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GEMEENTERAAD STEMT IN MET VERKEERSMAATREGELEN

WD NIET AKKOORD
„Een ideale oplossing bestaat er niet. Dit voorstel is een compromis van een 'haakse kruising en
een vloeiende bocht' ", aldus omschreef de verantwoordelijk wethouder W.M. Voortman (PvdA)
dinsdagavond het besluit van de raad om op het kruispunt de Horsterkamp/Ruurloseweg/
Stationsweg/Dorpsstraat een mini-rotonde aan te leggen. Dit gebeurt zodra de gemeente over de
benodigde grond kan beschikken.
Deze mini-rotonde is een onderdeel
uit het pakket van maatregelen welke
de raad nam om een omleidingsrou-
te voor het doorgaande vrachtver-
keer te realiseren. De raad besloot
om daarvoor 778.000 gulden be-
schikbaar te stellen. Voorts werd be-
sloten tot het uitvoeren van groot on-
derhoud aan de Horsterkamp, het
aanpassen van de openbare verlich-
ting op het kruispunt Zutphense-
weg/Rondweg en het aanpassen van
de bewegwijzering.
Tevens werd besloten tot het plaatsen
van zóneverkeersborden (voor de
politie daardoor eenvoudiger te kon-
troleren). Ook sprak de raad zich uit
om de akoestische maatregelen aan
de woningen langs de omleidings-
route te treffen. Dit alles binnen één
jaar na het plaatsen van de verkeers-
borden die de omleiding van het
doorgaande vrachtverkeer effectue-
ren.

CDA-fraktievoorzitter A.H. Boers zei
dat zijn fraktie altijd al grote zorg
heeft gehad voor een verkeersveilig
dorp. Hij memoreerde dat reeds in
1979 gesproken werd over het omlei-
den van het vrachtverkeer. „Wij /i j n
met de voorstellen van het College
behoorlijk tevreden", aldus Boers.
Aan de inspanningsverplichting
hecht het CDA grote waarde. Het ad-
vies van Boers aan het college om
ook op alle basisscholen goede voor-
lichting te geven over hoe te hande-
len op de mini-rotonde, werd door
wethouder Voortman van harte on-
derstreept.
Wethouder Voortman zegde hem toe
dat er extra kontrole zal plaatsvinden
of de maximum snelheid op de Hors-
terkamp (50 km) niet zal worden
overschreden. „Overigens is het een
kwestie van mentaliteit. Te zijner tijd

zullen we hier zeker over evalueren",
aldus Voortman. De PvdA-fraktie
ging bij monde van dhr. PJ.M.
Hoogland akkoord met de voorstel-
len van het College. Over de mini-
rotonde had hij duidelijk geen be-
hoefte* aan discussie: „een gepas-
seerd station", aldus Hoogland.

WD niet akkoord
Zo niet bij de WD, die bij monde van
M. Pelgrum de aanleg van een mini-
rotonde duidelijk niet zag zitten.
„Een zeer onveilige oplossing. Be-
stuurders hoog in de vrachtwagen
kunnen de kleine hummels naast
zich op de fiets niet zien. De fietsers
worden als stoffer en blik op de 'tom-
bola des levens' gegooid", zo sprak
Pelgrum verbitterd. „Wat wij willen is
een rotonde met een gescheiden
fietspad", aldus Pelgrum die de raad
ondermeer verweet dat niet naar een
standpunt van de oppositie wordt ge-
luisterd, omdat men volgens Pel-
grum van de discussie af wil.
Dit schoot CDA-er Boers duidelijk in
het verkeerde keelgat. „We hebben
altijd samen gediscussieerd over de
omleiding van het vrachtverkeer en
ook wij delen onze zorg over het as-
pekt verkeersveiligheid. De WD dis-
tancieert zich van politieke besluit-
vorming. Er is door het College veel
deskundigheid aangewend", aldus
Boers.
Ook wethouder Voortman wees Pel-
grum op de vele onderzoeken die
zijn gepleegd. „De mini-rotondes
blijken de meest veilige konstruktie
te zijn", aldus de wethouder. Voort-
man en Boers wreven Pelgrum onder
de neus dat het juist de WD is ge-
weest die in hoge mate betrokken is
geweest bij de voorbereiding van

deze verkeersvoorstellen. Uiteinde-
lijk ging de raad akkoort en stemde
alleen de WD tegen.

Onderscheid bij
huisvuiltarief
Met de fraktie van de WD en mevr.
Horsting (PvdA) tegen besloot de
raad voor gedifferentieerde tarieven
voor het ophalen van huisvuil. Dat
wil zeggen dat met ingang van l ja-
nuari 1993 de eenpersoonshuishou-
dens 234 gulden gaan betalen en de
meerpersoonshuishoudens 306 gul-
den.

Mevr. Horsting noemde het 'op zich
geen gek voorstel', maar had grote
moeite met het feit dat een deel van
de bevolking gaat profiteren en dat
een ander deel extra wordt belast.
„Laten we wachten tot we weten wat
de ontwikkeling (chips) gaat doen.
We kunnen nu niet nagaan wie het
meeste huisvuil produceert", aldus
mevr. Horsting.

WD-er Mtftelgrum vond ondermeer
dat het (SRilen van groene contai-
ners in het buitengebied achterwege
kan blijven. „Zelf c omposteerders
worden nu de dupe", zo vond Pel-
grum. Wethouder Voortman vond de
opvattinu^^n Pelgrum om eerst te
evalueren^pen goed uitgangspunt.
„Dit moeten we los van elkaar zien",
zo vond hij.

Wethouder mevr. Aartsen was het
met de zienswijze van Pelgrum ook
niet eens. „Er zijn een flink aantal
mensen in het buitengebied die wél
van de groene container gebruik wil-
len maken", zo sprak / i j .

Uit Nieuwsbrief werkgroep FVKM:

Voortvarende werkwijze bij
realisering fietsveilige verbinding
De plannen om een fietsveilige verbinding aan te leggen tussen Vorden en Ruurlo zijn al vele
tientallen jaren oud. De toekomstige overdracht van de weg van Rijkswaterstaat naar de provincie
heeft ineens voor een stroomversnelling gezorgd. Midden 1991 besloot de Vordense gemeenteraad
een rapport op te laten stellen over de verkeersveiligheid van de Ruurloseweg en de mogelijkheden
van reconstructie. Eind 1991 werd dit onderzoek door de Grontmij uitgevoerd.

Snelle actie
Eind januari 1992 werd het rapport
aangeboden aan de leden van de ge-
meenteraad en aan de voorzitter van
de provinciale commissie 'Wegen en
Verkeer', de heer J. de Bondt. En
kreeg het college van B & W de toe-
zegging van de provincie dat op zeer
korte termijn zal worden begonnen
met de voorbereidingen voor het rea-
liseren van een parallelvoorziening
van Vorden naar Kranenburg. Daar-
bij zullen de conclusies van het rap-
port van de Grontmij als uitgangs-
puntworden genomen.

Gedegen stuk werk
Wie de tijd neemt om het Grontmij-
i apport te lezen (het ligt ter inzage in
het Gemeentehuis, afd. Gemeente-
werken - elke werkdag 's morgens en
tevens woensdagsmiddags) zal ont-
dekken dat er in korte tijd een gede-
gen stuk werk is geleverd. Deel l
geeft een overzicht van het ongeval-
lenpatroon van de laatste vier jaar
waaruit blijkt dat de Ruurloseweg
met z'n 130 zijwegen en uitritten en
veel overstekend wild een gevaarlijke
weg is. Hoewel daarbij het aantal on-
gevallen, waarbij fietsers zijn betrok-

ken, meevalt. Van 1987 t/m 1990
werden precies 100 ongelukken ge-
teld, waarbij gelukkig slechts in vier
gevallen (brom)fietsers waren be-
trokken.

Bijna 10.000 auto 's per dag
De verkeerstellingen hebben wel uit-
gewezen dat er per etmaal gemiddeld
zo'n 9.250 voertuigen van de weg ge-
bruik maken (telling vlakbij de be-
bouwde kom).
Daarbij zijn 'slechts' 250 (brom)fiet-
sers geteld, maar opgemerkt wordt
dat in de zomer dit aantal veel hoger
zou zijn geweest. Ruim 12% van het
totaal aantal verkeersdeelnemers be-
staat uit vrachtauto's. De groei van
het verkeer in de afgelopen jaren was
5,7%; omdat de toekomstige groei
wordt geraamd op 2% zal in het jaar
2010 de verkeersintensiteit op de
Ruurloseweg zijn toegenomen tot
13.500 voertuigen per etmaal.

Parallelweg en fietspad
Als oplossing voor de problemen ko-
zen de deskundigen van de Grontmij
niet voor een parallelweg of een fiets-
pad maar voor beide. Dat wil zeggen:
voor sommige gedeelten is een paral-

lelweg de beste oplossing, voor ande-
re gedeelten heeft een in twee rich-
tingen bereden fietspad de voorkeur.

Op bepaalde trajecten wordt zelfs
een dubbele variant, dus parallelweg
én fietspad, voorgesteld. Het is dui-
delijk dat de werkgroep van de pro-
vincie en cle gemeente de voorstellen
nader zal moeten bestuderen ook op
het punt van de kosten en de aantas-
tingvan de privacy van cle aanwonen-
den om tot een definitief voorstel
voor provincie en gemeenteraad te
komen. Tot zover het rapport van de
Grontmij, dat getuigt van een diep-
gaande studie van de problemen.

Erg gelukkig
De Werkgroep FVKM is erg gelukkig
met de voortvarende wijze waarop
het college van B & W, de gemeente-
raad en de wegenverkeerscommissie
van de provincie zich hebben ver-
diept in het probleem van de fietsvei-
lige verbinding van Vorden met Kra-
nenburg. Natuurlijk zou het jammer
zijn wanneer moet worden besloten
deze parallelvoorziening voorlopig
tot Kranenburg aan te leggen, want
ook de bewoners van de buurtschap
't Medler pleiten al lang voor een ver-

binding met Vorden en ook een
doorverbinding met een fietspad
naar Ruurlo is dringend gewenst.
Maar men is in elk geval verheugd
dat alles er op wijst dat nu binnen
afzienbare tijd met de aanleg van een
voorziening van Vorden tot in elk ge-
val Kranenburg zal worden begon-

Taak volbracht?
De werkgroep zou, nu de plannen
zover gevorderd zijn, kunnen stellen
dat het doel gerealiseerd is. Dat doel
was: het vragen van aandacht voor dit
probleem. Maar men meent dat er
nog steeds een stuk werk is te doen.

Dat heeft betrekking op het informe-
ren van allen die bij dit project be-
trokken zijn, nu in het bijzonder de
aanwonenden: de bewoners van de
huizen langs de Ruurloseweg en de
eigenaars van huizen of grond. Die
staan straks voor een soms ingrijpen-
de verandering van hun voortuin of
eigendom.

De werkgroep hoopt niet alleen
voorlichting te geven, maar hen er
indien nodig ook van te kunnen
overtuigen, dat de geplande ingreep
van groot belang is voor de vele fiet-
sers, ook van hen die nu niet langs de
Ruurloseweg maar via allerlei omwe-
gen van Kranenburg en 't Medler
naar Vorden fietsen.

Acties zinvol
De beide gedeputeerden ^fe de pro-
vincie, de heren de Bon^Rn Voer-
man, hebben tijdens hun werkbe-
zoek aan Vorden duidelijk uitgespro-
ken de acties van de bevoling en de
gemeente Vorden erg belangrijk te
vinden. Ze zijn mede aatiMkling ge-
weest voor het provincia^bestuur
om aan de uitvoeringvan dit project
een hoge urgentie toe te kennen.

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

KPO Vierakker
De voorzitter opent met een gedicht
en heet allen van harte welkom op
deze maandelijkse bijeenkomst. Ook
een woord van welkom aan de dames
van de HVG die deze avond te gast
waren. Eveneens een welkomstwoord
aan dhr. en mevr. Grootjans uit Bor-
culo, die deze avond verzorgen.
Men werd allen nog even herinnerd
aan het wereldgebedsuur op vrijdag
6 maart a.s. in cle NH Kerk te Wich-
mond. Ook werd men geattendeerd
op het rondje Graafschap, die op 4
donderdagmorgens gehouden
wordt, en wel in Keijenborg, Drempi,
Steenderen en Baak. Hierna werd lu-t
woord gegeven aan dhr. en mevr.
Grootjans, die dia's vertoonten over
de Achterhoek vroeger en nu. Ons
land is in de Ijstijd ontstaan. Veel
heuvels zijn er in die tijd opgewor-
pen, waaruit o.a. de Lochemsebei g is
ontstaan. Ook werden er veel keien
uit de Ijstijd meegevoerd, afkomstig
uit Scandinavië. Veel plaatsen in de
Achterhoek hebben nu nog zo'n gro-
te kei uit die tijd, o.a. Winterswijk en
Lichtenvoorde. Ook de mammoet-
olifant heeft in die tijd hier geleefd.
In gebieden waar de afwatering niet
goed was, ontstonden venen, 't Vra-
gender Veen stamt uit die tijd. Er
werd zelfs nog turf gestoken.
Wilde zwijnen zijn vanuit Duitsland
naar hier gekomen. Het laatste wilde
zwijn is bij Warnsvdd nog neerge-
schoten. Dhr. Grootjans had bij iede-
re dia een boeiend verhaal.
lot slot bedankte de voorzitster van
de HVG dhr. en mevr. Grootjans voor
de schitterende dia's van de Achter-
hoek. Hen werd een envelop en een
bos bloemen aangeboden.
Ze bedankte de KPO voor de gastvrij-
heid en wenste allen een wel thuis.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde Gemeente
Zondag 1 maart 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens, gezinsdienst.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 1 maart 10.00 uur ds. P.W. Dekker,
Viering H.A.; 19.00 uur ds. P.W. Dekker, Vie-
ring H.A.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 29 februari 18.30 uur Eucharistievie-
ring.
Woensdag 4 maan 19.00 uur Aswoensdag.

RK Kerk Vorden
Zondag 1 maan" 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 1-2 maart pastor J.
Lamers, Ruurlo. Tel. 05735-1456.

Huisarts 29 februari-1 maart dr. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zater-
dag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen of een dringende visi-
te aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot
deze spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd
éérst bellen voor overleg: tel. 1255. Adres:
Schoolstraat 9, Vorden.

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
huisartsen is er iemand aanwezig in de apo-
theek 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.

Dierenartsen van zaterdag 29 februari 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa,
tel. 1277.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 29 februari-1 maart P. Waart, Bar-
chem, tel. 05734-1744.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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.

Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur
klachtenspreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing

houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden

SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Cor-
respondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Corres-
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastan-
jelaan 15, Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuis-
straat 6, 7251 AB Vorden.

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.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje februari mevr. v.d. Berg, tel.
6875; maart mevr. Gille, tel. 2151 b.g.g. 6875.
Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

Begrafenlsdienst 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.

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 1 maart 10.00 uur ds. R.A. van Oos-
ten, Warnsveld.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 29 februari 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 1 maart 10.00 uur Woord- en Com-
munieviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 1-2 maart Pastor
Lamers, tel. 05735-1456.

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

Af-spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren da-
gelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden
de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30
uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iede-
re avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

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

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

ANBO
"Wie weet te ontdekken wat eigen
land aan natuurschoon en histori-
sche gedenktekens te bieden heeft,
hoeft daarvoor niet speciaal naar een
buitenlandse vakantiebestemming."
Dit zei onze dorpsgenoot, de heer
W.L. Aartsen, vrijdag jl. in het Dorps-
centrum, tijdens een diapresentatie
voor leden van de Algemene Neder-
landse Bond Ouderen, afdeling Vor-
den. Met een plaatje en een praatje
voerde hij de aanwezigen, tussen de
plaatsen Doesburg en Deventer,

links en rechts langs de IJssel. Het
met zorg samengestelde programma
toonde aansprekende beeldcomposi-
ties van rustieke plekjes, historische
gebouwen en monumenten, afgewis-
seld met boeiende opnamen van de
IJssel in diverse jaargetijden. De aan-
vankelijk geplande lezing van de
heer P. de Vries, over het onderwerp:
'De gemeente Vorden en het Oude-
renbeleid', kon door onvoorziene
omstandigheden geen doorgang vin-
den. De voordracht van de heer De
Vries vindt nu plaats op vrijdag 24
april.



DUTCH

CHIPPENDALES
BIJ „DE HERBERG"

ZATERDAGAVOND

29 FEBRUAR11992

MOUNTAINBIKES:
ATB 16" remnaaf ^. en m.)

compl. f 249,-, in doos f 213,-
ATB 20" remnaaf (j. en m.)

compl. f 375,-, in doos f 339,-
ATB 5 versn. (j. en m.)

compl. f 425,-, in doos f 375,-
ATB 24" remnaaf (j. en m.)

compl. f 399,-, in doos f 363,-
ATB24", W versn. (j. en m.)
compl. f 499,-, in doos f 449,-
ATB26", 15 versn. (j. en m.)
compl. f 599,-, in doos f 549,-

ATB 26", 15 versn.
kaal f 449,-, in doos f 399,-

Fietsspecialist

R. ZWEVERINK
lekinkS, Hengelo (G.)

Tel. 05753-2888

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

royaal gevulde

Müsli-Kruidkoek
DIT WEEKEND:

3 QRy&\J

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50/aar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Aquatherapie
Sportmassage

Voetreflexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Zonnebank
Oorkaarsentherapie

Jan ter Beek
.05752-1807.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ

TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

„Bjoetie"
in een nieuw jasje!
en uitgebreid met een
zonnebank voor een

verantwoorde zonnekuur.

„Natuurlijk Mooi"
De totale huidverzorging met produkten op

natuurlijke basis.

Bel voor een afspraak:

Ans Jongbloets
Het Wiemelink9

EcksteJn
BlaKasmefik

ADVERTEREN
KOST GELD-

NIET
ADVERTEREN
KOST MEER!

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

U bent van harte welkom op onze

INFORMATIE/DEMONSTRATIEDAG
zaterdag 7 maart vanaf 10.00 uur
Afrasteren zowel permanent als tijdelijk t.b.v. de

Rundvee
Paarden -
Schapen

houderij

Voederwagens met boven- en/of onderlossing t.b.v. de Varkenshouderij

bij HANDELSONDERNEMING
H. Greutink

Vordenseweg 7a - LOCHEM

De koffie is klaar

2 bos Bloemen
NAAR KEUZE 8,95

Mooie Azalea
6,95

VOLOP
SLAPLANTEN

BARENDSEN
zoekt een

ENTHOUSIASTE
JONGEMAN

leeftijd ca. 17 jaar
voor de vrijdagavond, zaterdag en de vakantie-
periode.

Interesse?
Schrijf een brief.

Voor inlichtingen: tel. 05752-1261.

s
l
0>

ISl

o
O

HEKEL
aan

PEKEL

o
o

Kom óan uw auto wassen in onze ^
overdekte wasserette •§

AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink

n
o.

Nieuwstad 36 / Rondweg 2 7251 RV Vorden
Telefoon (05752) 17 94

Als je maar eens in de vier jaar
jarig bent...

...dus op 29 februari.

Bestel dan nu een

Slagroom
Schrikkeltaart

f25-t. W. V.

En omdat u jarig bent, mag u
op onze kosten voor f 7,50 aan artikelen

uit onze winkel uitzoeken.

Banketbakkerij
J. WIEKART

Telefoon 1750

fi Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Net even anders...
Vanaf l maart elke maand:

'Boeket van de maand'

Bloembinderij Kwekerij Vorden
Zutphenseweg 64 -Tel. 1508

Een eigentijds bedrijf met moderne bloemrijke ideeën.

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

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

Ons Rundvlees
Een Klasse

Apart

Wij zijn op VAKANTIE van
maandag 2 maart t/m

maandag 9 maart
MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi
1 kilo 6,25

Babi Pangang
500 gram 6,25

SPECIALITEITEN

Hamburgers
speciaal
of Tartaartjes
5 halen 4

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Schouderham
100 gram 1,59

Hammousse
100 gram 1,79

BIEFSTUK-
WEEKEND

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram U,75

EXTRA VOORDELIG - EXTRA SCHERP IN PRIJS - GELDIG DO. VR. ZA.

EXTRA VOORDELIG:

Riblappen 1 k,io 17,90 Klapstuk 1 K,IO 14,90

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

OOK UW ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

groenten en fruit
kaas en noten GROEN

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

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag 27 - 28 - 29 februari

UIT DE NOTENBAFt:

Vordense
NOTENMIX

250 gram 2,50
maandag 2 - dinsdag 3
en woensdag 4 maart: Panklare Hutspot 5 , 1,25

Wij bakken vele soorten brood,
alles natuurlijk zelf en dat proeft U!

Probeer een ELFZADENBROOD ofZESGRANEN,
dit zijn erg smakelijke broodsoorten.

AANBIEDINGEN

Weekendtaartje van 7,75 voor 7,25
Aiie soorten APPELGEBAK 5 haien __ 4 betalen

M UB ^^B

QritQrL^^L /l /^
DUlvl IVUCIV van 5,25 voor ^« ff w

Krentebollen 6haien 5 betalen
250 gram gesorteerde /xC/C/Yc/tO voor de prijs van 2 OH S

Zo vers haalt U het alleen nog maar bij:

WARME BAKKER

TELEFOON 1373

De bakker die alles 110$ zelf bakt en dat proeft U!

ALLES VOOR UW AUTO

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



Op dinsdag 18 februari 1992 is
onze dochter geboren, die we
de namen

Henrike Janine

hebben gegeven.

Haar roepnaam is

Eline
en zij is het zusje van Marlies.

Rikie en Gerard Raterink

De Heurne 52
7255 CL Hengelo Gld.
Telefoon 05753-3410

Rikie en Eline rusten van
12.00 uur tot 15.00 uur.

Hiermee wil ik iedereen be-
danken, die mijn 65e verjaar-
dag tot een onvergetelijke dag
heeft gemaakt, zowel schrifte-
lijk als persoonlijk, hartelijk
dank.

Gerrie Meenink-
Ligtenbarg

Vorden, februari 1992

DANKBETUIGING

Hierbij zeggen wij u hartelijk
dank voor de vele blijken van
medeleven die wij, zowel per-
soonlijk als schriftelijk, moch-
ten ontvangen, na het overlij-
den van mijn lieve man, ome
Jan en opa

Jan Tjoonk

Uit aller naam:
H. Tjoonk-Scheeringa

kinderen en kleinkinderen
Lievestro

Zelhem, februari 1992
Brinkweg 2

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezet-
te regels: elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2.50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• GEZOCHT: woonruimte,
omgeving Hengelo - Vorden -
Steenderen. Tel. 05753-2552
b.g.g. 1287.

• TE KOOP: ouderwetse
huishoudkeukenkachel, in
prima staat en brandend te
zien. Fam. Tragter, Zutphen-
seweg 78A, Vorden.

• Wat kan ik er zelf aan
doen?
l.v.m. de voorjaarsvakantie
houdt de Praatgroep 'Heelheid
van de Schepping' dit keer op
de 2e maandag van de
maand, dus 9 maart haar
praatuurtje van 19.00-20.00
uur in de koffieruimte van het
Dorpscentrum. Iedereen is
van harte welkom!

• ATTENTIE!

VERKOOP AAN HUIS: verse
haantjes, kip, eieren, enz.
Verkoopadres: T. Rossel,
Nieuwstad 45, tel. 1283.

• TE KOOP: Toyota Corolla
HB 1.8 XL diesel, 11-'87,
75.000 km, grijs kenteken,
groen metallic, prima staat, 1e
eig.,f 11.500,-. Tel. 05752-
2123.

• TE HUUR:
tourcaravans met voortent
(ook weekends).
Tel. 08352-43350 (na 18.00
uur).

• GEZOCHT: Hulp in de
huishouding, voor 1 a 2 och-
tenden of middagen per
week, i.v.m. verhuizing vorige
hulp. Oude Borculoseweg
1, Warnsveld (achter 'De Witte
Smid'), tel. 05751-1909.

• AANGEBODEN, bijles:
na., sk., bi., wk. Tel. 05752-
2147.

• GEZOCHT: woonruimte in
Vorden. l. Spithoven.
Tel. 05752-6851.

• Wil je er voor de carnaval
eens heel anders uitzien? Laat
je dan door ons schminken.
Tel. 6538 (liefst na 19.00 uur).

• TE KOOP: antieke hang-
legkast + 11/2-pers. bed (twij-
felaar). Tel. 1660.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met
ingang van maandag 2 maart 1992, gedurende een
maand, voor een ieder ter gemeente-secretarie, afd.
ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het ont-
werp-bestemmingsplan 'Medlerschool 1991'.

Genoemd plan heeft betrekking op de voormalige
school in Medler.

Gedurende bovengenoemde termijn van een maand
kan een ieder zijn eventuele bezwaren tegen dit plan
(schriftelijk) kenbaar maken aan de Gemeenteraad
van Vorden, Postbus 9001, 7250 HA Vorden.

Vorden, 27 februari 1992
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders maken bekend voorne-
mens te zijn om met toepassing van het bepaalde in
artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, me-
dewerking te verlenen aan de plannen van de ge-
meente Vorden, de Horsterkamp 8 te Vorden, voor het
- in combinatie met de reconstructie van de Horster-
kamp - realiseren van het eerste gedeelte van de be-
voorradingsweg (aansluiting op de Horsterkamp), ka-
dastraal bekend gemeente Vorden, sectie M, no.'s
208 (ged.) en 209 (ged.)

De op het plan betrekking hebbende (situatie)tekening
ligt tot 13 maart 1992 voor een ieder ter gemeente-
secretarie (koetshuis) ter inzage, met de mogelijkheid
om hiertegen gedurende die periode schriftelijk be-
zwaren in te dienen bij hun college.

Vorden, 27 februari 1992.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

AAN DE BEVOLKING
VAN DE GEMEENTE

VORDEN

OP l APRIL BEGINT OFFICIEEL HET TOERISTENSEIZOEN
1992. DAN MOET HET ZOMERPROGRAMMA

BESCHIKBAAR ZIJN.

DE GEGEVENS DAARVOOR MOETEN UITERLIJK OP
DINSDAG 10 M A A R T

- DE ABSOLUTE SLUITINGSDATUM -
B I N N E N Z I I N .

U KUN! UW MELDING TELEFONISCH OF SCHRIFTELIJK

RICHTEN AAN HET BESTUUR VAN DE VVV VORDEN,

p/A. R.C. Haanstra
Mulderskamp 7, 7251 EX Vorden

Tel. 05752-1186

BOLUSSEN
6 halen 5 betalen

BIJ UW

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL1384

bij de Plaggenstekkers
ZATERDAGAVOND 29 FEBRUARI

in café-restaurant 'de Boggelaar'
Vordenseweg 32 - Warnsveld

o.l.v.

PrinsArjctnl en Prinses Ria
Orkest: Assorti.

Aanvang 20.00 uur - Entree f 7,50.
Prijzen voor de leukst verkleden.

Tuinkeuring Vorden
VOORLICHTING OVER

BEMESTING VAN TUINEN
(ook op biologische wijze)

door de Heer Winterman uit Zwolle

OP WOENSDAG 11 MAART A.S.
IN HET DORPSCENTRUM

AANVANG 20.00 UUR - TOEGANG VRIJ

Tevens aanmelding voor deelname

Tuinkeuring en Snoeidemonstmtie
op 4 en 11 april.

OP

SPECIAAL VERZOEK
VAN PRINSES KIKI

EEN EXCLUSIEF OPTREDEN VAN

DUTCH
CHIPPENDALES

BIJ „DE HERBERG"

ZATERDAGAVOND
29 FEBRUAR11992

JJ CHR. MUZIEKVERENIGING jj

„SURSUM CORDA"
VORDEN

houdt op

VRIJDAG 13 MAART
en

) ZATERDAG 14 MAART as
haar jaarlijkse

UITVOERING
ÉÉ GRATIS toegangskaarten voor deze avonden

kunnen worden afgehaald op MAANDAG 2 en
DINSDAG 3 MAART a.s. tussen 19.00 en

21.00 uur in het DORPSCENTRUM.

Het bestuur.

MAANDAG:

SPEKLAPPEN
500 gram 3,98

Riblapjes, mals
en voordelig!
Voor carnavalsvierders en thuisblijvers
heeft de Keurslager deze week volop prettig
geprijsde keus. Wat dacht u van Riblapjes?
Uw Keurslager geeft u graag een bereidings-
advies. Helemaal voordelig zijn de Hamlap-
pen. Een heerlijk recept met uiensaus vindt

u in ons receptenblad. Vraag ernaar.

DINSDAG:

VERSE WORST
500 gram 4,98

HAMLAPPEN
500 gram 5,98

WOENSDAG:

RUNDER-
GEHAKT
500 gram 5,98

GEHAKT H.O.H.
500 gram 4,98

VOOR HET WEEKENDRECEPT:

RIBLAPJES
500 gram 8,98

(van de TV)

TIP VOOR DE BOTERHAM:

ZeeUWS Spek 100 gram 1,49

KOOkWOrSt (stuk) 250 gram 2,49

RUNDER-
RETTO'S
uit Mulhouse

100 gram

Fijn gekruid
mager runder-
gehakt in een

"jasje".

ALLEEN DONDERDAG
KEURSLAGER VLOGMAN
KOOPJESDAG v UV-ro IVIMIM

EEN DAG IN DE WEEK VLEES
VOOR DE HALVE PRIJS!

deze week
H AM LAPJES
(max. 2 kg per klant)

Volgende week:
Hamburgers

Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

Wie eenmaal WALDKORN
heeft gekend, eet niet
anders, is verwend.

> WALDKORN
gezond, en

nog lekker ook

't winkeltje in vers brood en banket

' 'Bruidjesmet eenmake-upvan
Guusta flruggert zien er nog stralender uit .

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

s
uuóta

Het Jebbink 36 . 7251 BM Vorden . te l . 3025

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burgemeester Galleestraat 22

GEZOND
EN SNEL
BRUINEN?

Een ultramoderne zonnebank in een volledig op
privacy ingerichte omgeving vindt u bij

TER BEEK GEZONDHEIDSPRAKTIJK
Beatrixlaan 20, 7251 AN VORDEN

voor nadere informatie tel. nr.: 05752-1807

MONUTA
verzekert en verzorgt

de uitvaart
betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum; Het Jebbink 4, Vorden

05750 -1 29 31
dag en nacht bereikbaar

EEN GEZOND STUKJE VLEES IS
DE BASIS VOOR EEN GEZONDE MAALTIJD.

Vleesveebedrijf „De Huikert" staat garant voor uniek kwaliteits-rundvtees
zonder toegediende hormonen of restanten van andere genees- of groeimiddelen.

Voor een folder en vrijblijvende informatie:

w 05739 - 1202

Problemen met
belastingaangiftes

Voorkom
teleurstellingen!.

Laat uw administratie en belastingaangifte
verzorgen door een deskundige!

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

alsmede de agrarische sector.

Bij ons bent u aan het juiste adres voor:
administratieverzorging
loonadministratie
jaarrekeningen
belastingzaken
bedrijfsadviezen
computerverwerking

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

op woensdag 4,11,18 en 25 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 Belastingconsulenten.



HOE ZIT
DAT NU
EIGENLIJK?
Vraag: Vorige week schreef u over belastingschij-
ven en tariefgroepen; heb ik daar wat mee te maken
als ik een netto-loon afspreek?

Vooral als u een netto-loon afspreekt en de juiste belasting-
tariefgroep wordt niet toegepast dan kunt u raar op de koffie
komen.
Een netto-loon afspreken is eigenlijk een achterhaalde zaak,
omdat er fiscaal/sociaal maar één loon is en dat is het bruto-
loon.
U vindt maar één ding belangrijk en wel wat u netto uitbe-
taald krijgt.

Als het een bijbaantje betreft dat op jaarbasis niet meer dan
+ f2.500,00 netto oplevert, dan behoort u ingedeeld te wor-
den in tariefgroep l (behalve als u een bijstandsuitkering
geniet).
Vult u (of wordt voor u ingevuld) groep 2 in, dan kan de
werkgever op jaarbasis f 2.000,00 minder loonbelasting in-
houden en behoeft hij u op die manier een lager bruto-loon
toe te kennen en aldus minder belasting voor u af te dragen.
Maar het gaat daarbij wel om uw belasting, waarbij u de kans
loopt, dat u die dan achteraf in de vorm van inkomstenbela-
sting nog eens zou moeten betalen.
Of één en ander wel goed gebeurt, kunt u controleren aan de
hand van de loonstroken welke de werkgever u dient uit te
reiken.

Wees hierop zeer attent, want zoals reeds eerder gesteld bent
en blijft u altijd verantwoordelijk voor de gegevens welke op
de loonbelastingverklaring vermeld staan en komt de fiscus
bij u het geld halen wat zij op basis van de fout ingevulde
loonbelastingverklaring te kort meent te komen.

Deze rubriek wordt verzorgd door: De Regt, Bloemendaal & Wiegerinck/A-4

(iroep: Accountants en Belastingadviseurs, Ruurloseweg21, 7251 IA Vorden.

Praktijkmiddag:

Succesvol werven en
selecteren personeel
Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf Gelderland orga-
niseert in samenwerking met de Kamer van Koophandel en Fa-
brieken voor Noord-Oost Gelderland te Zutphen een 'praktijk-
middag succesvol werven en selecteren van personeel'.
Het doel van deze middag is om on-
dernemers en kaderleden uit mid-
delgrote en kleine ondernemingen
een aanpak en mogelijkheden te pre-
senteren om wervings- en selektie-
problemen te voorkomen.
De bijeenkomst wordt gehouden op
17 maart a.s. in Hotel-Café-Restau-

ran t Meijer, Ruurloseweg l te Groen-
lo.
Voor nadere inlichtingen kan (tele-
fonisch) contact worden opgenomen
met het I.M.K. Gelderland (mevr.
Bannink) kantoor Zutphen, Burge-
meester Dijckmeesterweg 12 (tele-
foonnr. 05750-14203).

K.P.O.
Kranenburg-Vorden
Na het welkomstwoord van de vice-
voorzitsterwas het woord aan dhr. M.
Gabriël van de Rijkspolitie.

Het onderwerp voor deze avond was:
het nieuw Reglement verkeersregels
en verkeerstekens.
De bedoeling van het nieuw R.V.V. is
o.a.:
Herschikken van de oude regels en
deze overzichtelijker en eenvoudiger
maken. Verder is het de bedoeling

dat over enkele jaren alle regels en
tekens in de E.E.G. gelijk zijn. Duide-
lijk is dat door de veranderde ver-
keersregels veel meer de verantwoor-
delijkheid bij de weggebruiker zelf
wordt gelegd. Wat ook blijkt uit de
regel: "Geef je verstand eens voor-
rangP' De heer Gabriël wist deze -
soms saaie - stof toch op een interes-
sante manier uit te leggen, ook al is
er nog wel een tweede avond nodig
om een beetje wegwijs te worden in
het nieuw R.V.V. Na een dankwoord
aan dhr. Gabriël sloot de vice-voor-
zitter de avond en wenste iedereen
wel thuis.

RECEPT
V N D W K

S L A G E R IJ

Basisbereiding stoven:
Zout, kruid en beblocm het vlees. Schroei het
in bruine boter aan
weerszijden dichten bak
het bruin. Neem het vlees
uit de pan en blus d«
braadboter af met water.
Doe het vlees terug in de
braadpan en stoof het
met gesloten deksel
zachtjes gaar.

U heeft nodig voor 4
personen:
500 gram hacheevlees
zout
peper
bloem
80 gram boter
3 eetlepels fijne zilveruitjes
l flesje bier (liefst trappist)
takje thijm
blaadje laurier
l dikke plak kruidkoek
mosterd

Gestoofd
rundvlees met

bier

v L o G M A N
Bereiding:
Bestrooi het vlees met zout, peper en bloem.

Bak de stukjes vlees in de
hete boter in een
braadpan mooi bruin aan
alle kanten. Voeg de
zilveruitjes toe. Bak deze
even mee. Besmeer de
kruidkoek met de
mosterd en snijd deze in
blokjes. Doe het samen
met het bier bij het vlees
en laat dit alles met het

deksel op de pan ca. 90 a 120 minuten
zachtjes stoven. Voeg tussendoor eventueel
nog wat bier toe.
Lekker met een salade van de verschillende
soorten kool, die is vermengd met de kerrie
en gekookte aardappelen.

Voedingswaarde per portie:
Energie: 2175 kj (520 kcal)
Eiwit: 23 gram
Vet: 42 gram
Koolhydraten: 10 gram

Nieuw bureau
voor huizenbemiddeling
in Kranenburg

In het voormalige gebouw van de RABO-bank in Kranenburg is
per februari 1992 een nieuwe Vastgoedspecialist gevestigd.
HAKO Vastgoed zal zich actief gaan bewegen op het gebied van
advies en/of bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerend
goed. HAKO is aangesloten bij de VBO, de landelijke Vereniging
Bemiddeling Onroerend goed te Den Haag.

HAKO
HAKO zal adviseren en/of bemidde-
len bij aan- of verkoop van wonin-
gen, winkels en bedrijfspanden. Het
VBO-lidmaatschap houdt onder-
meer in, dat er op basis van een zeer
duidelijke en landelijk aanvaarde ge-
dragscode wordt gewerkt.

VBO-magazine
Dit regionaal en landelijk verspreide
informatieblad geeft een goed beeld
van het aanbod bij de VBO-leclen in
de regio. Via HAKO kunt u gratis ad-
verteren in dit blad.

Gratis advies
Iedereen die zijn of haar huis, be-
drijfspand of winkel wil verkopen of
er juist over denkt onroerend goed
aan te kopen, kan zich tot HAKO
wenden vooreen vrijblijvend gesprek
c.q. een eerste gratis advies.

Hierna kan men besluiten of men
van de diensten van HAKO gebruik
zal maken.

HAKO is gevestigd aan de Ruurlose-
weg 70, Kranenburg, gemeente Vor-
den.
Telefoon 05752-6430.

Groep'HOE? ZO!'
verzorgt culturele avoncL
Een aantal leden van Jong Gelre heeft de afgelopen jaren onder
de vlag van de afdeling zelf diverse successen geboekt tijdens de
culturele avonden, welke regionaal en provinciaal door Jong Gel-
re weiden georganiseerd. ^̂reirie

rcWnrDaaroHWr is er in die jaren flink wat
materiaal verzameld. Een groep jon-
geren van Jong Gelre heeft thans het
plan opgevat om definitief een caba-
retgroep op te richten om daarmee
als het ware 'voor zichzelf te begin-
nen'. Na veel praten viel de naam op

'HOE? ZO!' VrijdagaWnd 6 maart
zal deze cabaretgroep zich in ,,De
I lei berg" zelf presenteren. Het pro-
gramma duurt zo'n 2 uur en gaat on-
dermeer over emancipatie, milieu,
het dialekt en vele andere aktuele za-
ken.

R)litie-info
RIJKSPOLITIE

GROEP

VORDEN

Vordense burgers zullen binnenkort op zondag hun neus stoten
tegen een gesloten deur van het groepsbureau der Rijkspolitie te
Vorden, gevestigd aan de Raadhuisstraat 5. In de toekomst kan de
Rijkspolitie van Vorden de zondagse openstelling van het bureau
niet meer garanderen.
In het verleden kwam het ook al voor dat het politiebureau op een
zondagochtend of -middag gesloten was, hetgeen in die gevallen
uit noodzaak geboren was. Uiteraard is en blijft de basispolitie-
zorg gegarandeerd.
Oorzaak van de zondagsluiting nu, dient gezocht te worden in
bezuinigingen, personeelsinkrimping, detachering, het verlenen
van bijstand en de opkomende politie-reorganisatie.

Het groepsbureau der Rijkspoli t ie 1 is
van maandag tot en met vrijdag open
vanaf 8.00 tot 18.00 uur. Zaterdags
vanaf 9.00 tot 17.00 uur. Zondags ge-
sloten. Uiteraard wijzigingen voorbe-
houden.
Telefonisch altijd dag en nacht be-
reikbaar onder nummer (05752)
1230. Na sluitingstijd van het bureau
wordt de telefoon automatisch door-
geschakeld naar de (regionale)
meldkamer van de politie.
De plaatselijke politie neemt dan zo-
nodig contact met u op.

Voor gevallen waarin sprake is van le-
vensgevaar of waarin politie-ingr ij-
pen razendsnel noodzakelijk is (en
dus alleen daarvoor) b l i j f t uiteraard
het alarmnummer 06-11 dag en
nacht bereikbaar.

Hoe gaat dat nu verder met uw
melding/telefonisch verzoek?
De Meldkamer van de politie is ge-
vestigd in het districtsbureau der
Rijkspolitie te Apeldoorn, van waar-
uit men in één oogopslag kan zien
welke politievoertuigen er op de weg
zijn, al dan niet belast met een spe-
ciale taak.
De meldkamer is dag en nacht, zon-
der pauzes, bemand. Het werk gaat

dooi. Zowel telefonisch vanuit het
publiek en allerlei instanties dan wel
mobilofonisch en portofonisch van
de surveillance-auto's. Tevens staan
vele computers, faxen, telexappara-
tuur en dergelijke ter beschikking
van de meldkamer voor een goede in-
vulling van de algemene politietaak.
Men kan gerust stellen dat de meld-
kamer een zenuwcentrum is voor
hulpverlening
ding.

en misdaadbestrij-

De meldkamer wordt bezet door exe-
cutieve politie-ambtenaren en een
aantal burgerkrachten, die uitste-
kend voor hun taak berekend zijn. Er
bestaat een goed samenspel tussen
de mensen van dit zenuwcentrum en
de mensen 'in het veld'.
Het centrum mag wel de belangrijk-
ste schakel genoemd worden in het
gehele politie-gebeuren.

Naar deze meldkamer gaat Uw tele-
fonisch bericht rechtstreeks. De
meldkamerfunctionaris geeft het
dan mobilofonisch of portofonisch
door aan de bemanning van de plaat-
selijke surveillance-auto. Tevens on-
derneemt hij eventueel, indien het
noodzakelijk mocht zijn, allerlei op-
sporingsakties en kan op die manier
de mannen in het veld zo goed mo-
gelijk berichten.

Het parkeren
op het trottoir

Van tijd tot tijd wordt zowel de Rijkspolitie te Vorden als de gemeente
Vorden benaderd met verzoeken tot het treffen van maatregelen ter
verbetering van de toestand van de trottoirs.
De gemeente is als wegbeheerder verantwoordelijk voor het onder-
houden van deze trottoirs. Gebleken is echter dat een groot deel van
het onderhoudswerk aan trottoirs het gevolg is van de wijze van het
parkeren van auto's. Doordat auto's half op het trottoir worden ge-
parkeerd, verzakken gedeelten van het trottoir, waardoor tegels
scheef komen te liggen en wat dacht u van de onderliggende schade
aan bijv. de rioleringssystemen.
U begrijpt dat hierdoor overlast ontstaat voor de voetgangers, met
name voor hen die moeilijk ter been zijn.
Natuurlijk zal de gemeente als wegbeheerder alles doen om de trot-
toirs in een zo goed mogelijke staat te hebben en houden. Wel dient
opgemerkt te worden dat men bij het parkeren rekening houdt met
de trottoirs.
Als er nu precies voor de deur geen plaats is om uw auto normaal te
parkeren, kijk dan even een eindje verderop. Het voorkomt uzelf en
de andere inwoners veel overlast en het scheelt de gemeente veel werk
en geld.

HET PARKEREN OP EEN TROTTOIR IS NIET TOEGESTAAN.
HET IS VERBODEN. VOORKOM DIE BON.

Tevens wenst de Rijkspolitie van Vorden hierbij op te merken dat
bewoners, die hun tuin aan een trottoir hebben liggen, er rekening
mee houden dat er over het trottoir geen overhangende takken, strui-
ken en dergelijke groeien. De ruimte is toch al enigszins beperkt.
Snoei overhangend groen drastisch in. Voorkom ook deze vorm van
overlast.

De Rijkspolitie van Vorden.

Nachtelijke politie-
surveillance in IJsselstreek
Op vrijdag 21 februari startte in het district IJsselstreek, deel
uitmakende van de politieregio Noord- en Oost-Gelderland een
uniek samenwerkingsverband.
Personeel van de Rijkspolitie van de groepen Brummen, Voorst,
Gorssel, Vorden, Lochem en personeel van de gemeentepolitie
Zutphen, gaan in de nachtelijke uren de surveillance in hun be-
wakingsgebied gezamenlijk uitvoeren.
Ondanks de inkrimping, die in deze
politieregio moet plaatsvinden wil de
politie haar kwaliteit waarborgen en
zelfs verbeteren.

Ken van de voorbeelden is deze sa-
menwerking in de nachtelijke uren.
In het verleden was er soms na O.S.OO
uur in bepaalde gemeenten geen po-
litietoezicht.
Nu is het district in drie sectoren ver-
deeld, te weten: West (Brummen en
Voorst), Midden (Zutphen) en Oost
(Vorden, Steenderen, Warnsveld,
Gorssel en Lochem) en vindt er de
hele nacht surveillance plaats.

Wat moet ik nu als burger doen als ik
b.v. in Voorst de politie nodig heh?
Gewoon het voor deze plaats gelden-
de telefoonnummer van de politie
draaien. Er vindt een automatische
doorschakeling plaats naar de meld-
kamer Apeldoorn. Vanuit Apeldoorn
stuurt men een politieauto naar de
opgegeven plaats.
N u er in elke sec tor een surveillance-
auto rijdt, kan de- politie sneller ter
plaatse zi jn.
Doel is ook om in de zogenaamde
'Rijkspolitieplaatsen' binnen 15 mi-
nuten aanwezig te zi jn .
Het kan alleen gebeuren, dat men
een 'vreemde' politieman of-vrouw
op de stoep k r i jg t , die overdag in een
andere gemeente werkt! Voor de in-
zet worden wel prioriteiten gesteld;
de belangrijkste /aken gaan voor.

In /utphen is voor het hele district
een wachtcommandant gestatio-
neerd, die de berichten van de meld-
kamer Apeldoorn ook ontvangt.
Vindt er elders een calamiteit met
een hogere prioriteit plaats, dan kan
deze wachtcommandant in overleg
met Apeldoorn een eenheid naar
een andere plaats sturen.
Ook is het politieburo van Zutphen
voor dringende zaken voor het pu-
bliek opengesteld.
Waar in deze samenwerking ook naar
wordt gekeken is het incidentenpa-
troon in de diverse gemeenten.
Deze kunnen in de personele sfeer
liggen, maai ook bekijkt de werk-
groep of het uitbreiden van werk-
zaamheden noodzakelijk is. Zo kan
men tussentijds de zaken bijstellen.
Ook op andere terreinen binnen het
dis t r ic t werkt men aan bundelingvan
krachten.

Op maandag K) februari jl. hebben
de burgemeesters en politiechefs van
de betreffende gemeenten en de
hoofdofficier van j u s t i t i e hun goed-
keuring aan dit samenwerkingsver-
band gegeven door in hel gemeente-
huis van Zutphen een convenant te
ondertekenen.
Met de uitvoering van dit convenant
door Rijks- en gemeentepolitie in het
district IJsselstreek wordt een goede
stap gezet in de r ichtingvan de regio-
nale politie, die in 1993 een feit moet
z i j n .

xolitievaria GROEP VORDEN

In de n a c h t van 18 op 1 ( . ) februari
werd ingebroken in een winkelpand
in Wichmond. Men kwam echter niet
veel verder dan de voordeur. De da-
ders zijn waarschijnlijk geschrokken
van de automatisch ontstoken ver-
l i c h t i n g e n namen daarop de benen.
Op 22 februari werd in Vorden een
snelheidscontrole gehouden. Op
twee plaatsen werd gecontroleerd,
eerst op de Zutphenseweg ter hoogte
van Nuova. Er werden 220 auto's ge-
controleerd waaivan er 17 te hard re-
den. De hoogst gemeten snelheid
was daar 89 km/u.
Later werd gecontroleerd op de
Ruurloseweg bij café Eijkelkamp.
Het aantal gecontroleerde auto's was
400 en daarvan reden er 65 te hard.
De hoogste snelheid was hier 114
km/u.
Alle automobil is ten krijgen hun be-
keuring t hu isgest uure 1.
Op dezelfde dag kwam een automo-
b i l i s t met z i j n voertuig in een slip
waarna de auto kantelde. Het ge-
beurde op de Ruurloseweg in de
bocht bij de Wientjesvoort. Het on-
geluk is te wijten aan te hoge snel-
heid. Niemand raakte gewond, de
au t o wei cl flink beschadigd.

Op 24 februari werd aangifte gedaan
van diefstal uit een woning. De da-
dcr(s) kwam(en) vermoedelijk bin-
nen dooreen niet afgesloten achter-
deur. De buit bestaat ui t wat sieraden
en waardepapieren.

Gevonden voorwerpen
Dameshorloge, witte band en wijzer-
plaat; voordeursleutel, merkCorbin;
handschoenen, rose-blauw-groen;
huissleutel met hanger stier; 4 fïets-
sleutels, geen verdere kenmerken; l
fïetssleutel, voorzien van een label
met daarop vermeld de postcode
7251 WG; zilveren ringetje met 2
eendjes; goudkleurige EVVA huis-
sleutel; schuur- of achterdeursleutel,
voorzien van een hanger met indi-
aan; zilveren kettinkje met ovaal wit
hangertje; zilveren armbandje met
blauw strikje.

Verloren voorwerpen
Dameshandschoen, bruin leer; brui-
ne succesagenda met enkele pennen;
witte portemonnaie, ongeveer 2 gul-
den aan geld; doe umenlei i lasje ,
zwart; huissleutel; handschoen, links,
bruin leer.
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• Telefoon gemeente: 05752- 7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur— op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

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

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

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

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

ERGUNNINGEN
Burgemeester on wethouders heb-
ben op 19 februari jongstleden een
kapvei gunn ing verleend aan Eumax
B.V. to Arnhem, voor het kappen van
8 eiken aan de Beckenstraat te Wich-
mond.

Aan do hoor H.H.A.M. Hartman,
Lammerhof'30 te Warnsveld hebben
burgemeester en wethouders ver-
gunning verleend voor het innemen
van een standplaats op de parkeer-
plaats voor de N.H. kerk te Vorden,
voor de verkoop van oliebollen en
slagroomwafels e.d. Do s tandplaats
geldt voorde maand december 1992,
met uitzondering van 19 december
1992.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kan binnen dei tig da-
gen na het verlenen van de vergun-
n ing bij het college van burgemees-
ter on wethouders een bezwaarschrift
worden ingediend.

OLDERS, FOLDERS,
FOLDERS

In de inlostand in het gemeentehuis
(bij bureau Burgerzaken) vindt u
vrijwel alle actuele 'Postbus 51' fol-
ders, een greep uit het assortiment:

I k lot lekker op minder vet;
— een beroepsopleiding werkt zó!
— meer milieu door minder energie;
— minder afval heb je zelf in de

hand;
geef je verstand eens voorrang;

— alles over aids;
— do you knovv, do you care;
— seks is natuurlijk, maar nooit van-

zelfsprekend.

3* STREEKPLAN OOST-
(GELDERLAND,

EENHEIDSOEEEN-
TERREIN GROOTE

VELD
Op 29 januari 1992 hebben provin-
ciale staten van Gelderland de partië-
le herziening van hot Streekplan
Oost-Gek Ierland vastgesteld. Hier-
door is hot mi l i t a i r e eenheidsoefen-
terrein Het Groote Veld in de ge-
meenten Lochem en Vorden komen
te vervallen.
Een aantal ontwikkelingen in de laat-
ste jaren heeft tot de wijzigingvan dit
bestemmingsplan geleid. Een ervan
is de gewijzigde verhoudingen tussen
oost on west. Kon tweede ontwikke-
ling is de sterke verbetering van si-
mula t ie technieken .
Een ander belangrij k motief is dat do
laatste jaren de inzichten met betrek-
king tot milieu, natuur en landschap
ingrijpend zijn gewijzigd. Hierdoor
is een militair oefenterrein in een ge-
bied als het (iroote Veld niet meer
gewenst

MOOI MEEGENOMEN

EERJARENPLAN
STADS- ENDORP&

VERNIEUWING
Tijdens de raadsvergadering van 31
maart a.s. zal de gemeenteraad een
beslissing nemen over het meerja-
renplan stads- en dorpsvernieuwing.
Ingevolge de inspraakverordening
ruimtelijke plannen en stadsvernieu-
wing ligt hot ontwerp-meerjarenplan
dorpsvernieuwing 1992-1996 voor
een ieder tot en met 16 maart a.s. ter
inzage ter gemeentesecretarie, afde-
ling ruimtelijke ordening c.a. (Koets-
huis).
Schriftelijke reacties kunnen tot 16
maart a.s. worden ingediend bij bur-
gemeester en wethouders van Vor-
den.
Daarnaast kunnen zij die dat wensen
gebruik maken van de mogelijkheid
van inspraak tijdens de vergadering
van de commissie voor algemeen be-
stuur c.a. op 17 maart a.s., aanvang
20.30 uur.
Indien LI van die gelegenheid ge-
bruik wilt maken wordt U verzocht
dit uiterlijk 16 maart a.s.,14.00 uur
kenbaar te maken (telefonisch,
05752-7474, tst.481 of'451).

^TOELICHTING
MEERJARENPLAN

STADS-EN DORPS-
VERNIEUWING

I. Algemeen
Het voeren van een beleid op het ter-
rein van de stads- en dorpsvernieu-
wing kost geld. De rijksoverheid stelt
daarvoor jaar l i jks (beperkte) finan-
ciële middelen beschikbaar. Voor ge-
meenten als Vorden geschiedt dat via
de provincie Gelderland (provin-
ciaal stadsvernieuwingsfonds).
Om in aanmerking te komen voor
een bijdrage uit dat fonds (jaarlijks
ca. f 190.000,- a f200.000,-) moet
telkenjare een aanvraag worden in-
gediend bij Gedeputeerde Staten van
Gelderland. Zo'n aanvraag,in dit ge-
val voor het jaar 1993, moet verge-
zeld gaan van een meerjarenplan en
worden ingediend voor l april a.s.

II. Ontwerp-Meerjarenprogramma
1992-1996
Kort na de invoering van de Wet op
de stads- en dorpsvernieuwing ( l ja-
nuari 1985) heeft de gemeenteraad
het meerjarenplan 'Dorpsvernieu-
wing Vorden, aanzet voor een voort-
schrijdend meerjarenprogramma'
vastgesteld. Dat plan ligt eveneens
voor u ter inzage.
Zoals de naam al aangeeft, dient dit
plan als uitgangspunt voor de voor-
stellen voor het meerjarenprogram-
ma 1992-1996, rekening houdend
melde sedert 1985 daarin reeds aan-
gebrachte wijzigingen.

Bij de vaststelling van het volume-be-
sluit 1992 (raadsbesluit d.d. 16 de-
cember 1991) is voor het lopende
jaar reeds invulling aan het program-
ma gegeven.
Hieronder is het financiële plaatje
voor het gedachte meerjarenplan
1992/1996 in beeld gebracht.In zijn
algemeenheid moet opgemerkt wor-
den dat aan hel geplande jaar van
uitvoering vooralsnog een indicatief
karakter dient to worden toegekend.

Toelichting op onderdelen:
1.1HVAT Insulindelaan
Dit p ro j ec t (bouw 10 wooneenheden
voor bejaarden op terrein voormalig
jeu gekout r um) is inmiddels gereali-
seerd.

l. 2 Herinv u Ui n g GEMS- terrein
Ook voor dcve lokatie geldt dat het
financiële gei d . i . v in het kader van
het meerjarenplan stads- en dorps-
vernieuwing inmiddels is afgerond.

1.3 Woningverbetering en 1.4 Monu-
menten en rieten daken
Hier gaat het om de jaarlijks via de
subsidieverordening stads- en dorps-
vernieuwing te verdelen subsidie
voor woningverbetering, gemeente-
lijke monumenten en rieten daken.

1.5 Herinrichting terrein van van Snel-
lenberg
De gemeente heeft dit terrein ver-
worven. Het ligt in de bedoeling in
aansluiting op de bebouwing op het
terrein van het voormalig jeugdcen-
trum ook hier een aantal wooneen-
heden te realiseren. De plannen
daarvoor zijn reeds goedgekeurd.
Bovendien is voor 1992 een budget
sociale huur beschikbaar gesteld.
Realisatie van de herinvulling zal
naar verwachting medio dit jaar kun-
nen starten.

2.2 Woltering transport
Net als bij de GEMS heeft ook opna-
me van dit bedrijf in het meerjaren-
plan er toe geleid dat er thans con-
crete gesprekken worden gevoerd
over verplaatsing van dit bedrijf naar
het industrieterrein.

4. l Doorgaande weg
4.1.1 Reconstructie Rijksweg
Het gaat hier om de gefaseerde re-
constructie van de Rijksweg.
Het gedeelte Rijksweg, gelegen bin-
nen het winkelgebied is opgenomen
onder onderdeel 4.1.3 Voor beide
onderdelen geldt dat realisatie aan-
sluit op de activiteiten voor het on-
derdeel 4.1.2 (omleidingsroute) is
gerealiseerd.

4.1.2 Omleidingsroute
De hier opgenomen kosten hebben
o.a. betrekking op de realisering van
do rotonde (kruispunt Klumper). Bij
K.B. d.d. 22 augustus 1991, no.
91.007327 is door de Kroon alsnog
goedkeuring verleend aan het be-
stemminuwalan 'Rotonde 1988'.
GcsprekJ^^over de verwerving van
de benodigde gronden vinden nog
plaats. Na verwerving van de beno-
digde gronden zal direct tot aanleg
van de rotonde kunnen worden over-
gegaan, ftlonn uw besluit van 25
februari

4.1.3 Herinrichting cent) urn
Hier gaat het om de geraamde kos-
ten van het totaal-plan voor herin-
richting van het centrum. Op een vo-
rig jaar ingediend verzoek om een
bijdrage uit de knelpuntenpot stads-
en dorpsvernieuwing is door gede-
puteerde staten positief gereageerd.

4.3 Bevoorradingsweg
Afronding van het overleg met de
ondernemers alsmede do verwerking
van de inspraak-reacties heeft geleid
tot een geringe aanpassing van het
traject. Een ontwerp-bestemmings-
plan daarvoor is vanaf 17 februari j l .
ter inzage gelegd met de mogelijk-
heid tot indiening van bezwaren bij
de gemeenteraad. Ook terzake de

verwerving zijn reeds gesprekken
gaande.
Afhankelijk van de vorderingen van
de procedures zal een en ander met
spoed ter hand genomen worden.

4.7 Ruurloseweg
Het gaat hierom hot l o gedeelte (tot
aan de grens van de bebouwde kom)
van de aanpassing van de Ruuurloso-
wcg.

Voor hot gedeelte vanaf de toekom-
stige Rotonde tot aan de grens met
de bebouwde kom is dit evenwel een
/aak van de gemeente Vorden. De
exacte keuze dient nog in overleg
met de (toekomstige) wegbeheerder
(provincie) te worden vastgesteld.

^^^^^^^^B^^^^^^^^^ f̂l BRM^̂ *̂**̂
^HH MP^^

^ l̂̂ ^BW^^^P^^

BETEKENT
HAAR NAAR HARTELUST KUNT NEMEN.

SEKS IS NATUURLIJK, MAAR NOOIT VANZELFSPREKEND.

ƒ992 1993 ƒ995 ƒ996

1. Wonen:

1.1 HVAT/Insulindelaan (afgerond (v.m. jeugdcentrum))
1.2 HerinvullingGEMS-terrein (afgerond (financieel))
1.3 Woningverbetering (part.) 50000
l .4 Monumenten/Rieten daken 65000
1.5 Lokatiebijclrage terrein van Snellenberg

50000 50000 50000 50000
65000 65000 65000 05000

Totaal Wonen 115000 115000 115000 115000 115000

2. Werken:

2. l GEMS (afgerond)
2.2 Woltering transport
2.4 Zuivelterrein (afgerond)

3. Welzijn:

pm pm

Totaal werken p m p m

Totaal Weizij n

4. Openbare ruimte/infrastructuur:

4.1 Dooi gaande weg
l . 1 . 1 Reconstructie Rijksweg
4.1.2 Omleidingsroute
4. l .3 Herinrichting (verfraaiing) centrum
4.2 Vervallen (zie 4.1.3)
4.3 Bevoorradingsweg
4.4 Vervallen
4.5Parkeerplan (zie 4.1.3)
4.6 Bomenherstel(zie4.1.3)
4.7 Ruurloseweg (leged.)

50000
1533000
1400000

230000

Totaal openbare ruimte infrastructuur 3213000 100000

5. Overige:

5. l Inspraak en begeleiding 2000 2000 2000 2000 2000
5.2 Diverse onderzoeken waaronder opstellen en 13000 13000 13000 13000 13000
onderhouden moei jarenplan/advieskosten etc.

Totaal Overige 15000 15000 15000 15000 15000

TOTAAL GENERAAL
Verwachte budgetbedrag (voorlopig)

Op andere wijze te financieren/
nog nader in te vullen

3228000
219000

230000
196000

130000
196000

130000
196000

130000
190000

In het overzicht is vooralsnog dan
ook een beperkt bedrag opgenomen.
De werkelijke kosten zullen aanzien-
l i j k hoger liggen. Invull ing van de
p. in. post onder 2.2 kan er evenwel
reeds toe leiden dat hot totaio bud-
get bod ra g reeds is belegd en voor dit
onderdeel dan ook geen middelen
binnen het budgetbedrag 1993 meer
beschikbaar zijn.

5. Overige
De onder dit hoofs tuk opgenomen
posten spreken voor zich en behoe-
ven ons inziens geen nadere toelich-
ting.

daeboek\
^—™ Over wat er in de

Vorden se bibliotheek te beleven is

Vakantie- voorpret
Een vakantie gaat meestal te vlug
voorbij. Maanden kijkje er naar uit
en als hot /over is dan vliegen de da-
gen om. Daarom is hot verstandig de
vakantie zo mogelijk al van te voren
te beleven. Dat kan in hot reisbureau
maar nog beter in de bibliotheek.

In een reisbureau zijn programma's
van reizen beschikbaar, Ze laten u
vooral veel zonnige foto's zien van
uw vakantieland of -streek maar ge-
ven verder niet veel informatie. Een
reisgids vertelt veel meer over het
land en de plaatsen waar u komt. Die
gidsen wijzen u op mooie steden, ge-
ven tips over de voeding en over de
gebruiken van het land. Ze waar-
schuwen u ook voor minder plezieri-
ge zaken. Er worden verder mooie
routes in beschreven en de natuur
krijgt veel aandacht. De ANWB heeft
voor voel landen in de werelduitvoo-
rige gidsen uitgegeven. Ook andere
uitgevers brengen series gidsen die
voor een groot deel in onze biblio-
theek beschikbaar zijn.

Wie nog meer wil weten van een toe-
komstig vakantieland kan vragen of
er ook een reisbeschrijving van is.
Veel schrijvers maken een boek over
een reis die ze gemaakt hebben al of
niet voorzien van foto's. Zd'n boek
kan u op ideeën brengen voor te be-
zoeken onderwerpen. U kunt er veel
uit opsteken over het land van uw
keus.

Wanneer u het lastig vindt om zelf
/.o'n boek te zoeken: raadpleeg dan
gerust een van de medewerksters van
de bibliotheek. Ze weten de weg in de
collectie en willen u graag even assis-
teren als u iets zoekt. Zodat men u in
de bibliotheek nu al kan helpen om
straks meer te genieten van uw va-
kantie.

Boekanier

HVG Dorp
Op 19 februari kwam HVG Dorp bij-
een in ,,de Voorde", waar door mevr.
Ettema-Schmidt uit Zutphen, samen
met dhr. van Os, een avondvullend
programma werd verzorgd over het
gebruik van diverse soorten prothe-
ses. Ook allerlei andere hulpmidde-
len, te gebruiken bij een lichamelijke
handicap, kwamen uitvoerig aan de
orde. Met behulp van meegebracht
materiaal, alsmede door middel van
video en dia's, kregen de aanwezigen
een duidelijk beeld van de mogelijk-
heden die er thans zijn.

Tuinkeuringen

3009000 -34000
+ pm(2.2.)

+ 66000 + 66000 +66000

De werkgroep Tuinkeuringen begint
dit jaar op l l maart haar aktiviteiten
met een voorlichtingsavond in het
Dorpscentrum over bemesting van
tuinen. De werkgroep is driejaar be-
zig geweest om te trachten het dorp
en buitengebied een fleurig en ver-
zorgd beeld te geven.
In het afgelopen jaar werden 89 tui-
nen gekeurd. Dit aantal kan volgens
de werkgroep nog sterk groeien. Ook
bestaat er de gelegenheid om op 4 en
l l april doel te nemen aan een snoei-
demonstratie. Opgave hiervoor is
mogelijk op l l maart of bij de werk-
groep: F. Lenselink (Zutphenseweg
68, tel. 2670), mevr. R. Pelgrum-
Rietman (Geurkenweg 2, tel. 6686)
« > i ' ! Temmink (Mispelkampdijk 3 0 ,
tel. 1076). Zie advertentie!



TAPIJT, LAMINAAT
of VINYL

QUICK-STEP
FLOOR

Daar weten ze er alles van.
Echte vakmensen leggen het voor U en de service is
als altijd, dus goed.
De Fa. Heyink, daar kunt U van op aan:
Graag tot ziens.
Bestel NU Uw zonwering - ook voor latere levering - om
lange levertijden in de zomer te voorkomen!

SCREENS

ZONNESCHERMEN

LAMELLEN

* ROLGORDIJNEN

* JALOUZIEËN

* ROLLUIKEN

Graf/s gemeten en Gratis geplaatst
door Vakmensen!

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

> Quick-Step Floor is bikkelhard, in
2 afmetingen en 14 stijlvolle dessins.

t Door het hoge-druk procédé zijn de
decoren voor altijd verbonden met
de watervast verlijmde MDF-plaat.

> Zware meubelen, stoel- en huisdier-
poten, brandende sigaretten, speel-

goed en naaldhakken kunnen Quick-
Step Floor niet van z'n stuk brengen.

» Quick-Step Floor is verdraagzaam,
hygiënisch (anti-allergie) en onder-
houdsvriendelijk (veegborstel, stof-
zuiger, dweiltje). Kortom de vloer

met karakter.

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 ~ Vorden - Tel. 2783

CO DANCING

NEVERMIND
2ÖNDAG 1 MAART

MAANDAG 2 MAART

DINSDAG 3 MAART

Carnavals zondag rijdt
de InterCity als op zaterdag.

5 Vorden 21.50 Bus 8 f.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOtXXXMXÏOOOOOOOOOOOOOOOOO<XXXX>OOOOOOODOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCm

BUS 9
21.40 VORDEN - GROENLO

N.H. Kerk
02.15 - GROENLO - VORDEN i

GïfATIS JUBILEUM

* KOOP 'N \vrrn-: i hh-\i. IU-;SISTAL PAN. * VRA.V ; I:HN KRAS.
KAART BI] !)!• KASSA.» K 1 I K M h T L K N Ol; l : HL/U I'R. 'U'HTIC.H PAN
KADO KRIJGT.* SPELREGELS STAAN VERMELD OP DE KRASKAART.

AKT1E-PER1ODETOTI A P R I L \wi.

BARENDSEN
G E S C H E N K E N
Kerkstraat 1 -Vorden -Telefoon 05752 -1742

Heeft U ze GEZOCHT?
Dat was niet nodig,

wij hebben ze!
OPEL CORSA
12S 3-drs. luxe, trekh. /radio
12S 4-drs. TR, radio
12S 3-drs. GL, 1 eig.
13S 3-drs. SR!!,
l. m. velgen t br.b./trekh./ mistl. v
13N 3-drs. LS,
1 eig./trekh./open dak/br.b./spatl
13i 3-drs. Swing,

blauw
rood (71)
grijs (m)

4 a./radio-cas./spoil. grijs (m)

v t a.

1 eig./irmscher grille/a. klep spoil./get. glas
13i 3-drs. LS, 1 eig./spatlappen v.
13i 3-drs. Swing, 1 eig./radio kit

OPEL KADETT
12S 3-drs. luxe, hella grille/trekh./radio
12S 3-drs. LS, striping/lichtzoemer
16S 4-drs. GT, trekh./radio-cass
13S 5-drs. LS, trekh./4x spatl./stootl./radiokit
1 8S 3-drs. LS,
1 eig./trekh. /toerent./4 speakers/gordels a./spatl.
13N 3-drs. LS, 1 eig./trekh./spatl v t a
16D 3-drs. LS, diesel/stootstr./spatl. v.
16D 5-drs. Club, 1 eig./trekh.
13N 3-drs. LS, 1 eig./radio
1 3i 3-drs. LS, 1 eig.
16i 3-drs. LS, 1 eig./trekh.
13N 5-drs. stationcar, 1 eig.
18i 3-drs. Frisco,
1 eig./get. glas/kuipst./spoilers/rad.cass.

OPEL ASCONA
16N 4-drs. LS, trekh.
16S 4-drs. LS, LPG-instal. '
16D 4-drs. LS, trekh./r. spiegel
1 6S 5-drs. Travelier,
LPG/trekh./spoilers v \ a/mistl. + verstr.
1 6S 4-drs. LS, get. glas/metaalkleur

OPEL VECTRA
17D 4-drs. GL,
1 eig./stuurbekr./a. klep spoil./stoelhoogte

OPEL OMEGA
20i 4-drs. GL,
trekh./spatl. v f a/get. glas/hoofdst. a.
18i 4-drs. GL,
radio/trekh./get. glas/dakant./hoofdst. a./CPV
20i 5-drs. LS,
stationcar/open dak/LPG onderb.H/trekh.

OPEL REKORD
20S 4-drs. LS, LPG
20S 4-drs. Traveller, LPG/open dak/5-bak

ANDERE MERKEN
Austin Metro 1000 3-drs.
Austin Metro 1000 3-drs., trekh./spatl. v.
Austin Maestro 1600 L 5-drs., radio/5-bak
Fiat Uno 1000 S Fire 45S 3-drs.,
Fiat Ritmo 3-drs. 70 CL,
1 eig./LPG/trekh./rad.cass.

rood (79)

wit
zwart

rood (79)

rood (m)
rood (79)
zilver (m)

wit

wit
grijs (m)

rood (71)
rood (79)

wit
blauw (m)

grijs (m)
wit

zwart (m)

bruin
grijs (m)

blauw (m)

platina (m)
blauw (m)

rood (79)

grijs (m)

blauw (m)

wit

zwart
blauw (m)

rood
blauw (m)
goud (m)

1 eig. /mooie auto blauw

Fiat Ritmo 3-drs. 70 L, 1 eig. /radio/open dak/trekh
Ford Fiësta 3 drs. 11 00 CL
Ford Escort 1600 S 5-drs., trekh./rad.cass.
Ford Escort 1300 CL 3-drs., r.spiegel/radio kit
Peugeot 309 5-drs. L 1300,
1 eig./LPG/5-bak/met. lak
Renault R5 TL 3-drs, 1 100, 1 eig./podium uitv.

silver (m)
silver (m)
goud (m)

blauw (m)
wit

grijs (m)
rood

Renault 1 1 GTL 5-drs. 1400, trekh. /5-bak/r.spiegel wit

86.000 km
91 .000 km

135.000 km

105.000 km

48.000 km

41.000 km
64.000 km
69.000 km

70.000 km
49.000 km
55.000 km
76.000 km

70.000 km
43.000 km

146.000 km
11 5.000 km
86.000 km
63.000 km
71.000 km
49.000 km

16.000 km

146.000 km
160.000 km
190.000 km

148.000 km
105.000 km

90.000 km

107.000 km

92.000 km

198.000 km

116.000 km
224.000 km

88.000 km
68.000 km

101.000 km
37.000 km

155.000 km
71. 000 km
57.000 km

127.000 km
66.000 km

110.000 km
56.000 km

128.000 km

7/85
6/86
8/86

1/84

1/88

5/89
1/89
6/89

4/84
1/87
4/87
4/87

10/87
4/87
1/87
5/88
4/88
8/89
2/89
3/89

10/90

5/82
1/85
3/85

4/86
1986

3/91

6/88

4/87

4/87

9/84
1/86

4/83
1986
11/84

6/88

9/87
5/88
6/87
1/84
4/87

1/88
1/89
1/87

9.250-
12.400-
9.800-

9.500,-

15.950-

17.250-
16.950,-
16.600,-

6.950,-
14.950,-
16.400-
14.750,-

14.900,-
14.950-
15.950-
16.950-
16.600-
19.250-
18.800-
20.400-

24.800,-

6.450,-
9.750,-
6.900-

12.800-
11.300-

29.950-

23.500-

18.800-

17.450-

6.250-
9.800-

2.950,-
6.250-
2.950,-

13.900-

8.900-
9.850,-

12.250,-
7.400,-

13.250-

13.900-
15.750,-
9.850,-

w.v.

w.v.

w.v.

w.v.
w.v.

w.v.

w.v.

w.v.

w.v.

w.v.

w.v.

w.v.
w.v.'

w.v.

w.v.

Renault 19 TXE 4-drs. Chamade,
1 eig./sunroof/rad.cass. + a.d.slede/trekh.
Volvo 340 GL 'jubileum' 3-drs., LPG/CVP/klokje
Volvo 340 GL 1400 3-drs.,
1 eig./5-bak/get. glas/erg mooie auto

rood
rood (m)

blauw (m)

39.000 km
100.000 km

14.000 km

w.v. = wordt verwacht

K€W.J.
Opel/Isuzu-dealer: Tbamstraat 13,

ƒ (

van
der

DIPI

1/90
6/86

9/90

EL

26.500,-
11.500,-

21.300,-

^

•

KOOI
Lochem. &f : 05730-5 25 55.

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

PRAKTIJK voor A.S.R.-THERAPIE®
analytisch-synthetischereflexzonetherapie

A.S.R.-therapie is een westers-logische therapie die
zich bezighoudt met de energiehuishouding in uw
lichaam, o.a. met moxa.( = warmte), acupressuur,
kleurentherapie, verschillende massages en
homeopathie.

Voor vrijblijvende informatie en/of afspraken kunt u
bellen naar:
Mevr. A. Baars-Klootwijk, gelicentieerd A.S.R.-
therapeut, Kruisdijk 2, Vorden. Tel. 05752-3303.

TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

WIJ ZOEKEN GLAZENHALERS
(wekelijks of 1 x per 14 dagen)

Leeftijd van 18 tot 21 jaar
bellen naar: 05440 - 61308

Maak nu een afspraak
voor uw buitenschilderwerk

Schildersbedrijf

A. PETERS
Kranenburg - Vorden

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Glaswerk - Wandafwerking - Behangwerk

MUZIEK BOETIEK VORDEN: DAAR ZIT MUZIEK IN

Dit klinkt u
als muziek in

i de oren.Mu/u '

Oph ' i ü ' i i
( ) < )k vi u .n i iw N. ition, ilr l'l, iten /C D-bon

;••', Vorclon rdcfo

i Jansen & gal jj
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
v 05750-22816

i
HUVAll

eining pltiktiifcl c/i stoomuppunuit
iuutw<':ix. Verf voor de vakman.

Verf voor ilc ilt>c-licl-:e/\rr.
Alltihdstint', kwiisti-n, afplakband,

verdunning, roller*, en:.

Ruurloseweg 54
7251 LR Kranenburg -
Vorden
Tel. 05752-6565

Er zijn twee adressen waar u lekker
kunt eten:

het uwe en het onze }
Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114
Vorden-Tel. 6634

Nu tijd voor uw
WINTERBEURT MAAIMACHINES
kan gehaald en gebracht worden

JÜÜJÉÜ KEIJENBORG
LAND- EN TUINBOUWMECHANISATIE

reparatie- en slijpinrichting
In- en verkoop van machines en werktuigen voor

bos - land - tuin - weg - park en camping.
's Avonds en zaterdags bereikbaar.

Branderhorstweg 5 - 7256 KG Keijenborg (gem. Hengelo Gld.)
Tel. 05753-2026

0*0°
Aanzetmachines - Mestschuivers

Veegmachines - Kettingzagen

HONDA - ALPINA - CARRARO
MITSUBISHI - LAWNBOY - ETESIA - ADOR



JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
10

Boomboter Roomboter
Appel- Spr/ts/'es

pencéCS \| soo GRAM
'

ALAAFÜ!
Om de feestvreugde

te verhogen.

DIT WEEKEND:

Karnavals-
schnitten

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden-Tel. 1877

Uideo-lnn

Nintendo v.a. f 7,50
TE HUUR

Ter introduktie
de spelcomputer en

1 spel voor 1 dag.

f 12,50 tot en met 9 maart.
Reserveer tijdig.

Voor meer informatie: VIDEO-INN
Spalstraat 28A - Hengelo Gld.

Tel. 05753-3636

DUTCH
CHIPPENDALES

BIJ „DE HERBERG"

ZATERDAGAVOND
29 FEBRUAR11992

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Bus bestellen?
Harren bellen!
Busgrootte: 9, 20, 40, 50, 54,
58 en 63 personen.

Havi voorheen GTW-reizen

J.L HARREN
Tel. 05758-1334

FNRS
MANEGE

•\ "i Peppelenbosch
* \ Ben & Eefke

Wagenvoort

Larenseweg 3
Vorden

Tel. 05752-2340

* Paard- en ponyrijlessen
* Bosrijke omgeving
* Verlichte buitenbakken
* Weidegang
* Grote stallen
* Prettige sfeer en redelijke prijs

Nu ook huifkarverhuur.

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.

u Mister !•
•C Steam i

Mister Steam is te huur bij:

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Maar ook vaatwassers, droogtrommels, alles op het gebied
van beeld en geluid en klein huishoudelijke apparatuur tot
en met schotelantennes aan toe. Een kompleet assortiment
van de beste merken. In onze winkels staat service hoog in
het vaandel geschreven. Onze eigen reparatie afdeling
speelt een belangrijke rol om optimale service te verlenen.
Verkoop, plaatsing en reparatie: alles onder één dak.

INSTALLATIEBEDRIJF

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

l Landlustweg 32 STEENDEREN 05755 - 2071 • W. Sluyterweg 7 HAARLO 05456 -1344

slagerij Rietman & Zn.
EXTRA VLEESREKLAME

Vorden
Nieuwstad 5 - tel. 3381

(Jac Hermans)

donderdag 27 - vrijdag 28
zaterdag 29 februari

Runderrollade
500 gram

Glillworst (zelfgemaakt)

100 gram

6.98

0.98

Hamburgers (van mager rundvlees)

100 gram 0.98

maandag 2 - dinsdag 3
woensdag 4 maart

Borstlappen
1 kilo ..

Gekruid Gehakt
1 kilo ..

9.90

7.98

Bij inlevering van 100 gulden kassabonnen
(uit de slagerij)

T-SHIRT
voor maar 5 gulden

mode voor
het héle gezin

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
- DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE

fashion

KINDERPANTALONS
OL PUUIMooie katoenen kwaliteit

Prachtige zomerdessins
maten 62 t/m 152
Onze normale prijs is 9.95
DEZE WEEK SLECHTS

Prachtige single jersey
kwaliteit
diverse kleuren
Tuunteprijs 22.50

DEZE WEEK SLECHTS

DAMES BLOUSES
Met B.B. Ruitje
in meerdere kleuren
Normale Tuunteprijs 49.95
ALLEEN
DEZE WEEK SLECHTS

MAGLITE
Perfekte zak- en staaflantaarns, met een zeer hoge lichtopbrengst. Slag- en breukvast,
kwaliteits lens en reflector, waterdicht, te gebruiken bij explosiegevaar, met reservelamp.

MAGLITE2CELL:F71,-
Maglite's zijn er in 2, 3, 4, 5, 6 of 7 cells.

Tel. 05752-1272, Zutphenseweg 9, Vorden

DE REGT, BLOEMENDAAL & WIEGERINCK

SPECIALISTISCHE BEHARTIGING
VAN UW BELASTINGZAKEN

Voor het verzorgen van uw

BELASTINGAANGIFTE I99I

nodigen wij u ook dit jaar weer uit

op één van de volgende avonden:

— woensdagavond 4 maart
— woensdagavond 1 1 maart
— woensdagavond 18 maart

tussen half 7 en half 9

Ruurloseweg 21 , 7251 LA Vorden

Telefoon 05752-1485 Telefax 05752-1689 accountants, belastingadviseurs

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VORDEN

REULING ^_
*T SLAGMAN

TELEFOON 05752-3618/1511 bgg. 08347-81366

Voor aanleg en onderhoud van:

ELEKTRISCHE INSTALLATIES

LOODGIETERSWERKEN

CENTRALE VERWARMING

VENTILATIESYSTEMEN

VOOR VRIJBLIJVENDE OFFERTES
EN INFORMATIE:

W. REULING
DE VOORNEKAMP 41
7251 VK VORDEN

TELEFOONINSTALLATIES

ZONNEBOILERS

BEVEILIGING

ZINK- EN DAKWERKEN

Lid van

ENERGIEK IN DE INSTALLATIETECHNIEK



Achtkas telenrijders
Maandag 24 februari hield de Vor-
dense Rijwiel- en Toerclub „de Acht-
kastelenrijders" haar jaarlijkse alge-
iTiene ledenvergadering in café-res-
taurant ,,De Herberg". Voorzitter H.
Baank kon ruim 50 aanwe/.igen wel-
kom heten en blikte even terug op
het afgelopen jaar, waarbi j hij me-
moreerde naar de steeds hoger lig-
gende snelheden en gevaren, die er
aan kleefden. Ook de VRTC kreeg
hiervan zijn deel.
Tegenvallend dit jaar was o.a. de
Fietsvierdaagse (mede door de slech-
te weersomstandigheden) in het
voorjaar. De andere clubaktiviteiten
scoorden ruim voldoende; vooral de
Veldtoer tocht was een uitschieter,
'l oerfietser van het jaar 1991 werd
Jan Commandeur, die deze titel
kreeg op de jaarlijkse feestavond die
dit keer in het teken stond van een
boerenbruiloft. Het jaarverslag van
de secretaris over 1991 werd dan ook
meteen hamerslag goedgekeurd.

Dat/elfde gold voor de penning-
meester, die ook het afgesloten boek-
jaar met een klein batig saldo kon af-
sluiten. Ook cle kascommissie had
hierop geen opmerkingen, zodat ook
de penningmeester die aftredend
was, herko/en werd. Op bestuurlijk
niveau waren er toch wat wijzigingen.
Voorzitter H. Baank kon door veran-
derde werkomstandigheden zijn
funktie niet zo vervullen als hij zich
dat had voorgesteld. Hierop werd
Henk Kbbink als kandidaat-voorzit-
ter naar voren geschoven en door de
vergadering met goedkeuring en ap-
plaus aangenomen. De plaats van H.
Kbbink wordt ingenomen door R.
Rondeel. Dhr. Baank werd namens
de nieuwe voorzitter dank gezegd
voor het vele werk dat hij voor de
VRTC heeft verricht. Hem werd een
envelop met inhoud en een bos bloe-
men aangeboden.

Na de pau/e vertelde (aan de hand
van video en meegebrachte materia-
len) dhr. B. (ioossens van Race-shop
„Goossens" uit Borculo over onder-
houd van de racefiets en ATB-fiets en
ging in op de vragen vanuit de verga-
dering. Ook oud-beroepsrenner Ge-
rard Veldscholten (vorigjaar nog ak-
tief als beroepsrenner in de ploeg
„Telekom" van Hennie Kuiper) ver-
telde over zijn leven en leefwijze als
beroeps-wielrenner. Vooral over het
klimmen in de Alpen. Ook de Olden-
zaler vond een aandachtige zaal te-
genover hem en beantwoordde op
zijn eigen wijze de vele vragen uit cle
zaal. Na afloop bood de voorzitter
hem een kleine attentie aane en sloot
de vergadering.

Volleybal
DASH-Harfsen
In een zeer hectische wedstrijd die
bol storrd van de emoties heeft Dash
een zeer belangrijke overwinning be-
haald. Dash, dat vlak boven de clegra-
datiestreep staat, kreeg Harfsen op
bezoek, dat nog een plaats lager staat
en de jacht op Dash had geopend.
Dash behaalde een 3-1 overwinning
en loopt daardoor drie punten uit en
heeft weer aansluiting bij de grote
middenmoot.
De eerste set toonde een enorm ge-
concentreerd Dash dat vanaf het be-
gin een kleine voorsprong had. Deze
werd niet meer uit handen gegeven
en dat betekende setwinst voor Dash
met 15-10. Dash had nu de smaak te
pakken en startte in de tweede set
zeer fanatiek. Ken 8-2 voorsprong
was het gevolg. De Vordenaren speel-
den de set geconcentreerd uit en
speelden Harfsen met vlagen com-
pleet weg. Dash won met 15-6.

De derde set toonde een aantal voor
volleybal ongekende taferelen. Door
de bij/onder slechte leiding van de
arbiters raakten beide teams overver-
hit, waardoor het met vlagen een
zeer onvriendelijke wedstrijd werd.
De eerste scheidsrechter legde tot
vier keer toe de wedstrijd stil om de
teams tot rust te manen. De druk
werd voor hem zo groot, dat hij een
san i t a i i e stop nodig had om bij te ko-
men. Harfsen hield beter zijn emo-
ties bij elkaar dan Dash en won de set
met 11-15.
Dash toonde wederom een enorme
mentale veerkracht en kwam in de
vierde set als een speer uit de start-
blokken. Een 12-5 voorsprong was
het gevolg, maar- ondanks deze voor-
sprong werd het nog erg spannend,
want Harfsen kwam op 13-13 weer
langszij. Weer werd er een beroep ge-
daan op de Vordense mentaliteit en
dank/ij vechtvolleybal was het Dash
dat niet 15-13 won.

Dash/Sorbo Dames verliezen
De dames van Dash/Sorbo hebben
de strijd om de bovenste plaats tegen
het tweede team van PZ Dynamo uit
Apeldoorn met 3-1 verloren, waar-
door de Apeldoornse dames nu al-
leen aan de kop van de ranglijst prij-
ken.
Voor het Vordense team gold als ex-
cuus dat in deze wedstrijd liefst vier
basisspelers ontbraken. Marielle
Diks en Jolande Wentink op vakantie
in de sneeuw en Ellen Leunk en Es-
ther Wentink geblesseerd.
Desondanks was de eerste set voor
Dash. Na een zeer spannende strijd
werd het 14-16. Daarmee hadden de
Vordense dames dan ook gelijk al
haar kruit verschoten, want in de
tweede en derde set bleek PZ Dyna-
mo met resp. 15-9 en 15-6 duidelijk
te sterk. In de vierde set kwam Dash
wel weer wat beter in haar spel; een
nederlaag was echter niet meer te
ontlopen. Het werd 15-13, dus uit-
eindelijk een 3-1 zege voor de thuis-
club.

Uitslagen
JA Bruvoc l-Dash l 2-2, H.rekr.B
Kpse-Dash B 1-2, Dl DVO 1-Dash 3
3-0, H2A Salvo 1-Dash 3 3-0, H3A
Olympia 2-Dash 4 3-0, H.rekr.A
Dash A-Heeten 7 2-1, Dl Vios
2-Dash 3 3-1, H2B Bruvoc 2-Dash 2
0-3, MC DVO 1-Dash l 3-0, DP Dash
2-Sp.Dev. l 3-2, D2A Dash 4-WSV 2
1-2, D3A Dash 5-SVS 6 1-2, HP Dash
l-Harfsen l 3-1, JA Dash l-Vios l
2-2,JC Dash 1-Hansa l 3-0, MB Dash
l-Wik 2 2-1.

Programma
H.rekr.A Welsum-Dash A, D.rekr.B
Dash B-WSV C, DP Bruvoc 1-Dash 2,
JADashl-Devolco2.

Waterpolo
Gelijkspel dames
De Dames van Vorden speelden met
3-3 gelijk tegen ,,de Duikelaar". In de
eerste periode nam ,,de Duikelaar"
een 1-0 voorsprong. Henriëtte Heu-
velink en Grietje Welleweerd bogen
de achterstand in een 1-2 voorsprong
om. Nadat „de Duikelaar" de gelijk-
maker had gescoord, bracht Debbie
Kraayeveld de stand op 2-3. Vlak voor
tijd werd het 3-3.

Winst voor Heren l en Heren 2
Heren l wonnen met 9-5 van Flevo 3.
Han Berenpas, Mark Besselink en
André Karmiggelt bezorgden Vor-
den een 3-0 voorsprong. Bij het in-
gaan van de vierde periode was de
stand 5-5. In cle slotfase brachten Ro-
bert Pelgrum, Jaap Stertefeld, Arjan
Broekman en Riek Groot Roessink de
stand op 9-5 in het voordeel van Vor-
den.

Heren 2 behaalde in de uitwedstrijd
tegen Breuly een 4-6 overwinning. In
de eerste twee periodes werd slechts
éénmaal gescoord. Christiaan Brink-
horst bezorgde Vorden een 0-1 voor-
sprong. In de derde periode liep Vor-
den door doelpunten van Arjan
Mengerink 2x en Rudi Sloot uit naar
1-4. In de vierde periode kwam Breu-
ly met behulp van de arbiter toch nog
gevaarlijk terug. Het werd uiteinde-
lijk 4-6. Rudi Sloot en Kier Knol
sa >orderr v<>or Vorden.

W Vorden-Eerbeek-
seBoys: 0-1
Doordat Vorden de wedstrijd tegen
Eerbeekse Boys met het kleinst mo-
gelijke verschil (0-1) verloor, is de-
gradatie naar de afdeling nog slechts
een kwestie van tijd. De eerste helft
kende zondag weinig hoogtepunten.
Beide teams speelden zwak. Peter
Hoevers kreeg vlak voor rust welis-
waar nog een goeie kans, zijn schot
ging helaas voor Vorden lans de ver-
keerde kant van de paal.
Na rust werd de wedstrijd er niet be-
ter op. Beide ploegen speelden rom-
melig. Tien minuten voor t i jd blok-
keerde Gerrit Wenneker een doorge-
broken speler van Eerbeek. Rogier
Boerkarnp schoot de toegekende
vrije trap feilloos in: O-1 .

Ratti-Wissel 3-0
Wissel was naarde Kranenburg geko-
men voor één punt. Met 9 mensen
voorde goal probeerden ze Ratti van
zich af te houden. Het eerste kwar t ier
creëerde Ratt i zich een paar kansen
maar deze werden niet benut. De
w e d s t r i j d zakte steeds dieper weg.
Rust O-O.
Tot een kwartier voor t i jd sleepte de
wedstrijd zich voort. Toen scoorde
Pascal Klootwijk 1-0. De ban was ge-

broken. Pascal Klootwijk scoorde zijn
2e goal, waarna Hans Welleweerd
voor-de 3-0 eindstand zorgde.
Zaterdag aanstaande: Sportclub
Eefde-Ratti, het duel om de boven-
ste plaats.

Sociï
Voetbal
Uitslagen: Zelos C2-Sociï Cl 2-4,
Sociï Bl-Sp.Eefde BI 2-0, Sociï-Wis-
sel 3-0, Steenderen 3-Sociï 21-1, So-
ciï 3-SVBV 2 0-3, Sociï 5-SHE-6 0-5.
Programma: Sociï Cl-Pax C2,
Wilh.SSS B l-Sociï BI, Sociï-Activia,
Sociï 4-Brummen 7, Anadolu'90
l-Sociï 5.

Volleybal
Uitslagen Dames: Sociï l-ABS 2 3-0,
Sociï 2-Heeten Sportief 2-1, Sociï
:i-Wik 5 0-3; Heren: Sociï-SV Wilp 2
0-3.
Programma Dames: Bruvoc 4-Sociï
1.
Donderdagavond 27 februari Halve
Finales Bekerwedstrijd in sporthal
,,De Lankhorst": Dames: Devolco-
SVS en Wik-Heeten; Heren: SVS-
DVO en Vios-Devolco.

Dames-touwtrekken
Dinsdag 4 februari werd een infor-
matieavond gehouden over touw-
trekken voor en door dames in het
clubgebouw van TTV Vorden. Al
kwamen de dames niet in groten ge-
tale naar het Medler, toch heeft TTV
Vorden een aantal nieuwe leden kun-
nen begroeten. Zij zijn nu ook al
met het trainen begonnen, om deze
zomer aan cle competitie mee te kun-
nen doen. Nieuwe damesleden zijn
natuurlijk nog altijd welkom. Wil je
een keer een training komen bekij-
ken, dan ben je altijd welkom op een
trainingsavond. Deze zijn op dins-
dag- en donderdagavond bij het
Clubhuis van de TTV Vorden, Ruur-
loseweg 110.
Wil je eerst meer weten voor je naar
een trainingsavond gaat, dan kun je
altijd bellen. Is het vervoer een pro-
bleem, dan kun je ook terecht bij An-
nelies Hummeïink (05752-6661) of
Gert-JaiAem (05752-2364).

Bridge
Uitslagen B/R van woensdag 19-2.
Groep .I^A dames Alewijnse/Bede-
wes 59.^%, 2. dames Bornkamp/
Hendriks 58.0%, 3. mevr. Schigt/
dhr. Schigt 57.6%. Groep B: 1. mevr.
van Gastel/dhr, van Gastel 66.1%, 2.
dames van cler Ham/Wullink 57.7%,
3. mevr. Knoppers/dhr. Knoppers
55.4%.
Elke woensdagmiddag in het Dorps-
centrum „'t Starnpertje". Inl.: tel.
2830.

Schooldammen
Het dam team van school Het Hoge is
zaterdag j l . op cle derde plaats geëin-
digd bij de Gelderse kampioenschap-
pen schooldammen. (462 scholen
hebben hiervoor al meegedaan)
Maandenlang hadden ze geoefend
op school o.l.v. de heer Lenselink.
Dat heeft nu wel z'n vruchten afge-
worpen.
In april gaan de jongens door voor
het kampioenschap van Oost-Neder-
land. In ieder geval een fraai resul-
taat!

Dammen
DCV- Amstelland 10-10
In de laatste thuiswedstrijd boekte
het eerste tiental van DCV het 5e ge-
lijke spel in de competitie, ditmaal te-
gen Amstelland uit Amstelveen.
Het was een wedstrijd met veel beslis-
singen en wisselende kansen. Mike
Voskamp won al vroeg een schijf,
maar kreeg daar een dubieuze voor-
post voor terug. Nadat zijn tegen-
stander het niet nauwkeurig genoeg
aanpakte kon Voskamp zijn schijf-
winst consolideren en later de winst
pakken: 2-0.

Chris Grevers ging ten onder door-
dat hij een wederzijdse kortevleugel
opsluit ing verkeerd inschatte. Hij
moest zijn eigen opsluiting verbre-
ken en kwam daarna verloren te
staan: 2-2.
Henk Ruesink blunderde in tijdnood
en liet zijn tegenstander met een
ruiltje 'gewoon' doorlopen naar
dam: 2-4. Henk Hoekman hield het
spel gelijken boekte een remise: 3-5.
Jan Masselink had zich nog kunnen
redden met een nadelige ruil, maar
het klassieke spel dat op het bord
kwam verloor kansloos: 3-7.
Rostislav Lestsjinski speelde een de-
gelijke positionele partij; in het eind-

spel was het nog even nauwkeurig
manoeuvreren, maar de verdiende
winst kwam binnen: 5-7.
Harry Vos wist de v i j ande l i j ke cen-
trumaanval goed te beteugelen en
bracht met enige combinatieve ele-
menten de tegenstander onherstel-
bare positionele schade toe1: 7-7.
Gerrit Wassink kwam wat nadelig te
staan, maar de stand bleek nog een
nipte remise te bevatten: 8-8.
Nina [ankovskaja, die een weck eer-
der-de tweekamp nret K a r i n van Lith
winnend afsloot err daarmee de we-
reldkampioen bij de darrres, /oja Go-
lubeva, mag uitdagen, bracht haar
tegenstander irr grote problemen,
die hij in tijdnood mocht oplossen.
Uiteindelijk kwam hij tot een door-
braak voor 3 schijven. Jankovskaja
kon doorbreken naar dam en er res-
teerde een winnend eindspel: 10-8.
Henk Grotenhuis ten Har kei ging in
tijdnood ten onder aan de tak t i sche
manoeuvres van z i jn tegenstander.
Na de tijdnood bleek zi jn goede
stand ineens verloren te zijn: l O-10.
De laatste ronde is op 14 maart in
Doetinchem.

Flash
Flash l speelde in Doesburg tegen
Typhoon. De w e d s t r i j d op zichzelf
was nou niet echt spannend. Flash
was behoorlijk sterk en daar kon Ty-
phoon weinig tegen doerr. De 7-1
overwinning was dan ook niet meer
dan terecht.
Tegen Varsseveld liep het allemaal
wat minder voor het eerste team.
Daar werd gespeeld met een ander
merk shutt le , waardoor Flash een
beetje de weg kwaijt was. Sommige
belangrijke punten werden op die
manier verspeeld. Het duurde tot de
eerste mix alvorens Flash het shut t le-
gevoel weer een beetje terug had,
maar toen stond het al reeds 6-0. De
tweede mix ging tenslotte nog naar
Varsseveld en werd het 7-1.

Flash 2 kreeg Eefde op bezoek en
speelde een goede wedstrijd. Het
ging tot cle dubbels gelijk op en het
stond 3-3 toen de mixen moesten be-
ginnen. Van beide mixen werd de
eerste set ruim gewonnen en de
tweede krap verloren. Toch kon
Flash de concentratie vasthouden en
werd heleen 5-3 overwir^^g.
Flash 3 speelde een ui twedstr i jd in
Wehl. Ook daar wordt met een ander
merk shuttles gespeeld, waardoor het
voor Flash toch moeilijk wordt. Er-
werd goed gestreden, rrij^^neer dan
een 5-3 nederlaag zat er t^Pt in.
Flash 4 kreeg een team uit Doetin-
chem op bezoek. Dat team staat er
wel iets beter voor clan Flash 4. De
bezoekers speelden uiterst effektief
waardoor Flash net iets tekort kwarrr .
Met 5-3 sleepte Doetinchem de over-
winningbinnen.

s.v. Ratti
Jeugd uitslagen
AlmenCl -Ratti C l 1-4.

Programma
lorrga B2 - Ratti B I ; Rat t i Cl - Vars-
seveld C2.

v. v. Vorden
Uitslagen
ABS Al - Vorden Al 1-0; Vorden A2 -
Halle Al 0-6; SSSE BI - Vorden BI
2-1; Neede Cl - Vorden Cl 0-0; Vor-
den C2 - Neede C2 4-2.
Vorden l - Eerbeekse Boys l 0-1; Vor-
den 2 - WG 25 2 2-4; Wolfersvcen l -
Voidcn 3 ( i-1; AZC 5 - Vorden 4 2-1:
Vorden 5 - Eibergen 8 1-1; Be Quick
5 - Vorden 7 5-1; Voidcn 8 - Pax 10
1-4.

Programma
Doetinchem A2 -Vorden A2; V orde ir
BI - AD 69 BI; RK/VC Cl - Vorden
Cl .
Grol 3 - Vorden 2 (donderdag 27 fe-
bruari); Diepenheim 4 - Vorden ( > ;
Dierense Boys 5 - Vorden 7; Pax 10 -
Vorden 8.

Damesvoetbal
Grol-Ratti O-1
Afgelopen zondag speelden de- da-
mes tegen middenmoter Grol. Ratt i
is nog 7 punten verwijderd van hel
kampioenschap, rnet nog 5 wedstr i j -
den te spelerr .

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

De redactie

ham. v. d. Staat j, het Hoge 60, lel. 2296

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp
Deldenseweg

Komvonderlaan
De Delle
Dr. Staringstraat
P. v. Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordensebosweg
Rondweg

/. Schaafsma, f/cl Wiemelink 2, tel. 3352
De Doeschot
HetStroo
Het Eelmerink
Brinkerhof
s.v.s. Gravenzandestraat
H. v. Bramerenstraat
H.K, van Gelreweg
Schoolstraat
Strodijk l t/m 15

Addinkhof
Het Heyink
Hoetinkhof
B. van Hackfortweg
Gr. v. Limburgstirumstraat
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Strodijk 2

bam. /i/mV/i.v, Hoetinkhof 159, tel. 2
B. Galleestraat
Pr. Bernardweg
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
De Eendracht
Smidsstraat
Molenweg

Insulindelaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Mulders kamp
Almenseweg
Het Hoge
Zuivelhof

Fatn. Bargeman, Horsterkamp25, tel. 1258
Horsterkamp
Kerkstraat
HetWiemelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Golsteiu, De Rouqerd 7, tel. 260K

Hetjebbink
Boonk
Elshof
de Haar
De Steege
HetGulik
Wiemelink
Vaarwerk

Molenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
Hanekamp
DeStroet
Het Kerspel
Mispelkampdijk

Het spel van R a t t i was rommelig en
moeizaam, mede door-het fana t i sme
van Grol. Aan beide zijden werden
weinig doelgerichte kansen ge-
creëerd en de eerste helf t eindigde
dan ook met ()-().
I)c tweede helft toorrde R a t t i meer-
initiatief en speelde voornamelijk op

de h c l i t van de- tegenstander. Ken
kwar t i e r rra rust kreeg Ra t t i ren pe-
na l ty toegewezerr dor' een handshal.
De/e werd s t r a k ingeschoten door
( .ei i i i - Kcreiulsen!

Over- l weken speelt Rat t i de volgeir-
de competitiewedstrijd.

GELOOF JIJ IN
REÏNCARNATIE?

O JAZEKER, l K KOM
TERUG ALS FLES.

DE GLASBAK SNAKT NAAR GLAS

DOE MEE MET KRUIS + MUNT.
SPEEL MEE MET

JE FAVORIETE NEDERLANDER!
l1 ̂ 1 ^^^^^^^^^L ^^^^^ î ^ ^^^B^ï

[ + l

BEL 06-300400.
Deze advertentie is aangeboden door Drukkerij Weevers BV, Vorden.

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

muller-vorden bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256
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Opel-dealer Van der Kooi heeft vertrouwen in
'Towers' ver koop kwaliteiten:

Is Lee Towers zijn roeping
misgelopen?

JAARVERGADERING GmvL:

ONZEKERHEDEN
BOERENSTAND
„Ambtenaren zouden blaren op de vingers krijgen." Zo typeerde
R.G. Mennink, voorzitter van de GmvL de lawine van regelgeving
die op de landbouw afkomt. Als voorbeelden noemde hij het Gel-
ders Milieuplan, het stiltegebied, de ecologische richtlijn en het
plan MacSharry. ,,A1 deze plannen brengen hoge kosten met zich
mee en grote onzekerheden voor de boerenstand. Als landbouw-
organisatie zullen wij trachten een economisch rendabele land-
bouw overeind te houden", aldus Mennink tijdens de jaarverga-
dering van zijn afdeling.
Mennink vond de aanleg van riole-
ring in het waterwingeboed een goe-
de /.aak.
Bij de bestuursverkiezing werden de
heren J.M. Pelgrum en H. Broek-
gaarden bij akklamatie herkozen. Na
de pau/e werd het woord gevoerd
door dhr. R.E. Schrijver uit Terwolde,
voorzitter van de bedrijfsverzorgings-
dienst CVAB en hoofdbestuurslid
van Coberco. Hij memoreerde het
einde van de groei van de economie
in de tachtiger jaren. ,,Produkten als
landschapsbehoud en openluchtre-
creatie worden planologisch steeds

belangrijker", aldus Schrijver. Hij
noemde de fusie Goberco/Fries-
land/Frico/Domo een goede zaak.
Hij wees erop dat de (imvL moet blij-
ven trachten de dienstverlening op
peil te houden. Dit middels goede
kwaliteit en goede voorlichting.

Het aantal uren waarin de CVAB (be-
dr i j fsverzorgingsdienst) bemiddelt,
groeit volgens Schrijver nog steeds.
Doordat de managementtaken van
de landbouwer toenemen, is er meer
behoefte aan vervangende hulp op
het bedr i j f .

"Ik kom direct", antwoordde Lee Towers op de vraag van Opel-
dealer Van der Kooi uit Lochem of hij zou willen optreden als
gastverkoper.
Opel-dealer Van der Kooi organiseert dit jaar namelijk weer een
groots opgezette Opel-show van vrijdag 6 tot en met zondag 8
maart.

Feest in De Woage
Op zaterdagavond 29 februari a.s. is het weer feest in dancing De
Woage te Halle. In de grote zaal speelt de topformatie Monte-
Carlo.

Deze formatie heeft binnen enkele jaren een grote naam opge-
bouwd in het Nederlandse danscircuit. Feest is het uitgangspunt
van deze heren, en dat zal het beslist gaan worden.

Van der Kooi wilde er ook dit jaar iets
héél bijzonders van maken.
"Tenminste eenmaal per jaar vindt
er een niet alledaagse gebeurtenis
plaats in ons pand aan de Tram-
straat, daarom leek het ons een fan-
tastisch idee om Lee Towers eens in
een heel ander voetlicht te plaatsen
dan dat van spotlights, swingende or-
kestmuziek en wervelende clans-
shows. De populairste zanger van
Nederland zal dan ook vooreen keer
bij Opel-dealer Van der Kooi in Lo-
chem zijn verkoperstalenten ten
toon spreiden en zijn stem gebrui-

* ken voor een wervelend verkoop-
praatje in plaats van met 'I can see
clearly now the rain is gone', de ster-
ren van de hemel te zingen.

Voor de mensen die Lee Towers in
levenden li jve aan het werk willen
zien is dit na tuu r l i j k de unieke gele-
genheid.

Verder nodigt Opel-dealer Van dei-
Kooi alle mensen die tijdens de
Opel-shovvdagen een auto kopen uit
voor een reis naar de Opelfabriek in
Antwerpen.

Wie later wil vertellen dat zijn of haar
auto gekocht is bij Lee Towers heeft
de kans dat te doen tijdens de Opel-
showdagen van vrijdag ( > tot en met
zondag S maart bij Opel-dealer Van
der Kooi aan de Tramstraat 13-31 in
Lochem."

Ook is er in de Ken-ie-die zaal weer
wat spectaculairs te beleven.

Wie ken^.e tegenwoordig eigenlijk
niet? Het Hanska Duo. Hans en Jan
hebben vorig jaar nog een concert
gegeven in Brazilië, en bijna in alle
plaatsen^an de Achterhoek.
Op zat^Aig 29 februari gaan de za-
len van oancing-discotheek De Woa-
ge open.

Dutch Boys
Op zondagavond l maart wordt het
helemaal dol dwaas met de drie-
mansformatie The Dutch Boys. Zij
vierden vorig jaar hun 15-jarig jubi-
leum als beroepsmusici. Zij zijn be-
gonnen op brui loften en partijen,
hetgeen ze nog steeds doen. Boven-
staande is een verhaal dat zou kun-
nen slaan op ontelbare orkesten in

Nederland, ware het niet dat voor de
Dutch Boys de droom van iedere mu-
zikant werkelijkheid wej^fc/ij gingen
platen maken, traden c^Wooi radio
en TV en verkregen internationale
bekendheid met hun grootste hit,
Boer Harms.

Heel Nederland zong^A nummer
mee en in België werd liewells goud.
Kr volgden een hele reeks singles
waaronder 'America Oude Pekela',
'Eppo', 'Mien Zwien', 'I speak en-
glish very well' enz.
Nu zijn de Dutch Boys weer terug na
een korte rustpauze met een nieuwe
klapper: 'Geen sloot is te diep'.
De Dutch Boys zijn razend populair,
hun optredens in het land zijn ware
feesten.
Dus kort gezegd met z'n allen op
naar De Woage in Halle op zondag l
maart a.s.

,
W
VORDEN
S T I C H T I N G
W E L Z IJ N
O U D E R E N

Stichting Welzijn Ouderen Vorden
Raadhuisstraat 6, 7250 AB Vorden, telefoon 05752-3405 (postadres: Postbus 79)

Spreekuur: iedere woensdag 9.00-12.00 uur

Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan zijn.
In deze rubriek geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/
voorzieningen voor ouderen en over het ouderenbeleid in zijn algemeenheid.

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

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

Handig zelfstandig
Wist UU!
In de rubriek dit keer over 'Handig
zelfs tandig ' aandacht voorde schaar.
Kr zijn verschillende soorten aange-
paste scharen die het knippen verge-
makkelijken. U heeft misschien niet
meer voldoende kracht in uw handen
om goed om te gaan met een schaar.
De eerste afwijkende schaar in dit ar-
tikel is de tangschaar. Dat is een
schaar die automatisch openveert,
nadat U hem heeft dichtgeknepen,
/o kunt U de schaar met de hele
hand vasthouden; bij normale scha-
ren gebruikt LI in de regel alleen
maai duim en wijsvinger .
Wie helemaal geen kracht meerheeft
om te knippen, kan het beste ge-
bruikmaken van een schaar op batte-
r i j e n , te koop in winkels voor naaiar-
t i kelen.
Voor het f i j n e knipwerk, bij borduren
bijvoorbeeld, staat het wevenschaar-
tje nummer één.
Het grote voordeel ei\an is dat dit
schaartje /eer l icht te bedienen is.
Wie linkshandig is, hoef t n ie t bij de
pakken neer te zit ten als het op knip-
pen aan kom t.

Voor deze groep maken de scharen-
fabrikanten namelijk l inkse scharen.
Volgende- maand komt er een ander
hulpmiddel in deze rubriek aan de
orde.

Rode Kruis vakantie
Wist U dat!!!
Sinds vele jaren biedt het Rode Kruis
vakantiemogelijkheden voor langdu-
rige / ic -kc-n of gehandicapten, die
niet zelfstandig op vakantie kunnen,
omdat zij verzorging en/of verple-
ging nodig hebben,
l let Rode Kruis beschikt over twee
volledige aangepaste vakantiehui-
zen, alsmede over een vakantieschip.
Behalve de gewone vakantieweken
voor mensen met een chronische
ziekte of handicap, z i j n er ook 'spe-
ciale weken' voor: (echt) paren waar-
van een der partners gehandicapt is,
dubbel gehandicapten, of met ande-
re ziektebeelden.
Wilt L' gebruik maken van deze mo-
gelijkheden en l i w i l t meer in l icht in-
gen, aarzel dan niet om kon takt op te
nemen met Mevr. K. Bruseker-Geer-
lings, Wilhelminalaan 15. 7204 AB
Zutphen.

U mag ook informatie inwinnen bij
S.W.O.V. bij desteunfunctionaris.

Nieuw Burgerlijk
Wetboek
Wist U dat!!!
Per l januari 1992 is het Nieuw Bur-
gerlijk Wetboek (N.B.W.) in werking
getreden. Kr zijn veranderingen op-
getreden - b.v. de consumenten, de
burgers krijgen meer bescherming
tegen 'kleine lettertjes' en ondeugde-
lijke produkten. Met NBW be-
schermt de- consument en zegt: die
kleine lettertjes zijn onredelijk en
gelden niet. Voor nadere informaties
kunt U terecht bij de contactpersoon
van de S t ich t ing Rechtshulp Arron-
dissement Zutphen, Mr. F. Berntsen,
tel. 05750-12588. Adres: Zaadmarkt
110, Zutphen.

GESLOTEN
Het kantoor van Stichting Welzijn
Ouderen Vorden is gesloten van 2
maart t/m 6 maart . Voor dringende
zaken kunt U bellen: 05752-2151.

Verwerpingsavond
't Medler
De oranjecommissie Medlertol orga-
niseert dit jaar weer een verwerpings-
avond met'o.a. sjoelen, schijfschie-
ten, ballero, rad van avontuur, spij-
ker slaan. Per keer doen er 3 a 4 per-
sonen per spel mee (soms een wat
grotere groep) om voor een prijs in
aanmerking te komen. Er wordt te-
gen elkaar gespeeld, voor mooie prij-
zen o.a.: krentebroden, taarten, koe-
ken, meter worst, braadkuiken enz.
enz. Het is een gezellig bezigzijn.
Komt allen vrijdag 13 amart naar 't
Wapen van Medler.

Om alvast te noteren: 26 juni avond-
oriëntatiewandeling; 3-4 juli Oran-
jefeest Medlertol, vrijdags is het
schoolfeest voor de Kraanvogel, 's a-
vonds zal er een toneelstuk voor u te
zien zijn; zaterdag 4 juli zijn 's mid-
dags de volksspelen en 's avonds is er
grote dansavond met showorkest
'Tliis way' (voorheen The Midways).
De jaarlijkse fietstocht is zondag 15
augustus.

BRUIDSSHOW WEER
GROOT SUCCES
In een overvolle zaal van „de Herberg" werd de langzamerhand
traditionele Bruidsshow gehouden. Van heinde en ver waren de
a.s. bruidjes en familieleden gekomen om de prachtige creaties
van Modehuis Covers te aanschouwen en dit niet alleen: de zaal
was omgetoverd tot een gezellige „Feestmarkt". Talloze kraam-
pjes waren opgesteld door:

Restaurant en zaal 'DE HERBERG'
WALLE TEMPELMAN
ABN AMRO Zutphen /Vorden
Vakfotografie TED BUTER
Geschenkenhuis BARENDSEN, serviezen
GUUSTA BRUGGERT Huidverzorging
Bruidsmode COVERS
SCHURINK 't Winkeltje in Brood en Banket
Bloembinderij-Kwekerij KETTELERIJ
Juwelier-Opticien SIEMERINK
Drukkerij WEEVERS
INGRIDSHaarmode
Taxibedrijf v/h Tragter, A. KLEIN BRINKE

Deze bedrijven brachten een keur aan artikelen voor het feestelijk gebeuren,
zowel huwelijksfeesten alsjubilea. leder bedrijf stelde een leukprijsje beschik-
baar, met als hoofdprijs een V( )LIT.DIG VKR7ORGD DINKR, afgehaald van-
af huis met bruidsauto en heerlijk uit met z'n tweetjes.

DE GELUKKIGEN ZIJN: HAN HILVERINKen GERDIEN BOUWMEESTER
uit Hengelo-G.
Op 8 april worden /.ij verwacht aan het feestelijk diner bij ,,De Herberg".
Zowel bezoekers als deelnemende bedrijven waren zeer tevreden over de ge-
zellige Bruidsshow.

SPOORWEGTENTOONSTELLING:

Rail 21, het toekomstplan van NS
in beeld
Tweemaal zoveel reizigers en aanmerkelijk meer goederen vervoe-
ren per trein. Dat is de doelstelling van de Nederlandse Spoorwe-
gen in de plannen Rail 21 en Rail 21 Cargo. Deze toekomstplan-
nen zijn in beeld gebracht in een tentoonstelling, die van 4 t/m 28
maart te bezichtigen is in de bibliotheek.

Toekomst
Rail 21 en Rail 21 Cargo wrden in
respectievelijk 1988 en 1990 gelan-
ceerd. Beide plannen zijn een aan-
bod aan de samenleving om de trein
een grotere rol te laten spelen bij het
oplossen van problemen op het ge-
bied van vervoer en leefbaarheid.
Rail 21 moet in 2005 zijn uitgevoerd;
Rail 21 Cargo enige jaren later. Op
een groot aantal plaatsen in het land
wordt reeds aan de uitvoering ge-
werkt. Capaciteitsuitbreiding van het
huidige spoorwegnet door het ver-
dubbelen van spoorlijnen en het
aanleggen van vrije kruisingen, is

noodzakelijk om de doelstellingen
waar te maken.

De tentoonstelling geeft via eigen-
tijdse affiches een goed beeld van
een achttal grote Rail 21-projecten.
'De trein van morgen komt eraan' is
de naam van de NS-campagne, die
belangstellenden informeert over de
toekomstplannen. De bij de campag-
ne behorende brochure ligt voor be-
zoekers van de tentoonstelling gratis
gereed (zo lang de voorraad strekt).

De openingstijden van de tentoon-
stelling zijn dezelfde als die van de
bibliotheek.

Wereldvermaard koor
naar Doetinchem
Het wereldvermaarde Utrechts Byzantijns Koor komt binnenkort
naar Doetinchem. Het koor verzorgt op zaterdagavond 14 maart
een benefietconcert in de H. Geestkerk aan de Bilderdijkstraat.
De opbrengst van de uitvoering komt geheel ten goede aan de
bestrijding en voorkoming van onnodige blindheid in de ontwik-
kelingslanden.
Het concert is op touw gezet door de
Lionscluh Doetinchem. De werk-
groep blinden van de internationale
serviceclub heeft zich ten doel ge-
steld iets te doen aan de veertig mil-
joen blinden in de ontwikkelings-
landen, een aantal dat binnen 25 jaar
verdubbelt als er geen hulp wordt ge-
boden. In landen als India en Pakis-
tan kost een gezichtsherstellende
oogoperatie slechts circa 18 gulden.
De operatie 'Sight First', zoals de ac-
tie is gedoopt, wordt door de hele
Lionsorganisatie daadwerkelijk ge-
steund. Het streefbedrag is 110 mil-
joen LLS dollars. De Doetinchemse
club wil door middel van diverse ac-
ties, waaronder dit concert, minimaal
tienduizend gulden bijeenhalen.
Het Utrechts Byzant i jns Koor, dat de
Lions naar Doetinchem hebben we-
ten te halen, is niet zomaar een zang-
vereniging. De voorlopers waren Oe-
kraïnse seminaristen die zich na de
Tweede Wereldoorlog in Gulemborg
vestigden en er een koor vormden.
Toen de afgestudeerde priesters ver-
trokken vulde dirigent Myroslav An-
tonowyc z de opengevallen plaatsen
in met Nederlanders.

In 1951 werd het Utrechts Byzantijns
Koor opgericht, nu met louter Ne-
derlandse leden. Het liturgisch re-
pertoire werd aangevuld met volks-
muziek uit de Oekraïne. Het koor
heeft inmiddels meer dan 1.500 ui t -
voeringen gegeven in binnen- en
buitenland. De zangers traden op in
Milaan, Straatsburg, Brussel, Rome
en Londen, maakten een toernee
door Kngeland; Amerika en Ganada
en verzorgden televisie-optredens
over de hele wereld. Het koor staat
tegenwoordig onder leiding van diri-
gent Grigory Sarolea.

Kaarten voor het concert zijn te koop
bij de kantoren van De Graafschap-
bode in Doetinchem, Aalten en Win-
terswijk, de plaatselijke ABN/
AMRÖ-bank en de VVV Doetin-
chem. De Lions hebben ten bate van
de actie ook een rekeningnummer
geopend: nummer 533025303,
ABN/AMRO, ten name van Lions,
inzake 'Sight First'.

Inlichtingen over de actie zijn te ver-
krijgen bij F. Schmidt, telefoon
08345-2571.



Waarom
zo'n haast?

\

Ü

Uitgebreider dan ooit.

Stap eerst eens rustig
bij ons binnen.

Wij tonen u graag de nieuwste
huwelijkskollektie '92.

En... wij helpen u graag met de tekst.

AGENTSCHAP WARNSVELD:

DA-DROGISTERIJ
PARFUMERIE - ZONNEBANK

DREIUMME45- WARNSVELD
TELEFOON 23263

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

AGENTSCHAP HENGELO (G):

Drogisterij - Parfumerie • Schoonheidssalon

marianne
Felix Takkenkamp

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

AGENTSCHAP RUURLO: AGENTSCHAP STEENDEREN:

BOEKHANDEL

HOYTINK
BORCULOSEWEG 17 - RUURLO

TELEFOON 1263

FILIAAL ZUTPHEN:

WEVO-DRUK
NIEUWSTAD 29 - 7201 IMK ZUTPHEN - TEL. 05750 - 12306

Mevr. VAN VELDHUIZEN-
ONSTENK

BEGONIASTRAAT3-7211 AL STEENDEREN
TELEFOON 2398

Stichting wil Zwiepse Molen
behouden

In de Gemeente Lochem staat nog één molen, deze molen werd in
1851 gebouwd en is dankzij de inzet van vijf generaties Postel tot
nu toe behouden gebleven. Het onderhoud en herstel is geduren-
de 140 jaar gedragen door één molenaarsfamilie.
De Zwiepse Molen lijkt op het oog redelijk intact, echter schijn
bedriegt. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft gecon-
stateerd dat de Zwiepse Molen op een groot aantal punten drin-
gend gerestaureerd dient te worden om verder verval te voorko-
men.
De /wiepse Molen is een Rijksmonu-
ment. Slechts een gedeelte van de
restauratie wordt gesubsidieerd. Nu
de Molen voor de broodwinning van
molenaar Postel geen rol meer speelt
en de hoge onderhouds- en restaura-
tiekosten niet meer verlangd kunnen
worden van één molenaar, heeft de
molenaarsfamilie Postel besloten de
Zwiepse Molen te verkopen voor een
symbolisch bedrag van f l,- aan de
S t i c h t i n g Behoud Zwiepse Molen.
De S t i ch t ing Behoud Zwiepse Mo-
len, onder voorzitterschap van de
heer D. Voüte, huisarts te Loc hem,
heeft zich ten doel gesteld de laatste

Lochemse graanmolen te behouden
en te restaureren. Een goedgekeurd
restauratieplan is onlangs ingediend
bij de Gemeente Lochem. De restau-
rat iekosten bedragen ca. f 350.000,-.
De Gemeente Lochem is / ich er
eveneens van bewust dat de laatste
van dr 5 Lochemse Molens niet ver-
loren mag gaan. Helaas /iju de- subsi-
dieregelingen momenteel niet toe-
reikend om de restauratie op korte
termijn uit te voeren.
De Stichting /iet de Molen als een
algemeen belang en vraagt daarom
steun aan particulieren en bedrijven
om de noodzakelijke restauratie mo-

gelijk te n^fen. Binnenkort start de
Stichting e^n actie om donateurs en
fondsen te werven. Vrijwilligers kun-
nen /ich eveneens aanmelden via het
secretariaat p/a Lindenboomsweg l,
7241 PR Zwiep. Molenaar E. Postel
si. is door de Stichting als onbezol-
digd molenaar aangesteld om na de
restauratie het molenaarschap vol-
gens oude traditie uit te oefenen.
De molen wordt na de restauratie
voor het publiek toegankelijk. In de
bijgebouwen welke eigendom blijven
van de Fa. Postel b l i j f t het veevoeder-
bedrijf gevestigd, hier kunt u even-
eens terecht voor alle traditionele
molenaarsprodukten.

Spontane reacties komen reeds bin-
nen. De Barchemse Ondernemers-
vereniging organiseert op Koningin-
nedag een hondendag rond de
Zwiepse Molen om hiermee de Stich-
ting financieel te steunen. U kunt dit
nu reeds doen door een vrijwillige
bijdrage te storten op Postbanknr.
(5240527 of op bankrekeningnr.
33<)<i.31.324 bij de Rabobank Berkei-
land, ten name van de Stichting Be-
houd Zwiepse Molen.

AGENDA
FEBRUARI:
2 ( > ANBO, Soos Dorpscentrum
26 Welfare handwerken 'de Wehme'
27 KPO Vierakker, themamiddag
28 SWOV Open Tafel, de Wehme
29 Karnaval 'De Herberg'
29 Kranenburgs Karnaval

MAART:
l Kranenburgs Karnaval
1 Karnaval 'De Herberg'
2 Karnaval 'De l Icrberg'
3 ()pen Tafel SWOV 'cle Wehme'
3 Karnaval 'De Herberg'
3 Plattelandsvrouwen Vorden,

Patchwork
3 Soosmiddag, Carnaval
4 HVG Wichmond, le/.ingen

modeshow
4 t/m 28 Expositie Rail '21 in de

Bibliotheek
5 Bejaardenkring Dorpscentrum
(i( )pen Tafel SWOV 'de Wehme'
6 Plattelandsvrouwen Vorden,

Culturele Avond
9 VrouwenclubMedler

l O ()pen Tafel SWOV 'de Wehme'

11 Welfare handwerken,
13 ()pen Tafel SWOV 'de
13 Uitvoering C, h r. Mu/iekver.

Sur.sum Corda in het
Dorpscentrum

14 Feestavond LRen PC de
(.iraafschap de Herberg

14 Uitvoering Chr. Muzièkver.
Sursum Cordain het
Dorpscentrum

15 Run-Bike-Run, Oude
Zutphenseweg

15 BruiclsshowPantoffeltje
17 Open Tafel SWOV 'de Wehme'
17 KPO Kranenburg-Vorden
17 KPO Vierakker, Therminale

Thuiszorg
17 Plattelandsvrouwen Vorden, Doe-

middag
17 NCVB, dr. Dagevos, stress

SLANK KUUR

Eet u slank
met Malsovit

Al meer dan l O jaar is Malsovit
de vertrouwde afslankmethode:

• Verantwoord.
• Snel en blijvend resultaat.

• Zonder hongergevoel.

c°mPleet

pakket voor
14 dagen Slank Kuur

Malsovit introduceert een compleet
pakket voor verantwoorden \m>l
afslanken. Met het vertrouwde

Malsovit Slank-Brood, nieuw calorie-
arm broodbeleg, koeken en knacke-

bröt, kelptabletten en groente-
bouillon. In het nieuwe MnlMi/il
Slank-Kuurboekjelees\ u alles over

a f s l a n k e n met Malsovit.

Verkrijgbaar bij:

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18, Vorden, tel. 1384

Vragen? Be
Malsovit Slank-Ujn:

03410-13458

17 Soosmidclag, Kranenburg
18 HVGDorp
18 HVGWichmoncl, Harrie

Kettelerij, lezing
19 Plattelandsvrouwen Vorden,

Transplantatie
19 HVGWildenborch,

Brandwondencentra
19 Bejaardenkring, Dorpscentrum
20 Open Tafel SWOV 'de Wehme'
20 VrouwenclubMedler
23 Parochieavond RKKerk 125 jaar

KKKin' t Pantoffeltje
24 Open Tafel SWOV'cle Wehme'
25 Welfare vooij aanontac '(middag,

de Wehme
26 PCOBin'deWehme'
27 Open l af el SW( )V 'de Wehme'
30 HVGDorp
30 Vrouwenclub Medler
31 Open Tafel SWOV'de Wehme'
31 Plattelandsvrouwen Vorden,

.Koffiemoi gen
3 l Soosmiddag Kranenburg

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

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

APRIL:
l HVGWichmond, Paasliturgie
3 Open Tafel SWOV 'de Wehme'
4 Plattelandsvrouwen, planten-

ruilmiddag
7 Plattelandsvrouwen,doemiddag
7 Open Tafel SW( )V 'cle Wehme'
8 HVGWichmond, middag voor

ouderen
8 Welfare, Handwerken 'de Wehme'
9 HVG Wildenborch, Paaswijding

10 Open Tafel SWOV'de Wehme1

14 NGVB Pastor Brenninkmeijer
14 Soos Kranenburg, Passiemiddag
l l ()pen Tafel SVV( )V 'de Wehme'
15 11V( i Dorp, Paasavond in de

Voorde
17 Open Tafel SWOV 'de Wehme'
21 KPO Kranenburg-Vorden
21 Open Tafel SW( )V 'de Wehme'
22 Plattelandsvrouwen,

Eendagsbestuur
22 Welfare, Handwerken 'de Wehme'
22 HVGWichmond, Eigenavond
23 Ledenvergadering, de

Vogelvi iend
24 Open l af e l SW( )V 'de Wehme'
28 KPO Vierakker, Schmidt Media

Zutphen
28 Plattelandsvrouwen, Prov.

Voorjaarsvergadering Arnhem
28 Soos Kranenburg
28 ()pen Tafel SWOV 'de Wehme'
29 HVGWichmond, Be/oek

breif abriek Lichtenvoorde

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Nieuw op de markt:

Blijvend mooie nagels
Nagels kunnen voortaan tegen een stootje want er is nu kleurloze
'nagellak' die de conditie van nagels verbetert. Het is een nagel-
versterker, die de samenhang van de eiwit-moleculen herstelt. Zo
kunnen nagels nauwelijks meer breken, schilferen of splijten.
Trend Nail-repair wordt dagelijks
dun opgebracht. Om de twee dagen
verwijderen met remover. Binnen
drie weken merkt men resultaat: ster-
kere nagels die hun natuurlijke buig-
zaamheid behouden.
Voor een blijvend goede conditie ge-

bruikt men Trend Nail-repair daarna
nog één keer in de week als blanke
lak of als base coat.

Verkrijgbaar bij warenhuis, drogiste-
r i j , parfumerie/aak, kapper en
schoonheidssalon.
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