. 3 - DASH 4 l -2; D3B
Olympia l - DASH 4 3-0; D4A Terw.
3 - DASH 6 l -2; D4E Salvo 3 - DASH
7 3-0; D rekr. A DASH A - DASH B
2-1; H rekr. A DASH A - Nw. Heeten
B 1-2; H rekr. B DASH B - Welsum B
2-1; H2A WSV l - DASH 3 3-0; MA
SVS l - DASH l 3-1; JA WSV l -
DASH l 3-1; MB WSV l - DASH l
l -2; DP DASH 2 - Voorw. l 2-3; D2A
DASH 3 - Bruvoc l 0-3; D4B DASH
5 - WSV 3 3-0; HP DASH l - Wilh. l
0-3;JCDASH l -Voorw. l 1-2.

Programma: H rekr. A Harfsen -
DASH A; D2A Voorw. 3 - DASH 3;
D3e div. B Wevo'70 - DASH l Sorbo;
D3B Bruvoc 3 - DASH 4; D4B Bru-
voc 4 - DASH 5; HP Voorw. l -
DASH 1; JE DVO l - DASH 1; DP
DASH 2 - WIK 1; D4A DASH 6 -
Wilh. 5; HP DASH 2 - Harfsen 1;
H2A DASH 3 - SVS 3; H3B DASH 4
- Olympia 3; MA DASH l - Terw. 1;
JA DASH l - Gorssel l; MB DASH l
- Voorw. l.

W a t e r p o l o

Dames verliezen met 7-5 van
Woelwaters.
Na een spannende strijd hebben de
dames een 7-5 nederlaag geleden te-
gen Woelwaters 2. In de eerste perio-
de verkleinde Grietje Welleweerd een
2-0 achterstand tot 2-1, waarna zij in
de tweede periode de gelijkmaker
produceerde 2-2. In de derde periode
liep de thuisclub uit naar 6-2, waarna
Grietje Welleweerd en Karin Rou-
wenhorst^k achterstand verkleinden
6-4. Bij (^Pand 7-4 in de laatste pe-
riode scoorde Grietje Welleweerd
haar derde goal. Eindstand 7-5.
De heren 3 kregen tegen NDD 3 een
flink pak voor de broek. Het werd een
11-3 necjAag. Kier Knol, Martin
Niessink erKFac. Gotink scoorden de
Vordense doelpunten.

B.Z.R.
Uitslagen van woensdag 16 februari.
Groep A: 1. Mevr. v.d. Berg/Mevr.
Smit, Dhr. Groot Bramel/Dhr. Wol-
ters: 58.9%. 2. Dhr. den Elzen/Dhr.
Machiels: 57.1%. 3. Mevr. v.d. Burk/
Mevr. Hendriks: 53.5%
Groep B: 1. Mevr. Hooyveld/Mevr.
Vruggink: 64.2%. 2. Mevr./Dhr. v.
Gastel: 62.2%. 3. Mevr. Kamp/Dhr.
Führi Snethlage: 57.9%.
Elke woensdagmiddag in het Dorps-
centrum/'t Stampertje. Inlichtingen:
tel. 2830.

Motorsport

De Graafschap-
rijders
De VAMC 'De Graafschaprijders'
heeft ook, dit jaar weer uit-
wisselingswedstrijden met motor-
clubs uit Lochem, Harfsen, Holten,
Ruurlo, Borculo en Sint Isodorushoe-
ve op het programma staan. De data
zijn: 19 maart in Vorden (circuit mili-
tair oefenterrein), 9 april in Holten; 17
april in Lochem; 14 mei in Ruurlo
(circuit Borculo), 28 mei in Harfsen, 4
juni in St. Isodorushoeve, 16 juli in
Borculo.
Daarnaast organiseert 'De Graaf-
schaprijders' op 26 februari een trial
op het militair oefenterrein. De club-
wedstrijden worden gehouden op: 23
april; 11 juni; 2 en 9 juli; 20 augustus;
3 en 24 september.

Paardesport

L.R. en P.C.
De Graafschap
Bij de op 13 februari in Brummen ge-
houden dressuurwedstrijden behaalde
Simone Baauw met Hanja de 3e prijs
in de klasse B met 131 punten.
Bij de op zaterdag 19 februari gehou-
den indoorspringwedstrijden in Lo-
chem behaalde Irma Wormgoor met

Caesar de 7e prijs in het B-springen
klassiek en de 5e prijs in het B-sprin-
gen progressief.
Op zaterdag werd ook de traditionele
viertallenwedstrijd in Bathmen ge-
houden. Het viertal van De Graaf-
schap bestaande uit Annie Korne-
goor, Susan Groot Jebbink, Jorien
Heuvelink en Reinoud Maalderink
behaalde daar de 2e prijs met 129
punten. Individueel behaalde Annie
Kornegoor met Fanta de 5e prijs in de
L2-dressuur met 125 punten, Reinoud
Maalderink met Brienta de 6e prijs in
de L-dressuur met 124 punten. Jorien
Heuvelink behaalde met Elfriede de
2e prijs in het B-springen.
Bij de indoordressuurwedstrijden
voor ponies, die op zondag 20 februa-
ri in Barchem werden gehouden, be-
haalde Inge Regelink met Lady de Ie
prijs in de L l-dressuur met 125 pun-
ten en Rinie Heuvelink met Gorby de
4e prijs in de B-dressuur met 126 pun-
ten.
Op zaterdag 26 februari viert de rij ve-
reniging het 60-jarig bestaan met een
feestavond in het Pantoffeltje. Voor-
afgaand wordt daar een receptie ge-
houden. Voor die gelegenheid is ook
een foto-expositie ingericht, waar
foto's over het verenigingsverleden
worden uitgestald.

Nieuw logo
Regio Achterhoek.
De Regio Achterhoek heeft een nieuw
logo. Het logo, dat uit twee ontwerpen
is gekozen, wordt op korte termijn in-
gevoerd. Dit in tegenstelling tot een
eerder voornemen het logo officieel
aan het publiek te presenteren bij de
opening van het nieuwe kantoorpand.
De reden voor de versnelde invoering
is dat de opening nog te lang op zich
laat wachten. Ook bestaat er al enige
tijd verwarring over de tenaamstel-
ling van de organisatie.

Nieuwe naam
Op 14 juni 1993 besloot het Alge-
meen Bestuur van (toen nog) het Sa-
menwerkingverband Oost Gelderland
om de naam van de organisatie te ver-
anderen in Regio Achterhoek. Deze
naam, zo was de redenering 'leeft het
meeste bij de bevolking co^ast daar-
om het best bij de identitelBran deze
streek'. Ondanks het feit dat de Sa-
menwerkingsverband niet eerder dan
februari 1994 zou worden gewijzigd
-en de naam formeel dus_jog niet
mocht worden gebruikt- ^M beslo-
ten de nieuwe naam waar mogelijk al
toe te passen.

Met twee namen leven
Dit laatste heeft tot gevolg gehad dat
de Regio Achterhoek al een goed half
jaar met twee namen leeft. Waar in de
spreektaal al van 'Regio Achterhoek'
werd gesproken, was het in officiële
stukken en op het briefpapier nog
steeds SOG (Samenwerkingsverband
Oost Gelderland). Een voor velen ver-
warrende situatie die binnenkort dus
voorbij is.

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

Nieuwe
ontwikkelingen bij
behandeling van
aambeien
Aambeien wormen voor ongeveer 30
procent van de bevolking een regel-
matig terugkerende of permanent
aanwezige plaag. Het betreft een
kwaal waarover vaak uit schaamte
niet of nauwelijks wordt gesproken.
Ook artsen wisten in het verleden
weinig raad met aambeien, omdat dit
probleem in hun opleidingen niet aan
bod kwam. Het is hun dan ook niet
kwalijk te nemen dat zij hoofdzake-
lijk maar twee oplossingen kenden:
zetpillen of een operatie. Er zijn in-
middels goede andere methoden om
aambeien te bestrijden. Zo kan men
zich laten inspuiten met dezelfde
vloeistof die ook bij spataderen ge-
bruikt wordt. Ook kan de proctoloog
(aambeiarts) een elastiekje om de
aambeien leggen, hetzelfde principe
als het afbinden van een navelstreng.
Beide methoden geschieden polikli-
nisch en doen geen pijn. Ze maken de
aambeien kleiner en verhelpen de
klachten. Dus geen bloedingen meer
en ook geen jeuk, eczeem of pijn.

Cryostick
Een andere mogelijkheid om het leed
van aambeien te verzachten is de
Cryostick. Dit is een gladde plastic
huls die gevuld is met een uitgekiend
koelmiddel. Deze koude staaf wordt,
nadat hij eerst 1-5 minuten in het vries-
vak van de koelkast gelegen heeft, in
de anus ingebracht, hierdoor krimpen
de aambeien in 80% van de gevallen
en verdwijnen de klachten. Dit is ge-
bleken uit onderzoeken uit Amerika,
Japan en Frankrijk. De Cryostick is
een eenvoudige, pijnloze en hygiëni-
sche manier om voor onbepaalde tijd
verlost te zijn van klachten, zodat
men ongestoord kan vergaderen, fees-
ten of zich anderszins ontplooien. Ge-
nezen doet de Cryostick dus niet, net
zo min als zetpillen of zalf dat doen.
In de regio wordt de Cryostick al een
tijdje voorgeschreven op de polikli-
niek voor spataders en aambeiden in
Voorst.

Slapen kun je
(weer) leren!
De ZorgGroep/Vereniging Kruiswerk
start in maart (dinsdag en donderda-
gavonden) van 19.30-21.00 uur met
een slaapcursus voor mensen met
slaapproblemen. Slecht inslapen,
steeds wakker worden, zeer vroeg in
de morgen klaar wakker zijn, tobben,
schaapjes tellen, 's nachts muggen
olifanten laten worden en daardoor
's ochtends onuitgerust opstaan en
dan al tegen de volgende nacht op-
zien, zijn herkenbare dingen voor
mensen met slaapproblemen. Zeker
één op de acht Nederlanders heeft er
last van. Gelukkig kun je er zelf veel
aan doen. De slaapcursussen, die al
enkele jaren op veel plaatsen in Ne-
derland gegeven worden, worden
door veel deelnemers enthousiast ge-
volgd. Onder deskundige leiding gaat
men in 8 bijeenkomsten aan de slag

om tot een verbetering van de nacht-
rust te komen. Het oefenen van ont-
spannings- en ademhalingsoefenin-
gen en het leren hanteren van de
'denkstopmethode', alsmede het om-
gaan met spanningen staan centraal
tijdens de cursus. (De ontspanning-
soefeningen worden thuis ook geoe-
fend!) Bovendien krijgt men informa-
tie over: wat slapen is, hoe in het alge-
meen slapeloosheid ontstaat, het ge-
bruik van slaapmiddelen en de gevol-
gen daarvan. Gemiddeld 86% van alle
deelnemers die gemotiveerd de cur-
sus volgden, bereikten hun doel: uit-
gerust 's morgens opstaan na een,
voor ieder persoonlijk, aantal uren
slaap. Deelname staat open voor men-
sen met slaapproblemen die daar ver-
andering in willen brengen. De cursus
wordt gehouden in het wijkgebouw,
Gr. Kruisstraatje 2 te Lochem. De bij-
drage per persoon is voor leden f 65,-
en voor niet-leden f 100,- (inclusief
consumpties en cursusmateriaal).
Vóór de cursus begint, wordt er een
gratis informatiebijeenkomst gehou-
den op dinsdagavond 8 maart 1994
van 20.00 uur tot 21.30 uur. Na opga-
ve zal de cursusleiding met ieder van
de deelnemers een kennismakingsge-
sprek houden. U kunt zich opgeven
via de zorgcentrale: 06-8806 (24 uur
per dag bereikbaar) of tijdens de in-
formatiebijeenkomst.

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

Er bereiken ons nog wei 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) 10.10.

De redactie

Fam. Klein Rrinke, Brinkerhof33, tel. 2663

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

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

Fam. Koren, ElshoflS, tel. 2466

DeDoeschot
HetStroo
HetEelmerink
Strodijklt/ml5en2

Voornekamp
Addinkhof
HetHeijink
Hoetinkhof

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

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

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

Fam. A lof s 9 MispelkampdijkSO, tel. 3309

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

Molenweg
Insulindclaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Mulderskamp
Almenseweg
Het Hoge
Overweg

Fam. Bargeman, Horsterkamp25, tel. 1258

De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
HetWiemelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Hulshof, De Stroef 16, tel. 3397

HetJebbink
De Boonk
HetElshof
De Haar
De Steege
HetGulik
HetWiemeliok
HetVaarwerk

HetMolenblick
Het Vogelbosje
DeBongerd
De Hanekamp
DeStroet
HetKerspel
Mispelkampdijk



Wat deze gemeente
nodig heeft.

mw. Lebbink-Tulp Paul Takken Joke Kuilman-
Hesselink

Wim Polman Ellen Rabelink-Ras Dick Buunk

WIJ WETEN
HET ZEKER:

DE

Wisseling van de wacht

Bijna vijftig jaar geleden startten wij ons bloemist-hove-
niersbedrijf. Enkele jaren geleden werd het hoveniers-
bedrijf een zelfstandige vestiging met dhr. H. Loman

als bedrijfsleider.

Het is nu tijd voor een wisseling van de wacht. Wij zijn
blij dat we met dhr. Loman tot een akkoord zijn gekomen
over de overname van ons hoveniersbedrijf. Dhr. Loman,
de vertrouwde adviseur van onze klanten, zal ongetwij-

feld met zijn veelzijdige kennis van ons vak en met grote
toewijding ons hoveniersbedrijf op dezelfde voet voort-

zetten.

Wij willen u graag danken voor het vertrouwen dat we in
de afgelopen jaren van u hebben mogen ontvangen en we

bevelen onze opvolger bijzonder
hartelijk bij u aan.

H. Kettelerij / J. Kettelerij
Hoveniersbedrijf Gebr. Kettelerij bv.
Addinkhof 16a - 7251 VG Vorden

...en een nieuw begin

Ruim 26 jaar ben ik al werkzaam bij ons hoveniersbedrijf.
Het verheugt me u te kunnen berichten dat ik thans met de

heren Kettelerij overeenstemming heb bereikt over de over-
name van hun bedrijf.

Verheugend is vooral dat ik ook voor de toekomst mag
blijven rekenen op de inzet en het enthousiasme van de

bestaande groep medewerkers. We hopen op dezelfde wijze
als voorheen uw belangen te behartigen en zo de goede

naam van ons bedrijf in stand te houden.

De heren Kettelerij dank ik voor het vele dat ik in de afgelo-
pen jaren van hen heb geleerd en voor het vertrouwen dat ze

in mij stellen hun bedrijf, voorlopig onder de vertrouwde
naam, voort te zetten.

H. Loman
Hoveniersbedrijf Keilelerij bv.

Addinkhof 16A - 7251 VG Vorden

Tel. 05752-2054- Fax 05752-1992
Tuinontwerp, -aanleg en -onderhoud

Lid van de Groep van Nederlandse Hoveniers en Groenvoonieners

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82-Vorden - Tel. 2783

6
Voor al uw

electra-
werkzaamheden

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Wie onze waterpomp geleend heeft,
gaarne per omgaande terugbezorgen.

Bouwbedrijf

RON DEEL B.V.
Ruurloseweg 42 - Tel. 05752-1479

Bij Edah vindt u
alles behalve hoge prijzen

RUNDER
TARTAAR
4 stuks van 6,49 voor 3,98
MAGERE
VARKENSLAPPEN

7,981 kilo van 12,90 voor

VOOR l W ONTBIJT:

BOEREN
WITBROOD
800 GRAM GESNEDEN van 1,99 voor

KALFS-
LEVERWORST
SNIJVERS 100 gram van 1,49 voor

VERSE KAASSOORTEN:

BRIE 60%
100 gram van 2,29 voor

NOTENKAAS

7Q
• l \7

1 QQ
100 gram van 2,69 voor l • \7O

CASTELLOBLUE
100 gram van 3, 19 voor

UIT ON/K GROENTE-FRUITAFDELING:

WITLOF 500 gram van 2,49 voor

DOYENNE DU COMICE
LEKKERE HANDPEER

1 kilo van 1 ,98 voor

ALLEEN BIJ EDAH

SJUNT:

MAGNETRON N„ 799,-
*****OPENINGSTIJDEN*****

*MA. 10.00-18.00 uur*
* Dl. t/m DO. 8.30-18.00 uur*

'*VR. 8.30-21.00 uur/ZA. 8.30-16.00 uur*

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

Tel. 05753-2000

VOOR AL UW

STAL-
REPARATIES

LAS-en
CONSTRUCTIE-

WERK

BORGONJEN
Vosheuvelweg 6
7261 PD Ruurlo

Tel. 05735-2761

CF
REPARATIE

was- en afwasautomaten
24 uur-service

Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

DE REGT, BLOEMEN DAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Laat ook dit jaar uw

BELASTINGAANGIFTE
weer deskundig verzorgen.

Wij nodigen u daarvoor uit

op één van de volgende avonden:

Woensdagavond 23 februari

Woensdagavond 2 maart

Woensdagavond 9 maart

Woensdagavond 16 maart

Woensdagavond 23 maart

Van half 7 tot half 9

Ruurloseweg21 7251 LA VORDEN Tel.05752-1485 Telefax05752-1689

TE KOOP GEVRAAG D:

in omg. Vorden vrijstaand

HUISopE^ERDERIJTJE
tot OL 2 ha grond

Achterstallig onderhoud geen bezwaar.

Brieven
Bureau Contact,

r nummer 48-1.
:us 22,7250 AA Vorden.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

DE GROTE TERUGKEER VAN DE DINOSAURUSSEN

nu d i no-brood,
straks Jagelijks

broodü

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galleestraat 22 Vorden " Tel. 05752-1877

(mr-NDO
KERKSTRAAT 6 • Telefoon O544O-613O8

ZATERDAG 26 FEBRUARI

ZONDAG 27 FEBRUARI

FEELING
IEDERE ZATERDAG DISCOVERVOER

INFOLIJN TEL: 05440-64145

Toegang onder voorbehoud

Uw briefpapier
komt overal...

Hoe zal de indruk van uw drukwerk zijn?
Uw zaak zal ernaar beoordeeld worden.
Mogen wij het maken?
Dan zal het 'gezien zijn' als het gezien wordt

WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 • 7250 AA VOROEN

TELEFOON 05752-1010 • TELEFAX 05752-1086

DIT WAS TOT VOOR KORT
EEN MENS IN NOOD
HULP HELPT. HELP
MENSEN IN NOOD

GIRO 1111.222

Mensen in Nood
Postbus 1041, 5200 BA 's Hertogenbosch



'n Spel met motieven op 'n katoenen doek

Gordijnstof Canasta

Rijksstraatweg 39
7231 ABWarnsveld

Tel. 05750-26132

HOTEL WITKAMP
presenteert

Laren

m. m. v Aanvang 21 .00 uur
Disco Fire Sound Drive in Show

ZONDAG 27 FEBRUARI

Wat deze gemeente
nodig heeft.

Bert Brandenbarg Rinus Pelgrum Hank Rietman Dorien Mulderije- Even van der Wal
Meulenbroek

De VVD is de partij van:

- VRIJHEID:
mensen beslissen zelf over
de invulling van hun
opleiding, werken
levensvorm.

- VERANTWOORDELIJKHEID:
mensen mogen worden
aangesproken op hun
keuzes.

- VERDRAAGZAAMHEID:
mensen respecteren andere
denkbeelden, leefvormen en
religies.

STEM VVD
Jan Borgman Bertus Waarle Miny Klein Lebbink-

Vruggink
Han Pelgrum Gerard Seesing

August Koster Gerrit te Velthuis Johan Pardijs

LIJST 2

Wat deze
gemeente
nodig
heeft.

J.W. Regelink (Wim)
agrariër

• goed overleg met maat-
schappelijke organisaties
en instellingen.

• ook de toerist betaalt mee
aan het zwembad via de
toeristenbelasting.

• aandacht voor vrijkomende
agrarische gebouwen in het
buitengebied.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

ONS NIEUWE ZEUGENPROGRAMMA
BIEDT VOOR ELK BEDRIJFSTYPE

HET BESTE VOER.
Iedere zeugonhoudèr die vooruil kijkt, streeft

naar optimalisatie van zijn bedrijfsvoering.
Maar do manier waarop is zeker niet voor elke
boer hetzelfde.

Daarom introduceert Hendrix' voeders een
compleet nieuw zcugenprogrammo. Mol zowel in
de dracht- als do loctalieloso keuze uil 3 soorten
voeders. En dus voor elk bedrijlstypo

het beste voer. . [ «ei vrijblijvend
De Hendrix'dealer vertelt u '

er graag meer over. Hij adviseert
u ook bij hel maken van de
juiste keuze.

WIE VEROER KUKT. KIEST VOOR
DE DEALER VAN HENDRIX' VOEDERS

fr hendrix' voeders

thuisimynen
met Expert.

Mensen die er 'lekker bruin' uitzien heoüen altijd een streepje voor.
Logisch, want een bruine tint geeft niet alleen een weldadig, maar ook
een heel zelfverzekerd gevoel. Bovendien is bewezen dat het 'UV-licht'
uit bruiningsapparaten zorgt voor de aanmaak van vitamine D en
uw afweer, vooral tijdens de koude maanden, verhoogt.

3245

SUNLIFES20ZONNEBANK
KOMBINATIE
Luxe kombinatie van zonnebank en
hemel waarmee u in korte tijd rondom
bruin wordt. De 20 snelbruinlampen geven een maximaal
bruiningseffekt door de speciale reflektortechniek.
Uitgevoerd met 2 timers en voorzien van 2 veilige acrylplaten

PHILIPS
HB 311 DECOLLETE BRUINER
Met een bruiningsveld van 40 x 30 cm
en een instelbare 60 minuten-timer
met automatische afslag. Voorzien
van 6 TL-buizen. Met 4 dagmemo's.

PHILIPS FULL BODY
HPA BRUINER
Kompakte, opvouwbare en
dus ruimtebesparende zon-
nehemel voor het hele
lichaam. Met 3 HPA lampen,
60 minuten-timer en in hoog
te verstelbaar statief. Groot
brumingsveldop75cm
afstand.

SUNLIFESTS10
ZONNEHEMEL

Snel en effektief bruin dankzij
10 snelbruiningslampen. Met luxe, in

hoogte verstelbare gasdrukveerstatief.
Extra breed en gebogen model voor

optimale zijbruining. Met veilige acrylplaat
enschakel-
klolc.

Bij aankoop van een zonnehemel of -bank, krijgt
u van ons 3 fantastische handdoeken kado!

BABYLISS 797 GEZICHTS
BRUINER
Kompakte gezichtsbruiner met 4 UVA
lampen voor een gezonde teint.
Nu bij Expert extra scherp geprijsd.

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

OPENINGSTIJDEN:
ma t/m do van 9 00-17 30 uur. vrij van 9 00-20 30 uur.
zat van 9.00-15 00 uur

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcf-vofdcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

NATUURLIJK MET DE 6RATIS
EXPERT ALL-RISKS-6ARANTIE

BABYLISS KOS 600
ZONNEHEMEL
Haal de zon in huis met deze zonne-
hemel met verstelbaar statief.
Voorzien van 6 Philips cleo-lampen
voor een effektievere bruining.
Neemt weinig ruimte in. Met
beschermrooster en timer.

node IwijZigmgen voorbehouden • • Of 50% van de ««fvdflgende geldw

"£>*•**

EXPERT, DAAR WORD JE WUZER VAN.

eicpert ARENDSEN
RAADHUISSTRAAT 14, HENGELO (GLD), TELEFOON 05753 - 2511.
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