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Bekroning van kwaliteit

Mevo Precision Technology, gevestigd in Vorden, ontving op
19 februari uit handen van de heer De Slegte van 'Bureau
Veritas Quality International' het NEN-ISO 9002 kwaliteits-
certificaat. Mevo is een toeleverancier van technisch hoogge-
kwalificeerde onderdelen welke worden gemaakt voor o.a.
meet- en regelinstrumenten, optische instrumenten, laserap-
paratuur, medische instrumenten, speciaalmachinebouw.

Draaien, frezen, slijpen, honen, lep-
pen, electrochemisch polijsten en het
maken van kleine lasverbindingen in
roestvast staal vormen het standaard
pakket van Mevo.
Wat maakt Mevo nu zo bijzonder?
Naast de zeer geavanceerde bewer-
kingscellen die men in huis heeft, be-
schikt men over een aantal microbe-
werkingsmethoden zoals het micro
stralen, leppen, electrochemisch po-
lijsten en etsen. Het sterke punt van
Mevo is de combinatie van die tech-
nieken. Met name in de instrumen-
tenbranche kan men hier zeer goed
mee uit de voeten.
Men is door bundeling van alle tech-
nieken en een zeer intensief contact
met klanten in staat om een kompleet
produkt te kunnen leveren.

Om de kwaliteit van de geleverde
produkten te beheersen en vast te leg-
gen, is een kwaliteitszorgsysteem in-
gevoerd volgens NEN-ISO 9002. Dit
houdt onder andere in dat wanneer dit
noodzakelijk is, elk produkt zijn ei-
gen unieke produktnummer krijgt
toegewezen, waardoor van alle gele-
verde produkten de produktie- en ma-
teriaalgegevens zijn te achterhalen.
Omdat Mevo bij de aanmaak van pro-
totypes en nulseries betrokken is, is
het machinepark hiertoe uitgerust, en
kan men een seriegrootte van l tot
10000 stuks goed aan. Zeker wanneer
het gaat om gecompliceerde onderde-
len welke naast draaibewerkingen
ook frees- en boorbewerkingen moe-
ten ondergaan. Deze produkten kun-
nen in één opspanning worden ge-

maakt op een tweetal draai-/freesau-
tomaten. ̂ _
In decerr^w.1. bewees Mevo bij de
eerste auc^^.ie door Bureau Veritas
Quality International werd uitge-
voerd dat zij de bekroning van het
kwaliteitssysteem meer dan verdiend.
Mevo is ei^rots op het feit dat zij nu
te boek s^p als een 'ISO 9002 leve-
rancier'.

De weg die Mevo is ingeslagen om
constant alert te zijn op verbeteringen
in het kwaliteitssysteem zal niet wor-
den verlaten. De eisen welke door re-
laties worden gesteld moeten ook in
de toekomst volledig vervuld kunnen
worden.
Met het behalen van het ISO 9002
certificaat geeft Mevo de mogelijkhe-
den om haar klantenbestand uit te
breiden. De betrouwbaarheid waar-
mee Mevo haar leveranties uitvoert
kan aanleiding zijn om contacten te
leggen met nieuwe relaties.

Wil men meer weten over de moge-
lijkheden van Mevo Precision Tech-
nology bel dan gerust.

FNV
Ook dit jaar kunnen FNV-leden weer
profiteren van de FNV-Belasting-
hulp. Zij worden gratis geholpen bij
het invullen van het aan hen toege-
zonden aangiftebiljet voor de inkom-
stenbelasting (A- of E-biljet) of ver-
mogensbelasting (B-biljet). Ook voor
T-biljetten kan men terecht.

Dat invullen is voor vele mensen een
groot probleem, want de belastingbe-
palingen veranderen voortdurend. De
biljetten zijn wel wat eenvoudiger ge-
worden, maar de belastingwetgeving
zelf is zeker niet minder ingewikkeld
geworden.

De FNV geeft haar leden al jaren de
mogelijkheid de kosten van betaalde
hulp voor het invullen van het biljet
uit te sparen. Verspreid over het hele
land staat ieder jaar een korps van cir-
ca 5.000 speciaal opgeleide kaderle-
den klaar om andere FNV-leden met
het invullen van het A-, E-, B- of
T-biljet te helpen. Met de hulp van dit
korps deden vorig jaar maar liefst
ruim 100.000 FNV-leden hun voor-
deel.

De toeloop van dit uniek stuk dienst-
verlening is zeer constant. Dat komt
omdat de FNV-Belastinghulp in de
loop der jaren een uitstekende naam
heeft opgebouwd. Ook bij de belas-
tingdiensten zelf, waar men graag ge-
bruik maakt van de inzichten en erva-
ringen van het FN V-korps.

De FNV-leden in Vorden die van
deze service gebuik willen maken,
kunnen zich voor het mal^^L-m een
afspraak aanmelden bij (057^5 2461
('s avonds). Zie advertentie!

Nieuw
excursieseizoen
Hackfort
Na een druk bezocht eerste seizoen
vorig jaar, organiseert Vereniging
Natuurmonumten ook dit jaar weer
excursies in de Graafschap, onder an-
dere over het landgoed Hackfort. De
eerste wandeling vindt plaats op za-
terdag 27 februari. De wandeling
start vanaf de watermolen op het
voorplein van kasteel Hackfort.

De wandeling wordt geleid door me-
dewerkers van Natuurmonumenten
en duurt ruim twee uur. Het is aan te
raden kleding aan te passen aan het
weer en goede wandelschoenen te
dragen.

Kompiete TROUWREPORTAGE in kleur, inkl. album voor...
Stel zelf uw reportage samen. f455.- FOTO„A.D." RUURLO

'S 05735-1775

Kringloopbedrij f 'De Cirkel'
ook in Vorden
Sinds enige tijd is het uit Lochem afkomstige kringloopbedrij f
wekelijks in de gemeente Vorden actief met de inzameling van
herbruikbaar huisraad. Alle Vordenaren kunnen het kring-
loopbedrijf bellen indien zij huisraad, zoals meubilair, kle-
ding, televisies of wasmachines overkompleet hebben. Elke
week op dinsdagmiddag brengt de chauffeur van het kring-
loopbedrijf met zijn transportvoertuig Vorden een bezoek. Er
moet wel een afspraak worden gemaakt voor het afhalen van
goederen.

Vermindering afvalberg
schept werkgelegenheid

PCOB

Kringloopbedrijf 'De Cirkel' draagt
niet haar werkwijze bij tot de vermin-
dering van de afvalberg. Er wordt na-
melijk veel weggegooid, wat voor an-
deren nog goed bruikbaar is. In een
aantal gevallen moeten de goederen
gerepareerd of opgeknapt worden,
maar daarvoor heeft het bedrijf vak-
mensen in dienst. Zo wordt met deze
milieuvriendelijke aktiviteit werkge-
legenheid gecreëerd; een tweeledige
functie dus.

Warenhuis met gebruikte
goederen
Zo'n 500 m2 winkelruimte is be-

schikbaar voor de verkoop van ge-
bruikte goederen. Er is een aparte kle-
dingafdeling met paskamers, een uit-
gebreide boekenhoek en 's ochtends
wordt een gratis kopje koffie ge-
schonken. Met duizenden goede ge-
bruikte artikelen voor weinig geld
wordt winkelen weer een plezier.

Meer informatie of wat :i;m te bieden?
Kringloopbedrijf 'De Cirkel' is ge-
vestigd aan de Julianaweg 19 te Lo-
chem, dichtbij het winkelcentrum.
Het telefoonnummer is 05730-56968.

Indien men informatie wenst over de
aktiviteiten en/of de werkwijze van
het bedrijf kan men vragen naar de
bedrijfsleider, de heer J. Peper.

Op 18 februari sprak voor onze leden
en veel belangstellenden prof. Dr.
LA. Diepenhorst. Nadat de vergade-
ring geopend was, kreeg de heer Van
de Broek de gelegenheid iets te zeg-
gen over 'Het jaar van de ouderen
1993'.
Hij vroeg ideeën aan te dragen in de
zin van het organiseren van b.v. een
tentoonstelling of iets dergelijks
(Commissie SWOV). Iets doen voor
de gemeenschap, jongeren of ouderen
samen.

Daarna werd het woord gegeven aan
de Professor, die op zijn bekende wij-
ze van geestige welsprekendheid, zijn
mening gaf over het ouder worden. Er
is veel over geschreven, vroeger, 'De
sierlijke kroon van de grijsheid'. Nu
is men onbarmhartiger!

Grijsaards moeten geen wijze lessen
uitdelen, maar zich ook niet laten
wegdrukken door bemoeizucht, be-
disselen en betuttelen van jongeren.
Wij moeten laten zien dat we er zijn!
Als jongeren geestelijk gehandicapt
zijn roept dat vertedering op en wordt
er meer geld voor uitgegeven dan
wanneer ouderen dement worden, de
voorzieningen zijn dan kariger.
Hij waarschuwde ons, onze ogen
goed open te houden bij alle zorg die
er gegeven wordt! En wekte ons op

onze blijmoedigheid te bewaren, po-
sitief te blijven denken. Wij leven in
Nederland in vrede, dan past ook
dankbaarheid!
De volgende bijeenkomst is op 18
maart in de Wehme. Pater Broekman
uit Wichmond vertelt over het kloos-
terleven, vroeger en nu.

Vordensejeugd
opgelet!!!
Woensdagmiddag 3 maart a.s. (zie
advertentie) is er in het Dorpscentrum
voor jullie een film: 'Peter en de Vlie-
gende Autobus'.
Deze film duurt 90 minuten en wordt
vertoont op een GROOT beeld-
scherm. Verder nog dit: In ELKE
SCHOOLVAKANTIE is er een acti-
viteit; in totaal zijn dat er 5. Wat er
allemaal te doen is, is nog niet precies
bekend. Maar DIK TROM heeft al
beloofd dat hij in de herfstvakantie
terugkomt. Nu kun je naar al deze
voorstellingen voor de prijs van 4!!

WANNEER JE EEN ABONNE-
MENT KOOPT. Verder geeft dit
abonnement recht op een korting op
het SCHILDEREN VAN PAASEIE-
REN op woensdag 7 april . Deelname
hieraan is beperkt, dus zorg VROEG-
TIJDIG vooreen toegangsbewijs.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag 28 februari Eerste Zondag 40-dagentijd
10.00 uur ds. H. Westerink, kerkdienst in oude
stijl. Er is zondagsschool en jeugdkerk; 19.00
uur ds. K.H.W. Klaassens, themadienst 'wie is
de zondebok?' m.m.v. de evangelisatiecommis-
sie.

Kapel de Wildenborch
Zondag 28 februari 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 28 februari 10.00 uur ds. Tsj. Zuidema,
Apeldoorn; 19.00 uur gez. evang.dienst in NH
Kerk, voorg. ds. K.H.W. Klaassens.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 27 februari 18.30 uur Eucharistievie-
ring.

RK Kerk Vorden
Zondag 28 februari 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 28 februari-1 maart
Pastor E. Lammers, Hengelo (Gld.), tel. 05753-
1275.

Huisarts 27-28 februari dr. Dagevos.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 2432. Adres: het Vaar-
werk 1.

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

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

Dierenarts van zaterdag 27 februari 12.00 uur
tot maandagochtend 7 uur dr. Warringa, tel.
1277.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 27-28 februari G.W. Jelsma, Lochem,
tel. 05730-51870.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

Politie dag ert nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11. Staf en administratie: tel.
05730-54931, fax 57829.

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

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

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 klach-
tenspreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Regionale Stichting voor Thuiszorg en Maat-
schappelijk Werk Zutphen, kantoor Vorden

SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, Kastanjelaan 15, 7255
AM Hengelo (Gld.), tel. 05753-2345.
Alpha-hulpverlening: maandag t/m vrijdag van
8.30-10.00 uur. Correspondentie-adres: Post-
bus 4012, 7200 BA Zutphen. Bezoekadres: Ho-
gestraatje 3, Zutphen, tel. 05750-43800.
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, 'Het Dorpscentrum'
(kamer 26), Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden,
tel. 05752-2129.

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. Wolters, tel. 1262
b.g.g. 1940; maart mevr. Gille, tel. 2151 b.g.g.
1262. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

Netwerk Thuiszorg Nederland Buro voor
thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.

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

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

Begrafenlsdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldlngsnummer 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.

VW Openingstijden kantoor: 25/2: 10.00-
15.00 uur; 26/2: 9.30-15.00 uur; 27/2:
10.00-15.00 uur; 1/3-3/3: 10.00-15.00 uur.

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

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

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk. Tel. 05752-3405.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 28 februari 10.00 uur ds. D.C. de
Dreu, Warnsveld.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 27 februari 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 28 februari 10.00 uur Gebedsviering,
Dameskoor.
Weekend-Wacht-Pastores: 28 februari-1
maart Pastor Lammers, tel. 05753-1275.

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

Afspraakbureau 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 iedere
avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, za-
terdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45

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.

Plattelands-
vrouwen
De afdeling Vorden vande Neder-
landse Bond van Plattelandsvrouwen
heeft tijdens haar maandelijkse bij-
eenkomst bezoek gehad van dhr.
Grootjans uit Borculo. Deze had een

prachtige diaserie en duidelijke uitleg
over 'de Berkel van bron tot oor-
sprong'.

Donderdag 25 maart krijgen de Vor-
dense dames bezoek van mevr. Ger-
ritsen-Kolkrnan uit Laren. Zij zal dan
een lezing houden over het thema
'Leefbaarheid op het platteland'.



Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8.50 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.

• TE KOOP: in goede staat
verkerende Puch Maxi, bj.
'82. B. Hissink, Kruisdijk 6,
Vorden, tel. 1778.

• TE KOOP: spoorbiels op
maat, max. l. 4,3 m;
(grind)tegels, waal en dik
form. klinkers, koppelstones.
Inruil oude bestrating mogelijk.
Tuinhout, rabatplanken f 3,-
p.m., gegoten lantaarnpalen,
div. afm. eiken regentonnen,
balkhout, div. afm. v.a. f 4,-
p.m. Staalprofielen, buis enz.
Tevens vervaardiging van sier-
smeedwerk en div. staalcon-
structiewerk.
Oortgiesen, Buitenvelderweg
1,Ruurlo. Tel. 05736-1577.

• TE KOOP: 6 massief eiken
eethoekstoelen met zadelzit.
Tel. 05735-3355.

• TE KOOP: MBT geteelde
aardappelen en witlof. Tuin-
derij Bannink, Hulshofweg 8,
Ruurlo. Tel. 05736-1311.
Aardappelen eventueel be-
zorgd.

• Wat kan ik er zelf aan
doen?
Praatgroep Milieu wil graag op
maandag 1 maart van 19.00
tot 20.00 uur in de koffieruimte
van het Dorpscentrum met U
van gedachten wisselen over:
milieubesparende tips.

• TE KOOP GEVRAAGD:
Honda SS-50, 4-takt, tel. 055-
417602.

• GEVRAAGD: hulp i.d.
huishouding, 1 ochtend p.w.
Huize Den Bramel, tel. 05752-
1432.

• TE HUUR GEVRAAGD: 5 a
10 are cultuurgrond, ver-
waarloosd geen bezwaar.
Brieven onder nr. 47-1. Buro
Contact, Postbus 22, 7250 AA
Vorden.

• TE KOOP: Bouwland, 1.35
ha bij A.G. Schotman, Vorden,
tel. (05752) 6737. Briefjes inle-
veren zaterdag 27 februari
13.30 tot 14.30 uur.

• Oppas (v.a. 16 jr.) ge-
vraagd voor 2 kinderen (5 en
10 jr.) op maandag, dinsdag en
donderdag van 15.30 tot 17.30
uur en voor 1 kind op maandag
en vrijdag van 13.15-15.30 uur.
• GEVRAAGD: zelfst. huish.
hulp voor 1 ochtend p.w.
G.Oosterlaken,tel.2910.

• TE KOOP: z.g.o.h. Ford
Orion 1.6 DL, grijs met.,
bouwj. '85, vr.pr. f 6000,-. Tel.
05752-2596.

• GEVRAAGD: hulp in de
huishouding, 1 halve dag per
week. Tel. 05752-1328.

• TE HUUR GEVRAAGD:
woonruimte in Vorden voor
alleenstaande dame. Voor
meer informatie kunt u bellen
naar 05750-23137.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Speciale
Aanbieding:

EMMERS
l O liter zwart

5 voor 10,~

\2 liter zwart

4 voor l O,—

GROTE
EMMERS

20 liter

4 voor 15,— .

SPECIEKUIPEN
in PVC en ijzer

vanaf 10,—

BIJ:

GOOSSENS
Steenderenseweg 11

Hengelo Cld. - Tel. (05753) 2139

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter
voldoening aan de inspraakverordening ruimtelijke
plannen en stadsvernieuwing, bekend dat van vrijdag
26 februari 1993 tot en met 11 maart 1993, op de ge-
meentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruim-
telijke ordening c.a. (Koetshuis) ter inzage ligt het voor-
ontwerp-bestemmingsplan 'Industrieterrein Vorden
1992'.

Dit plan heeft betrekking op het verleggen van een ge-
deelte van de Ambachtsweg in oostelijke richting.

Van 26 februari tot en met 11 maart 1993 kunnen be-
langhebbenden een reactie (schriftelijk) bij ons in-
dienen.

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

Vorden, 25 februari 1993

Burgemeester en wethouders van Vorden,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

HERV. GEREF EVANGELlSATlEDIEMST

OVER

28 FEBRUARI
19.00 UUR
DORPSKERK
KOFFIE NA DE DJENST
MOGELIJKHEID TOT
NAPRATEN l'.

k,
U)

\
EUROPESE

SPECIALITEITEN
Grenzeloos Lekker

Vers van de Warme Bakker.
Dat proeft U!

£
- Brood van de Week: "

aoc
c
o
N

SPEKKEL
zeer speciaal witbrood, rijk (p

aan voedingsvezels, ^
proteïnen, vitamines en ;̂
onverzadigde vetzuren %*

Gold Korn, Wadden

Voor gezonde en verse brood- en gebakspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Na een week van schilderen en
poetsen staan wij dinsdag weer

helemaal voor u klaar met

Spetterende
Aanbiedingen

DINSDAG + WOENSDAG

Magere VARKENSLAPJES
1 kiln

Half om half GEHAKT
1 kiln

Fijne VERSE WORST
1 kiln

7.95

7.95

7.95

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

AKTIE VAN DE MAAND MAART

SPIERPIJN WEG IN 15 MINUTEN?
Ongelooflijk hoe snel en effektief spier-, nek- en

rugklachten verdwijnen bij gebruik van

SHANGHAN-LUN
een etherische spierpijnolie, samengesteld uit 7

natuurlijke essentiële oliën.
Onbetaalbaar in kracht, betaalbaar in prijs.

Een weergaloos produkt van |
Verkrijgbaar bij:

De laatste
winterartikelen
dames-en herenmode

OPRU M NGS-
D

mocJeceritrum

Tennissen
ruurlo

Dorpsstraat 22 Telefoon 05735 - l 438

Alleen
donderdag
vrijdag en
zaterdag

l MED

DROGiSTERU J.G.W. TEN KATE

Zutphenseweg 2-7251 DK VORDEN

Carnavalsver.

Uitslag verloting:

l Ie prijs: lotnr. 0429

10e prijs: lotnr. 2820

9e prijs: lotnr. 1617

8e prijs: lotnr. 3879

7e prijs: lotnr. 4065

6e prijs: lotnr. 0175

5e prijs: lotnr. 0727

4e prijs: lotnr. 1940

3e prijs: lotnr. 2110

2e prijs: lotnr. 3861

Ie prijs: lotnr. 2811

Wij maken van uw mooiste kleurenfoto een
schitterende POSTER (30x40/45 cm) en dat voor
slechts fl 6,95*. Uw foto wordt zo helemaal een
"plaatje". Lever uw kleinbeeld-negatief vóór 31

maart '93 bij ons in en wij doen de rest. Een
aanbieding om in te lijsten!

Met vriendelijke groeten,
Willemien.

* van dia; 2 gulden meerprijs.

VAKFOTOGRAFIE

Dorpsstraat 20
7251 BB Vorden
Telefoon 05752-2812

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

Alles voor de schietspoel

Ruime keus in:
buksen, pistolen,
richtkijkers, sport-
en wedstrijdbogen.

Marten
JorltrefftnJI

Wapen- en sporthandel
Tel. 05752-1272. Zutphenseweg 9, Vorden.

Bel ons voor

DE WINTERSCHILDER
periode 23 november 1992 t/m 19 maart 1993

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

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

Leo Westerhöf: Telefoon 05752-1208

Mogen wij u eens een
goede spaartip geven

Geldt voor de Top Vast Spaarrekening met een looptijd van 1 jaar.
Voor 2 jaar geldt 6,75%. De minimum inleg is ƒ 1000,-, de maximum
inleg ƒ 500.000,-. Actie loopt van 15 t/m 28 februari. ^^^

Centrale Volksbank |9^?
*Rentewijzigingen
voorbetiouden U bent van harte welkom

VORDEN:
Zuivelhofll Tel. 05753-3649



Wij zijn erg blij met de geboor-
te van onze dochter en zusje.
Nu wilt u zeker weten hoe zij
gaat heten. Mama en Papa ko-
zen de naam

Vera

Bennie, Marita en Anne Berns

20 februari 1993
Russerweg 8
7227 DD Toldijk

Peter: Bart Berentsen
Meter: Bernadien Berns

Dankbaar en blij zijn wij met dit
geschenk van nieuw leven.

Wij noemen onze zoon

Fabian Timo

JanWillemdeHart
Ariëtte de Hart-Langeveld
Denise

22 februari 1993
HoetinkhofSO
7251 WG Vorden

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Koen

André en Joke Bargeman

18 februari 1993
Het Eelmerink 1
7251 VD Vorden

Wij rusten van 12.00-15.00
uur.

SAMEN IS LEUKER.

We zijn erg blij met

CRISTIAN

Hij is geboren op 30 december
1990 in Buenaventura, Colom-
bia.

Op 23 januari zijn we vertrok-
ken om hem op te halen, waar-
na we op 20 februari met hem
in Nederland zijn aangeko-
men.

Guusta en Han Bruggert
Natalie

HetJebbink36
7251 BM Vorden
Tel. 05752-3025

Om te noteren:
4 maart:

VERSIERINGS-/
FEESTCOMMISSIE

kantine
Drukkerij Weevers

20.00 uur

ORANJEVERENIGING
LEDEN-

VERGADERING
11 maart

d'Olde Smidse 20.00 uur

m HAVENS
-PAARDEVOEDERS

-KONIJNENVOEDERS

- DUIVENVOEDERS

Havens-dealer:

H.J.C. WESSELINKb.v.
Spoorstraat 4

RUURLO
Tel. 05735-1224
Tel. 05753-1756

OPRUIMING
10 TOT 50%
KORTING

^ L O
l$& ^

C H E M
Zulphenseweg 2, Lochem

Tel (05730)54189

• Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

Jan ter Beek
05752-1807

-x-
-X-
-x-
-.-

#
-*-

3'
-*-

*

Jos Klein Gebbinck
en

Joke Roelvink

gaan trouwen op vrijdag 12 maart
1993.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 14.30-16.00 uur in Café
Overkamp, Winterswijkseweg 11 te
Vragender.

Toekomstig adres:
Pastoor Scheepersstraat 43
7134 RB Vragender

-#--#•
-k

$
*

"X-

*&.

^BTBTB-BT'BT'B^BTB^̂

Vrijdag 5 maart 1993 zijn wij

Henk de Jonge
en

l na de Jonge-Hemstede

25 jaar getrouwd.

Ter gelegenheid hiervan geven wij een
receptie op vrijdag 5 maart van
16.00-17.30 uur in Hotel Bakker,
Dorpsstraat 24 te Vorden.

-#-

't Stroo 9, 7251 VA Vorden *-#-

l
-#-
-#-

#
-#-

Zaterdag 27 februari '93 zijn

D.B. Eskes
en

G. Eskes-Addink

40 jaar getrouwd.

Wij hopen dit samen met onze
kinderen en kleinkinderen te vieren op
donderdag 4 maart a.s.
Receptie van 14.30 tot 16.00 uur in
zaal 'de Herberg', Dorpsstraat 10 te
Vorden.

Kerkhoflaan 2,7251 JW Vorden

^B-B-B-BroB -̂BrB^

Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte
en na het overlijden van

HENDRIKA ALBERDINA
BIJENHOF

(tante Riek)
WEDUWE VAN GARRIT WILLEM SCHOLTEN

betuigen wij u onze oprechte dank.

Uit aller naam:
G.J. Harmsen

februari 1993
de Heurne 35, 7255 CK Hengelo (Gld.)

MONUTA
verzekert en verzorgt

de uitvaart
betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum; Hél Jebbink 4, Vorden

05750 - ' 29 31
dag en nacht bereikbaar

Als opvolger van Jhr. mr. J.J.A. Greven, no-
taris te Vorden, is bij Koninklijk Besluit van
28 januari j.l. benoemd, zulks met ingang
van 1 maart 1993:

mr. R. Das

Deze zal de akten, dossiers en overige be-
scheiden, behorende tot het protocol en het
archief van notaris Greven en diens ambts-
voorgangers, onderzijn berusting nemen.

Het kantoor blijft gevestigd aan de Dokter
C. Lulofsweg 2a te Vorden, telefoon
(05752) 2220, fax (05752) 2734.

~'i'~

DE KNUPDUUKSKES organiseren op
zaterdag 6 maart een

FOLKLORE-
AVOND

De avond begint om 20.00 uur bij
'tPantoffeltje.
De entreekaartjes kunt U gratis afhalen bij
het VW-kantoor of bij 't Pantoffeltje.

De volgende groepen treden op:

De Knupduukskes - Vorden
Gorsselsche Boerendansers - Gorssel
Gieterse Dansers - Giethoorn
"t Vrij Uarke' — België

Belasting-invulavond
te Vorden

voor F N V-leden
De afdeling Vorden vult voor haar leden

(geheel gratis) de belastingformulieren op
een deskundige wijze in op woensdag 10 en

24 maart a.s.

Maak hiervoor een afspraak:
tel. 05752-2461 s.v.p. na 18.00uur.

VOOR AFSPRAKEN KUNT U WEER BELLEN
VANAF MAANDAG 1 MAART

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

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

't is Oranje,
't blijft Oranje

ORANJE VERENIGING VORDEN
LEDEN-/
COMMISSIE-
VERGADERING
op donderdag 11 maart a.s.

De vergadering wordt gehouden in de zaal van cafetaria 'D' Olde
Smidse' te Vorden. Aanvang 20.00 uur.

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

- aftredend en niet-herkiesbaar de heren
H. van Woudenberg en H. Bruggeman.

Het bestuur heeft twee kandidaten bereid
gevonden de vacatures te vervullen t.w.
mevr. H. Hissink-Bitter, Wichmond en de heer
H. Romijnders, Vorden.
Tegenkandidaten kunnen tot één uur voor de
vergadering bij het secretariaat gesteld worden.

9. Voorlopig programma 1993.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

/TicHTine
DORP/CEflTRUm
Raadhuisstraat 6, tel. 2722

Voor de Vordense jeugd draait in het
Dorpscentrum op WOENSDAGMIDDAG

(14.00 UUR) 3 MAART A.S.

DE FILM:

'Peteren de Vliegende
Autobus'

Toegangsbewijs v.a. l maart 9.00 uur bij het
Dorpscentrum a f 3,- p.p. (incl. tractatie).

Voor 5 voorstellingen (zie artikeltje in dit
blad) kan een ABONNEMENT voor f 12,-

worden verkregen.
(Voordeel dus f 3,-p.p.)

Heijink geeft altijd 10% KORTING op meubelen, met behoud van
jaranlange garantie en de welbekende service.

Nu nog eens EXTRA

10% KORTING
op onze toch al lage netto-prijzen, hetgeen toch een leuk extraatje is.

Natuurlijk met behoud van service en garantie!

Het is goed winkelen in de

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484 l

VAKANTIE???
Geldig: do - vr - za Speciaal voor 'het gemak!!! 25 - 26 -27 febr. 1993

ROOKWORS1
2e Rookworst VOOR

DE HELFT van de prijs

NASI en/of BAMI
per kilo 6,98

RAUWKOSTSALADE

100 gram 0,98

SPECIAL:

ZUURKOOL-
SCHIJF

100 gram 1,85

VLEESWAREN
SPECIAL:

GEBRADEN
KAASGEHAKT

MET KIP

100 g ram 1,95

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

KEURSLAGER Tel. 05752-1321

BAMIE-
GROENTE 500 GRAM

1,95

MINIE-
PIZZA'S

NU 2 STUKS

3,95
NIEUW: 250 GRAM

SHOARMASALADE 1,95
MAANDAG
1 MAART:

PANKLARE

HUTSPOT

500 GRAM

125

DINSDAG
2 MAART:

PANKLARE

WORTELTJES

500 GRAM

125

d»
chte

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

Heerlijke
Kersenflappen

6 voor 8,95

Diverse hartige
Broodjes

PER STUK 1,70
kaascroissant/ham-kaas en

worstcroissant

'n heerlijk
Suikerbroodje

voor 1,95

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 VORDEN - TEL1384



Handig boekje voor zelfzorg
'Wat doe ik?' is een vraag die bij u opkomt als u zelf of één van
uw huisgenoten zich niet lekker voelt. U weet niet wat er aan
de hand is en dus ook niet wat u daaraan kunt doen. Een
geruststelling zou fijn zijn maar meteen voor alles naar uw
huisarts, zeker in het weekend en 's avonds, is niet altijd nodig
want een groot aantal kwalen kunt u zelf leren herkennen en
verhelpen. Het is echter prettig om te weten wanneer u wel of
wanneer u niet uw huisarts moet raadplegen.

Antwoorden op veel voorkomende
vragen kunt u vinden in het boekje
'Wat doe ik? Ga ik naar de huisarts?',
dat zojuist is verschenen. Het is ge-
schreven door de huisartsen Profes-
sor dr. E. van der Does en R.G. Metz.
De Landelijke Huisartsen Vereni-
ging, het Nederlands Huisartsenge-
nootschap en de Nederlandse Patiën-
ten Consumenten Federatie bevelen
het gebruik aan. Het boekje bevat een
aantal beschrijvingen van veel voor-
komende kwalen zoals keelpijn, aam-
beien, maagzuur, verbranding en
diarree. Per kwaal wordt uitgelegd
hoe u de verschijnselen ervan kunt
herkennen, wat u zelf aan de kwaal
kunt doen en wanneer u meteen con-
tact moet opnemen met uw huisarts.
Bij de beschrijvingen en tips worden
baby's en kinderen ouder dan l jaar
apart genoemd.
De verspreiding van het boekje ge-

schiedt o.a. via zorgverzekeraar
DSW, Salland Gezondheidszorg Ver-
zekeringen, RZMN/A&O Zorgverze-
keringen, LEVOB Verzekeringen,
Stichting Ziekenfonds Rotterdam en
Zilveren Kruis Verzekeringen.
Sommige verspreiden het boekje gra-
tis onder hun verzekerden, recht-
streeks of via huisartsen. Andere
zorgverzekeraars stellen het boekje
middels een aankondiging in hun ei-
gen magazine, tegen gereduceerde
prijs aan hun verzekerden ter be-
schikking.

Voor mensen wiens zorgverzekeraar
niet aan de landelijke aktie meedoet,
bestaat de mogelijkheid om het boek-
je te bestellen bij Ketting Partners
B.V. te Rotterdam. Idee en coördina-
tie: Postbus 25148, 3001 HC Rotter-
dam, telefoon: 010-436 63 83, tele-
fax: 010-4366833.

Manege
PEPPELENBOSCH
Larenseweg 3 - 7251 J L Vorden
Tel. 05752-2340

BIEDT AAN:
pony- en paardrijles voor beginners en
gevorderden

Verhuur pony's en paarden voor
buitenritten.
Voor partijtjes rondritten met Jan Plezier of
huifkar.

Pensionstalling.
Binnen- en buiïenmanège.
Gelegen in de bossen van Vorden.

'Jong ofold, Kranenburgs Karnaval leut oe niet kold':

'Bertus I en Herbert',
Prins en Adjudant van
Kranenburgs Karnaval
Zoals ieder jaar werd zaterdagavond de nieuwe Prins en Ad-
judant onthuld. Eerst werd afscheid genomen van Prins Huub
I en Adjudant Frans en ze werden bedankt voor hun succesvol
optreden van het Karnaval '92. De president maakte bekend
dat 1993 het jaar van de Ouderen is.

Op het moment dat er een doos naar
binnen gereden werd stond een oud
echtpaar op en vroeg waarom de ou-
deren geen kans kregen voor die

functies. Er ontstond een flinke dis-
cussie met opmerkingen als 'zie loat
ons links liggen, de olden heb ze niet
neudig, dat nemt wie neet', enz.

Toen ook nog bleek, dat er (zoals
wiele zegt) 'een keun uut de kiste
kwam', werd besloten het oudere
echtpaar een kans te geven. Na een
verkleedpartij kwam Prins Bertus I
(Bertus Pellenberg) en Adjudant Her-
bert (Herbert Rutgers) tevoorschijn.
Na het voorlezen van de proclamatie,
gingen ze onder muzikale leiding van
The Players voorop in de polonaise.
Hierna verrasten de Prins en Adju-
dant het publiek door het uitdelen van
150 driehoekjes van glas in lood met
daarin de foto van de prins en adju-
dant. De driehoekjes stelden een tent
voor van de campinghouder B. Pel-
lenberg en werden gemaakt door res-
taurateur H. Rutgers. Dit werd door
het publiek zeer gewaardeerd.
De Prins en Adjudant van vorig jaar
kregen een vergrote glas-in-lood ver-
sie als onderscheiding van Prins Ber-
tus I. Hierna ontstond een gezellig
karnavalsbal dat doorging tot in de
kleine uurtjes.
Zondagmorgen waren Prins, Adju-
dant en voorzitter Jos Besselink uit-
genodigd bij de Lokale Omroep Vor-
den. Het bleek al snel dat daar de
stemming er ook goed in zat.
's Middags werd het karnaval voort-
gezet met een zeer geslaagd café-kar-
naval ii^raal Eykelkamp onder muzi-

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 (p^Adres: Postbus 79)

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's-middags op afspraak.

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.

CENTRALE MELDPOST VRIJWILLIGE
HULPVERLENING EN VRIJWILLIGERSWERK BIJ DE
STICHTING WELZIJN OUDEREN

De intentie van de Stichting Welzijn Ouderen is om inciden-
teel vrijwillige hulpverlening te bieden aan een ieder, die door
bijzondere omstandigheden - welke dan ook - enige hulp no-
dig heeft en deze hulp niet of nog niet door andere organisaties
geboden wordt. De geboden hulp kan verschillend van aard

- huishoudelijk werk;
- klussen/tuinieren;
- autovervoer;
- boodschappen doen;
- begeleiding bij artsenbezoek of op ziekenbe-
zoek gaan.

Durf hulp te vragen bij de Stichting Welzijn Ouderen in Vor-
den, geopend van maandag tot en met vrijdag, 's morgens.
Een aantal vrijwilligers staat klaar: tel. (05752) 34 05.

Uitbreiding Open Tafel

Vanwege het grote aantal deelnemers
is de Open Tafel overgegaan van 3
dagen naar 6 dagen per week.
De Open Tafel, die jaren geleden
door de Stichting Welzijn Ouderen in
Vorden is opgezet, heeft bekendheid
in Vorden gekregen. De mogelijkheid
bestond om 2 dagen per week te ko-
men eten in het Verzorgingshuis 'de
Wehme'. In oktober 1992 werd dit al
3 dagen per week. Aangezien steeds
meer ouderen (vanaf 55 jaar) het ge-
zellig vinden om gezamenlijk met an-
deren te komen eten, wordt vanaf l
maart de mogelijkheid geboden van
maandag tot en met zaterdag te ko-
men eten tegen een geringe prijs.
De bezoekers van de Open Tafel eten
aan een grote tafel. Na tuu r l i j k is het
mogelijk om aan een apart tafeltje te
eten, als men dit prettig vindt .
Wil men gebruik maken van de Ooen
Tafel, dan kan men zich opgeven bij
het Verzorgingstehuis 'de Wehme'.
Als men op verschillende dagen ge-
bruik wil maken van de Open Tafel,

dan dient men zich op de betreffende
dag voor 9.00 uur op te geven.

Voor meer informatie: Stichting
Welzijn Ouderen Vorden, Raadhuis-
straat 6, tel. 3405. Het kantoor is iede-
re morgen geopend.

Handig zelfstandig
Deze keer weer informatie over hulp-
middelen bij het aan- en uitkleden,
zoals bijvoorbeeld kousen-, sok- of
panty-aantrekker. Dit is een gemak-
ke l i j k hulpmiddel voor diegenen, die
moeilijk bij zijn of haar voeten kan
komen.

LANGE SCHOENLEPEL
Een lange schoenlepel is handig bij
het aantrekken van schoenen, men
hoeft dan niet te bukken. Ze zijn er in
twee soorten: met een buigbaar ge-
deelte en geheel stijf.
De schoenlepel met een buigbaar ge-
deelte is vooral gemakkelijk bij wat
stijvere schoenen. Lange schoenle-
pels zijn te koop bij schoenzaken, wa-

renhuizen en bij leveranciers voor re-
validatiehulpmiddelen.
Om schoenen uit te trekken kan men
een laarzenknecht gebruiken. Die is
te koop bij (paarde)sportzaken of zelf
te maken.

ELASTISCHE VETERS
Er bestaan elastische schoenveters
waardoor een veterschoen een instap-
schoen wordt. De geschikte veter
veert automatisch mee. Het gebruik
van een schoenlepel is hierbij meestal
wel nodig. Elastische veters zijn te
koop bij leveranciers van revalidatie-
hulpmiddelen,

Voor meer informatie kan men te-
recht bij het Kruiswerk, tel. 06-8806
of bij de Stichting Welzijn Ouderen
Vorden, tel. 3405.

Senioren rijtest voor ouderen
Op initiatief van de Stichting Welzijn
Ouderen in de regio wordt in samen-
werking met de VVN, de plaatselijke
politie en de ouderenbonden op 31
maart een senioren-rijtest georgani-
seerd. Vordense ouderen die aan de
rijtest willen deelnemen, kunnen zich
opgeven bij de Stichting Welzijn Ou-
deren, tel. 3405.

In verband met de Centrale Meid-
post voor de aanvragen voor de
vrijwillige hulpverlening is het
kantoor van de Stichting Welzijn
Ouderen Vorden in de week van l
tot 5 maart allen 's morgens geo-
pend.

Voor aanmelding van de senioren-rij-
test op 31 maart mag men ook inspre-
ken in het antwoordapparaat.

Buiten de genoemde tijden kan men
voor dringende zaken de volgende
nummers in Vorden bellen: 2151 of
6887.
Voor personenalarmering kan men
bellen naar 2151.
Voor de Dagopvang kan men bellen
op de dinsdag, woensdag, donderdag
en de vrijdag: tel. 1448.

kale leiding van The Players. Tevens
werd er flink gestreden om het Kra-
nenburgse houtzaagkampioenschap.
Kampioen bij de heren zijn geworden
Bertus Bosch en Henk Wesseling met
een tijd van 0,34 sec. Bij de dames
waren Annie Reintjes en Annie Mok-
kink wederom de sterksten met een
tijd van 0,67 sec.
Voor de kinderen mocht de verwarm-
de hal van Kamperman gebruikt wor-
den, wat een prima lokatie was. Hier
werden polonaises en spelletjes ge-
daan onder leiding van conferencier
Dickie Dun.
De hoofdmoot was het kindertheater
Ondersteboven door Slot en Amons.
Dit werd op zo'n spannende en
boeiende wijze vertoond, dat de kin-
deren aan hun stoelen gekluisterd za-
ten. De geluidseffecten werden prima
geregisseerd door Fons Rouwhorst
terwijl z'n vrouw de grimeurs-werk-
zaamheden verrichtte.
Door de vele positieve reakties van
deze kindermiddag is Kranenburgs
Karnaval uiterst tevreden met deze
voorstelling.

Vereniging
'Oud Vorde
De heer Beumer uit ^Vestervoort
hield dezer dagen in zaal 'De Her-
berg' voor de leden van de vereniging
'Oud-Vorden' een lezing over 'Het
Vorstendom Gelre'. Hi^Jiet daarbij
een uitgebreide serie d^Bzien over
de gebouwen die een roTspeelden in
de historie. Al met al een geschiede-
nisles met veel informatie. Op 24
maart houdt de heer W. Aartsen een
dia-lezing over het Hameland.

HVG Dorp
Op 17 februari kwam HVG Dorp in
'de Voorde' bijeen om naast de ge-
bruikelijke onderwerpen te luisteren
naar mr. Rogmans, strafrechter uit
Vorden. Met als thema 'Een dag uit
het leven van een rechter' vertelde hij
een aantal interessande zaken betref-
fende de diverse vormen van recht-
spraak voor de onderscheidende
strafzaken. Met een gedicht en een
gezang werd deze avond besloten.

Crohn en Colitis Ulcerosa
Vereniging

Contactavond
De Crohn en Colitis Ulcerosa Vereni-
ging Nederland is een patiënten be-
langenvereniging voor mensen met
de ziekte van Crohn of colitis ulcero-
sa.
Beide ziekten zijn chronisch terugke-
rende ontstekingen. De ziekte van
Crohn kan in het hele spijsverterings-
kanaal voorkomen, terwijl colitis ul-
cerosa zich beperkt tot de dikke darm.
Ook de aard van de ontsteking is ver-
schillend. Hoewel er meer verschillen
zijn, zijn er ook veel overeen-
komsten.
De afdeling Gelderland organiseert
voor haar leden, hun familieleden en
alle overige belangstellenden in de
regio Doetinchem op donderdag 11
maart a.s. een contactavond in zaal 2
van het Slingeland Ziekenhuis te
Doninchem.
Op deze avond is er voor patiënten de
gelegenheid om, met of zonder hun
partner, te praten met mensen in een
vergelijkbare situatie en door het uit-
wisselen van informatie en ervarin-
gen elkaar te steunen en van elkaar te
leren.
De aanwezige bestuursleden zullen
tevens proberen eventuele vragen te
beantwoorden. Iedereen is welkom
en de toegang is gratis.
Mocht men meer informatie willen
hebben over deze contactavond, dan
kan men bellen met Jolize Hagelen,
tel. 118334-74654. *Krt*

Carnaval St. Willibrordus-
school te Vierakker
Op vrijdagmorgen 19 februari vertrokken de gekostumeerde
kinderen naar het St. Ludgerusgebouw. Daar werd Prins Jan
de Tweede met /ij n gevolg opgewacht. Samen werd gekeken of
ze de Jeugdprins Marnix, de Jeugdprinses Suzanne en de
Adjudanten Mark en Bernadet konden vinden.

Prins Jan de Tweede onthulde samen
met Jeugdprins Marnix het plaats-
naambord 'Het gat van Suideras'.
Hierna werd feest gevierd in de fees-
telijk versierde zaal van het Ludge-
rusgebouw. Hier werd begonnen met
een welkomstwoord en dit werd
beantwoord met een weerwoord door
Prins Jan en het voorlezen van de
Proclamatie; daarna de Proclamatie
door Jeugdprins Marnix.
Vervolgens werden er de onderschei-
dingen uitgereikt aan juffrouw Mariet
die deze onderscheiding verdiende,
omdat ze een carnavalistisch aantal
jaren de kleuters onder haar hoede
heeft gehad. Meer dan 13 jaar is Ma-
riet aan de St. Willibrordusschool
verbonden geweest en er was geen
twijfel dat alle kinderen die bij haar in
de klas gezeten hebben, met wee-
moed aan die jaren terug zullen den-
ken.
Ook zij heeft de onderscheiding met
hard werken en veel gevoel van harte
verdiend! Hier past een welgemeend

'Alaaf'. Verder werd onderscheiden:
Frater Broekman.
Ook al hebben ze het in Rome nog
niet helemaal goed in de gaten: in
Vierakker zegt men 'Frater Broek-
man verdient deze onderscheiding
omdat hij nu al jaren elke woensdag
op school komt voor de Godsdienst-
lessen', ledere week weet hij op eigen
wijze de leerlingen te interesseren
voor datgene waaraan hij zijn hele le-
ven wijdt.
De mensen van de St. Willibrordus-
school hopen nog vele jaren van zijn
bezielend werk te mogen genieten en
een welverdiend 'Alaaf' is hier op
zijn plaats.
Vervolgens werd het 'Leutlanteern-
tje' ontstoken, waarop de polonaise
werd gehouden. Vervolgens werd af-
scheid genomen van de Koninkli jke
Hoogheden die de Kranenburg en
Vorden gingen bezoeken.
Na de pauze, waarin een drankje
werd geserveerd, werden er nog ver-
schillende spelletjes gespeeld.

HOE ZIT
DAT NU
EIGENLIJK?
Vraag: Ik doe al enige jaren vrijwilligerswerk.
Nu zou er sinds kort iets veranderd zijn ten aan-
zien van de vergoeding. Weet u hoe dat zit?

Met terugwerkende kracht tot l januari van dit jaar is het grensbedrag
van de vrijwilligersregeling opgetrokken van f 800,- naar f 1000,- per
jaar! Een grotere vrijstelling zou volgens de Regering neerkomen op
het vrijstellen van gewoon loon en dat zou iedere 'gewone' werknemer
uiteraard ook wel willen.

Volgens de regeling is een vrijwilliger 'degene die niet bij wijze van
beroep arbeid verricht ten behoeve van doorgaans één privaatrechte-
lijk lichaam dat niet is onderworpen aan de heffing van de
vennootschapsbelasting'. Dat is een hele mond vol. Om te beoordelen
of het werk beroepsmatig of vrijwillig wordt gedaan, moet u zich afvra-
gen:

* sluit heiwerk aan bij het hoofdberoep?

* wordt er relatief veel tijd aan besteed?

* is de beloning in overeenstemming met het werk?

Dat laatste punt kan de doorslag geven. Als iemand bijvoorbeeld boek-
houder van beroep is en hij verzorgt ook de boekhouding van een
voetbalclub, dan zal ervan vrijwilligerswerk sprake zijn als hij daar niet
meer dan een paar tientjes per jaar voor krijgt. Maar als de beloning
wat meer voorstelt, dan ligt het meer voor de hand dat hij voor die
vereniging een beroepskracht is. Ook wanneer iemand voor meer ver-
enigingen tegelijk werkt, kan eerder sprake zijn van beroepsmatig be-
zig zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval indien die boekhouder voor
meerdere sportverenigingen de boekhouding doet.

Met de bepaling 'niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting'
wordt beddeld, dat het moet gaan om 'rechtspersonen' (verenigingen,
stichtingen, e.d.) die niet gericht zijn op het maken van winst. Over-
heidsdiensten, die op zich/elf niet zijn onderworpen aan de vennoot-
schapsbelasting, vallen niet onder de regeling.

De regeling verdeelt de vrijwilligers in twee groepen:

1. degenen die minder dan f20,- per week (was tot l januari f 16,- per
week) en ook minder dan f 1000,- (was f 800,-) per jaar krijgen, en

2. degenen die een hogere vergoeding krijgen.

Een vergoeding die beneden de onder l. genoemde bedragen blijft is
onbelast. De regeling gaat ervan uit dat het dan - ook voor de
inkomstenbelasting - alleen om echte onkostenvergoedingen gaat en
meer niet.

Als de vergoeding wat hoger uitvalt, mag niettemin worden aangeno-
men dat de vrijwilliger zijn werk niet in een 'echte' (civielrechtelijke)
dienstbetrekking verricht. Een wat hogere vergoeding hoeft dus niet
alleen al daarom tot gevolg te hebben dat loonbelasting (en sociale-
verzekeringspremies) moet worden ingehouden.

Deze versoepeling houdt daarmee ook op: in het algemeen geldt nl.
dat werkzaamheden voor de loonbelasting worden gelijkgesteld met
een dienstbetrekking, wanneer iemand doorgaans minstens twee da-
gen per week werkt en hij daarmee een bruto inkomen verdient van
minstens 2/5 van het minimumloon. Dit geldt ook voor vrijwilligers!

Blijven de werkzaamheden en de beloning onder de grenzen, dan
hoeft over de vergoeding van de vrijwilliger geen loonbelasting te wor-
den ingehouden. Voorwaarde is wel dat de instelling elk jaar aan de
belastingdienst opgeeft hoeveel er aan de vrijwilliger is uitbetaald.

Let op: als de vrijwilliger in aanmerking komt voor een aanslag in de
inkomstenbelasting, kan een vergoeding van meer dan f 20,-of f 1000,-
in zijn geheel tot het inkomen behoren, afhankelijk van de kosten die
er tegenover staan.

Eep vrijwilliger die alleen maar een vergoeding van zijn werkelijke
autokosten krijgt, heeft fiscaal geen 'bron', zodat van die
auto kostenvergoeding nooit iets belastbaar is. Dit geldt ook als de ver-
goeding hoger is dan de beroemde norm van 52 cent per kin.

Deze rubriek wordt verzorgd door: De Regt, Bloemendaal C?5 Wtegerinck,
Accountants en Belastingadviseurs, Ruurloseweg 21, 7257 IA Vorden.
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ORDEN

• 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.

l*CjLAS IN DE GLASBAK:
VOORTAAN IN DRIE

KLEUREN APART!

In de laatste week van februari ko-
men in het Gewest Midden IJssel
nieuwe glasbakken te staan, dus ook
in Vorden.
In deze glasbakken zitten drie ope-
ningen waar u het glas in kunt wer-
pen.
Eén voor wit glas, één voor groen
glas en één voor bruin en ander don-
kergekleurde soorten glas.

m

t
DRIE KLEUREN
GESCHEIDEN
GLASINZAMELING
BETER

Door het op kleur inzamelen van glas
kunnen de verwerkers van wit glas
weer wit glas maken, van groen weer
groen en van bruin weer bruin. Door
de grote vraag naar deze kleuren glas,
en met name naar wit glas, kan men
het ingezamelde glas weer makkelij-
ker verwerken en afzetten. Van het
glas uit de oude bakken, waar alle
kleuren glas bij elkaar in kwamen,
kon men uitsluitend bontgekleurd
glas maken.

AFVOEREN VAN HET
GLAS GEBEURT
VANZELFSPREKEND OOK
GESCHEIDEN

Het afvoeren van het glas gebeurt met
vrachtauto's die speciale containers
hebben die in drie vakken zijn ver-
deeld. Het glas blijft dus bij het af-
voeren keurig gescheiden, hoewel
één vrachtwagen alle soorten glas ge-
scheiden kan ophalen.

Op dit moment komt gemiddeld 60
procent van het glas in de glasbak. 40
procent komt dus in de grijze contai-
ner en daarmee op de stort. We kun-
nen dus de afvalberg nog verder ver-
kleinen door de resterende 40 procent
glas ook naar de glasbak te brengen.
U kunt een plekje vrijmaken voor het
bewaren van het glas, bijvoorbeeld in
een kratje, zodat u als u boodschap-
pen gaat doen het glas makkelijk mee
kunt nemen.

AFVAL VOORKOMEN

Het voorkomen van afval, ook van
glas, is belangrijk. Dit kan door te
kiezen voor statiegeldglas of voor na-
vulbare flessen of potten. Ook kunt u
voor glazen verpakking kiezen in
plaats van blik. Blik komt nog steeds
op de stort terecht.

SPELREGELS

Als u zich aan de volgende spelregels
houdt, verloopt de glasinzameling op
kleur goed.
- doe elke kleur in het goede vak.

Hierdoor voorkomt u dat de kleu-
ren in de bak door elkaar komen,
waardoor de verwerker de partij
glas afkeurt. Andere kleuren glas,
bijvoorbeeld blauw of zwart, kunt
u in het vak voor bruin glas wer-
pen. Van dit glas maakt men de
donkere soorten.

- Platglas past niet in de bak.

Als u platglas heeft, neem dan even
contact op met de gemeente. Laat dit
glas in geen geval achter bij de glas-
bak.
- Houdt de omgeving schoon.

Laat geen dozen of plastic achter bij
de glasbak en ruim zelf uw scherven
even op.

ERGUNNINGEN

In de week van 15 tot en met 19 fe-
bruari jongstleden hebben burge-
meester en wethouders vergunning
verleend aan:
burgemeester en wethouders van
Vorden, voor het kappen van een
beuk aan de Schuttestraat te Vorden;
de heer G.C. Vliem, Zelledijk 7 te
Vorden, voor het kappen van 3 in-
landse eiken aan de Peggenhofweg te
Vorden, onder oplegging van een her-
plantplicht voor 3 inlandse eiken;
het bestuur van het verzoringstehuis
De Wehme, Nieuwstad 32 te Vorden,
voor het kappen van l inlandse eik
aan de Nieuwstad 32 te Vorden, on-
der oplegging van een herplantplicht
voor l inlandse eik;
de heer J.P. Paap, Vierakkersestraat-
weg 23 te Vierakker, voor het kappen
van 7 berken aan de Vierakkerse-
straatweg, onder oplegging van een
herplantplicht voor 7 wilgen;
de Vereniging tot Behoud van Na-
tuurmonumenten in Nederland, voor
het verbouwen van een boerderij aan
de Riethuisweg 2 te Vorden;
mevrouw W.J.H. Akkerman-Hilde-
rink, Zuivelweg l te Vorden, voor
het verbouwen en uitbreiden van een
woning.
Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kan binnen dertig da-
gen na het verlenen van de vergun-
ning bij het college van burgemeester
en wetho^ers een bezwaarschrift
worden i^Hiend.

ROCHURE: INVULHULP VOOR HET ZELF
INVULLEN VAN UW BELASTINGFORMULIER

THANS VERKRIJGBAAR IN HET GEMEENTEHUIS

De brochure: invulhulp voor het zelf invullen van uw belastingformulier, is
thans verkrijgbaar in het gemeentehuis. De brochure geeft duidelijk aan hoe u
het belastingformulier moet invullen, zodat u aan de hand van deze toelichting
en deze brochure op betrekkelijk eenvoudige wijze zelf uw belastingaangifte-
formulier kunt invullen.

OUDER WORDEN EN VEILIGHEID BIJ
GEZONDHEIDSWIJZER

Ouder worden en de veiligheid in en om het huis is de komende maanden het
thema-onderwerp van de Gezondheidswijzer.

De Gezondheidswijzer is het informatiecentrum van de gewestelijke gezond-
heidsdienst (GGD) voor gratis informatie over gezondheid. Hier kan men kos-
teloos folders en adressen over allerlei uiteenlopende gezondheidsonderwer-
pen krijgen.

Momenteel is er in de Gezondheidswijzer een kleine tentoonstelling over het
onderwerp 'veiligheid voor ouderen'. Zo is er aandacht voor het veilig inrich-
ten van het huis. Er zijn wat hulpmiddelen te zien zoals een douchestoel, anti-
slipmatjes, steunbeugels en een looprekje. Daarnaast wordt er ook aandacht
besteed aan veiligheid op straat en in het verkeer. Voor de bezoeker liggen er
vele gratis folders. Folders over wat u zelf kunt doen om thuis ongelukken te
voorkomen. Folders over handige hulpmiddelen, over personenalarmering,
verkeerstips voor 55 plussers, folders over het voorkomen van brand en van
diefstal enz. Aan de leestafel kunt u op uw gemak de informatie doorlezen en
eventueel meenemen.

Steeds meer ouderen vinden het belangrijk om zelfstandig te blijven wonen.
Helaas vinden er in en om het huis veel ongelukken plaats zoals bijvoorbeeld
valpartijen. Veel van deze ongelukken hadden voorkomen kunnen worden door
goede voorlichting en vaak simpele maatregelen. In het kader van het Europees
Jaar voor ouderen besteedt de gezondheidswijzer dan ook extra aandacht aan
het thema 'ouder worden en veiligheid'. Het thema loopt tot en met 25 april.

Informatie over ouder worden en veiligheid is ook schriftelijk of telefonisch
aan te vragen. De Gezondheidswijzer stuurt dan een (gratis) informatiepakket-
je toe.

Natuurlijk kan men ook voor informatie over allerlei andere gezondheidson-
derwerpen bij de Gezondheidswijzer terecht.

De Gezondheidswijzer bevindt zich in de hal van de GGD Midden-IJssel op de'
hoek van de Hoge Hondstraat: Schurenstraat 8a, 7413 RA Deventer, tel.
05700-25084 A

W E T J E S E N W E E T J E S U I T D E R E G I O

HELER GEPAKT

Vijfduizend piek, schatjt; anders vertel ik het aan je vrouw! (Han Romer en Elle van Rijn in
"Contact-advertentie ).

CHANTAGE BIJ CONTACTADVERTENTIES

Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn
bij het reageren op een contact-
advertentie. Da t bleek maar weer eens
toen onlangs een gehuwde inwoner
van onze gemeente plotseling werd
gechanteerd door de jonge vrouw met
wie hij na het reageren op een adver-
tentie in de krant een relatie was aan-
gegaan. De vrouw dreigde hun a f faire
aan de echtgenote van de man door te
geven als hij niet zou ingaan op haar
financiële eisen.

Terughoudendheid
Wanneer u reageert op een contact-
advertentie is het verstandig een ze-
kere terughoudendheid te betonen.
Soms wordt er gevraagd geld mee te

sturen, ga daar nooit op in! Wees ook
voorzichtig met het. verschaffen van
persoonlijke informatie. Door te rea-
geren stelt u zich in feite al kwetsbaar
op en dat kan in sommige gevallen
nare gevolgen hebben.
Wanneer u nare ervaringen hebt met
contactadvertenties schroom dan niet
de krant in te lichten waar de desbe-
treffende advertentie in heeft gestaan.
Advertentieafdelingen kunnen ad-
verteerders zonder opgaaf van rede-
nen weigeren en zijn er bijzonder op

. gebrand om mensen die misbruik
maken van hun pagina's te weren.
Dat kan n a t u u r l i j k alleen indien
klachten over desbetreffende perso-
nen of organisaties hen ook bereiken.

T E L E V I S I E
Maandag l maart a .s. is op Nederland l, om 19.30 uur, in het NCRV
programma 'Help' een gedramatiseerd beeld verslag te zien over de
helittgkwestie, getiteld 'Buurman Bob'. Behalve op de emotionele
schade die door inbraak en heling wordt veroorzaakt, wordt óók
ingegaan op de manier waarop mensen door hun eigendommen te
registreren de kans kunnen verhogen dat zij hun gestolen voorwerpen
ooit terug krijgen.
Hoe het op waarheid berustende verhaal over de chantage aflpoptis te
zien in het verhaal getiteld 'De contactadvertentie'.

Door toedoen van de heer F.K. is één
van de grootste helers uit de regio
door de politie ontmaskerd. De heer
K. kon onlangs 'zeer voordelig' een
'zo goed als nieuwe' videorecorder
kopen van deze heler, tevens zijn
buurman. In deze recorder zat echter
een band met opnamen van een klein
meisje. Omdat hij voelde dat hier iets
mis moest zijn is hij naar de politie
gestapt om de recorder met band te-
rug te geven. Hierdoor kreeg de poli-
tie voldoende aanknopingspunten om
de heler in te rekenen. De politie kon
namelijk nu aantonen dat de recorder
gestolen was na een inbraak bij een
gezin, waarvan de dochter onlangs
was overleden.

Aantrekkelijke koopjes
Gloednieuwe Nikes voor de helft van
de prijs. Een fiets voor een paar tien-
tjes. Een leren jack voor 100 gulden.
Als je ingaat op dit soort 'aanbiedin-
gen' is de kans groot dat je jezelf
schuldig maakt aan heling. Heling is
geen overtreding maar een misdrijf
en dus strafbaar. Daders riskeren een
gevangenisstraf of een forse geld-
boete. Maar wat nog erger is: door in
te gaan op dit soort 'aanbiedingen'
houden we in feite diefstallen en in-
braken in stand. U koopt namelijk
gestolen spullen. Met andere woor-
den: zonder helers geen stelers.

Adviezen:
Als je merkt dat er ergens ver-
dachte goederen worden aange-
boden, meld dat dan aan de poli-
tie.

* Waarschuw de schoolleiding als
uw kinderen thuiskomen met
verha len over d ure sportschoenen
die op school ver onder de nor-
male prijs worden aangeboden.

* Beveilig uw spullen tegen diefstal
en laat uw kostbaarheden regis-
treren zodat ze na diefstal kun-
nen worden getraceerd.

* Haal bij de politie de folders over
heling en inbraakpreventie. Ook
verzekeringsmaatschappijen ge-
ven voorlichting over hoe u uw
eigendommen het beste kunt be-
veiligen.

NGEKOMEN BOUW-
AANVRAGEN

In de week van 15 tot en met 19 fe-
bruari jongstleden zijn de volgende
bouwaanvragen ingekomen:

— mevrouw M.J.A. van Nispen tot
Sevenaer-Ruys de Beerenbrouck,
Vierakkersestraatweg 34 te Vier-
akker, voor het veranderen van
een woning en bedrijfsruimte;

- Dierenartsenpraktijk Vorden, het
Jebbink 3 te Vorden, voor het ver-
anderen van een dierenartsenprak-
tijk met behandelruimte op het
perceel Het Hoge 9 te Vorden.

— de heer J. van Ark, Wildenborch-
seweg 19 te Vorden, voor het
oprichten van een sanitaire voor-
ziening op het perceel Wilden-
borchseweg 19 te Vorden.

Amnesty
International
Maandag l maart organiseert Amnes-
ty International weer eenschrijfavond
in het Dorpscentrum. Er bestaat gele-
genheid om te schrijven voor mensen
die gevangen zitten om hun politieke
overtuiging of hun geloof, huidskleur
of sexe. Degenen die thuis hun brie-
ven willen schrijven kunnen kontakt
opnemen met Ank Wallenburg
(05752-2337) voor .Vorden of met Le-
nie Lamers (05754-1341) voor Wich-
mond.

KPO
Afgelopen dinsdag kwam de KPO
weer bijeen. Na de opening gaf de
voorzitster het woord aan mevr. W.
Haarman uit Wilp, provinciaal Voor-
zitster van Regio 'de Graafschap' van
de KPO. Zij gaf een duidelijke uitleg
over het functioneren van de KPO als
onderdeel van de KPN en de nood-
zaak van een contributieverhoging
om de KPO in stand te houden.
Na de pauze was het woord aan dhr.
Wullink uit Voorst. Aan de hand van
duidelijke dia's kregen we een goed
beeld van het ontstaan en behandelen
van spataderen. De vele vragen wer-
den op deskundige wijze beantwoord
door dhr. Wullink. Al met al een leer-
zame avond!
De volgende bijeenkomst is op 16
maart.

Vrouwenclub
Medler
Maandag 22 februari was Anja Lie-
vestro van Kapsalon 'Swift' uit Ruur-
lo uitgenodigd. De dames konden
zien hoe de modellen geknipt, ge-
föhnt en opgemaakt werden. De
voorzitster bedankte mej. Lievestro
hartelijk en bood haar een attentie
aan.

Paaseieren
schilderen met de
jeugd
Op woensdagmiddag 7 april kunnen
jongens en meisjes onder leiding van
kunstschilderes Helene de Klerk-
Temmink eieren leren beschilderen.
Ze kunnen op allerlei manieren de
eieren leren beschilderen. Verf en eie-
ren zijn aanwezig, evenals aanvul-
lend materiaal om bijvoorbeeld even-
tuele sjabloontjes te maken.

Als men graag mee wil doen, dan
moet men zich opgeven bij het
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6,
Vorden. Hebben volwassenen hier
ook zin in: kom dan langs om het te-
melden, dan kunnen we ook wat voor
U organiseren, mits het aanbod groot
genoeg is.

dagboekl
^—' ( )vci wat t'i in de

Vordense bibliotheek te beleven is

Jeugd is welkom

Er staan in de bibliotheek ruim 8.000
kinderboeken. De leesboeken zijn al-
lemaal duidelijk voorzien van een let-
ter die aangeeft voor welke leeftijd
het boek bestemd is. Behalve echte
leesboeken zijn er ook jeugdboeken
met een informatieve inhoud. Daarin
worden allerlei vaak ingewikkelde
zaken uitgelegd, bijvoorbeeld over de
geschiedenis, over onderwerpen uit
de natuur of een hobby. Die boeken
hebben bij het nummer de letter J. Per
jaar worden er rond 700 nieuwe
jeugdboeken aangeschaft en worden
oudere exemplaren opgeruimd. De
collectie blijft dus steeds nieuw en bij
de tijd.

Waarom is die collectie jeugdboeken
zo belangrijk? Het antwoord op die
vraag is niet moeilijk, want lezen is
voor de meeste kinderen een erg be-
langrijke bezigheid. Veel lezen be-
zorgt je een grotere leesvaardigheid
wat je later goed van pas kan komen.
Je krijgt door veel te lezen een betere
kijk op jezelf en anderen, want wie
zich verdiept in het leven van andere
mensen en volken verruimt de blik.
En het is ook een manier om meer van
je leven te genieten, want al leuend ga
je op reis, leer je andere mensen ken-
nen, en beleef je heel intens allerlei
avonturen. Kortom: het lezen van een
leuk, mooi of spannend boek maakt
dat je de wereld om je heen even ver-
geet en dat heeft ook een kind nodig.

Om al die redenen is er een landelijke
regeling dat, als het even kan, voor
het uitlenen van boeken aan de jeugd
geen geld wordt gevraagd. Daarom
bestaat er ook in Vorden de goede re-
gel dat de jeugd tot en met 17 jaar
gratis lid kan zijn van de Openbare
Bibliotheek. Wie is ingeschreven als
lid mag per keer vier leesboeken le-
nen (waaronder twee stripboeken) en
vier informatieve boeken, als er ten-
minste geen boeken meer thuis zijn.

Het is duidelijk: ook kinderen zijn
hartelijk welkom in de bibliotheek
aan de Dorpsstraat. En het is verheu-
gend dat in Vorden ruim duizend kin-
deren persoonlijk lid zijn van de bi-
bliotheek. Zodat de toeloop het hele
jaar door groot is. Het is bekend dat
de beeldbuis veel aandacht krijgt van
de jeugd en dat is een ontwikkeling
waar pedagogen niet erg blij mee
zijn. Ouders die hun kinderen stimu-
leren om boeken te lezen en daarvoor
regelmatig naar de bibliotheek te
gaan, zorgen zo voor een stukje vor-
ming dat voor die jonge mensen van
groot belang is.

Boe ka nier



Licht overdag. Veiliger overdag.
De campagne motorvoertuigverlichting

overdag (MVO) is op 6 november j.l. ge-

start in Nederland onder het motto 'Licht

overdag. Veiliger overdag.'

MVO betekent dat u overdag de dimlichten

van uw auto laat branden. Altijd. Dus als het

bewolkt is, maar óók op klaarlichte dag.

Rijden met dimlicht zorgt ervoor dat wegge-

bruikers elkaar beter zien. Dat is belangrijk.

Want hoe beter we elkaar zien, hoe eerder we

kunnen reageren in gevaarlijke situaties. Dat

leidt tot een veiliger verkeer.

Auto's met MVO ziet u beter

Dankzij MVO ziet u andere auto's beter en

eerder. Dat kunt u nu al in het verkeer zien.

Auto's die met dimlicht rijden, vallen beter

op.

Hoe komt het dat MVO de verkeersveiligheid

verbetert? Buitenlandse onderzoeken uit onder

andere Duitsland en Australië tonen aan dat

waarnemingsfouten overdag bij 50 procent tot

80 procent van de ongevallen (mede) een rol

spelen. Dit geldt zowel voor ongelukken bin-

nen als buiten de bebouwde kom. Elk middel

dat het aantal waarnemingsfouten vermindert,

bevordert dus de verkeersveiligheid.

De effecten van MVO in Nederland worden

positief ingeschat

Welke effecten kunnen we in

Nederland verwachten op ba-

sis van de kennis die we nu

over MVO bezitten?

a. Indien alle auto's MVO

voeren leidt dit door de ver-

beterde zichtbaarheid in

Nederland tot een afname

van het aantal letselongeval-

len met gemiddeld 5%. Voor

1991 zou dit bijvoorbeeld

2.350 letselslachtoffers heb-

ben betekend.

b. MVO heeft ook een posi-

tieve invloed op minder voor de hand liggen-

de situaties, zoals bij een laagstaande zon of

op een zonnige dag met een nat wegdek.

Tevens levert MVO een bijdrage aan het voor-

komen van botsingen tussen auto's met voet-

gangers en fietsers.

c. Het voeren van dimlicht overdag kost l a 2

Licht overdag.
Veiliger overdag.

procent extra brandstof. Toch levert MVO uit-

eindelijk geld op. Indien we de kosten die

MVO met zich brengt (brandstof, lampen), af-

trekken van de kosten die we besparen door

een grotere verkeersveilig-

heid blijft er een positief sal-

do over van 150 miljoen gul-

den!

Voorlichting door Veilig

Verkeer Nederland

Al met al maken deze ver-

wachtingen duidelijk, dat

MVO ook in Nederland een

zeer belangrijke bijdrage kan

leveren aan de verkeersvei-

ligheid.

Veilig Verkeer Nederland zal

in de komende maanden een

voorlichtingscampagne voeren om weggebrui-

kers te informeren over MVO. Behalve een te-

levisiespot zijn er ook twee radiospots ge-

maakt, een informatiefolder, borden voor

langs de autosnelwegen, affiches voor bus-

hokjes en een brochure met uitgebreide

achtergrondinformatie.

Banken versturen minder rekeningafschriften

Nederlanders leren
betaalgemak kennen
Banken sturen sinds het begin van dit jaar minder rekening-
afschriften naar hun klanten. Dit gebeurt nog maar één keer
in de twee weken. Rekeninghouders die meer afschriften wil-
len ontvangen moeten daarvoor betalen. Hier staat tegenover
dat 24 uur per dag informatie over de eigen rekening kan
worden opgevraagd.
Zo kan dat bijvoorbeeld bij de Rabo-
bank op drie manieren: 1. Gratis via
de geldautomaat, elke geldautomaat
van de Rabobank biedt de mogelijk-
heid om het saldo van de eigen reke-
ning op te vragen. 2. Via de Rabo-
foon, als een klant van de bank wil
weten hoeveel geld er op de rekening
staat, dan kan daarvoor dag en nacht
een speciaal telefoonnummer worden
gedraaid. Dat kost ongeveer 40 cent
per minuut. 3. Via Rabo Telebankie-
ren, via de personal computer kan op
elk gewenst moment saldo-informa-
tie worden opgevraagd. Ook kunnen
betalingen worden verricht.

Extra kosten

De banken willen de kosten van het
betalingsverkeer terugdringen. Het
gebruik van 'goedkope' betaalvor-
men wordt beloond met extra service,
betaalgemak en minimale kosten. Het
gebruik van 'dure' middelen wordt
afgeremd door bijvoorbeeld beperkt
kosten in rekening te brengen.
'Dure' betaalvormen zijn: geld opne-
men aan de balie; uitschrijven van

cheques; overmaken van geld via ac-
ceptgiro's en overschrijvingsformu-
lieren.
'Goedkope' betaalvormen zijn: geld
opnemen via de geldautomaat; beta-
len via de betaalautomaat (dit jaar
verschijnen in een groot aantal win-
kels betaalautomaten op de toon-
bank); automatisch geld overmaken
(door gebruik te maken van machti-
ging of periodieke overboeking).
Uit onderzoek blijkt dat rekeninghou-
ders massaal gehoor geven aan de
oproep van de banken om bewuster te
betalen. Zo laten steeds meer mensen
de betaling van huur, hypotheek, tele-
foon, ziekenfonds, gas/water/licht,
abonnementen en contributies auto-
matisch van hun rekening afschrij-
ven. Daarvoor zijn machtigingskaar-
ten beschikbaar. Deze kaarten liggen
bij elke bank klaar om mee te nemen.
De nieuwe middelen zijn niet alleen
goedkoper, ze zijn ook gemakkelijk.
En dat betaalgemak is zelf te regelen.
Heeft u vragen over geld- en betaal-
automaten, PIN-codes, machtigings-
kaarten of telefonische saldo-infor-
matie via de Rabofoon? Loop eens bij
een bank binnen.

matig het spel van warm en koud
speelt.

Omdat u in de sauna helemaal bloot
bent, kunt u vrijuit transpireren en
kan de hele huid profiteren.
Natuurlijk kan de ene mens beter en
sneller transpireren dan de ander.
Maar ook hier geldt: oefening baart
kunst. Ho^^ker men een saunabad
neemt hoe meer de zweetklieren ge-
prikkeld worden.

Even terzijde: het zal u opvallen dat u
in een saunakabine wel ziet dat ieder-
een transr^^rt, maar ruiken doet u
het niet! DaTkomt omdat aan de hy-
giëne grote aandacht wordt besteed.
Niet voor niets moet iedereen in de

saunakabine op een badlaken gaan
zitten, want dan kan het transpiratie-
vocht niet in de banken trekken.
(Spreuk: 'Hygiëne is goud, geen
zweet op hout!')
Tenslotte begrijpt u nu ook waarom
het absoluut verkeerd is om een be-
zoek aan de sauna af te sluiten met
een warme douche en daar driftig aan
de slag te gaan met zeep en^wipoo?
Schoner dan uw huid al is kan hij niet
meer worden. Het enige wat u ermee
bereikt is dat de poriën die tijdens het
saunabad zo fijn zijn geactiveerd,
weer potdicht gaan zitten.

Voor nadere informatie kanmen zich
wenden tot Sauna Ter Beek, Beatrix-
laan 20, tel. 05752-1807.

Ook bij Thuis Best verzelfstandiging

Huursombenadering
De overstap van een centraal geleid huurprijsbeleid naar een
situatie waarin bv. WBV Thuis Best, als uitwerking van de
verzelfstandiging, naar eigen inzicht kan handelen, is de
huursombenadering. Dit betekent, dat met ingang van l juli
1993 de te realiseren huurverhoging in zijn totaliteit niet meer
van toepassing is op iedere individuele woongelegenheid,
maar op alle woongelegenheden gezamenlijk.
Daarbij dient die totale huurverho-
ging te liggen tussen de door de Mi-

nister van Volkshuisvesting vastge-
stelde percentages. Voor 1993 bete-

kent dit minimaal 4,75 en maximaal
6%. Dit zou in een individueel geval
kunnen leiden tot een sterkere huur-
stijging, maar ook tot huurdaling of
huurbevriezing.
De hoogte van de huur hangt nauw
samen met de kwaliteit van de wo-
ning, waarbij echter ook aspecten van
de marktwaarde kunnen worden
meegenomen. Het huurbeleid dat
Thuis Best voert heeft directe gevol-
gen. Niet alleen voor de wijze waarop
de doelgroepen van beleid passend en
bij voorrang gehuisvest kunnen wor-
den, maar ook voor de financiële po-
sitie van de corporatie. Het gaat er om
de sociale en financiële doelstel-
lingen op een verantwoorde manier af
te wegen.
Daarbij zal een analyse van de positie

van het woningbezit op de woning-
markt nader inzicht moeten geven in
de mogelijkheden hoe de noodzake-
lijke huurstijging kan worden ver-
deeld over de verschillende complex-
en, respectievelijjk individuele wo-
ning, aldus woningbouwvereniging
Thuis Best.

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Adressen van de politie
Bureau van politie, basiseenheid IJsselstreek-oost
Prins Bernhardweg 25, 7241 DH Lochem, telefoon 05730-54931
Postbus 46, 7240 AA Lochem, telefax 05730-57829

Bureau van politie te Vorden
Raadhuisstraat 5, 7251 AA Vorden, telefoon 05752-1230

Het alarmnummer: 06-11

Het politietelefoonnummer van Vorden is en blijft 1230. Dit nummer
is dag en nacht bereikbaar. Indien op het politiebureau te Vorden nie-
mand aanwezig is, wordt u automatisch doorgeschakeld naar de cen-
trale meldkamer van de regio Gelderland noord-oost, gevestigd te
Apeldoorn. Voor niet al te belangrijke zaken wordt verzocht te wach-
ten tot de bureau-openstellingstijden.

Nu wordt een waterbed nog
aantrekkelijker
Akva waterbedden uit Denemarken presenteert het eerste
energie besparende waterbed ter wereld dat slechts de helft
van het energiegebruik van een traditioneel waterbed heeft.

Het is gezond in een waterbed te sla-
pen. Daarover zijn artsen en andere
experts het reeds lang eens.
Met het nieuwe Akva Soft waterbed
heeft ook de firma Akva het eerste
energiebesparende waterbed met cer-
tificaat ter wereld gepresenteerd. Het
Akva Soft waterbed verbruikt minder
dan de helft energie dan de traditione-
le waterbedden.
Het wordt zwart op wit bewezen door
twee onafhankelijke onderzoeken uit-
gevoerd door het Deense Technolo-
gisch Instituut en het electro onder-
zoeksinstituut van de Technische Ho-
geschool Denemarken. Hier heeft
men een omvangrijk testprogramma
voor dit nieuwe energiebesparende
waterbed uitgevoerd. Uit deze onder-
zoeken blijkt dat de Akva Soft ca.
60% minder energie gebruikt dan de
traditionele waterbedden. De wat ho-
gere aanschafprijs wordt in slechts
enkele jaren terugverdiend aldus Lars
Brunso van Akva waterbedden en
van de grootste waterbedproducten in
Europa, met reeds meer dan 12 jaar
ervaring.

Effectieve isolatie

Dat het nieuwe Akva Soft waterbed

zo energiebesparend is ligt voorna-
melijk aan de effectieve isolatie.

Een traditioneel waterbed heeft een
vaste omranding die veel warmte op-
neemt. Daarentegen is het Akva Soft
waterbed met zachte zelfdragende
isolerende koudschuim randen opge-
bouwd. Deze konische randen waar-
borgen een hoge stabiliteit en zeer
goed comfort.

Speciaal certificaat

Het Akva Soft waterbed is van een
speciaal certificaat voorzien dat aan-
geeft dat het het eerste energiebespa-
rende waterbed ter wereld is.
Maar dat is nog niet het enige voor-
deel van het Akva Soft waterbed.
Door zijn opbouw is het zeer geschikt
voor mensen die problemen hebben
met het in- en uitstappen van een wa-
terbed.
Daarna is het mogelijk de Akva Soft
in ieder bestaand ledikant te plaatsen.
De Akva Soft is een hoogstandje in
de waterbeddenontwikkeling.

Dit waterbed is verkrijgbaar bij 'De
Spannevogel', meubel- en tapijten-
huis, Hengelo Gld.

Hygiëne is goud,
geen zweet op het hout
Dit is een bijna lijfspreuk van de N S V-exploitant. Hij/zij zal er
dan ook voor waken dat men zich aan de afspraken houdt.
Hiermee beschermen we anderen en dus ook ons zelf. Ditmaal
heeft men gekozen (met de NSV Ned. Sauna Vereniging) te
informeren over de huid en haar reactie tijdens een rondje
sauna.

Sauna en uw huid

Een mooie, gave en jong blijvende
huid is voor veel mensen helaas meer
een vrome wens dan een realiteit. En
er wordt wat geld besteed aan smeer-
seltjes, crèmes en cleaners om dit
ideaal te bereiken of op zijn minst te
benaderen. Zonder overdrijven mo-
gen we stellen dat de sauna de groot-
ste vriend is van uw huid.
In de sauna wordt uw huid beter dan
waar ook gereinigd en verjongd. Daar
kan geen cleaner tegenop. Dat komt
omdat bij zo'n hoge temperatuur uw
bloedvaten en uw poriën zich maxi-
maal verwijden. Bij het afkoelen ge-

beurt het tegenovergestelde: ze trek-
ken zich zo dicht mogelijk samen.
Die doorbloeding zorgt ervoor dat uw
huid van binnenuit gereinigd wordt
en bij het transpireren door de hitte
worden de verhoornde huidcellen
week. En onder de douche verdwij-
nen ze...
Zowel de saunacabine (waar de tem-
peratuur hoog is en de luchtvochtig-
heid laag) als het stoornbad (waar de
luchtvochtigheid heel hoog is en de
temperatuur lager) hebben een heil-
zame werking op de huid.
Al na een eerste saunabezoek is het
aan uw huid te zien, maar het effect is
natuurlijk optimaal wanneer u regel-

Waarom
zo'n haast?

Stap eerst eens rustig
bij ons binnen.

Wij tonen u graag de nieuwste
huwelijkskollektie.

Uitgebreider dan ooit. En... wij helpen u graag met de tekst.

AGENTSCHAP WARNSVELD:

DA-DROGISTERIJ
PARFUMERIE - ZONNEBANK

DREIUMME 45 - WARNSVELD
TELEFOON 23269

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

AGENTSCHAP HENGELO (G):

' i iiütenj Parfumerie - Schoonheidssalon

marlanne
Felix Takkenkamp

Ruurloseweg 5 Hengelo (GW.) - tel. 2062

AGENTSCHAP RUURLO: AGENTSCHAP STEENDEREN:

BOEKHANDEL

HOYTINK
BORCULOSEWEG 17 - RUURLO

TELEFOON 1263

FILIAAL ZUTPHEIM:

WEVO-DRUK
NIEUWSTAD 29 - 7201 N K ZUTPHEIM - TEL. 05750 - 12306

Mevr. VAN VELDHUIZEN-
ONSTENK

BEGONIASTRAAT 3 - 7211 AL STEENDEREN
TELEFOON 2398



Stel kijkcomfort niet langer uit..
•tig « B /a\ «"» »sneem Va n lux van Essilor.

V roeg of laat krijgt iedereen boven de veertig te maken met
problemen bij het lezen. Uw armen worden te kort om dicht-

bij nog scherp te kunnen zien; u heeft een "leesbril"
nodig. Het op- en afzetten van zo'n leesbril
of het steeds wisselen van leesbril en verte-
bril is lastig en onpraktisch. Varilux brille-

glazen van Essilor zijn dan voor u de beste
oplossing. Daarmee heeft u met één bril een

goed en comfortabel zicht van dichtbij tot
verafzonder hinderlijke overgangen.

ij informeren u graag over de échte
Varilux glazen, die van de uitvinder Essilor.Wx

eSSILOR Uw VARILUX SPLLIALISI

en reinig zelf uw vloerbedekking
of bankstel in een oogwenk!
Mister S team is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Visitekaartjes

Drukkerij
WEEVERS

i is 22 7250AAVorcle
T<.'k;foon 05752 1010

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

1 bos Trosanjers en 1 bos Rozen
8,95

2 bos
NARCISSEN

4,95

2,00

brandwagf
' twello

Grote dubbele
KANVASTAS

39,75
Bibid SNELBINDER
vanaf_ /,OU

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

KERKSTRAAT 6 - GROENLO - TEL: 05440 - 61308

Voor al uw

elektra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galléestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

DECEMBER
RE
VOOR BUS INFORMATIE BEL:05440 - 64145

TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

Volop keus in:
REGENPAKKEN
REGENJASSEN
PONCHO'S

OOK IN
KIN DER M ATEN

T-= BLEUMINK
/) TWEEWIELERS

VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE
Dorpsstraat 12 7251 BB Vorden Tel. 05752-1393

06 juwelier
siemerjnk
•oo opticien

Zutphenseweg 5

VORDEN

Telefoon 1505

WILINK
SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL. 05752-1656 LOODGIETERSWERK

WEEKENDAANBIEDING

Echte Achterhoeksche
BOLUSSEN

'n traktatie, die nooit verveeld

DIT WEEKEND:

O voor 4,^3

* * * * * * * * * *
'N OOSTERSE LEKKERNIJ:

Sateh-Broodje
de hele dag vers uit de oven

DIT WEEKEND: è 1 ,65

P. S. Neem ook Uw voordeel met onze
dagaanbiedingen.

Voor gezonde en verse brood- en gebakspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

slagerij Rietman & Zn.
(Jac Hermans) EXTRA RECLAME

Vorden
Nieuwstad 5 - tel. 3381

DONDERDAG 25 - VRIJDAG 26
ZATERDAG 27 FEBRUARI

Duitse Biefstuk
100 gram

Borstlappen
1 kilo

Bieflappen
500 gram

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ:

GegriHde Rib met been

100 gram

Rookworst
100 gram

Gebraden |
Boerengehaj
100 gram

1.99

12.99

7.99

1.39

1.19

1.39

MAANDAG 1 MAART

Speklappen met zwoerd

1 kilo

Speklappen zonder zwoerd

1 kilo ..

DINSDAG 2 MAART

Varkenslappen
1 kilo ..

Ribbetjes
1 kilo ..

6.98

7.98
•H
7.98

4.48
WOENSDAG 3 MAART

Gehakt H.o.H.
1 kilo

Gekruid Gehakt
500 gram

7.98

4.98
DOE OOK MEE MET ONZE MOEDERDAG-AKTIE!

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VORDEN

REULING
SLAGMAN

TELEFOON 05752-3618/1511 BGG 08347-81366
Deze advertentie is aangeboden door Drukkerij Weeveis BV, Vurden.
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Een goede slaap is de basis van een gezond leven.
AkvaSoft® kombineert het komfort van de verenmatras

met het ongeëvenaarde en gezonde waterbed.
Daarom slaap je best in een AkvaSoft*.

's Werelds enig, energiebesparend waterbed, met certificaat.

Veiligheid sdock

Sulï sidr Verwarmingsplaat Sokkel en
met tliermostaat gcwichlsvcrdelcrs

Skai-boorden

Zachte, komfortabele luxe

Geen harde boorden

Gemakkelijk in en uit bed

Handig op te dekken

Probleemloos te reinigen - geen onderhoud

Lage energiekost - tot 50% besparing

100% benutten van de volledige kdbrccdte

Leverbaar in 14 verschillende maten
+ speciale uitvoeringen

Grote keuze in smaakvolle bedspreien
en prachtig bedlinnen

Past in elk interieur

Verkrijgbaar met standaard matrassentijk
of "Stretch-Top"

Keuze uit meerdere stabilisaties
of met Duo-systeem

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gid. Tel. 05753-1484

SPOED-
CURSUSSEN
2 zaterdagen

27/3 + 3/4 Novell Beg. Gebr. + fieh.
13 + 20/3 Tekstverw. WP 5./ Beg.
13 + 20/3 Tekstverw. WP 5./ Gev.
27/3 + 3/4 A/g. Comf). curs. Beg.
13 + 20/3 A/g. Comp. curs. Gev.
27/3 + 3/4 Computerboekhouden

Instituut
WALLERBOS

Evert Heusinkveldstr. 2
7131 ZG LICHTENVOORDE

Inlichtingen:
05443-75140

ROLLUIKEN uit
Ruurlo

van
HOLTSLAG
SPECIALE AANBIEDINGEN...

Daar komt niets
doorheen!

Voor informatie:
05735-2000*

Problemen met
belastingaangiftes

Voorkom
teleurstellingen.

Laat uw administratie en belastingaangifte
verzorgen door een deskundige!

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

de agrarische sector en particulieren.

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

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

op woensdag 3,10,17 en 24 maart van 17.30-19.30 uur.
Gaarne op telefonische afspraak.

Administratie- en Belastingadvieskantoor

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

7256 BG Keijenborg, tel. 05753-3274

Lid: Ned. College voor Belastingadviseurs

DE REGT, BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants & belastingadviseurs

Als de fiscus u teveel wordt
Voor het verzorgen van uw

BELASTINGAANGIFTE
1992

nodigen wij u ook dit jaar weer uit
op één van de volgende avonden:

Woensdagavond 3 maart
Woensdagavond l O maart
Woensdagavond 17 maart
Maandagavond 22 maart

van half? tot half 9.

Ruurloseweg21,7251 LA Vorden Telefoon:05752-1485 Telefax:05752-1689

Bus bestellen?

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

58 en 63 personen

16 maart
USGALA Heerenveen

ENKELE KAARTEN OVER

We gaan ook weer naar de
Westfriese Flora.

Ook nog kaarten voor de
VIJFUUR SHOW.

HAVI Reizen

J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Tel. 05758-1334

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

ftUNNCft
HANDPALLETTRUCKS
Tegen inlevering van
deze advertentie
van f 895,-voor

f 775 -
excl.

Rijksstraatweg 93-7231 AD WARNSVELD
Telefoon (05750) 22231

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CARROSSERIEBEDRUF

mmmf**i?*:
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KEN IE DIE ZAAI

Tonny Jurriëris
QUATTRO BAND

M/V/VRT"
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

MONTE VIDEO & LOST FERROS
IEDERE ZATERDAG

DISCOVERVOER
VOOR MEER INFO TEL.: 08343 1232

'k
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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
• Baakseweg 11 WICHMOND 05754 • 1755 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 -18383

• Haaksbergseweg 21 EIBERGEN 05454 - 76026

DAMES MEREN
strceptrui

>Kleure«: Marfoe-wit, Kobalt-wit, Rood-wtt

normale prys

DEZE WEEK
alleen bij FOCUS

Winstpakker Deniw
Western Jack voorjaar '43
alleen bij Focus

ocus

<***£»*

OCUS
A S H l O N r

ULFT, DINXPERLO. AALTEN. MNTERSWVfc,
LICHTENVOORPE, RUURIO. eigEK6EN,LOCHBA.



CONTACT DERDE BLAD
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 25 februari 1993
54e jaargang nr. 48

Eetcafé 't Zwaantje heropend Raad Vor den:

Zaterdagmiddag heropenden Mare en Hilda de Groot onder grote belangstelling aan de
Hengeloseweg hun eetcafé 't Zwaantje. Het interieur heeft een ware metamorfose ondergaan
en doet zeer eigentijds en gezellig-warm aan.

In het eetcafé kan men nu o.a. terecht
voor plate-service en logies met ont-
bijt. Ook heeft men de beschikking
over een zaal en een groot terras.

Nieuw voor Vorden is een snooker-
tafel, terwijl het gewone biljart ook
niet ontbreekt.
Al met al een reden temeer eetcafé 't

Zwaantje eens aan te doen, de familie
De Groot zal uw bezoek zeker op
prijs stellen.

Verslag van een reis naar
Roemenië
Op 5 februari jl. zijn Menno Hof, Henk Hullen en Arend Jan
Menkveld namens de Werkgroep Partnergemeenten Oost-
Europa voor 7 dagen naar Roemenië vertrokken, en wel naar
de partnergemeente Sighetu in Noord-Roemenië. Het doel
van deze reis was om het contact met de Reformatische Ge-
meente verder op te bouwen.

zen, is men als werkgroep bezig om
gelden in te zamelen voor de drin-
gend noodzakelijke verharding van
het plein^J|de school waar het meu-
bilair wé^^fgeleverd. Dit plein ver-
andert bij regen in een grote modder-
poel, en het is dan ook niet verwon-
derlijk dat de schoolleiding hier voor-
rang aar^eft boven een minstens zo
belangri^fcrenovatie van bijv. de toi-
letten, d^^ielaas maar enkele uren
per dag gespoeld kunnen worden.

Echter: het benodigde bedrag voor de
verharding ( ca. f 10.000,-) ontbreekt
volledig. Sinds de start van deze aktie
zijn al een aantal giften binnengeko-
men vanuit het Vordense bedrijfsle-
ven (en van particulieren uit Vorden
en daarbuiten), maar men is er nog
niet! Daarom vraagt men te helpen
het benodigde bedrag bijeen te bren-
gen. Men kan een bijdrage storten of
overmaken op bankrekening
3664.34.977 (Rabo Vorden) t.n.v. de
Werkgroep Partnergemeenten Oost-
Europa.

Overigens: het plan om een gedeelte
van het schoolplein in te richten voor
diverse balsporten heeft inmiddels
ook vastere vormen aangenomen.

Eén dezer dagen kreeg men van
school 't Beeckland op Het Hoge de
gehele (niet meer gebruikte) inventa-
ris van het gymlokaal aangeboden!

Geen middengeleider aan de
Zutphenseweg
De raad van Vorden besloot dinsdagavond tot het aanbrengen van twee verkeersinstallaties
voor voetgangers, één in de Dorpsstraat en één in de Zutphenseweg. Voorts zal de r i j haan van
de Dorpsstraat en de Zutphenseweg tot een breedte van 6,5 meter gereconstrueerd worden.

Op initiatief van het CDA (de fraktie
diende een amendement in) zal er
aan de Zutphenseweg geen midden-
geleider worden aangelegd. Het argu-
ment dat daardoor een aantal parkeer-
plaatsen zal verdwijnen gaf bij het
CDA de doorslag. Ook de VVD en
P.v.d.A. achtten een middengeleider
niet nodig.
De raad schaarde zich achter het
voorstel van het CDA om over één
jaar te evalueren en te kijken of er
zich knelpunten gaan voordoen.
Voor deze aanvullende voorzienin-
gen werd een krediet gevoteerd van
f 118.500,-. Verder werd besloten om
f 293.000,- aan de voorziening dorps-
uitbreiding te onttrekken en toe te
voegen aan de reserve-omleiding ver-
keer.
De VVD was aanvankelijk tegen.
Brandenbarg vond dat deze bedragen
gevonden moesten worden in het
budget van 2,6 miljoen dat de raad
november '92 voor de totale herin-
richting heeft uitgetrokken. 'Steeds
een greep doen uit de reserves van de
gemeente breekt ons een keer op', zo
sprak hij.
Een door de VVD ingediend amende-
ment werd door de meerderheid van
de raad van de hand gewezen. De
VVD wenste nl. om f 175.000,- aan
de voorziening dorpsuitbreiding te
onttrekken en toe te voegen aan de
reserve omleiding vrachtverkeer/her-
inrichting centrum en het krediet van
f 118.500,- te putten uit de reserve
omleiding vrachtverke^^rinrich-
ting centrum.
Brandenbarg (VVD) bleef van me-
ning dat kosten bespaard kunnen
worden door materialen her te ge-
bruiken en het centrum y^^het dorp
minder te verfraaien. Fra^lvoorzit-
ter Boers van het CDA antwoordde
hierop dat zijn fraktie juist heeft ge-
kozen voor een behoorlijke ver-

fraaiing. 'We hebben jarenlang geen
cent geinvesteerd. Momenteel ziet al-
les er sobertjes uit. Wij willen beslist
geen oplappen van het dorp', aldus
Boers.
Toen bleek dat het amendement van
de VVD geen haalbare kaart was,
ging Brandenbarg en zijn fraktie als-
nog akkoord met het collegevoorstel.
'De verkeersveiligheid gaat ons ook
terdege ter harte', zo lichtte hij toe.
Zowel Van Voskuilen (CDA) als
Brandenbarg (VVD) drongen er bij
het college op aan om de begelei-
dingscommissie straks bij de uitvoe-
ring van de herinrichting voldoende
inspraak en ruimte te geven. Wethou-
der Voortman (P.v.d.A.) kon zich hier
wel in vinden.
'Er zullen in de loop van het projekt
nog wel wat knelpunten optreden. De
herinrichting zal een groot deel van
het jaar zichtbaar zijn in het dorp. We
zullen tijdig in de pers kenbaar maken
wanneer bepaalde werkzaamheden
gepland worden', aldus Voortman die
van Brandenbarg nog de 'hint ' mee-
kreeg om met de afnemers keiharde
afspraken te maken. 'We komen bij
deze herinrichting nl. wel aan de
beurs van de ondernemer', aldus
Brandenbarg.

Wethouder Voortman werd zowel
door Brandenbarg als Pelgrum ver-
weten dat hij Pelgrum onlangs in de
commissie openbare werken de mond
had gesnoerd, waardoor Pelgrum niet
in staat was een duidelijk advies uit te
brengen.
'Ik waarschuw de wethouder, u on-
dermijnt mijn deelname aan de com-
missievergaderingen', zo hield Pel-
grum wethouder Voortman voor.
Voortman hierover: 'Dat ik u het
woord ontnam in de commissieverga-
dering kwam doordat u geen advies
gaf op de voorliggende voorstellen

maar dat u een in november '92 geno-
men raadsbesluit wilde terughalen.
En dat ging mij te ver', aldus Voort-
man.

Aanpakken afvalproblemen
goeie zaak

De raad stak het college dinsdaga-
vond een pluimpje op de hoed voor
de wijze waarop 'de afvalproblemen'
aangepakt worden. Onder meer zul-
len in de maanden maart, april, mei,
juni, september, oktober en november
maandelijks inzamelrondes worden
gehouden voor het zogenaamde 'gro-
ve, groene afval'. Momenteel komt al
op elke laatste donderdag van de
maand een inzamelronde voor grijs
grof afval.
Brandenbarg (VVD) betreurde de
starre houding van provincie en Ge-
west dat nog steeds geen gehoor is
gevonden voor het afval in het buiten-
gebied. 'Is in het buitengebied beslist
niet noodzakelijk dat het GFT opge-
haald wordt. Men kan het zelf com-
posteren. Samen met het CDA moe-
ten we een vuist maken bij het Ge-
west', zo sprak Brandenbarg. Een op-
vatting die door het CDA bij monde
van Boers werd onderschreven.
Het gratis omwisselen door een aan-
tal huishoudens in Vorden van groene
containers naar een 'grotere' is vol-
gens Brandenbarg in strijd met 'de
vervuiler betaalt'.
Wethouder Aartsen (CDA) zou ook
liever zien dat in de toekomst het af-
val betaald wordt naar het gewicht dat
wordt opgehaald. Naar aanleiding
van vragen van CDA-er Bouwmeis-
ter antwoordde wethouder Aartsen
dat er binnenkort een discussie op
gang komt waar t.z.t. het afval gestort
zal worden. Momenteel gebeurt dat
nog in Voorst.

Jong Gelre
Maandag l maart houdt AJK Vorden
samen met AJK Warnsveld bij 'De
Boggelaar' een bijeenkomst met als
thema 'Lokaal ammoniakbeleid'. Dit
landelijk proefprojekt ligt onder de
landgoederen Hackfort en Suideras.
De heer Schippers van het Land-
bouwschap zal de aanwezigen vertel-
len over het doel van het projekt. Te-
vens kunnen er vragen gesteld wor-
den over het beleid.

A spirantjongerenwerk

In het kader van het aspirant jonge-
renwerk organiseert Jong Gelre vrij-
dagavond 26 februari een kegelavond
bij 'De Boggelaar'.

Carnaval 'De Deurdreajers'
Vorig jaar heeft het gemeentebestuur van Vorden de fontein
in de gracht laten verwijderen. Prins Jan de Tweede, gedu-
rende dezer dagen regerend vorst in Vorden, deed zaterdag-
morgen tijdens zijn bezoek aan het college de ware toedracht
uit de doeken. Volgens Prins Jan is de fontein weggehaald
omdat is gebleken dat het W.C.-gebruik op het gemeentehuis
tijdens het 'klateren' van de fontein, ver boven het landel i jk
gemiddelde ligt. Na afloop van /ij n toespraak bood h i j derhal-
ve burgemeester Kamerling een fontein bakje aan met daarin
verwerkt een mini-manneke Pis. Een geste die de burgervader
naar waarde wist in te schatten.

RECEPT
In Sighetu aangekomen werd men
hartelijk welkom geheten door ds. Si-
pos. De volgende dag (zondag) heeft
men de kerkdienst meegemaakt,
waarbij men vooraf waren gewaar-
schuwd om zich goed warm te kle-
den, aangezien het in de kerk wel wat
koud kon zijn. Dit was het ook: het
vroor binnen een paar graden! Deson-
danks waren er toch zo'n 200 kerk-
gangers.
Na de dienst werd er koffie gedron-
ken bij ds. Sipos, waar men namens
de werkgroep een dia-serie van 40
bijbelverhalen en een serie fianel-pla-
ten heeft overhandigd aan zijn vrouw.
Ze was erg onder de indruk van dit
geschenk en zou het zeker gaan ge-
bruiken op de catechesatie-lessen die
ze geeft aan drie groepen kinderen
van 6 tot 14 jaar. Zoals gebruikelijk
waren ook bij dit gesprek 2 kerke-
raadsleden aanwezig.
Een ander doel van de reis was het
brengen van hulpgoederen voor de
kerkelijke gemeente, een algemene
basisschool en een psychiatrisch zie-
kenhuis. De kleding die voor de kerk
bestemd is, gaat naar een eigen win-

keltje, waar het voor geringe bedra-
gen verkocht wordt. De opbrengst
komt ten goede aan het diakonale
werk in de gemeente. Voor de armste
gezinnen worden pakketten samenge-
steld, die o.a. met de kerst worden uit-
gedeeld.
De goederen voor het ziekenhuis
(medicijnen, bloeddrukmeters, stet-
hoscopen, verbandmiddelen, spuiten,
enz.) waren geschonken door het
Groot Graffel, terwijl het meege-
brachte schoohneubilair voor de ba-
sisschool afkomstig was van de zol-
der van de Openbare School in Vor-
den.
Al deze spullen werden vervoerd met
een bestelbusje, dat geheel belange-
loos ter beschikking was gesteld door
fa. Ruiterkamp uit Linde. Gelukkig
hoefde men de sneeuwkettingen die
men had meegekregen van Autobe-
drijf Groot Jebbink, niet te gebruiken.
Ook de terugreis verliep geheel zon-
der problemen.

Tot slot vraagt men nog de aandacht
voor het volgende: zoals men mis-
schien al eerder in Contact heeft gele-

V A N D W K

S L A G E R IJ

U heeft nodig voor 4 personen:
1 gewelde rookworst
4 eetlepels grove
bocrenmosterd
2 deciliter room
l gram mosterdzaad
8 kcrstomaatjes
8 sclderijblaadjes
l losgeklopt ei
witte peper uit de molen

Voor het briochedeeg:
5 gram gist
'/2 deciliter melk of water
250 gram bloem
200 gram boter of margarine
10 gram suiker
3 eieren
5 gram zout

Los de gist op in een deel van do melk of hot
water. Voeg de bloem, boter, suiker, eieren,
de rest van de melk of het water en /.out toe.
Lnat net deeg ca. l uur r i j /en . Verdeel het
gerezen brioehedeeg in 8 stukjes van ca. 80
gram. Verdeel de rookworst in S delen. Druk
het stukje deeg in en leg hierop een stukje"
rookworst. Vouw het deeg d ich t en plaats het

Brioche met
rookworst

V L O G M A N

met de gladde kant nnar boven in ccn
bakvorm. Laat dit deeg in het vormpje op een

warme tochtvrije plaatst
gedurende 20 minuten
rijzen. Bestrijk het met
losgeklopt ei. Bak de
brioche gedurende
15 minuten in een
voorverwarmde oven
van ca. 200"C (ovonstand
4-5). Breng de room met
de grove boerenmosterd
zachtjes aan de kook,

voeg naai' smaak wat peper toe en verdeel de
warme saus over de borden. Leg de brioches
op de saus. Gameer ze met selderijblaadjes,
kcrstomaatjes en wat mosterdzaad. Lekker
met een (zuur)koolsalade.

Tip: In plaats van rookworst kan men ook
knakvvorstjes (ca. 3 stuks) gebruiken.

Voedingswaarde per portie:
Energie: ± 4135 kj (990 kcal)
Eiwit: 25 gram
Vet: 76 gram
Koolhydraten: 51 gram

Prins Jan de Tweede haakte in zijn
speech o.m. in op de veelbesproken
hondepoepzakjes. De Prins achtte het
gewenst deze zakjes na gebruik te la-
ten wassen. 'Dat is goed voor de
werkgelegenheid. Dus gemeente, stel
een 'zakkenwasser' aan', zo stelde hij
voor.
In het kader van het 'klantvriendelijk
zijn' zou de Prins het een goede zaak
vinden dat wanneer de Vordenaren
tijdig hun onroerendgoedbelasting
betalen, hen daarvoor te belonen in de
vorm van het uitreiken van zegeltjes.
Die zouden dan b.v. met Pasen weer
ingewisseld kunnen worden voor
Paaseieren.
Burgemeester Kamerling had deze
morgen voor de ontvangst van de
Prins een echter vlinderstrikje voor-
gedaan. Om het feestgedruis nog
meer cachet te geven, hief burge-
meester Kamerling deze dag het
rookverbod, dat in de raadszaal geldt,
op. Hij stak vervolgens de feestsigaar
aan.
Gemeentesekretaris van Vleuten, een
sigarenroker pur sang, mocht in het
rookgenot delen.
Nadat de sleutels waren overhandigd
en het tamboerkorps van 'Sursum
Corda', die de Prins deze zaterdag
muzikaal begeleidde, nog een paar
nummers ten beste had gegeven, toog
het gezelschap naar het bordes van
het gemeentehuis om te kijken hoe
het seniorenconvent het 'Eussie' het
luchtruim liet kiezen.
Overigens begon het carnaval voor
Prins Jan en de zijnen al een paar da-

gen eerder. Toen werd een bezoek ge-
bracht aan 'Villa Nuova', waar de
prins van het huis, Prins Jelte zijn col-
lega ontving.
Een gezellige boel die avond. De be-
woners van 'Villa Nuova' amuseer-
den zich kostelijk. Prins Jan reikte
onderscheidingen uit aan o.m. de be-
woners van het 'Hoekske', dhr. Kie-
zebrink, mej. Beeftink, mevr. Van
Dunnewold en Gerard Derksen.
Vergezeld van jeugdprins Marnix en
jeugdprinses Suzanne werd dezer da-
gen een bezoek gebracht aan de basis-
scholen in Kranenburg, Wichmond/
Vierakker en 'De Vordering'. Op de
Wehme werd de 96-jarige mijnheer
Nijland, de oudste inwoner, een at-
tentie aangeboden. Aan de Schutte-
straat werden de ouders van Gijsber-
tus Bas Bouwmeester gefeliciteerd,
omdat Gijsbertus de jongste inwoner
van Vorden is.
Zaterdagmiddag vond er in residentie
'De Herberg' een kindercarnaval
plaats met medewerking van gooche-
laar Pedro. Tevens werden de jeugd-
prins en prinses officieel geïnstal-
leerd.
Zaterdagavond was er eveneens in
'De Herberg' bal m.m.v. het dans- en
showorkest 'Liberty'.
Maandag stond er om 10.11 uur een
pyama-ontbijt op het programma
m.m.v. het Hanska Duo, met 's a-
vonds het grote 'Rosenmontagbal'.
Het carnaval werd in Vorden besloten
met een seniorencarnaval op dinsdag-
middag en dinsdagavond met het
Vastenavondbal.



Vordense Sorbo-jeugdselectie

*

Om op het Int. Sorbo jeugd voetbaltoernooi goed voor de dag te komen zijn vanaf november
ca. 6 spelers van Ratti, Sociï en Vorden om de 14 dagen een avond bijeen. De ene keer wordt er
getraind, dan weer speelt men een oefen wedstrijd. De drie jeugdafdelingen van Ratti, Sociï en
Vorden hebben het volste vertrouwen erin dat hun team zich zal kunnen meten met de
gerenommeerde ploegen welke aan dit toernooi deelnemen. Op de foto ontbreken door ziekte
helaas enkele spelers.

SPORT-m'ewws

Damesvoetbal
Ratti I —AZSV12-0
Niet afgelopen zondag, maar zater-
dag, moest Ratti aantreden tegen
AZSV uit Aalten voor de beker. Vo-
rig jaar werd van deze ploeg tot
tweemaal toe verloren tijdens de pro-
motie-wedstrijden (3-0 en 3-1). Re-
den te meer voor de dames uit de Kra-
nenburg om revanche te nemen.
Een zeer gemotiveerd team, aange-
vuld met meisjes van het tweede,
ging de wei in.
Er werd fel gespeeld en dit resulteer-
de in een fraaie pot die uitgevochten
werd op het middenveld. Zoals vaak,
wanneer Ratti tegen een hoger ge-
klasseerd team speelt, trokken de da-
mes zich op aan het niveau van
AZSV en creëerde enkele kansen.
Achterin werd er geconcentreerd ge-
speeld en zo kon Ratti de rust in gaan
met een (niet-verwachte) 0-0 stand.
De 2e helft stond duidelijk meer in
het teken van de aanval. De opmer-
king van trainer Freddy Hagens dat ze
niet de mindere van het AZSV waren
gaf moed en leidde na zo'n 20 min.
spelen tot 1-0. Het doelpunt kwam
van Petra Visschers, zij schoot de bal
goed en onhoudbaar voor de keeper
in de rechter-kruising.
De kop erbij houden luidde vanaf dat
moment het advies en er mochten ab-
soluut geen kansen weggegeven wor-
den.
De wedstrijd bleef aantrekkelijk om
te zien. AZSV slaagde er niet in om
de stand gelijk te maken (compliment
voor de defensie) en hier maakte Ratti
dankbaar gebruik van door de voor-
sprong te vergroten tot 2-0.
Linda Terwel benutte een vrije trap
van 30 meter fraai. De bal ging strak
en hard genoeg om de keeper kans-
loos toe te kunnen laten kijken, hoe
de bal, 5 minuten voor het einde van
de wedstrijd, over de doellijn ging.
De einduitslag bleef 2-0. Ratti is nu
weer een ronde verder in de strijd om
de beker en heeft zich door deze
winst bij de laatste 8 geplaatst.
Volgende week zondag zal de compe-
titie hervat worden.

W Vorden
Vorden 1-Diepenveen l

Op een goed bespeelbaar veld zoch-
ten beide clubs de aanval op. Diepen-
veen via snel counter-voetbal over de
vleugels; Vorden middels combina-
ties vanuit het middenveld. Door
deze speelwijze kregen, ondanks het
koude weer, de beide doelmannen
veel werk te verzetten.
Maar zowel doelman Ronald Hoevers
als de doelman van Diepenveen wis-
ten met enkele goede reddingen hun
doel 'schoon' te houden.
Ronald de Beus kreeg voor de thee-
pauze enkele kansen. Zijn schoten
verdwenen echter in het zijnet. Na de
theepauze had de Vordense achter-
hoede de handen vol aan de goed
koppende spits van Diepenveen. Ook
moest Ronald Hoevers enkele malen
reddend optreden.

De laatste 20 minuten had Vorden
meer lucht dan de tegenstander en
werd Diepenveen ver op eigen helft
teruggedrongen. De Diepenveen-spe-
lers verzamelden zich rondom het
strafschopgebied om het ene puntje
mee naar huis te nemen. Met enkele
snelle acties van Peter Hoevers, Udo
Hey en Ronald de Beus kreeg Vorden
toch kansen, maar telkens kone en te-
genstander de bal wegwerken.

Een kopbal van Ronald de Beus ging
net naast. In de slotfase scheerde een
omhaal van Gert Verbeek voorlangs
en knalde Rob Enzerink op de paal.
Al met al pech voor Vorden en een
kostbaar puntje voor Diepenveen.

Uitslagen

Vorden Cl-Eibergen Cl 1-3; Vorden
B2-VVG B2 3-5; Vorden 1-Diepen-
veen l 0-0; Vorden 8-De Hoven 6
2-5.

Programma

ZATERDAG 27 febr.: Vorden Bl-
Colmschate BI ; Hercules B l-Vorden
B2.
ZONDAG 28 febr.: Vorden 2-Grol
4; PAX 9-Vorden'4; Wolfheze 3-Vor-
den 5; Dierense Boys 5-Vorden 7;
Vorden 8-Sociï 5.

De Graafschap-
rijders
De VAMC 'de Graafschaprijders' or-
ganiseert zaterdag 27 februari voor
haar leden een trial welke gehouden
wordt op het militaire oefenterrein
'Het Groote Veld'. Er worden vier
ronden verreden. Elke ronde telt zo'n
6 non-stops. Tevens is er een cross-
proef opgenomen. Het is de eerste
wedstrijd die meetelt voor de compe-
titie 1993 en voor de 'Delden Tro-
phee'.

Waterpolo
Gehandicapt door het ontbreken van
een aantal vaste krachten hebben de
Dames van Vorden '64 uit tegen het
tweede team van 'de Woelwaters' een
grote 12-2 nederlaag te slikken gekre-
gen. De thuisclub was over alle linies
sterker. Bij de stand 8-0 verkleinde
Henrie t Heuvel ink tot 8-1, waarna
Karin Rouwenhorst bij de stand 12-1
voordeeindstand 12-2zorgde.

Dash
Uitslagen
MA Voorw. 2 -- Dash l 3-1; D
rekr.A Dash A -- WSV E 2-1; H
rekr.BDashB-SVSBl-2.

Programma
Hl Dash 2 — Lettele 1; Hl DSC2 —
Dash 2; MA Gorssel — Dash 1; D5
Harfsen 5 - Dash 7; DP Dash 2 -
Devolco 4; D2A Dash 4 — SC De-
venter 2; H3B Dash 4 — DVO 4; M B
Dash l — Devolco 1; MC Dash l -
Olympia l; H rekr.A WSV B — Dash
A; D rekr. B Sociï B — Dash B.

Bridgeclub BZR
Uitslagen van woensdag 17 febr.
Groep A: 1. mevr. den Enting/dhr.
Machiels 64.7%; 2. mevr. van Burk/
mevr. Hendrik 56.7%; 3. mevr. van
Riel/dhr. Bergman 53.1%.
Groep B: 1. mevr. van Gastel/dhr.
van Gastel 63%; 2. mevr. Bergman/
dhr. de Bie 54.2%; 3. mevr. Krukzie-
ner/mevr. Machiels 52. 6%.
Elke woensdagmiddag in het Dorps-
centrum/'t Stampertje. Inlichtingen:
tel. 2830.

ti- Jeugd
Uitslagen 20 febr.: Ratti A-Diepen-
heim A 3-5; Sociï C l -Ratti C l 4-0.
Programma: Eibergen A2-Ratti Al.

Soci Programma:

27 febr.: Sociï C l-AD '69 Cl; Sociï
Al-Sp. MeddoAl.
28 febr.: Wolversveen-Sociï, Sociï
2-Baakse Boys 3; Sociï 3-Klein
Dochteren 3; AZC 5-Sociï 4; Vorden
8-Sociï5.

UITSLAG: SociïC-Ratti C4-0.

LR en PC
de Graafschap
Bij de op zondag 21 februari gehou-
den indoor-dressuurwedstrijden in
Barchem behaalden Monique'Groot
Roessink met 'Chameur' en Wim
Lenselink met 'Equador' beiden een
5e prijs in de klasse B-dressuur met
124 punten.

Dammen
Distrikt sneldamkampioenschap
Maar liefst 27 DCV-deelnemers na-
men deel aan het sneldamkampioen-
schap van distrikt Oost, dat werd ge-
houden op 20 februari 1993 te Gors-
sel. Op dit toernooi waren eveneens
plaatsingsrechten te verdienen voor
het Gelders sneldamkampioenschap,
dat gehouden zal worden op 17 april
in Driel.
De 108 deelnemers waren onderver-
deeld in verschillende klassen. In de
hoogste klasse, de landelijke hoofd-
klasse, behaalde Nina Jankovskaja
evenveel punten als Odin Mol uit
Doetinchem, maar deze behield als
kampioen van vorig jaar zijn titel.
Beiden skoorden 26 punten uit 16
wedstrijden.
Na barrage werd Mike Voskamp der-
de met 22 punten. Henk Ruesink en
Jan Masselink werden 5e en 6e met
21 punten en Henk Hoekman werd 7e
met 18 punten.
In de provinciale hoofdklasse eindig-
de Theo Slütter als beste DCV-er op
de 5e plaats met 17 punten uit 14
wedstrijden. Simon Wiersma eindig-
de als 6e. Gerco Brummelman wist
zich voor de finaleronde van de
tweede klasse te plaatsen, maar ein-
digde daarin als laatste. Gert Hulshof
werd 2e in de 2e finalegroep tweede
klasse.
Bij de junioren waren slechts 4 deel-
nemers, die een 4-dubbele ronde

speelden. Hermen Kroesbergen bleef
met 19 uit 12 één puntje achter Friso
Fennema uit Doetinchem. Mark
Klein Kranenbarg werd 3e met 9 pun-
ten.
Ronald Scheffer plaatste zich bij de
aspiranten in de finalegroep en werd
daarin 6e met 5 uit 7. Tenslotte werd
Erik Dorresteijn 3e met 12 uit 8 bij de
pupillen.

Sneldamkompetitie voor
teams

Afgelopen week werd eveneens de
eerste ronde van de sneldamkompeti-
tie voor teams afgewerkt. DCV l
bleek in Vorden duidelijk te sterk
voor de konkurrentie. Zij wonnen alle
5 wedstrijden en lieten maar 8 bord-
punten lopen. DCV 2 staat onderaan
met 2 wedstrijdpunten, maar heeft
nog alle kans om in de 2e ronde de
degradatieplaats te ontlopen.

AGENDA
FEBRUARI:
24 Voorjaarsbijeenkomst Tuinkeu-

ring Vorden in het Dorpscentrum
24 Welfare Handwerken 'de Wehme'
24 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
25 ANBO, Ledenbijeenkomst in het

Stampertje
26 SWOV Open Tafel 'de Wehme'

MAART:
1 SWOV Open Tafel, de Wehme
2 SWOV Open Tafel, de Wehme
3 SWOV Open Tafel, de Wehme
3 HVG Wichmond, Nierstichting
4 SWOV Open Tafel, de Wehme
4 Bejaardenkring, Dorpscentrum
4 HVG Dorp, bibliotheek
5 KPO Vierakker, Wereldgebeds-

dag in de RK Kerk
5 SWOV Open Tafel, de Wehme
6 SWOV Open Tafel, de Wehme
8 SWOV Open Tafel, de Wehme
8 Vrouwenclub Medler
9 SWOV Open Tafel, de Wehme
9 Soos Kranenburg, gymnastiek en

dia's
10 Welfare handwerken, d^fcfehme
10 SWOV Open Tafel, de Whme
11 SWOV Open Tafel, de Wehme
12 SWOV Open Tafel, de Wehme
13 SWOV Open Tafel, de Wehme
13 Feestavond L. R. en^C. De

Graafschap, De Herber^B

15 SWOV Open Tafel, de Wehme
16 SWOV Open Tafel, de Wehme
16 KPO Vorden
16 KPO Vierakker naar weerstation

Tiros
16 NCVB mevr. de Jong, voetreflex-

therapie
17 SWOV Open Tafel, de Wehme
17 HVG dorp, Paasbijeenkomst
17 HVG Wichmond, eigen avond
18 SWOV Open Tafel, de Wehme
18 Bejaardenkring, Dorpscentrum
18 PCOP Pater Broekman in de Weh-

me
18 HVG Wildenborch, kamerplanten
19 SWOV Open Tafel, de Wehme
19 Uitvoering Chr. Muziekver. Sur-

sum Corda
20 SWOV Open Tafel, de Wehme
20 Uitvoering gym.ver. Sparta
20 Uitvoering Chr. Muziekver. Sur-

sum Corda
22 SWOV Open Tafel, de Wehme
22 Vrouwenclub Medler
23 SWOV Open Tafel, de Wehme
23 Soos Kranenburg, gymnastiek
23 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, '/2 dagtocht
24 Welfare, voorjaarscontactmiddag
24 SWOV Open Tafel, de Wehme
25 SWOV Open Tafel, de Wehme
25 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen in de Herberg
26 SWOV Open Tafel, de Wehme
27 SWOV Open Tafel, de Wehme
27 Toneelgroep Linde, uitvoering

Dorpscentrum
28 Onderlinge wedstrijd L.R. en P.C.

De Graafschap, het Hameland
29 SWOV Open Tafel, de Wehme
30 SWOV Open Tafel, de Wehme
30 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen in het Dorpscentrum
31 SWOV Open Tafel, de Wehme
31 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, koffiemorgen in de Herberg

APRIL:
1 SWOV Open Tafel, de Wehme
2 SWOV Open Tafel, de Wehme
3 SWOV Open Tafel, de Wehme
3 Plattelandsvrouwen, plantenruil-

middagbij NH Kerk
5 Vrouwenclub Medler
5 SWOV Open Tafel, de Wehme
6 Soos Kranenburg, gymnastiek en

passiemiddag
6 Plattelandsvrouwen, middag over

wol
6 SWOV Open Tafel, de Wehme
7 Welfare Handwerken 'de Wehme'
7 SWOV Open Tafel, de Wehme
8 SWOV Open Tafel, de Wehme
8 HVG Wildenborch, Paasviering
9 SWOV Open Tafel, de Wehme

10 SWOV Open Tafel, de Wehme

13 SWOV Open Tafel, de Wehme
14 SWOV Open Tafel, de Wehme
14 HVG Wichmond, Paasviering
14 Plattelandsvrouwen, Eendagsbe-

stuur
15 De Vogelvriend, Ledenvergade-

ring
15 SWOV Open Tafel, de Wehme
16 SWOV Open Tafel, de Wehme
17 SWOV Open Tafel, de Wehme
19-20 SWOV Open Tafel, de Wehme
20 Soos Kranenburg, Gymnastiek en

soos
20 NCVB
20 KPO Vorden
20 Plattelandsvrouwen, Provinciale

voorjaarsvergadering, Arnhem
20 KPO Vierakker
21 Welfare Handwerken 'de Wehme'
21 HVG dorp, Thuisverpleging
21 HVG Wichmond, middag voor

ouderen
21 SWOV Open Tafel, de Wehme
22 SWOV Open Tafel, de Wehme
22 HVG Wildenborch, slagerij Ro-

denburg
23 SWOV Open Tafel, de Wehme
24 SWOV Open Tafel, de Wehme
26 SWOV Open Tafel, de Wehme
27 SWOV Open Tafel, de Wehme
28 SWOV Open Tafel, de Wehme
27 en 28 Plattelandsvrouwen, Excur-

sie
29 SWOV Open Tafel, de Wehme
30 SWOV Open Tafel, de Wehme

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad
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Veel mensen in ontwikkelingslanden kampen met de gevol-

gen van langdurige droogte. En als ze wél water hebben, dan is

het vaak vervuild of besmet met bacteriën en parasieten. De ge-

volgen zijn rampzalig.

Zo sterft ruim de helft van de kinderen vo\3r hun vijfde jaar

Er is maar één remedie: het aanleggen van meer putten,

pompen en eenvoudige waterleidingen. Maar als wij niet eerst de

geldkraan openen, blijft het bij mooie plannen.

Help daarom SIMAVI. Wij zorgen er voor dat uw geld in een

put verdwijnt. Niet in een bodemloze put, maar in eentje die een

als gevolg van het ontbreken van schoon drinkwater. bron van geluk wordt.

DRINKWATER VOOR DE DERDE VERELO SIMAVI GIRO 300100
Spruitenbosstraat 6, 2012 LK Haarlem - Telefoon: (023) 31 80 55
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