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Cabaretgroep 'HOEPZO!'
amuseerde standsorganisaties

De afgelopen jaren hebben leden van Jong Gelre Vorden met succes deelgenomen aan diverse
culturele wedstrijden. Het materiaal, liedjes, sketsjes, is allemaal bewaard gebleven. Erik en André
Knoef, Harriët Fokkink, Karin en Yvonne Boers en Gerrit Regelink besloten toen op gegeven
moment om 'voor zichzelf te beginnen en richtten een cabaretgroep op welke ze de naam gaven
'HoePZo!'
Dit weckend (rad de inroep op in ,,I)e
Herberg" voor leden van de P la t te -
landsvrouwen, G M v I , en Jong' Ge-lre-
/e H'. Binnenkort wordt u-ven s voor
enkele naburige standsorganisaties
opgetreden.

Wel, de aanwezigen vermaakten /.ich
u i t s t ekend met 'Hoe?/o!'. Liedjes en
(eksten kwamen uit de koker van Kr ik
Knoei, de man die tevens op aller-
hande gitaren voor de muzika le - be-
geleiding zorgde. Mil ieu, emancipa-
t ie , het d ia lekt , al dat soort zaken
kwamen bij de- cabaretgroep volop
aan bod. Bijvoorbeeld een gedicht
waarin lol u i t d r u k k i n g kwam hoe-
goed we hel a lk-m. ta l wel hebben.

Moe we me( een krat b ieren pinda's
binnen handbereik gewoon 'gezellig'
de ellende in de wereld via de te levi-
sie over ons heen la ten gaan. Kn
daa rb i j veel drukker /.ijn met on/e ei-
gen, vaak onbelangr i jke kle ine din-
gen.

K u l h a n a s i e . ( )ok /o'n beladen onver-
werp in ons land. Waarom kri jgt de
hond van opa wel een s p u i t toen hij
lag Ie kreperen van de pijn. Toen opa
er /.elC heel ernst ig aan toe was en
veel p i j n leed, moest mei a l lerhande
'kunstgrepen' het leven verlengd
worden!
In 'Luuster noe es effen' werd op
grappige wij/e de geboorte van de

'Voekelille' bezongen. 'Stront aan de
knikker ' behoeft geen nadere uitleg.
Dat hierby^-t mil ieu onderde loupe
werd gcnVR'n, moge- duidelijk z i jn .
Veel hilari tei t bij het onvervalst
enummer 'Hanna van de Slaeger',
die drie ondei'boksens aan had. Ken
lied over bedrijfsovername, varian-
ten op de^Afelijnen: 'Hoe?/o!' liet er
op humo^pische wij /e haar licht
over schijnen. Het slotlied 'Aju, aju'
is voor de Vordense bevolking ecu
'tol zic-ns ' want op zaterdag 25 april
wordt t i jdens de Oranjeavond in het
Dorpscentrum een optreden ver-
zorgd. Beslist de moeite waard om te
zien en te horen wat 'Hoer/o!' alle-
maal 'in huis' heeft!

l SEPTEMBER KINDERIM} VERBLIJF,, DE KLIMBOOM'' OPEN

Stichting Kinderopvang
opgericht
Donderdag 5 maart j.1. werd de oprichting van Stichting Kinder-
opvang Vorden een feit. De heren Van de Vegte en Semdinga
tekenden hiervoor namens het bestuur de stukken bij notaris
Greven. Op l september opent het kinderdagverblijf ,,De Klim-
boom" de deuren van de nieuwbouw aan het Wiemelink. Bedrij-
ven en inwoners kunnen dan gebruik maken van een professione-
le kinderopvang in een veilige en huiselijke omgeving.

Belangstelling
De vraag naar kinderopvang neemt
toe, zowel van bedri jven als burgers.
Belangri jke redenen zijn de toene-
mende belangstelling voor de combi-
natie baan/ouderschap bij zowel
mannen als vrouwen, het groeiend
aan ta l al leenstaande ouders en de
toenemende economische1 behoefte
aan inschakeling van vrouwen op de
arbeidsmarkt . Ook beperkte moge-
li jkheden voor spel en ontwikkeling
in de h u i s t e l i j k e omgeving beïnvloe-
den de vraag naar kinderopvang po-
s i t i e f . Het bestaan van een professio-
nele kinderopvang is dan ook een
voorwaarde om bedrijven en opvoe-
ders in s taa t te stellen een (goede)
keuze te maken, aldus het bestuur
van de S t i ch t ing .

Kinderopvang
In een kinderdagverblijf worden k in-
deren van O tot 4 jaar goede verzor-
ging en ontplooiingsmogelijkheden
geboden. Kinderen worden in k le ine
groepen verzorgd en per groep be-
geleid door enai en leidsters, l lel ge-
bouwaan het Wiemelink voldoet aan
alle eisen. Naast de groepsruimtes
z i j n er aparte slaapkamers en is er
een ve i l ige - bui tenspeelplaats .

Werkwijze
De leidsters laten de dag voor de kin-
deren zo harmonieus mogelijk verlo-
pen. Door middel van verzorging,
spel en ac t i v i t e i t en wordt het conlacl
met het kind opgebouwd. Daarbij
wordt /oveel mogelijk rekening ge-
houden met de wensen van de opvoe-
ders.

Uitgangspunt is dat de opvang een
a a n v u l l i n g dient te zijn op een ge-
zinss i tua t ie 1 . Tijdens het brengen en
halen kunnen de opvoeders met de
leidsters i n f o r m a t i e over he- t kind uit-
wisse-len. Daarnaast is CT regelmatig
overleg mogelijk over de ontwikke-
l ingvan het kind.

Uitgangsp un ten
Om de k w a l i t e i t U' waarborgen werkt
.,De Klimboom" met gediplomeerde
beroepskrachten. Voor de- verschil-
lende leeftijdsgroepen is spe-e-lgoe-d
en ontwikkelingsmateriaal aanwezig.
Mede daardoor kan ieder kind zich in
z i j n eigen tempo ontwikkelen. Kr is
e-en vast dagr i tme waarin ac t iv i te i ten
en rust elkaar afwisse ' len. Ken huise-
l i j k e sfeer, maar ook veiligheid en hy-
giëne vormen de basispi ine ipc-s van
de1 ac l i v i l e i t c - n .

Doelgroep
l i c 1 ! kinderdagverblijf is een basis-
voorziening. Dat wil zeggen dat ie-
dereen er gebruik van kan maken. De
ge-elac 'hu-n gaan daarbij primair uit
naar in Vorden gevestigde bedrijven
en naar opvoeders die in Vorden wo-
nen of wei ken. Als een kind geplaatst
wordt, veracht men dat he-t m in imaa l
drie dagdelen komt. Op die m a n i e - r
probeert men de s t a b i l i t e i t binnen de
groe-pen t e - bevorderen.

Buitenschoolse opvang
School- en werktijden van kinderen
en opvoeders sluiten meestal niet op
elkaar aan. Om cont inuï te i t in de op-
vang t e 1 kunnen waarborge-n is „De
Klimboom" van plan om in de1 toe-
komst buitenschoolse opvang aan te
bieden. Dit is opvang voor kinderen
van vier tot twaalf jaar na schoolt i jd
en in de v a k a n t i e s .

Afhanke l i jk van ele behoefte streeft
het kinderdagverblijf naar een gehe-
le- dag opensu-l l ing op alle werkda-
gen. Voor bedt i j fsplaatsen zijn ver-
schillende aantrekkelijke subsidiere-
ge- l inge-n van loe-passing. De- kosti-n
voor particulieren worde-n be-rekenel
op grond van het totale netto-inko-
men van de opvoeders.

Aanmelding is in pr incipe v r i j b l i j -
vend. Als er keuzes gemaakt moeten
woiclen hebben bedrijfsplaatse-n de
grootste- pr ior i te i t . In het verlengde
v a n de aanmelding\ inel t inschri jving
p laa t s , waarbi j in onderling overleg
een ovei eenkomst tussen bedrijf/op-
voeders en ,,De Klimboom" wordt
aangegaan.

Als men meer wil weten over kinder-
opvang, kan men contact opnemen
met ,,De Klimboom", p/a Hoetink-
hof125,7251 WJ Vorden.

Vordens Toneel
Op zaterdagavond 21 maart a.s.
trce-dt Vordens Toneel voor het voet-
l i c h t me-t het spe-1 ' /wi jgen uit angst'.
Op veler verzoek heeft men na 'i jaar
blijspelen eens een wal serieuzer Stuk
gekozen. Overigens ligl he - t niet in de
bedoeling van Vordens Toneel om
op de1 se-rieuze- loer te blijven; komi-
sche stukken blijven de voorkeur
houden.
' /wijgen uit angst' wordt door 9 spe-
le - r s ' s p e - e - l s l e - r s opgevoerel onder re-
gie1 van de dames I lekkelman en Me-
mc- l ink . Voor de liefhebbers van te>-
nee-1 dus een avond om niet te verge-
ten, 2 l maart in het Dorpse entrum.

Tentoonstelling
In het r.rafisch Historisch Centrum
t e - /utphen wordt een tentoonstel-
l ing gehouden van de Best Verzorgde
Boeken 1971 t/m 1985: „De Verlo-
ren Jaren". De opening werd verricht
door de wethouder van C u l t u u r van
/utphen, mevr. A.J. Derksen-Jansen
op K) maart jl. De tentoonstelling is
voor publiek geopend van 11 maart
t/m 2. mei 1992. Het museum is te
vinden aan Kerkhof 16 te Zutphen

Ook het Grafisch Museum is op zich
/cke-i de- moeite waard om te bezoe-
ken. Het museum is geopend op de
woensdag-, donderdag, vrijdagen za-
terdagmiddag.

daeboek\
^—* ()\ er vv^rer in de

Vordense bibliotheek te beleven is

Gymnastiek voorkind
'Le/en is voor de geest v
stiek is voor het lichaam'. Dat is een
ui t spraak van Richard Steele, een En-
gels toneelschrijver uit de 17e eeuw.
Het gele II voor volwassenen, maai /e-
ker ook voor kinderen. Kinderen die
lezen, oefenen hun geest. Ze verrij-
ken hun woordenschat, stimuleren
hun fantasie en trainen spelender-
wi j s hun denkvermogen.

Over goede kinderboeken vooral uit
vroeger tijden wordt op 19 maart a. s.
gesproken in de Vordense Biblio-
theek. Dan verzorgt Mevrouw Saal-
Zuurveen in de kader van de Boeken-
week een lezing over het kinderboek.
Mevrouw Saai is een deskundige, die
veel studie heeft gemaakt van het kin-
derboek uit voorbije jaren. Boeken
die voor een deel nog steeds worden
herdrukt , want Dik Trom en Pietje
Bel en De Scheepsjongens van Bon-
tekoe zijn klassiekers. En ook schrijf-
sters van jeugdboeken als Cissy van
Marxveldt en Lewis Carrol met haai
'Alice in Wonderland' zijn nog niet
vergeten.
Het kinderboek vormt een belangrijk
onderdeel van het boekenbez.it van
de Vordense Bibl io theek, (iaat u
maar na: inclusief de rond 1250 t i tels
van de uitleenpost Wichmond be-
schikt onze bibliotheek over een col-
lectie van bijna 10.000 verse billende
titels. Elk jaar worden er rond 600
nieuwe kinderboeken aangeschaft.
De collectie bestaat uit ki jk- en lees-
boeken voor de kleinsten die nog le-
ren lezen tot de jongeren van zo 'n
jaar of zestien. De verzameling omvat
verder een groot aantal informatieve
boeken voor alle l e e f t i j d e n . Elk lees-
boek kreeg een codering: AA voor
kinderen die net leren lezen, A voor
kinderen tot ongeveer 9 jaar, B vanaf
ongeveer 9 jaar en C voor de leeftijd
van ongeveer 13 jaar en ouder.
Heel belangrijk is dat kinderen ge-
heel gratis lid zijn van de bibliotheek.
lot en met 17-jarigen kunnen dus
/ondei kosten boeken lenen.

Ouders die het belangri jk vinden dat
hun kinderen goede 'gym n as t ie k-oe-
feningen' doen voor de ontwikkel ing
van hun geest zijn hartelijk welkom
in de bibliotheek. En na tuur l i jk ook
op donderdagavond 1 9 maart als het
gaat over het kinderboek van vroe-
ger. Kaarten voor de lezing van Me-
vrouw Saai zijn verkrijgbaar bij de bi-
bliotheek.

Boekan ie>

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde Gemeente
Zondag 15 maart 10.00 uur ds. H. Westerink,
dienst van Schrift en Tafel. Er is zondagsschool
en jeugdkerk; 19.00 uur Pastoor Van Zeelst.
Raad van Kerkendienst m.m.v. het Vordens
dameskoor in de Gereformeerde Kerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 15 maart 10.00 uur ds. P.W. Dekker;
19.00 uur Dienst R.v.K., Pastoor Van Zeelst in
Geref. Kerk.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 14 maart 18.30 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 15 maart 19.00 uur Raad van Kerk-
dienst in de Geref. Kerk m.m.v. Vordens Da-
meskoor en pastor J. van Zeelst.

R K Kerk Vorden
Zondag 15 maart 10.00 uur Eucharistieviering;
19.00 uur Raad van Kerkendienst in de Geref.
Kerk m.m.v. Vordens Dameskoor en pastor J.
van Zeelst.
Weekend-Wacht-Pastores: 15-16 maart pastor
C. Loeffen, Lochem, tel. 05730-51457.

Huisarts 14-15 maart dr. Haas.
Alleen voor dringende gevallen is er op zater-
dag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen óf een dringende visi-
te aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot
deze spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd
éérst bellen voor overleg: tel. 1678. Adres:
Christinalaan 18, Vorden.

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

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

Dierenartsen van zaterdag 14 maart 12.00 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink, tel.
1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 14-15 maart H.F. van Dam, Lochem,
tel. 05730-51684.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.

Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur
klachtenspreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

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

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

Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Gelderland
Afd. Vorden-Warnsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806.

Slachtofferhulp tel 05750-41222.

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

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER -
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 15 maart 10.00 uur ds. G.W. van der
Brug, Zutphen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 14 maart 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 15 maart 10.00 uur Woord- en Com-
munieviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 15-16 maart Pas-
tor Loeffen, tel. 05730-51457.

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

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

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

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

KERKNIEUWS
Wereldgebedsdag
De opbrengst van de collecte in de
die .ns t op (i maart was f ' 3 l (),-. Gezien
he-t aantal bezoekers ( c a . 80) een
mooi bedrag!

Oecumenische kerkdienst
Zondagavond 15 maan a.s. zal er in

de Gereformeerde kerk een oecume-
nische dienst worden gehouden. Dit
in het kader van de 40-dagentijd vóór
Pasen.

Voorganger is pastoor J. van /eelst,
die zal worden bijgestaan door leden
van de liturgische commissie van de
Raael van Kerken en het Vordens Da-
meskoor o.l.v. dhr. P. Rouwen zal
mu/ikale medewerking verlenen.
Iedereen is van har te welkom!



Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling: als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst: de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• 'Zwijgen uit angst': 21
maart in het Dorpscentrum.

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

• TE KOOP: Atari 1040
STfm computer + SM 124
monitor, muis, joystick, diverse
boeken + .software voor
f 900,-. Tevens diverse LP's
voor f 2,50 p. st. Staringstraat
9,Vorden.Tel.2183.

• GEVRAAGD: oppas, 1x
per week ('s avonds). Tel.
3015.

• 21 maart: Houdt hem vrij,
toneel in het Dorpscentrum.

• l.v.m. interne verbouwing te
koop TL-armaturen, f 10,-

-p.st. Helmink BV, tel. 1514.

• AANGEBODEN IN VOR-
DEN: hoekwoning + tuin.
Huur f 400,- + eigengeb. ga-
rage. Kostprijs f 5.500,-. Voor-
waarde: ingeschreven staan
bij Thuis Best. Brieven onder
nr. 49-1. Buro Contact, Post-
bus 22, 7250 AA Vorden.

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

• Wie wil er 11 juli meegaan
wadlopen. Wij gaan per bus.
T. Lenselink, tel. 3409.

• 21 maart: Toneel in
Dorpscentrum.

het

• Jong werkend stel zoekt
woonruimte te huur. Omg.
Hengelo (Gld.) of Gorssel. Tel.
05751-1775 (na 17.00 uur).
Gouden tip f 50,-.

I N R U I L -
ACTIE

Hij aankoop van een Hollandse
mcrktiets nu minimaal

,- terug
voor uw oude tïets !

Z W E V E R I N K
( ' ir fietsspeciatisl

Ickink S
Hengelo Gld.

Tel. <)575.V2SS'X

* A die alleen veldiK in de maand maart.

Net even anders...

Vanaf l maart elke maand:

'Boeket van
de maand'

m
Bloembinderij Kwekerij Vorden

Zutphenseweg 64 Td. l.r>08

Een eigentijds bedrijf met
moderne bloemrijke ideeën.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Opl9maartom 19,30
uur praat mevr.

Zuurveen van de
Stichting Kinderboek

Cultuurbezit over

KINDER-
BOEKEN

van vroeger
in de

openbare
bibliotheek
Toegang f 5,-.

Met veel genoegen willen wij U
hierbij uitnodigen voor het
bijwonen van onze

MODESHOW
op donderdag 19 maart a.s.

Een unieke gelegenheid om U
onder het genot van een kopje
koffie te laten informeren over de
nieuwste modellen en kleuren
van onze uitgebreide
voorjaarcollecties.

U bent van harte welkom.

SHOWTIJDEN:

's morgens 9.30 en 10.45 uur

's middags 14.00 en 15.30 uur

's avonds 19.15 uur

Een stoel reserveren is mogelijk.
Tel. 05752-1381.

mode
BURG. GALLEESTRAAT 9 - VORDEN - 05752-1381

fejMBn& Stichting Kinderopvang Vorden

DE K L I M B O O 1 V !

De Stichting Kinderopvang Vorden start per 1 september a.s.
het kinderdagverblijf 'De Klimboom'. Hiervoor zoekt het be-
stuur per 1 mei a.s. een

COÖRDINATRICE/
LEIDSTER KINDEROPVANG (m/v)

om voor de start van het kinderdagverblijf met 20 uur per week
het bestuur te ondersteunen bij de oprichting. Vanaf 1 septem-
ber zal de functie worden omgezet in een full-time dienstver-
band.

Hiervoor zoeken wij iemand met een minimaal MBO-opleiding
en relevante werkervaring.

De activiteiten bestaan onder meer uit:
het voeren van de dagelijkse leiding van de Klimboom

— het in samenwerking met het bestuur verder ontwikkelen
en vormgeven van beleid

— het opbouwen van een goed contact met ouders, kinderen
en bedrijven.

De kandidaat dient te beschikken over goede contactuele ei-
genschappen en een uitstekende mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid.

Salariëring volgens C.A.O.-Welzijnswerk, salarisregeling Kin-
derdagverblijven.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Yvette Broekhui-
zen, tel. 05752-3492 of met Pauline van den Berg, tel.
05752-3711.
Sollicitatiebrieven vergezeld van c.v. binnen 14 dagen na ver-
schijnen van deze advertentie te richten aan het secretariaat
van de Stichting Kinderopvang Vorden, p/a Hoetinkhof 125,
7251 WJ Vorden.

DEZE WEEK:

AMANDEL-
BROODJES

NU van 1,60 voor maar

BIJ UW

1,35

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL1384

FEEST?

WELKE

ZAAL?

U ZEGT

HET MAAR!

KEGELEN, BOWLEN, SCHIETEND
EN OUD HOLLANDSE SPELEN.

RESTAURANT 'A LA C ARTE'
EN OP AFSPRAAK.

RUIME PARKEERGELEGENHEID

GEZOCHT: een enthousiaste

JONGEDAME
die voor ons de toonzaal, kantine, toiletten en het
kantoor schoon houdt.
Ca. 8 uur per week, werktijden in overleg.
Telefonische reactie naar:

Bijenhofs Fijnhout
Bewerking bv
Industrieweg 2
VORDEN
Tel. 05752-1216
(vragen naar
Manneke Bloemendaal of de heer
H.N.A. Bijenhof)

H O R E C A - C E N T R U M
SCHEGGERTDIJK 10, 7218 NA ALMEN i,
(bij Zutphen) Bel voor info: 05751-1296 £

NOG 3 DAGEN...
ruimen wij

ONZE SIERADEN op.

NU NOG SCHERPER
GEPRIJSD.

SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP SUETERS
Dorpsstraat 15 - 7251 BA Vorden - Tel. 3566

Slimmeriken
openen nu een
1*2*3 Rekening
Want als je deze maand zo'n nieuwe

jeugdrekening opent, krijg je van
de Centrale Volksbank direkt

het superdikke Suske
p en Wiske album
cadeau. Bovendien

je nog kans op
een weekend
Euro Disney!

VORDEN:
Zuivelhof 11 - Tel. 05752-3649

Ons Rundvlees
Een Klasse

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 KHO 7,95
Grove verse worst 1 k,io 9,90

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 KIK, 7,95
Rundergehakt ik,m11,50

Hamburgers per stuk 1,- Schouderkarbonades 500 gram 4,45

MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi
1 kiio 6,25
Hamlapjes
1 k>io 10,90
SPECIALITEITEN

Runder-
rollen
5 halen

4 betalen

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Boterhamworst 100 gram 1,15
Leverworst

grof of fijn

250 gram 2,25

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

EXTRA VOORDELIG-

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram O, f t)

l

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

Het begin van een lekkere maaltijd:

Magere Riblapjes of Priklapjes 500 gram 8,95

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

groenten en fruit
kaas en noten GRVEN

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

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag 12-13-14 maart

UIT DE NOTENBAR:

PARTYMIX

b e t e r c o m p l e t e r
250 gram 1,95

'SESSJSSSt!' Panklare Rode, witte of groene Kool w*™ 1,25

Steeds meer mensen herontdekken dat brood van de bakker,
die zelf bakt boven alles uitsteekt,

wat betreft versheid, malser en smakelijker.

Herontdek het zelf ook maar eens l

AANBIEDINGEN

Krenten- of Rozijnenweggen
1 pak NU

Zeeuwse Koek van 3,75 voor

_3,50
3,25

Appelflappen of Carrées 5 h a i e n . . 4 betalen
250 gram l\Ocl\uES voor de prijs van 2 O H S

Weekendtaartje vmjs™*^^ 7,25
Zo vers haalt U het alleen nog maar bij':

WARME BAKKER

OPLAA
De bakker die alles nog zelf bakt en dat proeft U!

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

BANDEN - ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256



Een mooi moment
dat overtreft al onze dromen.
Want jij bent vandaag
op de wereld gekomen.
Een meisje, zo zacht,
zo teer en zo klein,
wie had gedacht,
dat jij zo mooi zou zijn.

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter

Frederike Josephine

We noemen haar

Sophie
zusje van Marloes

JanWullink
Joke Wullink-Wopereis

10 maart 1992
Het Heyink 1
7251 VC Vorden

Wij zijn heel blij met de ge-
boorte van onze zoon.

We noemen hem

Kar/o

Hans en Erna Huinink

9 maart 1992
Zutphenseweg 8
7251 DK Vorden
Telefoon 05752-2426

Peter en meter:
Gerard en Marleen Rikkert

Tijdelijk adres:
Het Nieuwe Spittaal, Zutphen

Dankbaar en blij zijn wij me} de
geboorte van onze zoon en
broertje

Coenraad Wouter

Wij noemen hem

Wouter

Henk Teger
BeaTeger-Gotink
Maarten
Pieter

Geboren 9 maart 1992.

Stationsstraat 18
7261 AD Ruurlo

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de felicitaties,
bloemen en kado's, die wij
mochten ontvangen op ons
25-jarig huwelijksfeest.
Het is voor ons een onvergete-
lijke dag geworden.

Herman en
Jans Jimmink-

Memelink

HetGulik4
7251 CS Vorden

Langs deze weg willen wij ie-
dereen hartelijk bedanken
voor de vele felicitaties, bloe-
men en kado's die wij mochten
ontvangen op onze trouwdag.

Marcel en
Silvia Lucassen

Vorden, maart 1992

De overweldigende belang-
stelling en deelneming welke u
ons heeft betoond, na het
overlijden van mijn lieve
vrouw, onze moeder en oma

HEINTJE HARMSEN-
SCHOTSMAN

hebben ons diep getroffen. Wij
zijn u dankbaar voor de steun
en troost welke ons dit heeft
gegeven.

Uit aller naam:
H. Harmsen

Vorden, maart 1992

Lekker hartig!
Franse

Kaasbroodjes
DIT WEEKEND:

a 1,50

'l winkeltje in vers brood en banket

P

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

TE KOOP:

zwarte Teelaarde
Afvalgrind
(voor verharding)

Bovendien
gratis af te halen puin.

B.V. H.C.I.
Kruisbergseweg 13

Hengelo Gld.
Tel. 05753-8181

Omringd met veel liefde en goede zorgen is in
zijn eigen omgeving maandagavond in volle
overgave en in alle rust thuis overleden, onze
lieve vader, grootvader en overgrootvader

Hendrik-Jan Willems
SINDS 1989 WEDUWNAAR VAN FREDERIKA DINA HISSINK

op de leeftijd van ruim 91 jaar.

Ruurlo : G.H. Groot Roessink-
Willems
H. Groot Roessink

Vorden : H. Willems
H. Willems-Kornegoor

Vorden : H. Rietman-Willems
J.W. Rietman

Klein- en achterklein-
kinderen

9 maart 1992, 7251 NW Vorden
Berkendijk 1

De rouwdienst zal worden gehouden op vrijdag
13 maart om 13.00 uur in de Ned. Herv. Kerk te
Vorden, waarbij U beleefd wordt uitgenodigd.
De teraardebestelling zal plaatsvinden om plm.
14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condo-
leren in 'de Herberg', Dorpsstraat 10 te Vorden.

brengt voor U het toneelspel

„ZWIJGEN
UITANGST"

van Dré Camper

op zaterdag 21 maart a.s,
in het Dorpscentrum

Aanvang 20.00 uur
Zaal open 19.30 uur

Entree ƒ 5,-

't is Oranje,
't blijft Oranje

Hierbij nodigen wij u uit voor de
jaarlijkse leden - commissievergadering
welke wordt gehouden op woensdag
18 maart a.s. in de Jachtzaal van Hotel
Bakker te Vorden. Aanvang van de
vergadering is om 20.00 uur.

1. Opening door de voorzitter
2. Notulen
3. Ingekomen stukken
4. Verslag penningmeester
5. Verslag kascommissie
6. Benoeming nieuwe kascommissie

de heer Bosman aftredend

7. Jaarverslag secretaris
8. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar de heren
B.J. Bloemendaal en M.J. Bruggeman.
Tegenkandidaten kunnen tot 1 uur voor de
vergadering geste/d worden bij het secretariaat

9. Voorlopig programma 1992
10. Rondvraag
11. Sluiting

Netbestuur.

EXPLOITANT(E)
KANTINE IWEEMBAD

GEVRAAGD
Vordenaren zijn maar wat trots op het schitterende zwembad
'In de Dennen'. Dat moet zo blijven. Daar draagt ook aan bij
dat een verwoed zwemmer(ster) of zonaanbidder(ster) of

midget-golfer(ster) de inwendige mens kan versterken.

Het zwembad beschikt over een goed toegeruste kantine.
Inventaris is grotendeels aanwezig.

Het zwembadbestuur treedt gaarne in kontakt met kandidaten
met ondernemersgeest. Financiële voorwaarden zullen geen

probleem vormen.

De heer H. Mombarg, tel. (05752) 6709 geeft
belangstellenden gaarne alle inlichtingen.

Bestuur zwembad 'In de Dennen'.

DE MUZIEK BOETIEK
GAAT VERHUIZEN

NAAR SUETERS
DORPSSTRAAT 15

In verband hiermee zijn wij maandag 16 maart
op beide adressen

GESLOTEN
Dinsdag 17 maart, 's morgens om 8.30 uur, staan wij

weer geheel voor U klaar met onze

HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN
SPEELGOED

KADO'S en MUZIEK

Ter gelegenheid van deze opening een spectaculair
muzikaal kado bij aankoop van f 25,-

aan muziekartikelen.

SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP SUETERS
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL 3566

MORSSINKHOF l jaar in Vorden

Ter gelegenheid hiervan houden wij ZAT^RüAG 14 MAART

OPENHJJIS
Kom vrijblijvend een kijkje nemen en doe al vast wat ideeën op
voor Pasen. Wij zijn groot in klein vakartikelen.

ONZE LINGERIE-AFDELING:

Van iets speciaals tot voor alle dag in alle maten, dus ook grote
maten.
Alle lingerie - 10% KORTING - alleen tijdens het Open Huis.

En natuurlijk voor iedere klant een leuke attentie.

NIEUWSTAD 14 - VORDEN - TEL. 05752-1965

Hierin hebben wij geen aparte lessen omdat deze oefeningen
op zich niet veel voorstellen en vrij saai zijn. Callanetics-
oefeningen bestaan er al zolang er fitness bestaat. De goede
oefeningen'uit het Callanetics zijn al sinds jaar en dag in onze
aerobic- en body heat-lessen verweven. In de aerobic- en
body heat-lessen wordt er erg veel aandacht besteed aan
de bovenbenen, de billen en de buik. Deze lessen zijn dus
uitstekend geschikt ter ondersteuning van het afslanken.

Bij Indoor Sport Vorden heeft u elke avond de keuze uit
minimaal vier verschillende soorten lessen waaronder ook de
aerobics en de body heat,

High Impact Aerobic
(met springoefeningen)

Low Impact Aerobic
(zonder springoefeningen)

Body Heat
(zonder dansoefeningen)

GRATIS PROEFLES BIJ

ïndoor sport vonden
Burg. Galleestraat 67-7251 EA Vorden-Tel. 05752-3433

N.B, Bij I.S. V. wordt er alleen les gegeven door ervaren en
gediplomeerde instructeurs!

'nTartaartje,
altijd lekkeren

voordelig!
Deze week zijn de tartaartjes extra voorde-
lig. Puur rundvlees en snel te bereiden. Voor
op brood hebben we een overheerlijke, am-
bachtelijke achterham. Let ook nog even op

onze Elzasser specialiteiten.

TARTAARTJES
5 halen

4 betalen
ACHTERHAM

-195
100 gram l •

vleeswarensoecial

COLMAR

GEHAKT A 75
100 gram l •

Gekruid gehakt in een
spekjasje met zuurkool
en knakworstjes. Lek-
ker op 'n sneetje bruin
brood.

EEN DAG IN DE WEEK VLEES
VOOR DE HALVE PRIJS!

STEAK

ELZAS

100 gram

225

Mager rundvlees
met kruiden,

paprika's en uien.
Klaar in

20 minuten.

MAGERE
SPEKLAPJES

(max. 2 kilogram per klant)

Volgende week: Rundergehakt

Aanbiedingen geldig 12/3 t/m 14/3

Let op onze dagreclames in de winkel.

slagerij eggink
Borculoseweg 1 4 - Ruurlo - Tel. 05735-1 337

slagerij vlogman
Zutphenseweg 1 6 - Vorden - Tel. 05752-1 321

slagerij v.d. neer
Dreiumme 23-25 - Warnsveld - Tel. 221 1 7

9211

Jansen & gal jj
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD

n- 05750-22816 BDVAG

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum; Het Jebbink 4, Vorden

05750 - ' 29 31
dag en nacht bereikbaar



Oranjecomité
Medlertol

Het Oranjecomité
Medlertol organiseert op

VRIJDAG
13 MAART 1992

de traditionele

'VERWERPINGS-
AVOND'

bij 't Wapen van het Medler
Aanvang: 20.00 uur!

Wij bezoeken de

HUISHOUD-
BEURS

op 25,26,28 en 30 maart en
1 en 3 april

Bus en entree f 35,- p.p.
Vertrek Ruurlo: 8.00 uur

Vorden:8.15uur
Zutphen: 8.30 uur

Havi voorheen GTW-reizen

J.L HARREN
Tel. 05758-1334

Een
(christelijk)

boek?
Kijk eens bij

Evangelische
Boekhandel

'De Vonk'
Warnsveldseweg 98
Zutphen-Tel. 14569

POOT-
AARDAPPELS?

NU BESTELLEN!

bij

KLUVERS
voeders

Zutphenseweg 41
7251 DH Vorden
Tel. 05752-1318

aguAsport

regenpakken

^ 4
Bekrödnd door het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat. Het meest verkochte
regenpak van Nederland. Het pak met de
vele extra's. In vijf modische kleuren.

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Marter):
ZUTPHENSEWEG - VORDEN

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

VLEESBEDRIJF
„DEHUIKERT"

Voor folder en informatie:
tr 05739-1202

FNRS
MANEGE

•-J Peppelenbosch
Ben & Eefke
Wagenvoort

Larenseweg 3
Vorden

Tel. 05752-2340

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

Nu ook huifkarverhuur.

OPEN Huis EN
MODESHOW

ZATERDAG 1 4 MAART

10.30 TOT 12.30 UUR
14.00 TOT 16.30 UUR

U BENT VAN HARTE UITGENODIGD.

ZE ZIJN ER WEER!
* Groot assortiment vaste planten - bomen - heesters -

bloembollen - zaden.
* 250 m2 kamerf)lantenkas.
* Allerlei soorten potter/e - houtartikelen - vijverartikelen.
* De beste kwaliteit en een goed advies.

AANBIEDINGEN

Bemeste Tui naarde
4Zakken 10,00

Rozenstruik en Klim
vanaf 3 j5O

Rhododendron voiiepiant 9,50

Blauwe Haagconifeer
ca. 1.80 m hoog, 10 voor l SOjOO

Blauwe Haagconifeer
ca. l .20 m hoog, l O voor M + j

Vijverfolie per-m*

Violen verschillende kleuren, 20 voor .f

Tot ziens bij:

WORDEN
. Ruurloseweg 65« Vorden Tel. 05752-3671 .

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m donderdag 9.00-18.00 uur

vrijdag 9.00-21.00 uur
zaterdag 9.00-17.00 uur

Aquatherapie
Sportmassage

Voetreflexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Zonnebank
Oorkaarsentherapie

Jan ter Beek
.05752-1807.

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Uw pensioen ????

NORDE
J^Iffzekeringen
kan u vrijblijvend adviseren
Burg. Galleestraat 10
Tel. 05752-1967

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Schildersbedrijf

A. PETERS
Kranenburg - Vorden

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Glaswerk - Wandafwerking - Behangwerk

Heining plaktafel en stixtmapparaat
aanwezig. Verf voor de vakman.

Verf voor tic iluc-lict-zelver.
Allahastine, kwasten, afplakband,

verdunning, rollers, enz.

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

Bij de SNS bank wordt het goed en deskundig geregeld.

Geld lenen is een normale zaak. En de SNS bank is ook daarvoor een

vertrouwd adres. Wilt u eens praten over een lening, dan geven we u

graag advies. Immers: iedere situatie is weer anders. Dus kijken we sarnen

welke kredietvorm het best bij u past. In ieder geval bent u bij ons voor-

delig uit! Wilt u meer weten? Kom gerust langs op een van de kantoren.

Of vul de bon in en stuur hem op. Dan krijgt u alle informatie plus een

aanvraagformulier snel thuisgestuurd.

Stuur mij informatie over de leningen van de SNS bank.

Naam:

Adres:

Postcode: Plaats:

Zend de bon in een envelop zonder postzegel naar:
SNS bank, Antwoordnummer 1130, 7300 VB Apeldoorn.

GEMEENTE
VORDEN
HINDERWET
openbare kennisgeving verzoek
om vergunning

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
13-03-92 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en op
de woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, alsme-
de op de maandagavonden in het Dorpscentrum te
Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage een verzoek
met bijlagen van:

1. Dhr. J. Lenselink, Beunkstege 1, 7251 NA Vor-
den, voor een vergunning tot het oprichten of in
werking hebben van een agrarisch bedrijf aan de
Beunkstege 1 te Vorden;

2. Dhr. J. van Ark, Wildenborchseweg 19, 7251 KB
Vorden, voor een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning voor een agrarisch be-
drijf aan de Wildenborchseweg 19 te Vorden;

3. Dhr. W.L Winkel, Almenseweg 33, 7251 HN Vor-
den, voor een nieuwe, de gehele inrichting om-
vattende inrichting voor een agrarisch bedrijf aan
de Almenseweg 33 te Vorden;

4. Dhr. G. Hendriksen, Wiersserbroekweg 3, 7251
LG Vorden, voor een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning voor een agrarisch be-
drijf aan de Wiersserbroekweg 3 te Vorden;

5. Dhr. DJ. Norde, Ruurloseweg 48, 7251 LM Vor-
den, voor een nieuwe, de gehele inrichting om-
vattende vergunning voor een agrarisch bedrijf
aan de Ruurloseweg 48 te Vorden;

6. Dhr. A.G. Gotink, Lankampweg 2, 7251 PM Vor-
den, voor een nieuwe, de gehele inrichting om-
vattende vergunning voor een agrarisch bedrijf
aan de Lankampweg 2 en 4 te Vorden;

7. Dhr. H. Arends, Dorpsstraat 5, 7234 SM Wich-
mond, voor een nieuwe, de gehele inrichting om-
vattende vergunning voor een landbouwmecha-
nisatie-bedrijf aan de Dorpsstraat 5 en 1a te
Wichmond;

8. Dhr. H.W. Besseling, Koekoekstraat 1, 7233 PB
Vierakker, voor een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning voor een landbouw-
mechanisatie-bedrijf aan de Koekoekstraat 1 en
3 te Vierakker;

9. Dhr. W.M. Hissink, Rietgerweg 3, 7251 HD Vor-
den, voor een vergunning tot het oprichten of in
werking hebben van een loon- en transportbedrijf
aan de Rietgerweg 3 te Vorden;

10. Dhr. A. Klein Brinke, Zutphenseweg 85, 7251 DJ
Vorden, voor een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning voor een herstelinrich-
ting voor motorvoertuigen en rijwielen alsmede
een verkooppunt voor motorbrandstoffen aan de
Zutphenseweg 85 te Vorden.

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van
de vergunning kunnen door een ieder gedurende een
maand vanaf de datum van tervisie-legging van deze
kennisgeving SCHRIFTELIJK worden ingediend bij
het gemeentebestuur. De ingekomen bezwaarschrif-
ten worden mede ter inzage gelegd. Een ieder kan
ook MONDELING in persoon of bij gemachtigde BE-
ZWAREN inbrengen, enwel op verzoek tot 27 maart
1992. U gelieve daarvoor een afspraak te maken.

Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet
bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schrifte-
lijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het ge-
meentebestuurworden ingediend.

BEROEP tegen de op het verzoek genomen beschik-
king kan later, behalve door de aanvrager en de advi-
seurs, slechts worden ingesteld door degene die bin-
nen de gestelde termijn schriftelijk of mondeling be-
zwaren heeft ingebracht, tenzij wordt aangetoond dat
men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) be-
zwaren in te dienen.

Datum: 3 maart 1992.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat vanaf
vrijdag 13 maart 1992 voor een ieder ter gemeentese-
cretarie ter inzage ligt het door Gedeputeerde Staten
van Gelderland bij hun besluit d.d. 28 februari 1992,
no. RG92.1356-RWG/G5208 onherroepelijk goedge-
keurde bestemmingsplan 'Buitengebied 1991, nr. 2'.

Dit plan heeft betrekking op de wijziging van de be-
stemming van het perceel Larenseweg 3 in de be-
stemming 'Manege'.

Vorden, 12 maart 1992.
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling

We doen 't graag beter dan goed.

REVUE REVUE

'Nachtmerrie
van de Roos'

20 en 21 maart

19.30 uur 'De Boggelaar'

JONG GELRE
afd. Warnsveld

Na afloop dansen met:

Assorti
REVUE REVUE



CONTACT TWEEDE BLAD
Donderdag 12 maart 1992

53e jaargang nr. 49

Zondag 15 maart a.s. is er in Bodega 't Pantoffeltje te Vorden weer
de jaarlijkse bruidsshow.

Rabobank met o.a. verzekeringen en
nieuwe ideeën voor uw huwelijksreis;
Bakker Van Asselt met o.a. prachtige
bruidstaarten; Slotboom juweliers
met een uitgebreide collectie trou-
wringen; Jan Dijkerman met bijzon-
der bruidswerk en corsages; Correct
met unieke old-timer. En men kan de

Uniek is dat de entree weer gratis is
en dat iedere bezoeker wordt getrak-
teerd op koffie en gebak, wat wordt
aangeboden door 't Pantoffeltje en
echte Warme Bakker Van Asselt.
Beijer Besselink zal doorlopende
modeshows geven, o.a. op het gebied
van Bruidscocktail- en Herenkleding
met de nieuwste mode.

Verder werken mee: Hans Temmink
met prachtige bruidsfbtografïe; de

warme sfeer van 't Pantoffeltje nog
eens proeven.
Dus tol zondag 15 maart in Vorden!
(zie advertentie in dit nummer)

Wiltink start met
elektro-techniek
Sanitaire bedrijven krijgen een steeds omvangrijker taak. Behalve
de aanleg van waterleidingen en gasinstallaties en het verzorgen
van de warmwatervoorziening verlenen steeds meer bedrijven ook
diensten als het gaat om de aanleg en het onderhoud van centrale
verwarmingen.
Een van de bedrijven die in dit op-
zicht met hun t i jd mee zijn gegaan is
het vanouds bekende loodgietersbe-
drijf Wil t ink aan het I loge in Vorden,
dat zich naast het gebruikelijke servi-
ce-pakket van een loodgietersbedrijf
al een aantal jaren en met succes be-
zig houdt met de installatie en het
onderhoud van centrale verwarmin-
gen voor particulieren en bedrijven
in de regio.
Een nieuwe uitbreiding van cle servi-
ce is intussen gerealiseerd, want
onlangs verkreeg liet bedrijf ook de

noodzakelijke vergunningen voor
het aanleggen en verzorgen van elek-
tro-technische installaties. Er is voor
dit werk al veel vakkennis verworven
en bovendien kwam de heer A. Wen-
tink (van de Bergkappe) het mede-
werkersteam versterken, waardoor
een groot brok ervaring beschikbaar
kwam.
Het bedrijf heeft nu dus alle techniek
in eigen huis en kan met dit comple-
te service-pakket zijn klantenkring
en ook nieuwe cliënten optimaal van
dienst zijn.

ZATERDAG 14 MAART a.s.:

Hannie Morssinkhof houdt
Open Huis
Zaterdag 14 maart is het precies één jaar geleden dat Hannie
Morssinkhof haar winkel aan de Nieuwstad nummer 14 heeft geo-
pend. Aan het éénjarig bestaan wil zijn een feestelijk tintje geven.
Die dag houdt zij Open Huis om iedereen in de gelegenheid te
stellen haar winkel te komen bekijken.
Men kan er ook alle informatie ver-
krijgen over de te houden kursussen.
Bovendien geeft zij die dag op linge-
rie K) procent korting. Voor iedere
bezoeker is er een leuke attentie.

Het winkeltje van Hannie Morssink-
hof is gezellig en overzichtelijk inge-
richt. Men vindt er veel kleinvakarti-
kelen, maar ook ge/ellige stofjes, l in-
gerie, sokken, panties en kousen. De
handwerkliefhebbers vinden hier
praktisch alles op gebied van naaien,
breien en haken. Hannie Morssink-
hof heef t een leuk assortiment wol,
DMC-garen en katoenen garens.
Men kan er ook terecht voor hand-
werkpakket ten en voor alle materiaal
ten behoeve van de kursussen. De

kursussen worden gegeven vanaf het
najaar tot april. Men kan leren stofjes
verwerken, larnpekappen maken,
( j i i i l l en , poppen maken en werken
met kartonnage. Alle kursussen wor-
den gegeven in het voormalige
s l a c h t h u i s naast de winkel, dat
onlangs intern is verbouwd. Wie de
winkel van Hannie Morssinkhof be-
zoekt -wordt geholpen dooi' Dorothy
Vandenbrander. Zij heeft een goeie
kijk op vele zaken en kan haar klan-
ten vakkundig advies geven.
In het afgelopen jaar is de winkel van
l lannie Morssinkhof druk bezocht.
Bent u nog niet in de gelegenheid
geweest er een ki jkje te nemen, dan is
aanstaande zaterdag een geschikt
moment om even binnen te lopen.

RECEPT
V N D W K

S L A G E R IJ V L O G M A N

Duitse biefstuk
Voor Duitse biefstukken kunt u heel goed rundertartaar nemen. Zo'n biefstuk
wordt een "steak a cheval" wanneer u op elke biefstuk een spiegelei doet.
Reken voor 4 personen op 400 gram tartaar, 2 uien, l eierdooier, melk, bloem
(koffie)room en eventueel l eetlepel kappertjes uit een potje.
Snipper l ui en snijd de tweede ui in uiterst smalle ringen. Haal de ringen uit el-
kaar. Roer l eierdooier samen met 2 eetlepels melk goed los. Meng de tartaar
met gesnipperde uien, losgeroerde eierdooier, zout en peper.
Vorm van de aangemaakte tartaar 4 ballen. Maak ze een beetje plat en haal ze
heel licht door de bloem. Verhit in een passende koekepan 75 gram boter. Wacht
tot het schuim grotendeels is weggetrokken. Bak de biefstukken snel aan weers-
zijden bruin. Neem ze uit de pan en houd ze warm. Verwijder de helft van de
bakboter. Fruit in de resterende bakboter de uienringen zolang tot ze wat kleur
hebben gekregen. Schep ze met een schuimspaan uit de pan en leg ze bij de bief-
stukken.
Voeg 1,5 deciliter water (of bouillon) toe en roer alle aanzetsels van de bodem
van de pan goed los. Laat er even de kook over komen. Zeef het vocht in een
klein pannetje. Roer er vlak voor het opdienen 3 eetlepels room (op kamertem-
peratuur) door en breng alles nog even aan de kook. Roer er daarna, noodzake-
lijk is het niet, de kappertjes door.
Leg de biefstukken op een voorverwarmde schaal. Schik op elke biefstuk een
deel van de gefruite uienringen. Schenk de saus erover of geef de saus er apart
bij.

TIP: Vrijwel alle jonge voorjaarsgroenten smaken goed bij Duitse biefstuk. U
kunt er echter ook heel goed een frisse gemengde salade (kropsla, tomaten en
komkommer) en knapperig gebakken of gefrituurde aardappelen bij geven.

Bereidingstijd: 30 minuten. Energie per portie: plm. 1955 KJ (465 kcal).

Hans Maalderink nationaal
kampioen libre-klein
Hans Maalderink is zondag jl. in Hoogher-
heide nationaal kampioen libre-klein
tweede klasse geworden. De speler van bil-
jartvereniging KOT was oppermachtig,
want hij was zaterdag al zeker van de titel.

Hans Maalderink besloot een jaar ge-
leden op een wat hoger niveau te
gaan bi l jar ten . Hij ging samen met
zijn biljart-vriend Huber Schroër fa-
natiek trainen. Elke weekwas het duo
te vinden aan de biljarts bij café
Uenk. Die oefeningen wierpen gelijk
vruchten af. In januari won hij reeds
de titel van het gewest Midden- en
Oost-Nederland. Tevens wist hij zich
toen te plaatsen voor het NK.

Hans Maalderink begon het NK in
café-zaal Boelevard met geweldig
veel zelfvertrouwen. Van zenuwen
was bij hem geen sprake, al helemaal
niet nadat hij vrijdagavond een par t i j
in negen beurten wist uit te maken.
/aterdag gaf hij nogmaals blijk van
zi jn uitstekende vorm. Hij won al zijn
partijen in twaalf of dertien beurten.
De concurrentie werd al op een niet
meer in te halen achterstand van vier
of meer punten te zetten. De Vorden-
se topper gal' zijn titel zondag nog

eens extra glans door opnieuw z i j n
partijen te winnen. Hij had twaalf
punten, tenvijl de nummer twee. Mol
uit Nibbixwoud, op liefst zes punten
achterstand bleef steken.
De storingsmonteur van de Coberco
klopte zichzelf terecht even op de
borst: ,,Ik had een paar heel goede
dagen". Dan geeft hij toe enigszins in
het voordeel te zijn geweest: „We
speelden op nieuwe tafels en met
gloednieuwe ballen. Ik ben een pure
libre-speler, moet het hebben van
m i j n techniek. Op zo'n nieuw biljart
kan het heel hard gaan. Veel andere
jongens knalden de ballen over het
laken. Het is juist zaak die ballen'in
een hoek te krijgen en dan kun je
caramboles gaan maken."
Zondagavond werd de titel in club-
café Uenk uitbindig gevierd. Wet-
houder van sportzaken mevr. Aart-
sen-Den Harder, bracht ook de felici-
ta t ies over namens de Vordense ge-
meenschap.

Saldo's in de landbouw dalen
Tijdens de gezamenlijke vergadering van de ABTB, CBTB en
GMvL te Vorden, bleek dat met name door de milieu-investerin-
gen de saldo's in de landbouw het afgelopen jaar zijn gedaald.

Varkenshouderij
Dhr. Halfman, bedrijfskundige van
de DLV Varkenshouderij, ging in op
de technische resultaten in de var-
kenshoud^ui over 1991. Het aantal
grootgeb^Bite biggen per zeug
daalde met twee- s tuks, onder invloed
van Abortus Blauw. Mede onder in-
vloed van deze /iekte steeg de gemid-
delde biggenprijs ten opzichte van
1990 metJ^15,- per big. Het saldo
per mest^Mten daalde met f 11,—
door een wat langzame groei, hoger
sterftepercentage en de duurdere
biggenprijs. Verder zette dhr. Half-
mal) de opzet van de nieuwe Dienst
Landbouw Voorlichting uiteen. De
DLV pretendeert een objectieve
voorlichting te geven.
Voorlic htingsprodukten (diensten
en adviezen) zullen in cle toekomst
betaald moeten worden. Deels was
dit al zo via de zogenaamde varkens-
kernen. Voorbeelden van produkten
zi jn het bedrijfsplan, het huisvesting-
splan of het mestafz.et.plan. Tot 1998
deelt de Rijksoverheid mee in de kos-
ten; daarna moet het landbouwbe-
drijfsleven de kosten geheel zelf dra-
gen.

Rundveehouderij
Dhr. J. Saaltink, bedrijfskundige van
de Rundveehouderij, deelde mee dat
ook in deze sector een reorganisatie
plaatsvindt. Daarna ging h^n op de
resultaten per bedrijf ii^Bct jaar
1990 en 1991. Hel "sa ldopcr kilo
melk is negatief Wanneer ook de ar-
beidskosten meeberekend worden!
Voor het leasen van melk rekende- hij
voor dat de f 0,35 per kilo^Kun eco-
nomisch gezien het maxi^pn is. In
een voorbeeld kwam naar voren dat
bij aankoop van melkquotum op
pachtbasis de betalingscapaciteit en
de marge positief beïnvloed kunnen
woiden.
Bij aankoop van eigen grond ligt dit
veel moeilijker, omdat grondaan-
koop bedrijfseconomisch niet renda-
bel is.
Dat wil overigens niet zeggen dat
grondaankoop niet een goede inves-
tering kan z i jn , o.a. vanwege de mi-
lieuproblematiek.

Hij benadrukte dat uitbreidingsmo-
gelijkheden middels de- ecologische
richtlijnen mogelijk moet zijn, om
nog boeren over te houden.

Robby Valentine in De Woage
Na de hitsingle 'Over and over again' behoeft Robby Valentine
nauwelijks nog een introduktie. Deze compositie van eigen hand
bereikte in recordtijd de top 5 van de vaderlandse hitlijsten en
wordt als bekroning ook nog onderscheiden met een zilveren
harp.
Het overweldigende succes van de
debuutsingle en diverse live radio-
optredens met o.a. de speciaal ge-
componeerde ode aan Freddie Mer-
cury deden iedereen reikhalzend uit-
kijken naar de debuut-cd waarvan de
releasedatum werd vastgesteld op 24
februari 1992. Het album bevat naast
'Over and over again' en de tweede
single 'Loves take me higher' elf an-
dere composities welke het uitzon-
derlijke talent van Robby Valentine
overtuigend bewijzen. Speciale ver-
melding verdient de mini-rockopera
'I believe in you'.
Robby Valentine werd in 19()8 gebo-
ren en groeide op in het Utrechtse
Leusden. Combinaties van stevige
rock met diverse elementen uit de
klassieke muziek en vooral de thea-
trale wijze waarop Freddie Mercury
en de zijnen een en ander gestalte
geven, doen Robby geheel uit zijn
dak gaan. Begin 1990 komt Robby in
aanraking met platenmaatschappij
Polydor in handen van MTV's Adam
Curry. Deze gewezen Nederlandse
vee- en cleejay gaat na beluistering
van de tape nog platter voor Robby
Valentine dan zijn oude thuisland
ooit is geweest. Hij raadt het mana-
gement aan ook de platenbonzen
overzee kennis te laten maken met
het Leusden.se fenomeen. Een en an-

der mondt nog tijdens de opnamen
uit in een Amerikaanse deal, een uni-
cum in de Nederlandse geschiedenis.
Inmiddels heeft Robby zich verze-
kerd van cle hulp van een aantal Ne-
derlandse topmusici. De toer 'Shake
away 1992' is inmiddels gestart, met
de volgende line-up:
Robby Valentine, leadzang/key-
boards; Rob Winter, gitaar/zang;
Arthur Polini, basgitaar/zang; John
Ewbank, keyboards/zang; Hans Eij-
kenaar, drums/zang.

Op zondag 15 maart staat Robby Va-
lentine en zijn band op de planken
van dancing-discotheek De Woage te
H al Ie.
De kaarten zijn tot zondag in de
voorverkoop verkrijgbaar aan de kas-
sa van dancing-discotheek De Woage
of in het dorpscafé.

Rowwen Heze live
De Limburgse formatie Rowwen
Heze geeft op zondag 22 maart a.s.
een live-concert weg in discotheek-
dancing De Woage te Halle.
De kaarten zijn reeds in de voorver-
koop verkrijgbaar aan de kassa van
discotheek-dancing De Woage te
Halle of in het dorpscafé.
l\esen>eer nu voor het te laat /'.v.

SCHOON WATER, BROODNODIG!

Landelijke collecte SIMAVI
in teken van schoon drinkwater
'Schoon water, broodnodig', onder dit motto houdt Simavi, vere-
niging voor direkte steun aan medische projekten in ontwikke-
lingslanden, van 22 tot 28 maart haar jaarlijkse collecte.
De opbrengst zal ondermeer worden besteed aan het aanleggen
en verbeteren van drinkwatervoorzieningen in India.

In 1992 moet de kraan open
In de zuidelijke staten van Ind ia
lu-erst al geruime tijd droogte, die
het gevolg is van het u i tb l i j ven van de
regens in de Moesson. De droogte is
/o ernst ig dat b i j n a al le rivieren en
meren z i j n opgedroogd. Deze droog-
te, in combinatie met extreme hitte,
maakt het leven hier erg moeilijk. De
enige oplossing is om drinkwater uit
de grond te halen. Er zijn handpom-
pen geplaatst in de meeste grote ste-
den, maar nog niet op het platteland.
Een aanta l lokale vrijwilligersorga-
nisaties wil met behulp van de bewo-
ners handpompen plaatsen in 2'W
dorpen, zodat (>() ( ) .000 families van
dr inkwater worden voorzien. De
pompen komen bij kerken en scho-
len, zodat de pastors en schoolhoof-
den belast kunnen worden met het
toezicht. De i n s t a l l a t i e van een pomp
kost zo'n Rs. 21.500,00 (f 1650,-). De
famil ies betalen Rs. 2.00 wat j a a r l i j k s
neerkomt op Rs. 1.200.000,00. Met

dit geld kunnen de organisaties zelf-
standig worden en hun gezondheids-
a k t i v i t e i t e n t .b .v . de arme p l a t t e -
landsbevolking u i l breiden.

Wat moet er gebeuren ?
Er kan veel worden gedaan voor wei-
nig geld. Simavi vraagt de Neder-
landse bevolking dit jaar om haar te
helpen bij haai• waterprojeklen in de
ontwikkel ings landen. Omdat er nog
zoveel dorpen zijn waar geen water-
put of pomp staat, en omdat het zo
belangrijk is om over schoon drink-
water te beschikken. De Simavi-kol-
lektanten komen van 22-28 maart
langs de deuren. Wie dan n iet t h u i s is
kan ook een bijdrage leveren aan de
verbeter ing van de gezondheidszorg
in de derde wereld voor overmaking
op girorekening !W() 100 ten name
van SIMAVI, Haarlem onder vermel-
ding van 'waterkraan ' , (/.ie ook dr ad-
vertentie hi ,,Contact"van

HOE ZIT
D AT NU
EIGENLIJK?
Vraag: Vorigjaar ben ik in juni van school af gek<
men. Tot en met juni ontving ik een basisbeurs.
Daarna heb ik een baan gevonden en ben gaan werken.
Ik ben 19 jaar. Kan ik nu door middel van een T-biljet nog
belasting terug krijgen?
Nog niet zolang geleden heb je van de Informatiseringsbank een fis-
c a a l overzicht ontvangen. Daarop staal vermeld welk bedrag van dr
studiefinanciering belast is. In 1991 is van cle ontvangen s tud ie f inan-
ciering de ontvangen basisbeurs ( inclusief eventuele toeslagen!) voor
S0'( onbelast. De resterende 20% plus een eventuele aanvul lende
beurs (niet de rentedragende lening) behoort fiscaal tot het inkomen.
In jouw geval bedroeg de ontvangen basisbeurs (i x f 2S.r>,00 is
f 1410,00. Daarvan is dus 20% belast, dus f282,00. Verder wordt ook de
OV-jaai kaart als belast inkomen aangemerkt en wel voor f 10,00 per
elke maand, waarvoor je rech t had op studiefinanciering. Bij die
f 282,00 komt dus nog 6 X i 10.00 is f f iO .OO. In to taa l is dus hel belaste
deel van de beurs f 342,00.
Dit wordt aangegeven als zgn. 'periodieke u i tke r ing ' . De beurs behoort
tot het persoonlijke arbeidsinkomen en wordt dus a l t i j d bij de stude-
rende zelf belast. Voor/over de genoten beurs is vrijgesteld (K()% dus
van de basisbeurs) verlies je de mogelijkheid om voor de studiekosten
af t rek wegens buitengewone lasten te vragen.
Bij terugbetal ing van (een deel van) de basisbeurs zou in ieder geval
20% van cle t e rugbe ta l ing afgetrokken kunnen worden als negatieve
inkomsten; de overige 80% alleen voorzover cle ontvangen beurs des-
t i jds de a f t r ek van studiekosten verminderde. Terugbetaling van de
aanvullende beurs is geheel aftrekbaar; van cle rentedragende len ing
juist niet, want die heeft ook niet fiscaal tot het inkomen behoord.
Volgens de loonopgave van de werkgever was het f iscale loon dat je na
jouw schooltijd in 199 l hebt verdiend f 9 .(>()() ,00. De1 ingehouden loon-
belasting/premies volksverzekeringen zi jn f 2.402,00. Op die
f 9.()(>0;00 mag-1% zgn. beroepskosten/verwervingskosten in minde-
ring worden gebracht; dat is f Ü87,()(). Jouw persoonlijke arbeidsinko-
men over 1991 is clan:
Inkomsten uit arbeid f 9 . ( i l iO,0()
Af: Reiskosten woning-werk (daanoor

kom je niet in aanmerking, omdat je
dicht bij het werk woont) f O

Af: Beroepskosten,verwervingskosten + f 387

Periodieke studietoelagen en uitkeringen

Persoonlijke arbeidsinkomen
Verder heb je nog volgens jouw opgave aan rente
genoten:
daardoor is in totaal het zgn. onzuiver inkomen:
Af: rentevri js tel l ing (die is voor jou maximaal

f 1.000,00)
Belastbaar inkomen
Belast ingvri j bedrag- tariefgroep 2

Belastbaar bedrag

Over deze f l .9f>f),00 moet aan inkomstenbe las t ingen
premies volksverzekeringen worden betaald:
de ingehouden loonbelasting/premies
volksverzekeringen bedraagt
Terug te ontvangen: (f2.402,00 min f l .771,00)
Wel een T-aangifle ( la ten) indienen dus!

f 387,00
f 9.273,00

+ f 342,00

f 9.615,00

+ f 94,00

f 9.709,00

f 94,00

f 9.(il5,00
f 4.660,00

f 4.955,00

f 1.771,00

f 2.402,00

f 631,00

Deze ni/triel; wordt verzorgd door: De Regt. liloemenddtd <^f Wiegerinck/A-4
Groep: Accountants en Belastingadviseurs, Ruuiioseweg21l 72^1 IA
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t Sfeervolle leuke zaal voor
- bruiloften en partijen.

De prijzen zullen u meevallen.

Café-Restaurant

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

VELGEN
vooroa: BMW - Opel - VW

zijn nu extra scherp geprijsd.

Ook voor banden in alle maten en
merken moet U zijn bij:

RlfTMAN
WTOBANDCN

Slotsteeg 18, Hengelo (G.) Tel. 05753-2779

Wij kochten van een bekend merk
Spijkerjacks ( stonebleached ) mt. S t/m XL
ADVIESPRIJSf89.-
Deze worden elders al verkocht voor f 69.-
en op sommige plaatsen voor f 59.-

Wij pikken dit niet

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

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcf-vofden bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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

We zetten
de zaak
onder stroom!
Een sanitair bedrijf dat bij wil blijven moet
een compleet dienstenpakket kunnen
aanbieden. Daarom hebben we ons
programma uitgebreid
zodat we vanaf heden ook opdrachten
kunnen uitvoeren op elektrotechnisch
gebied.
De nodige vergunningen zijn verleend en
de kennis en ervaring is beschikbaar.
Bovendien is de heer A. Wentink (van de
Bergkappe) ons team van medewerkers
komen versterken.
Wie prijs stelt op vakmanschap en service
kan nu bij Wiltink gebruik maken van een
compleet service-pakket.

Ons programma bestaat vanaf heden uit:
* het installeren van gas- en

waterleidingen
* lood- en zinkwerken
* sanitair
* dakbedekking
* centrale verwarming
* elektrische installaties en onderhoud

Wiltink heeft nu
alle techniek in huis
Installatiebedrijf WILTINK
Het Hoge 20 - 7251 XW Vorden
Tel.05752-I656(b.g.g. 1092)

DORPSSTRAAT 19 VORDEN TEL 05752-1943

DE REGT, BLOEMENDAAL & WIEGERINCK

SPECIALISTISCHE BEHARTIGING
VAN UW BELASTINGZAKEN

Voor het verzorgen van uw

BELASTINGAANGIFTE I99I

nodigen wij u ook dit jaar weer uit

op de volgende avond :

— woensdagavond 18 maart

tussen half 7 en half 9

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden

Telefoon 05752-1485 Telefax 05752-1689 accountants, belastingadviseurs

ADVERTEREN
KOST GELD...

NIET
ADVERTEREN
KOST MEER!

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDR/JF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

MODESHOW

Grandioze

modeshow
en verkoop
in Hotel Bakker
te Vorden

op maandag 16 maart

van de specialist in
grote maten

Zutphenseweg 29 - Tel. 05752-1 971
7251 DG Vorden

Showtijden: 's morgens 10.00 uur
's middags 14.00 uurMet medewerking van:

Bloemsierkunst Dijkerman
Bakkerij van Asselt
Optiek Siemerink

Toegang gratis met consumptie.

Zo mogelijk plaats bespreken.
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m Telefoon gemeente: 05752-7474.
m 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.

BurgemeesterE.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.

OUW-ENKAP-
VERGUNNINGEN

Op 3 maart 1992 hebben burge-
meester en wethouders de volgende
vergunning verleend aan:'

— de heer H. Enserink, de Doeschot
7, voor het bouwen van een wo-
ning mei garage op het perceel
Addinkhof 14 te Vorden;
de- heer A.J. Wull ink, Brinkerhof
47 te Vorden voor het bouwen van
een berging/c arport op het per-
ceel Brinkerhof 47 te Vorden;

— de heer C ij. Hendriksen, Wiers-
serbroekweg 3 te Vorden voor het
gedeeltelijk vergroten en gedeel-
telijk vernieuwen van een varkens-
sc huur op het perceel Wiersser-
broekweg3 te Vorden;
de heer J. van Ark, Wildenbon h-
scweg 17 te Vorden voor het bou-
wen van een jongveestal op het
perceel Wildenborchseweg 19 te
Vorden;

— de heer H.J. Zweverink, Venne-
mansweg 4 te Vorden, voor het
verbouwen en uitbreiden van een
woning op het perceel Venne-
mansweg4 te Vorden;

— de gemeente- Vorden, voor het
bouwen van een kinderdagverblijf
met buiten berging op het perceel
het Wiemelink 40 te Vorden.

— A.(i. Schut, Hoetinkhol 101 te
Vorden, voor het kappen van 2
berken op hel perceel Hoetinkhof
101 te Vorden.

Ingevolge het bepaalde in cle Wet Ad-
minis t ra t ieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kan binnen dertig da-
gen na het verlenen van de vergun-
ning bij het college- van burgemees-
teren wethouders een bezwaarschrift
worden ingediend.

' T7
j> VRIJSTELLING VAN

MILITAIRE DIENST
TEN BEHOEVE VAN

ALTERNATIEVE
SAMENLEVING,^

VORMEN
De Dienstplichtwet kent een niéuwe-
regel voor het verkrijgen van vrijstel-
l ing van de dienstplicht. Ongehuwd
samenwonende dienstplichtigen
kunnen onder bepaalde voorwaar-
den in aanmerking komen voor vrij-
s te l l ing. Hiervoor gelden de volgen-
de voonvaarden:

- beide partners dienen minstens
v a n a f 6 maanden voor opkomst
voor eerste oefening op hetzelfde
adres f e i t e l i j k samen te wonen en
aldaar (-en gezamenlijke huishou-
ding te voeren;
er dient een notarieel samenle-
vingscontract te zijn tussen beide
partners, eveneens opgemaakt
mins tens 6 maanden voor de da-
tum van opkomst voor eerste oe-
fening;

•~- de hoogte van het (eventuele) in-
komen van de partner is aan een
maximum gebonden.

I n f o r m a t i e over de/e regeling is Ie
krijgen bij de afdeling Burger/aken,
iedere dag geopend van 08.00 uur
tot 12.30 en ook op woensdagmid-
dagvan 13.30 tot 17.00 uur.

ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES
De commissies geven onder rneer advies aan burgemeester en wethouders
over aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van
een besluit. Zo nodig stellen burgemeesteren wethouders naar aanleiding van
een advies voorstellen nog bij of houden deze aan. Ook kunnen raadsvoorstel-
len ingetrokken worden. De leden van de commissies zijn tevens raadslid.
De commissie voor financiën en openbare werken c.a. vergadert op dinsdag
17 maart 1992 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de
volgende onderwerpen:
— clwanginvordei ing gemeentelijke belastingen;
— aanpassing minimabeleid:
— verlengingen beëindiging glascontract;
— beschikbaarstellen krediet voor geluidsisolerende voorzieningen aan 19

woningen;
— verlichtingachterpaden;
— beschikbaarstellen krediet voor herziening bestemmingsplan 'Buitenge-

bied 1971' (Wichmond/Vierakker);
— overlast honden;

(U-legatie bevoegdheid tol verkoopvan bouwkavels;
— meerjarenplan stads- en dorpsvernieuwing.

De commissie voor algemeen bestuur vergadert op dinsdag 17 maart 1992 om
20.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onderwer-
pen:

— intrekken verordening inzake beroep geweigerde dansvergunningen;
beschikbaarstellen krediet voor herziening bestemmingsplan 'Buitenge-
bied 1971' (Wie hmoncl/Vierakker);

— overlast honden;
— delegatie bevoegdheid tot verkoop van bouwkavels;
— vaststellen bestemmingsplannen Het wiemelink 1991 en Vorden Kom

1991,no.2;
— meerjarenplan Stads-en Dorpsvernieuwing.

De commissie voor Welzijn en Milieu vergadert op woensdag 18 maart 1992
om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onder-
werpen:

aanpassing minimabeleid;
— verlengingen beëindiging glascontract;

beschikbaarstellen krediet voor geluidsisolerende voorzieningen aan 19
woningen;

— doordecentralisatie extra-muraleWBO taken.

Ooku k u n t , indien u dat wenst, over de onderwerpen die op de agenda staan,
uw mening kenbaar maken. De raadsstukken, tevens commissiestukken, lig-
gen ter inzage in de bibliotheek te Vorden en in de Rabobank te Wichmond.
Als u wilt inspreken, moet u dit voordat de behandeling van de agenda begint
aan de voorziter of de secretaris van de commissie meedelen. De mogelijkheid
om in te spreken wordt geboden voordat de behandeling van het betreffende
agendapunt begint. De mogelijkheid bestaat dat de commissieleden u tijdens
de behandeling van het agendapunt vragen stellen. Tevens kan de voorzitter
een tweede inspraakronde invoegen.

B!« GEMEENTERAAD NEEMT VERKEERSBESLUIT
VOOR OMLEIDING DOORGAANDE

VRACHTVERKEER
Op 25 februari jongstleden heeft de gemeenteraad besloten om het door-
gaande vrachtverkeer om te leiden. Hierdoor komt er geen doorgaand vracht-
verkeer over de Dorpsstraat en de Zutphenseweg meer. Dit gebeurt door
plaatsingvan verkeersborden volgens model C7 (omschrijving: Gesloten voor
vrachtauto's) van bijlage l van het Reglement verkeersregels en verkeerste-
kens 1990, met daarboven de aanduiding: 'ZONE' en eronder de tekst 'uitge-
zonderd bestem mingsverkeer'. Deze borden komen op de volgende punten te
staan:
— Zutphenseweg nabi j de Rondweg;
— Strodijk nab i j de Rondweg;
— Het Hoge nabij de Rondweg;
— Nieuwstad nabi j de Willern-Alexanderlaan en de Beatrixlaan;
— Dorpsstraat nabij de Stationswwegen de Horsterkamp;
— Molenweg nabij de Stationsweg;
— Insulindelaan nabij de Burgemeester (ialleestraat;

Burgemeester Galleestraal n a b i j de Insulindelaan;
— Mispelkampdijk nabij de Almenseweg.

De borden /ui len worden geplaatst zodra de reconstructie van het kruispunt
de Hoi slei kamp/Ruurloseweg/Stationsweg/Dorpsstraat c. a. zover gevorderd
is, dat de beoogde omleiding van het doorgaande vrachtverkeer verkeerstech-
nisch uitvoerbaar is.
Aan dit bes lu i t liggen onder anderede volgende overwegingen ten grondslag:

het is /eer gewenst de verkeersveiligheid in het centrum van Vorden (de
Zutphenseweg binnen de bebouwde kom en cle Dorpsstraat) in het alge-
meen en voor fietsers en voetgangers in het bijzonder te bevorderen;

— het is zeer gewenst de door het doorgaande vrachtverkeer op de route
Zutphen-Voiden-Ruurlo v.v. veroorzaakte aantasting van het karakter en
de func t ies van het centrum als verblijf sgebied te beperken;

— ten behoeve van een veilige en vlotte afwikkeling:
— zal op het kruispunt de Horsterkamp/Ruurloseweg/Stations'weg/

Dorpsstraat een verkeersplein (een zgn. mini-rotonde) worden aange-
legd;

— is het kruispunt de I lorsterkamp/Rondweg/Hengeloseweg reeds aan-
gepast;

— zal het k ru i spunt Zutphenseweg/ Rondweg beperkt aangepast worden;
— is de Hummelo-F.nschedese Kimstweg voornemens het kruispunt

Rondweg/Baakseweg/Het l loge te reconstrueren tot een verkeersplein,
een /.gn. mini-rotonde;

— - zal de bewegwijzering iri en rond het dorp Vorden worden aangepast.

Binnen dei tig dagen na bekendmaking van het bes lui t van de gemeenteraad
kan hiertegen door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Kroon.
l lei beroepschrift moet worden ingediend bij de Commissaris van de Konin-
gin in de provincie Gelderland, postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

N.B. DIT BESLUIT IS REEDS F.F.RDER GEPUBLICEERD OP 5 MAART
1 992. DE BEROEPSTERMIJN GELDT VANAF DIE DATUM.

^TIJDELIJKE
VERKEERS-

MAATREGEL
In verband met een run-bike-i un
wedstrijd op zondag 15 maart aan-

staandevan 10.00 tot 16.00 uur heb-
ben burgemeesteren wethouders be-
sloten cle volgende verkeersmaatre-
gel te nemen:
afs lu i t en voor alle verkeer, behalve
voetgangers van:
— de Hamelandweg vanaf de Ruur-

losewegtot aan de Enzerinckweg;

— de Oude Zutphenseweg vanaf de
Kerkhoflaan tot aan de Wilden-
borchseweg;

— de Enzerinc kwegvanaf cle Hame-
landweg tot aan de Ruurloseweg.

INVORDERING
GEMEENTELIJKE

BELASTINGEN
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeentgeraad voor om dwangin-
vorcleringen van de gemeentelijke
belastingen uit te besteden aan
I londi inge rentmeesterskantoor.
Aanleiding hiervan is dat op l janua-
ri een aantal regels over cle gemeen-
te l i jke onroerende-zaakbelastingen
(vroeger de onroerendgoed belas-
t ing) zi jn veranderd. Burgemeester
en wethouders schatten dat er per
jaar ongeveer honderd dwangbeve-
len uit zullen gaan. Dooreen snelle-
re invordering zullen de inkomsten
hoger worden, onder andere doordat
er meer rente wordt ontvangen. Per
jaar schatten burgemeester en wet-
houders dat de inkomsten met
f4000,— toenemen.

/A ANPASSING
MINIMABELEID

Door de in werking treding van de
nieuwe Algemene Bijstandswet dient
het gemeentelijk minimabeleid aan-
gepast te worden. Volgens het Rijk
dienen door deze aanpassing de aan-
verwante gemeentelijke fondsen ko-
men te venal len, omdat de verant-
woordelijkheid voor bijzondere bij-
stand geheel bij de gemeenten is ko-
men te liggen. Hiervoor zullen
burgemester en wethouders nog na-
dere regels aan de gemeenteraad
aanbieden. Burgemeester en wet-
houders stellen de raad^^ins voor
het minimabeleid op d^Bolgende
onderdelen aan te passen:

Verrekening inkomsten
Bij bijverdiensten werd ^durende
twee jaren 25 procent vrij^»ten. Dit
mag op grond van de be^iande re-
gelingen. Na (wee jaar echter niet
meer. De gemeenteraad heeft eerder
besloten de/e 25 procent na tweejaar
nog wel vrij te laten. De rijksconsu-
lent heeft hiertegen echter bezwaar
gemaakt. Burgemeester en wethou-
ders zoeken nog naar een oplossing
hiervoor.

Bijdrage in de betaling
van gemeentelijke belastingen

Burgemeester en wethouders willen
dit beleid voortzetten. Daarvoor die-
nen de bedragen voor de berekening
van de bijdrage en de toetsingsnorm
te worden herzien. Aan gemeentelij-
ke belastingen en bijdragen betalen
we in Vorden:
— onroerende-/aakbelasting (ge-

middeld) f60,— perjaar:
— afvalstoffenheffing: f 294,— per

jaar;
— rioolrechten: f 80,— per jaar.

Ook in de aanslag hondenbelasting
kan een bijdrage worden verleend.
Om vooreen bijdrage in aanmerking
te komen hanteren burgemeester en
wethouders de normen (de bedragen
waarop men recht heeft) van de Al-
gemene Bijstandswet.
Indien men voor een gehele of een
gedeeltelijke bijdrage in aanmerking
komt heeft men eveneens recht op
een bijdrage uit het contributie-
fonds. Dit is een fonds om aan het
maatschappelijk verkeer deel te kun-
nen blijven nemen. Per gezinslid
heeft men dan recht op een bijdrage
van f 100,—.

Financiële consequenties
voor de gttóeente

In 1991 zijn f>() aanvragen gehono-
reerd voor in totaal een bedrag van
ruim f22.000,—. In 1992 /al dit ho-
ger zijn, burgemeester en wethou-
ders schatten het bedrag voor dit jaar
op f35.000,—.

•VERVOLG
GEMEEMNIEUWS

1.02.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

j!» GEMEENTERAAD VERGADERT
()/> DINSDAG 31 MAAR l 7992

Op 31 maart aanslaande vergadert de gemeenteraad in hel gemeente-
huis. De/e vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur. Aan het
eind van de vergadering, na de rondvraag, besla.it de mogelijkheid om in
het openbaar tegen de gemeen t raad te spreken. Di t mag nie t gaan over
een van de onderwerpen die op de- agenda s t a a n , omdat u daarover in de
commissievergaderingen k u n t inspreken. Indien u in de/e vergadering-
het woord wenst Ie voeren dien! u dit op maandag voorafgaande aan de
raadsvergadering op te geven bij de gemeentersecrelaris. ondei vermel-
ding van het onderwerp waarover u het woord w i l t voeien .
Voor deze vergadering zijn de volgende onderwerpen geagendeerd:

— intrekken verordening inzake beroep geweigerde dansvergunningen;
— dwanginvordering gemeentelijke belast ingen;
— aanpassing minimabele id;
— verlengingen beëindiging glascontract;
— beschikbaarstellen krediet vóór geluidsisolerende voorzieningen aan

l 9 woningen:
— verlichting achterpaden;
— beschikbaarstellen krediet voor her / icning bestemmingsplan 'Bu i -

tengebied 1971' (Wichniond, Vierakker);
overlast honden;

— delegatie bevoegdheid tot verkoop bouwkavels;
— vas t s t e l l ing bestemmingsplannen I let W i e m e l i n k 1991 en Vorden-

Kom l 9!) l, no.2;
— meerjarenplan stads- en dorpsvernieuwing;

- doordecentralisatie extramurale WBO-taken.

» ELUIDE
ISOLERENDE

VOORZIENINGEN
AAN 19 WONINGEN

Door de omleiding van hel door-
gaande vrachtverkeer zal de geluids-
belasting aan 19 woningen (3 bij cle
mini-rotonde en l (i aan de Horster-

kamp) toenemen. Burgemeester en
wethouders stel len de gemeenteraad
vooj-om aan de woningen geluidsiso-
lerende maatregelen Ie t r e f f e n . Met
de bewoners van die woningen zal de
gemeente een overeenkomst sluiten.
De totale kosten bedragen l 21)9.000,-.
De kosten van de maatregelen die
aan cle 3 woningen bij de mini - ro ton-
de getroffen worden, k r i j g t de ge-
meente terug van het Gewest Midden
[Jssel.

ET OP OF UW RIJ BEWIJS NIET VERLOOPT!!
Op l oktober 1992 verliezen twee rijbewijsmodellen hun geldigheid.
Als u zo'n rijbewijs niet op tijd vernieuwt, moet u opnieuw examen
doen! De volgende twee modellen verliezen hun geldigheid:
— Model 8a, rijbewijs volgens oud groot model op linnen, afgegeven

tot l januari 1986. De foto van de houder van dit rijbewijs zit vast
met twee ringnietogen;

— Model 8b, een kleiner formaat rijbewijs volgens Europees model,
eveneens op linnen, afgegeven tussen l januari 1984 tot l oktober
1 986. De foto hiervan zit eveneens vast met twee ringnietogen.

EIZEN OP VERLOPEN PASPOORT NIE
MEER MOGELIJK!!

Vanaf l april aanstaande kunt u met een verlopen paspoort niet meer
de grens over!! Een verlopen paspoort is eveneens geen geldig legiti-
matiebewijs meer, zodat u geen geld meer kunt opnemen als u zich met
uw paspoort wilt legitimeren.
In principe maken we uw paspoort direct klaar, u kunt erop wachten.
Het is hierdoor wel noodzakelijk dat degene voor wie het paspoort is
bestemd, zelf komt.
IN VERBAND MET DE KOMENDE VAKANTIEDRUKTE IS HET VAN
HET GROOTSTE BELANG DAT U TIJDIG EEN NIEUW PASPOORT
AANVRAAGT!!

VERLENGING CONTRACT OPHALEN GIAS
MET EEN JAAR

Burgemeesteren wethouders stellen de gemeenteraad voorom het ophalen
en legen van de glasbakken met een jaar te verlengen. De firma Grobben
ver/orgt dit thans . Doordat er steeds meer ongerechtigheden in de glasbakken
terecht komen moet de gemeente een bedrag van f 8,30 per ton aan veivui-
lingskosten betalen. In totaal kost het ophalen van het glas f 7000,— per jaar.
Vanaf l 99.3 komt er mogelijk een andere in / ame l ing van glas. De g las indus t r ie
dringt er sterk op aan om met ingang van 199.3 glas op kleur in Ie zamelen.
Ook moei er nog meer glas worden ingezameld, l lel Gewest Midden I J s se l ,
verantwoordelijk voor de inzameling van het huisafval, denkt eraan om Imis-
aan-hu i s glas in Ie zamelen.



!» VERLICHTING
ACHTERPADEN

De woningbouwvereniging Thuis
Best wil op een aantal punten bij de
vereniging in eigendom /.ijnde wo-
ningen de achterpaden verlichten. In
to taa l komen er 38 lichtmasten. Bur-
gemeester en wethouders vinden dat
verlichting van achterpaden bij-
draagt aan een grotere sociale veilig-
heid en willen medewerking verlenen
aan de plannen van Thuis Best.
Per jaar krijgt de woningbouwver-
eniging voor onderhoudskosten,
stroom kosten en reservering voor
vervanging van de gemeente een be-
drag van f 3500,-.

UITGIFTE
BOUWKAVELS

••V*

NIEUW
BESTEMMINGSPLAN

WICHMOND EN
VIERAKKER F180.000-

Burgemeester en wethouders stellen
f(\c gemeenteraad voor om een be-
drag van f 180.000,- beschikbaar te
stellen voorde her/ieningvan het be-
stemmingsplan 'Buitengebied 1971',
Vierakker en Wichmond. het oude
bestemmingsplan is verouderd en de
Kroon heeft aan diverse onderdelen
goedkeuring onthouden. Er komt
hiervoor geen plan 'nieuwe stijl', een
globaal bestemmingsplan, maar een
nog betrekkelijk gedetailleerd plan.

Een globaal plan /ou een te grote
druk leggen op een her/iening van
het nog betrekkelijk recente bestem-
mingsplan Buitengebied 1982 van
Vorden. Dit is eveneens geen globaal
plan.

In Vorclen kan l vrije sector woning
aan de Insulindelaan/Molenweg ko-
men, 7 in Acldinkhof en 3 in Kranen-
burg. Burgemeester en wethouders
stellen de gemeenteraad voor de be-
voegdheid om de/e kavels te verko-
pen over te dragen van de gemeente-
raad aan burgemeester en wethou-
ders.
Op het perceel waar thans nog de ge-
bouwen van Van Snellenberg staan
komen 10 huurwoningen, te bouwen
door Thuis Best.
Om in Wichmond nog een aantal
bouwkavels uit te kunnen geven
dient de gemeente een perceel in ei-
gendom te verkrijgen. De onderhan-
delingen hierover /.ij n reeds begon-
nen. Of men dit jaar in Wichmond
kan bouwen is twijfelachtig. Burge-
meester en wethouders stellen de ge-
meenteraad voor om in Wichmond
weer in 1993 bouwkavels uit te geven.
Wellicht kunnen er dan meer dan 2
kavels uitgegeven worden.

ASTSTELLING
BESTEMMINGS-

PLANNEN
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor de bestem-
mingsplannen 'HetWiemelink 1991'

en 'Vorclen Kom 1991, no. Lr vast te
stellen.
H ierdoor kan aan het Wiemel inkeen
gebouw voor kinderdagopvang ge-
bouwd worden en kunnen aan de In -
su lindelaan/ Molen weg woningen
komen. Tegen de/.e bestemmings-
plannen heeft niemand be/waar ge-
maakt.

.ONDENOVERLAST

EERJARENPLAN
STADSr EN DORPS-

VERNIEUWING
Ieder jaar moet bij de provincie een
meerjarenplan stads- en dorpsver-
nieuwing ingediend worden om in
aanmerking te komen voor een bud-
get. Uitgebreide informatie staat in
Gemeentebulletin van 5 maart
jongstleden.
Voor woningverbetering en gemeen-
telijke monumenten en rieten daken
willen burgemeester en wethouders
per jaar in totaal f 115.000,— be-
schikbaar stellen. Voor het onderdeel
openbare ruimt/infrastructuur in
1992 ' f 3.213.000,— opgenomen.
Hierbij gaat het om de herinrichting
van het centrum, de Omleidingsroute
en de bevoorradingsweg.

UDERENBELEIDm~
De provincie verzorgde tot op heden
het ouderenbeleid op grond van de
Wet op de Bejaardenoorden. De pro-
vincie heeft tot taak duurzame huis-
vesting te verzorgen voor bejaarden
die daarvoor een speciale indicatie
hebben. Dit zijn onder andere de be-
jaardentehuizen.
De Wet biedt ook nog de mogelijk-
heid tot dagverzorging, dag- en
nachtopvang en reikwijdteverbre-
ding. Dit is ten behoeve van thuiswo-
nende ouderen. De provincie is van
mening dat deze taken het best door
de gemeente kunnen worden uitge-
voerd. De gemeenten kunnen dan
zelf het beleid daarvoor bepalen. De
gemeenten dienen aan de provincie
kenbaar te maken of zij dit willen uit-
voeren. Als zij dit willen dan kunnen
ze hiervoor de financiële middelen
krijgen die de provincie thans nog
zelf beheert. ,
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor deze taken uit
te gaan voeren omdat de gemeente
zelf kan bepalen hoe het budget bin-
nen het aangegeven kader kan wor-
den besteed en omdat zelf invulling
kan worden gegeven aan de plan-
ning.
Vorden is met de gemeenten Borculo
en Ruurlo ingedeeld in een plan-
ningsgebied. Over de uitbreiding van
het aantal verzorgingsplaatsen is met
die gemeenten overeenstemming be-
reikt.

Burgemeesteren wethouders stellen de gemeenteraad voorom maatregelen
te nemen tegen hondenoverlast. Met name de uitwerpselen van honden
veroorzaken deze overlast. De honden in Vorden producerenjaarlijks 100.000
kilo poep. Naast cle verontreiniging van trottoirs vormt ook de verontreiniging
van kinderspeelplaatsen, gazons, groenstroken en zandbakken een groot pro-
bleem. Hondenpoep veroorzaakt diverse infectieziekten, met name bij jonge
kinderen is cle hondespoelworminfectie een bekend verschijnsel.

Volgens burgemeester en wethouders moet de oplossing worden gezocht in:
— invoeren van een ruimmiddel;
— verscherping van controle en
— voorlichting.

\ tonden mogen uitsluitend in de goot hun behoefte doen. Gebeurt dit ergens
anders dan is degene die de hond onder zijn hoede heeft verplicht de poep te
verwijderen. Hiervoor moet men dan een ruimmiddel bij zich hebben. Burge-
meester en wethouders willen hiervoor het hondenpoepzakje pro peeren. Dit
zakje is g^Hkoop, milieuvriendeli jk want geheel biologisch afhi^Bhaar en
praktischer gebruik. Om het gebruik te stimuleren krijgen alle hondenbezit-
ters een zakje toegestuurd en een bon om nog eens 20 zakjes te halen in de
winkel. Laat men een hond uit, dan is men verplicht een ruimmiddel bij zich
te hebben.

Op plaaJQPwaar thans veel overlast bestaat komen containers te^Ban waar
men de zakjes in kan doen. Er komen 3 containers in de singel Hoetinkhof/
Brinkerhof, l bij het Wiemelink en l bij cle brandweergarage. De containers
zullen wekelijks worden geleegd.
Ook voorlichting krijgt hierbij zoveel mogelijk aandacht, onder andere door
integratie van deze problematiek in lespakketten en tentoonstellingen. Ook in
deze rubriek zal hierover vaker geschreven worden.

Belangrijk is na tuur l i jk ook dat de nieuwe maatregelen, die in de Algemene
plaatselijke verordening komen te staan, worden gecontroleerd. Burgemees-
ter en wethouders besteden hieraan aandacht. Zij doen tevens een dringend
beroep aan alle hondenbezitters om aan de vervuiling die het hebben van
honden nu eenmaal met zich brengt, en eind te maken door loyaal mee te
werken aan deze nieuwe regels. Hierdoor kunnen de hondenbezitters onge-
stoord genieten van het plezier van het houden van een hond en wordt de
overlast door de uitwerpselen weggenomen.

ENDA
MAART:
l l Welfare handwerken, Wehme
13 Verwerpingsavond, Medler

Oranjecomité
13 Open latei SWOV 'de Wehme'
13 1'itvoeringChr. Muziekver.

Suisum Corda in het
Dorpscentrum

14 Feestavond LRen PC de
Graafschap de Herberg

14 UitvoeringChr. Muziekver.
Siirsum Corda in het
Dorpscentrum

15 Run-Bike-Run, Oude
Zutphenseweg

15 Bruidsshow Pantoffeltje
17 ()pen Tafel SW( )V 'de Wehme'
17 KPO Kranenburg-Vorden
17 KPO Vierakker, Therminale

Thuiszorg
17 Plattelandsvrouwen Vorden, Doe-

middag
17 NCVB, dr. Dagevos, stress
17 Soosmiddag, Kranenburg
18 Ledenvergadering,

Oranjevereniging Hotel Bakker
18 HVG Dorp
18 HVGWirhnmnd, Harrie

Kettelerij, lezing
19 Bibliotheek Vorden. Lezing

kinderboeken
19 Plattelandsvrouwen Vorden,

Transplantatie
19 HVG Wildenborch,

Brandwondencentra
19 Bejaardenkring, Dorpscentrum
20 Open Tafel SWOV 'de Wehme'

24
25

25

26
27
28

29

30
30
31
31

Vrouwenclub Medler
Parochieavond RK Kerk 125 jaar
K K K i n ' t Pantoffeltje
Open Tafel SWOV 'de Wehme'
Bejaardensoos, Vierakker-
Wichmond
Welfare voor)aarcpntactmiddag,
de Wehme
PCOBindeWehme'
()pen Tafel SWOV 'de Wehme'
Feestavond Kranenburgs Belang,
Gasterij Schoenaker
Bejaardensoos, Vierakker-
Wichmond
HVG Dorp
Vrouwenclub Medler
Open Tafel SWOV 'de Wehme'
Plattelandsvrouwen Vorden,
Koffiemorgen
Soosmiddag Kranenburg

APRIL:
1 HV( i Wichmond, Paasliturgie
2 Bejaardenkring, Dorpscentrum
3 Open Tafel SWOV 'de Wehme'
4 Plattelandsvrouwen, planten-

ruilmiddag
7 Plattelandsvrouwen,doemiddag
7 Open Tafel SWOV 'de Wehme''
8 HVG Wichmond, middag voor

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

l O Open Tafel SWOV 'de Wehme'
14 NCVB Pastor Brenninkmeijer
14 Soos Kranenburg, Passiemiddag
14 Open Tafel SWOV'de Weh me' '
l 5 HVG Dorp, Paasavond in de

Voorde
16 Bejaardenkring Dorpscentrum,

Paasmiddag

17 Open Tafel SWOV 'de Wehme'
21 KIK) Kranenburg-Vorden
21 Open Tafel SWOV 'de Wehme'
22 Plattelandsvrouwen,

Eendagsbestuur
22 Welfare, Handwerken 'de Wehme'
22 HVG Wichmond, Kigenavond
23 Ledenvergadering, de

Vogelvriend
24 Open Tafel SWOV 'cle Wehme'
25 Oranjeavond, Dorpscentrum
28 KPO Vierakker, Schmidl Media

Zutphen
28 Plattelandsvrouwen, Prov.

Voorjaarsvergadering Arnhem
28 Soos Kranenburg
28 Open Tafel SWOV 'de Wehme'
29 HVG Wichmond. Bezoek

breifabriek Lichtenvoorde
30 Oranjefeest

NCVB
Dinsdag 17 maart komt dokter J.M.
Dagevos op bezoek bij de dames van
de NCVB. Hij zal spreken over het
onderwerp 'stress'.

Bestuursmutatie
ABTB
Tijdens de jaarvergadering van de
ABTB, welke vrijdagavond 13 maait
in restaurant Schoenaker zal worden
gehouden, zal bestuurslid H. Have-
kes aftreden en zich niet meer her-
kiesbaar stellen. In zijn plaats wordt
A. Tinneveld kandidaat gesteld. Na
afloop van de vergadering wordt er
bingo gespeeld.

Kleurwedstrijd
'de Deurdreajers'
Uit meer dan 80 inzendingen wer-
den de volgende personen als prijs-
winnaar aangewezen:
Ingrid Hovenga, Brinkerhof 16; Os-
car ter Bogt, Hackfortenveg 18,
Wichmond; Kim Bijenhof, de Stroet
26; Corine Rodenburg, Dorpsstraat
32; Wendy Wenneker, de Stroel 9;
Ilse Mokkink, het Kerspel 22; Nadia

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

/•«//i. v.d. Staaij. hel Htwe (>ü, tel. 22%
Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkarnp
Deldemeweg

De redactie

Komvonderlaan
DeDelle
Dr. Staringstraat
P. v. Vollenhovenlaan
Margriedaan
Christinalaan
Vordemebosweg
Rondweg

h"am. Schaafsma* Het Wiemelinlt 2. tel. 3352
De Doeschot
HetStroo
Het Eelmerink
Brinkerhof
s.v.s. Gravenzandestraat
H. v. Brameremtraat
H.K. van Gelreweg
Schoolstraat
Strodijkl t/m 15

Addinkhof
Het Heyink
Hoetinkhof
B. van Hackfortweg
Gr. v. Umburgstirumstraat
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofcweg
Strodijk2

/'V/w. Inrriens. Hoetinkhof 159^ ld. 2 / / 5
B. Galleestraat Insulindelaan
Pr. Bernardweg Wilhelminalaan
Stationsweg Emmaplein
Julianalaan Mulderskamp
Enkweg Almenseweg
De Eendracht Het Hoge
Smidsstraat Zuivelhof
Molenweg

b V/ w. Bargenian, Horslerliatnb 25, tel. /25#
Horsterkamp
Kerkstraat
HetWiemelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Kun. Golstein, De Rouverd 7, lel. 2608

Hetjebbink
Boonk
Elshof
de Haar
DeSteege
HetGulik
Wiemelink
Vaarwerk

Molenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
Hanekamp
DeStroet
Het Kerspel
Mispelkampdijk

Elsman, Baron v.d. Heijdelaan 24,
Wichmond; Rianne Meijerink, Rom-
melerdijk 1; Mathi j s N ij hof, de Ba-
nenkamp 11; Ruben Stapelbroek,
Vierakkersestraatweg 15, Vierakker;
Ir is Jansen, Ruurloseweg 30.

Prijswinnaars advertentiespel:
H. Groot Roessink, Julianalaan 11;
Wilma Weulen Kranenburg, Ruurlo-
seweg 45; B.R. Eijkelkamp, de Haar
40.
Prijzen zijn af Ie halen v a n a f donder-
dag 12 maart bij: H. Meijerink, l loe-
t inkl iof '88 .
Retour ontvangen ballonwedstrijd-
kaarlen kunnen nog tot zaterdag 14
maart worden ingeleverd op d i l z e l f -
de adres.

Actuele politiek
Maandag ( > april zal er in Vorden een
interessante politieke bijeenkomst
plaatsvinden. Het bestuur van CDA
Vorden heeft mevr. A. Bijleveld uit
Enschede voor deze avond als
spreekster uitgenodigd.
Zij is het jongste vrouwelijke 2e Ka-
merlid van deze par t i j en draagt de
Achterhoek een warm hart toe. Zij
heeft als actuele politiek in haar por-
t e f e u i l l e v liic h telingenbeleid.
Tevens zal er aandacht aan het socia-
le zekerheidsstelsel worden geschon-

ken. Onderwerpen welke momenteel
de nodige aandacht wel verdienen.
Het bestuur wijst erop dat het een
openbare bijeenkomst betreft waar
dus allen van harte welkom zi jn .

Filmfestival
het filmfestival georganiseerd door
de kinderactiviteitencommissie is
een succes geworden.
Maar l i e f s t 85 kinderen kwamen naar
het Dorpscentrum om enkele leuke
tekenf i lms te bekijken. De films die
gedraaid weiden waren onder ande-
re: Pink Panther, Mickey Mouse,
Torn £ Jerry, Goofy en nog enkele
andere.
Door deze redelijk goede opkomst is
de commissie opt imist isch gestemd
om in de volgende vakantie weer een
leuke activiteit te gaan organiseren.

Vrouwengroepen
De dames van de Hervormde Vrou-
wengroep Dorp krijgen 18 maart be-
zoek van mevr. A. van Zeeburgen de
heer Bergsma uit Tilburg. Zij komen
vertellen over 'Pro Natura ' . De da-
mes in het buurtschap Wildenborch
krijgen 19 maart bezoek van mevr.
Wues tman van de S t i c h t i n g Brand-
wondencentra.

Bent u verhuisd of woont u pas in
Vorden en wilt u er echt bijhoren:
Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad, niet nieuwtjes en aanbiedingen van de plaat-
selijke middenstand.
Een abonnementsblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het „contact** tussen klant en midden-
stand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een abonnenemt.

Bon Naam: _

Adres: _

Postcode Woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 30, 7250 AA Vorden.
Ook kunt u zich telefonisch opgeven: tel. 05752-1010.
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Vordens selectieteam

Op 30 en 31 mei a.s. wordt op de velden van de s.v. Socii het Internationale Sorbo toernooi
afgewerkt. De al regelmatig samenwerkende j eugdbesturen van v. v. Vorden, s.v. Ratti en s.v. Socii
leken het een goede gedachte met een Vordens selectieteam te verschijnen op dit toernooi

Zittendv.l.n.r.:Onder leidingvan trainer Jan Stege-
man is men op 4 maart met de trai-
ningen begonnen. Men hoopt door
diverse trainingen en enkele oefen-
wedstrijden goed op elkaar inge-
speeld te / i jn om voldoende tegen-
stand te kunnen bieden aan de gere-
nommeerde ploegen welke aan dit
toernooi deelnemen, o.a. A j a x , Keije-
noord b.v.

De Vordense selectie bestaat u i t :
( ) p d e toto staand v.l.n.r.:
Hart (hierbeeh (s.v. Ratti, leider):
Micbael Hink (.s.v. Socii); Jeroen v.d.
Logl (v.v. Vorden); Er ie (•oinhert (s.v.
Ratti.); Thomas Stapelbroek (.s.v. Socii);
A r jan l''.n gel. (.s.v. Ralti); Jeroen Vos
(v.v. Vorden); Ni c h Arend* (s.v. Socii);
Reza van ïloit/e (v.v. Yorden, leider);
HerbertHèuvelink (.s.v. Ralti, leider).

/au S/egetnan (v.v. Yorden. trainer);
Sander Roelvinh (s.v. Rail./); S/e/an l'le-
niinh (s.v. Ratti); Mario Roelvink (s.v.
Ralti); Martij n Peters (s.v. Socii); Mar-
tij n Mokkhik (s.v. Ratti); Rene Nijen-
linis (v.v. Yorden); Michel Staring (v.v.
Yorden); i'.ric O/den/iave (v.v. \ 'orden);
jeroen Arends (s.v. Socii).

Oliebollenaktie
Muziekvereniging J u b a l houdt op /a-
terdag 11 maart weereen oliebollen-
a c t i e .

Kleurwedstrijd
De winnaars van de Olympische me-
dail lewedstri jd bi j bakkerij van Asselt
/ i jn: T. Brandenburgen B. Huetink.
/ij kunnen hun Olympische slag-
roomtaart afhalen.
De winnaars van de Olympische
kleurwedstrijd / i j n : l i m v.d. Berg,
Kristian Kloken Herbert Wil l ink .
/ i j kunnen de Kchte Bakkerknuffel
afha len .

'20/20-rokers':

Nicorette voor
straffe rokers
Wie meer dan t w i n t i g sigaretten per
dag rookt, of na het opstaan b innen
twin t ig minuten al aan / i j n eerste si-
garet begint, wordt wel een '20/20-
roker' genoemd.
De/.e rokers hebben de grootste
moeite om te stoppen en gaan in het
begin door een ware hel. Ontwen-

ningsverschijnselen slaan bij hen
heel hard toe want /.e /.ijn vers laafd
aan een hoge dosis n i co t ine . Tot nu
toe- kon de hu i sa r t s helpen met een
recept voor Nicore t te , kauwgom met
2 mg nicotine die v ia de wang wordt
opgenomen.
Nieuw is nu Nicorette l mg: dubbel
/o sterk dus, speciaal ontwikkeld voor
'20/20-rokers'. De kans op goed re-
s u l t a a t bij de/.e /.waardere rokers is
daarmee een heel stuk groter gewor-
den.
Ook voor de l mg geldt dat je echt
moet wi l len stoppen. Kn: goed kau-
wen ( lang/aam), genoeg (liefst elk
u u r ) en gedurende1 een maand of
drie.
Nicorette wordt op recept vergoed
door het ziekenfonds maar kan ook
direct worden gekocht bij de apo-
theek-.

Uitslagen zondag 8 maart:
Al) ' l i < ' ) 3 - Vorden 2 1-2; KI. Doe hte-
i en 5 -V( . 1 1 8 2-0.

SPORT- nieuws

v.v. Vorden
Uitslagen zaterdag 7 maart:
Lochem A l -Vorden A l 0-3; Vorden
BI - A/SV BI 0-2; Vorden C2 - K S I I
Cl 0-6.

Programma zaterdag 14 maart:
/.nlphen A l - Vorden A l: Vorden \2
-dol AL'; Neeei'e BI - Vorden B I ; Ki-
bergen C l - Vorden C l ; Vorden (12 -
VarsscvelcflB.

Programma zondag 15 maart:
Vorden l - Robur et Veloc i tas 1; Kr ix
2 - Vorden 2; Vorden H - Krica f>; Vor-
den l - Ki ie a (i; SVBV 3 - Vorden ('r,
11 ere'u les f> - Vorden 7.

B en O - Ratti 0-8
Ken week na de daverende ovenvin-
n i n g o p S p . Ke-fde- moesl R a t t i aantre-
den tegen het laaggeklasseerde B en
O uit Ape-ldoorn.
I n e -e -n /.eer malige cersle he l f t waarin
Dinan l I lendriksen geblesseerd moest
ui tval len, spcelele Ra l t i me-e-i legen
zichzelf dan tegen Ben O.
lot aan de rust kwamen de- Kranen-
burgers via Pascal Klootwijken Peter
I m m i n k n i e - t verder dan een 0-2 voor-
sprong.
Na de- thee ging het iets be- te- r me-t
R a t t i , mede doordat er meer over de
vleugel werd gespeeld. Dit bracht de-

score op 0-4 door twee doelpunten
van Mare Sueters. I Iet werd 0-5 door
een fraaie vrije trap van Die k Smit.
Kn Peter I m m i n k b rach t hierna de
score op O-I) .
In de s lot fase was het de goedspelen-
de i n v a l l e r Ton Tolkamp die v i a 2
doelpunten de- eindstand van 0-S op
de- klokken bracht.
/aterdag aanstaande spe-e- l i R a l t i
thuis tegen Concordia Wehl. Bij
winst is de promotie na de eerste klas
e-e-n l e - i t .

Socii
Uitslagen:
7-?:SodiKl -A/C l 1-3.
<V-3: Deventer-Socii 1 - 1 ; Krica '7(>-So-
cii 2 -1-2; Steenderen 5-Socii 5 7-0.

Programma:
/7- 5: Warns K I - Soe ii KI: Sp. Brum-
m e n K l - S o c i i K l ; Socii B I - / u t p h e n
Bl;NeedeC2-SociiCl.
/ ^ - K Socii - KI. Dochteren; Koe n er-
m a r k - l -Socii 2; De Hoven 3 -Socii 3:
Socii 5 - / u tphen ( > .

DASH
Uitslagen:
MBWilh. l -DASH l l-2; M B DASH
l - W I K 2 2-1; H3A Tensolde 2 -
DASH 4 0-3.

Programma:
D2ASp. Dev. 2 - DASH 1; I) rekr. A
DAS! l A - WSV K; 11 rekr. B DASII B -
WSV B; H P Wilp l - DASI I l ; DP SVS
l - DASH 2; D3A ABS 2 - DASH 5;
D I A WIK 5 - DASH 7; MB ABS l -
DASH 1; IC Mansa l - DASH 1; MC
Hc-e- len l DASH 1: D3Div. B
DASH/Sorbe) - Devoleo '88 2; D l
DASH 3 - Heetc-n 1; D3B DASH I. -
O l v m p i a 1; H2A DASH 3- Bi moe 3;
I (2B DASI l 2 - De-vole o 7; MA DASI I
l - Devoleo 2; II rekr. B SVS B -
DASH B.

Dammen
Uitslagen:
I X .V 2 - NOAD Ni jmegen 2 8-8; ( K ;
A l m e - n - DCV 3 10-6; IHj^l - DC
/evenaar 2 8-8; DSO SII^CM 2 -
DCV 5 7-1.

Tulpenrit
De V . A . M . C l . 'De Graafschapsrijders'
organiseerde /ondag S maart een
Tulpemit (01 iëntei ingsi i t ) . De uit-
/et ters van de/e r i t . Ai ie Weevers en
Bert Regelink hadden een voortreffe-
lijke r i t u i tge /e t , waarde- deelnemers,
K ) ec| i i ipes, vol lof over waren. De
uitslagen van deTulpenri t / i jn :
A-kla.s.sc: 1. H. Cortumme, Toldijk,
7!') str.p.: 2. W.l). Wisselink. R n u i l o ,
l 2-1 str.p.; .S. }. K u i t e n , I lengclo (lid.,
146 str.p.
Ii-/;lasse: l . A.|. Weevers, Kcijenborg,
71 str.p.; 2. A. Manis , ( iassel terni j-
vcen 15'') .str.p.; ,S. |. Talens, Musscl-
kanaal 153 str.p.
(--klasse: 1. M. Klein Reesink, I lenge-
lo (lid.. 4:1 str.p.; 2/3. W. Memelink,
Vorden, (ÏO str.p.; 2/3. (;. v. Veldhui-
/.eu, Vorden, < > ( ) str.p.

Run Bike Run
A.s. /ondag l 5 maart vindt in Volden
rond het Gemeentelijk sporipark aan
de Oude /utphenseweg de f ina l e -
plaats van he t Ooste l i jk D u a t h l o n
circuit
I let is beter hekend onder de naam
Run Bike Run: 7 km lopen; 30 km
fietsen; 3 km lopen. De wedstrijden
worden georganiseerd onder auspi-
ciën van de1 Ned. Triathlon Bond
voor de organisatie in Vorden tekent
de YR'IT de Achtkastelenrijders.
Kr wordt gestart in twee groepen: de
weds l r i j da t l e t cn en de recreanten.
De wedstrijd in Vorden t e l t tevens als
k w a l i f i c a t i e 1 vor het Ned. kampioen-
schap Run Bike Run 1 (.) (.)2. Men ver-
wacht dan ook dat er volop s t r i jd
wordt geleverd.
De Achtkastelenrijders heeft al tal
van prominente t r i - a t l e t en b innen,
/oals uit hel Aida Keser f o r m a t i e - Ben
van /eist, l l en iy Kiens en w e l l i c h t
Thca Sybertsma. Regionale toppers

als Hany Ruumpol ui t Ruurlo. Ui t
Hengelo (i ld. komen Ronald Besse-
l i n k en Jan Wul l ink , verder Rob Rave
uit Dinxperlo.
Ook bij de- j un io ren een /eer sterk
veld met o.a. Krank ( . r a fd i jk uil hel
Noordhollandse Berkhout , de Kmo-
pcse jeugdkampioen. Ook de- Ned.
jeugdkampioen Ronald Melis uit
Kindhoven komt naar Vorden toe.
Verder in de organisat ie nog in on-
derhande l ing met enkele- toppers ui t
de triathlon-wereld. De/e /ien dit
soort wedstrijden als een goede voor-
bc ic id ingop het sei/oen.

L.R. en P.C.
'De Graafschap'
Bij de op <S maart gehouden drcs-
suunvcdsti i j e l in manege 'De Luchle '
t i - Loc hem lu-haaldr He-uk v.d. Berg
mri / i j n paard l ' n i x de Ir p l aa t s in
de M2-drcssuui met 1 2 1 p u t i t r n .

itievaria (IROrT- VORDEN

Dinsdag (.) maar werd er door de gemeente Vorden aangif te gedaan van door-
r i jd ing na een aanrijding. Op de kruising Rondweg-Deldrnsrweg vvi-rd een
verkeersbord omvergereden. De doon i j d i n g is vermoedelijk gepleegd in de
n ai h t van maandag S op dinsdag 9 maa i t door een bestuurder van een bor-
deauxrode (personen) au t o.
Eventuele getuigen van de aanrijding kunnen zich melden bij de politie te
Vorden, telefonisch bereikbaar onder nummer 05752-1230.

Mager vlees en lekker eten
een combinatie.om van te
smullen
Wegens succes geprolongeerd! Dat geldt zeker voor de informa-
tieve folder 'Minder vet een gezonde keuze', die vorig jaar voor
het eerst verscheen. Ook dit jaar kunt u deze folder op de toon-
bank van uw slager vinden. Een stuk informatie die de moeite
waard is, want mager vlees en lekker eten gaan prima samen.
Ook dit jaar staat minder vet eten vol-
op in de ac tua l i t e i t , nadat vorig jaar
voor de eerste keerde landel i jke 'Lel
op Vet'-campagne van start ging. l let
is een ondenverp waar veel belang-
stelling voor bestaat. Om die reden
heeft het Voorlichtingsbureau Vlees
besloten om de folder 'Minder vet
een ge/onde keu/e' opnieuw onder
de aandacht te brengen.
In de/.e 12 pagina's tellende uitgave
staan tal van magere vleessoorten en
vet arme bereidingswijzen ce.ntraal.

Vlees en minder vet
Vlees is een belangrijk voedingsmid-
del waarin behalve v i t a m i n e s , mine-
ralen en eiwitten ook vetten voorko-
men. Dat betekent overigens niet dat
vlees een vc tprodukt is. In de folder
'Minder vet een ge/onde keu/e' kunt
u precies /.ien welke vleessoorten ma-
ger / i j n en passen in een vetann voe-

dingspatroon. Kr /ijn /.o we l varkens-
vlees- als rundvleessoorten die t . i l van
magere en gemiddeld vet te produk-
ten kennen. Kr is dus keu/e genoeg.

Tips voor magere bereiding
Met name gemiddeld v e t t e vleessoor-
ten lenen /.ich u i t s tekend voor vet-
arme bereidingswijzen. Ook daaro-
ver kun t u in de/e u i t g a v e het nodige
Ie/en, l a l van bcreidingslips komen
aan bod, die s t u k voor s tuk in uw ei-
gen keuken gemakke l i jk / i j n te reali-
seren. Of u nu vlees g r i l l t , roerbakt of
in de oven bereidt, het i~e.su 11 aal is
n ie t alleen vetann maar ook erg lek-
ker.
Kn /o / i j n er nog veel meer mogelijk-
heden waarop u een smakel i jk s tukje
vlees vetarm kun t klaarmaken, l '
kunt er in de folder 'Minder vet een
ge/onde keu/e' alles over Ie/en.
V raag ernaar hij uw slager!

Boston Tea Party zondag 15 maart in City-Lido
Als tweede live-act in een lange rij van spektakelbands, is het
zondagmiddag 15 maart de beurt aan een 11-persoons formatie
onder de naam Boston Tea Party. In tegenstelling tot wat de naam
suggereert gaat het hier niet om een theekransje in de Amerikaan-
se stad Boston, maar om een swingende funky motown-matinee
in het Achterhoekse Groenlo.
i Ie-1 gaat hierom een echte feestband
waarbij /.ell's de meest a-ri tmische
personen, moeite /.uilen hebben om
de benen s l i l (e houden. Met een re-
pertoire bestaande uit danceclassk s,
en andere /.wetende stampende- soul-
hi ts , /al het een optreden worden dat
door de bezoekers als een muzikaal
historische dag /al worden erkend.
Lead- en bac kingvoe als, trompet,
trombone, sax, conga's, bongo's, gi-
taar, drums, bas, keyboards... , enf in ,
overtuig je/elf van het feit dat ook in
de- Achterhoek temperaturen tropi-
sche waarden kunnen bereiken ( / i j
het dan plaatseli jk).
Tussentijds bestaat er gelegenheid
om, indien men wat anders wil, een
be/oek te brengen aan Lido-disco, al-
waar men totaal uit de bol kan gaan
op de wekelijkse housepüTty.

Degenen die- het rustiger aan willen
doen, en het wekelijkse sportpro-
gramma wil len / ien, (/owel studio

spon als regionale sport) kunnen
daarvoor terecht in het geheel gere-
noveerde en sfeeivolle Mtizieh/ Sfxirt-
caje.
I I c - t avondprogramma in de /aal /.al
worden ver/.orgd door top 40-forma-
t ie l'eeling, een groep door de- wol ge-
verfde muzikanten, die ook een b i j -
drage leverden aan de door hel ( a t v
Cent rum uitgebrachte C.l) (nog be-
perkt verkrijgbaar aan de munten-
kassa).

Parkeren achter de
Rabobank!!!
Om het c e n t r u m van (iroenlo op de
/.atcrdagavond t e - ont las ten , alsmede
he- t feit dat de- ke-rkrenovatie veel par-
keerruimte wegneemt, k u n n e n City-
be/oekers vanaf de parkeerplaats
achter de Rabobank gratis gebruik
maken van de pendelbussen tussen
de- parkeerplaats en het C i ty Cc-n-
trum.

11 T/M 21 MAART
BOEKENWEEK92

A.MH.VASÖERHW!»

Weerbors fe ls

A.F.Th, van der Heijden
toont zich ook een meester

op de korte baan.

Boekenweek-
geschenk

bij aankoop van tenminste
f 19.50 aan boeken,

zolang de voorraad strekt.

LOGA
Raadhuisstraat 22
Vorden-Tel. 3100



Voor je complete Levis outfit
naar

CORNER
Zutphenseweg 8 - Vorden - Tel. 2426

J.R.MEAT SERVICE
Tel. 05752-3381 b.g.g. 05750-28329

GROOT IN VLEES
VOOR DE DIEPVRIES

VOORBOUT kant-en-klaar, nar kiin Of OU

ACHTERBOUT kant-en-klaar, parkiln /fï/U

PAARDELAPPEN mager, perkiio 10,00

PAARDEBIEF perwio— 1 2,00

VLEESPAKKET12 UK> nu V00r 100,00
Waar dit blad verschijnt wordt GR A TIS bezorgd.

Voor al uw loodgieterswerk,

Lood- zink- en platdakbedekkingen,

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

6 Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

ADVERTEREN KOST GELD,

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Uw adres voor mooie

PANTY'S
en een schitterende

kollektie

LEGGINGS
van Hudson

NET EVEN ANDERS

DEMI BYOU
Dorpsstraat l 7

VORDEN
's maandags gesloter

2 bos Snijbloemen
naar keuze 8.95

Grote Hortensia
12,95

AANNEMERSBEDRIJF CLIPPERS

HENGELO-VORDEN

05753-1729/05752-6648

voor al uw

NIEUWBOUW - VERBOUW en ONDERHOUDSWERK
bieden we graag

vrijblijvend prijsopgaaf

Oranjecomité
Medlertol

Het Oranjecomité
Medlertol organiseert op

VRIJDAG
13 MAART 1992

de traditionele

'VERWERPINGS-

AVOND'

bij 't Wapen van het Medler
Aanvang: 20.00 uur!

BREDEVELD-VORDEN: VER VOORUIT IN BEELD EN GELUIQ

radio-W-Video

REPARATIE
Bel Bredeveld;
05752-1000

Dorpsstraat 8 - Vorden - Telefoon 05752-1000

Waarom
zo'n haast?

Stap eerst eens rustig
bij ons binnen.

Wij tonen u graag de nieuwste
huwelijkskollektie '92.

\

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):

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

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

AGENTSCHAP RUURLO: AGENTSCHAP STEENDEREN:

BOEKHANDEL

HOYTINK
BORCULOSEWEG 17 - RUURLO

TELEFOON 1263

FILIAAL ZUTPHEN:

WEVODRLK
NIEUWSTAD 29 - 7201 IMK ZUTPHEN - TEL. 05750 - 12306

Mevr. VAN VELDHUIZEN-

ONSTENK

BEGONIASTRAAT3-7211 AL STEENDEREN
TELEFOON 2398



slagerij Rietman & Zn.
EXTRA VLEESREKLAME

Vorden
Nieuwstad 5 - tel. 3381

(Jac Hermans)

donderdag 12-vrijdag 13
zaterdag 14 maart

Riblappen ^ ^ AG
1 kilo X X * rt O

3.25
0.98

Poulet
250 gram .

Gegrilld Gehakt
100 gram

maandag 16-dinsdag 17
woensdag 18 maart

Gekruid Gehakt
1 kilo .

Hamburgers
4 stuks ..

Runderworst
500 gram

7.98
5.98
5.49

mode voor
het héle gezin

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
- DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE

^̂ H

fashlon

WEGENS REORGANISATIE

RUIMEN WIJ DE OUDE

POSTERS
VAN SLECHTS

OP TEGEN DE PRIJS

1.- PER STUK

TEVENS DE LM TSTE RESTEN
KREATIEFARTIKELEN VOOR HALF GELD

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

Een echte

JAGERSKIJKER
met hand gecoated lenzen voor grotere
lichtdoorlaaten helder gezichtsveld inde
merken

Swift, Tasco, Hertel en Reuss,
Noblesse

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martei
steedi doeltreffenJI

Zutphenseweg 9, Vorden.

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

NIEUW!

Cocos Carrée's
goed gevuld met natuurlijk cocos,
aardbeienmousse en chocolade

GEWOON GEWELDIG LEKKER!

DIT WEEKEND:

4 halen en de 5G Q T311S

't winkeltje in vers brood en banket

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

BABYJACKS
Een prachtig jackje
in frisse kleuren.
Maten 74 t/m 86
Onze normale prijs is 25.00
ALLEEN DEZE WEEK
SLECHTS

DAMES ZIJDEN BLOUSES
In prachtige voorjaarsgeuren
Onze normale prijs
is 79,95
ALLEEN DEZE WEEK
SLECHTS

HEREN
in diverse modellen

en verschillende dessins.

NU REEDS VANAF

LOOP EVEN BINNEN
WANT HET L OONT WEER DE MOEITE

HUIS VERKOPEN

Heeft veel vraag
verschillende

Zoek eens
HAKO

Ruurloseweg 70,
Telefoon

VASTGOED
ADVISEUR

naar huizen in
prijsklassen.
contact met
Vastgoed,
VORDEN.
05752-6430.

Waterleidingen is een erg breed werkterrein. Het varieert
van het plaatsen van warm- en koudwatervoorzieningen in
woningen, openbare gebouwen, scholen, etc., kompleet
met sanitair en accessoires, tot het aanleggen van komple-
te terreinleidingen van polyethyleen of kunststof water-
aanvoerleidingen. Natuurlijk voldoen alle werkzaamheden
aan de veiligheidseisen van de nutsbedrijven.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
IBaakseweg 11 WICHMOND 05754-17551 Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 - 18383

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

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 in het midden- en kleinbedrijf,

alsmede de agrarische sector.

Dij 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 18 en 25 maart van 17.30-19.30 uur.

Gaarne op telefonische afspraak.

Administratie- en Belastingadvieskantoor

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

7256 BG Keijenborg, tel. 05753-3274

Lid: Ned. College voor Belastingconsulenten.

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

HEEFT U LAST VAN PIJN, KRAMP, KRIEBEL,
ZWELLING OF RUSTELOOSHEID IN DE BENEN?

Dan komt uw vaatwand OPC-85 PycnoGenol tekort! Met OPC-85
PycnoGenol wordt de vaatwand versterkt en uw doorbloeding verbeterd.

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

De Franse professor Masquelier
deed in de vijftiger jaren een bijzondere
ontdekking; de wonderbaarlijke genees-
kracht van procyanidine, een natuurlijke
voedingsstof verkregen uit druivepitten en
uit de schors van de pijnboom. Hij noemde
het OPC-85 PycnoCenol.

Uit wetenschappelijk onderzoek bleek, dat procyanidi-
ne de conditie van de vaatwand versterkt en de doorbloeding
verbetert. Met name bij vrouwen, die immers een verhoogd
risico hebben op spataderen, bleek het een gunstig effect te
hebben.

Doordat procyanidine de bloedvaten verstevigt, ver-
dwijnen klachten zoals pijn - kramp - kriebels - zwelling of
rusteloosheid in de benen, vaak al binnen enkele weken. Pro-
fessor Masquelier adviseert dan ook:

"Wanneer u deze problemen nu eens drastisch wilt
aanpakken en de conditie van de vaatwand écht wilt verbete-
ren, dan is OPC-85 PycnoCenol voor u dé oplossing",
(vraagt u even naar het paarse doosje)

Cholesterol & bloeddruk?
De combinatie van procyanidine en knoflook in één capsule
zorgt voor een verrassende werking,
(vraagt u even naar het groene doosje)

Allergieën en virussen?
De combinatie van procyanidine en vitamine C verhogen in
alle jaargetijden de weerstand van keel-, neus- en luchtwegen,
(vraagt u even naar het gele doosje)

Verkrijgbaar bij:

DROGISTERIJ TEN KATE

Last met de benen?
OPC-85 PycnoGenol®
is voor u dé oplossing,

KERKSTRAAT 6, GROENLO, TEL: 05440-61308

m J A

17-.00 U DO DISCO

20.30 UUR GROT Z/WV

W A A R D E B O N

ƒ2,50
OPC-85 PycnoGenol

kleinverpakking, 24 capsules a 50mg.

W A A R D E B O N

ƒ5-
GEVRAAGD: BARHULPEN M/V VANAF 18 JAAR

GLAZENOPHALERS (M)

CITY • LIDO - TEL: 05440 • 61308OPC-85 PycnoCenol
grootverpakking, 48 capsules a 50mg

TOT 19.00 UUR HALF CE D
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219



Badminton
Flash l kreeg Thuve uit Duiven als
tegenstander en begon vrij goed.
' l ' l i u v e is een l i c -e l sterk team, dus was
het een prestatie dat maar liefst twee
enkels gewonnen werden. Ook in de
dubbels ging het vr i j goed, maar
toen begon Thuve te draaien. Tpch
waren de overwinningen in de dub-
bels en mixen moei/aam, maar de
overwinning van 2-6 was binnen.
Flash 2 speelde tegen een team dat
b i jna onderaan staat: Poona. Dat
moest wel een makkie worden. Dat
werd hel dus ook. Kchter wel voor
Poona, dat gewoon een heel s t u k be-
ter speelde. Flash won alleen een da-
mesenkel en bijna een mix. De overi-
ge partijen waren duidelijk voor
Poona en wet werd dus 7-1.

Flash 3 won weer eens. Ditmaal tegen
Doetinc hem. Slechts een enkel en de
damesdubbel kon Doelinchem win-
nen. Flash 'i k i jk t door de/e 6-2 over-
w i n n i n g weer naar de kop van de
ranglijst.
Flash l kreeg het sterke Pluumke
Winterswijk op be/oek. Fen neder-
laag was aldus reeds ingecalculeerd.
Maar Flash 4 speelt tegenwoordig
met gigantisch veel zelfvertrouwen,
/odat de tegenstander zich een hoed-
je schrok. Ze probeerden nog te red-

,den wat er te redden vie l en dachten
na een 4-2 voorsprong wel binnen te
zi jn . Maar Flash 4 gaf niet op en won
beide mixen en het werd 4-4.

Waterpolo
Winst voor de dames
De dames van Vorden '64 wonnen
met fi-'i van de dames van Dedein 1.
In de eerste periode kwam Dedein op
een 0-1 voorsprong. In de tweede pe-
riode scoorde Karin Rouwenhorst en
Grietje Welleweerd beiden l punt,
doch konden Dedein nog niet inha-
len (2-2). In de derde periode be-
haalde Dedein wederom een voor-
sprong (2-3). Echter in de vierde pe-
riode begon Vorden meteen inhaal-
manoeuvre door middel van 2 doel-
punten van Karin Rouwenhorst en l
doelpunt van Grietje Welleweerd.

p u n t . In de tweede periode liepen de
l leren l verder uit via 2 doelpunten
van Marck Karmiggelt en l doelpunt
van Jaap Stertefeld. Ook S wol 2
scoorde l doelpunt (4-1) . In de der-
de en vierde periode scoorde op-
nieuw Marck Karmiggelt 2 keer en
door een doelpunt van Swol 2 weid
de eindstand 6-2 in het voordeel van
Vorden'64.
Heren 2 van Vorden '64 nam het op
tegen Proteus 1. Vorden stond de ge-
hele wedstrijd voor op Proteus 1. In
de eerste en tweede periode scoorde
Rudi Sloot maar liefst vier keer en
met een doelpunt van Herwin Wil-
genhof kwam de stand na twee perio-
den op 5-3. In de derde periode werd
het 7-5. Het was opnieuw Rudi Sloot
en Frans Karmiggelt die scoorden,
doch de voorsprong op Proteus niet
konden uitbreiden. In de vierde pe-
riode lukte dit wel door middel van
doelpunten van Frans Karmiggelt en
Christ iaan Brinkhorst. Eindresultaat
9-5 voor Heren 2 van Vorden '64.

Voetbal
Dames Ratti
Afgelopen zaterdagmiddag ging het
eerste elftal een beetje onwennig -
normaal spelen zij op zondag- naar
Apeldoorn, om een bekerwedstrijd te
spelen tegen WWNA 1. Deze dames
spelen ook in de Hoofdklasse, maar
in de zaterdagafdeling en staan mid-
denin op de ranglijst.
WWNA kreeg bij de toss de aftrap,
maar toen Ratt i in balbe/it kwam,
werd de eerste aanval gelijk omgezet
in een goal door Carla Addink. Zij
schoot de bal van de rechterkant in
de verste bovenhoek: 0-1. Toch zet-
ten de dames van Ratti dit gretige
spel niet door. Zij gaven de tegen-
standers te veel ruimte om te spelen.
In de tweede helft waren er goede
kombinaties te zien, maar het afma-
ken daarvan ontbrak nog en dan
bl i j f t het een moeilijke strijd, want de
tegenstander rook nog steeds de ge-
lijkmaker.
Vij f minuten voor het eindsignaal
had een speelster van WWNA de ge-
lijkmaker op haar schoen. Zij kwam
alleen op de keepster van Rati af,
maar deze kwam goed uit en voor-
kwam hierdoor een verlenging. Dus
eindstand WWNA l -Ra t t i : 0-1.
De nieuwe tegenstander in de strijd
om de beker is nog een verrassing.

Bridgeclub B.Z.R.
Uitslagen van woensdag 4 maart:
droef) A: 1. Mevr. Alewijnse/Mevr.
Bodewes 61.3%; 2. Mevr. Hendriks/
H r. Bergman 60.1%,; 3. Mevr. Vree-
man/Hr. Vreeman 51.8%.
(',>(>t'f> H: 1. Mevr. Bokkinga/Hr. Bok-
kinga 62.7%; 2. Mevr. de Jonge/
Mevr. Louwerse 54.8%; 3. Mevr.
Bergman/Hr. de Bie en Mevr. Har-
tog / I I r . Hartog53.2%.

Elke woensdagmiddag in het Dorfweu-

't Sl(iin/M>>-tj<>; ii/l. tel. 2830.

De Graafschaprijders
presteren prima
tijdens Enduro Holten
In de klasse G (senioren 2-takt) wis-
ten maar liefst 6 Vordense rijders
goed stand te houden tussen de
„grote kanonnen". In deze klasse
gingen 22 rijders van start, waarvan
er 4 vroegtijdig de wedstrijd moesten
verlaten. Wilhelm Palthe - favoriet
voor de overwinning - moest door
een val de wedstrijd staken. Peter
Lenselink uit Eefde- lid van de VAMC
- wist zich bij de top te rijden en leg-
de beslag op de- 3e plaats, achter
lo ine van Di jk en team-genoot Ge-
rard Jimmink.

De route van ca. 70 km was niet /waai
en de controle-posten waren vol-
doende op tijd te behalen. Hennie
Wullink, Stephan Braakhekke, Mar-
cel Bulten en Jan Klein Brinke leg-
den beslag op resp. de 7e, l le, 14e
en 18e plaats.
De klassering van de overige VAMC-
rijders was als volgt:
Nationulcn 125 cc: Lubert Lenselink
7, 250 cc: Hans Goop 8, Erik Bulten
24, Max Arendsen 30, 4()-plus klasse:
\ larm Oosting l (i.
De volgende Enduro zal pas weer in
het najaar worden verreden.

Winst voor Heren l en Heren 2 Ratti Jeugd
De Heren l van Vorden '64 speelden
tegen Swol 2. In de eerste periode
scoorde Dick Groot Roessink l doel-

Ruurlo B2 won van Ratti BI met 2-1.
Op het programma s taa t : Rat t i BI
thuis tegen Diepenheim BI.

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

VOORKOM FOUTEN.
GEEF UW ADVERTENTIE
SCHRIFTELIJK OP OF
KOM l A LANGS

SCHOON WATER

BROODNODIG

SIMAVI heeft uw steun nodig, voor medische projekten in
ontwikkelingslanden. Dit jaar staat de drinkwater-voorziening centraal.

SIMAVI werkt zonder overheidssteun. Uw hulp is dus écht noodzakelijk;
het is ter plekke vaak "uw geld voor hun leven".

'EEN KRAAN IN ONS DORP DOET WONDEREN'

SIMAVI

giro 300100

VOOR MEDISCHE HULP IN ONTWIKKELINGSLANDEN

Spruitcnbossiraal 6, 2012 LK Haarlem
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Autogordels ook op de achterbank verplicht

Per l april '92 moet het ook
op de achterbank klikken
Alle personenauto's waarvoor na l januari 1990 een kenteken is
afgegeven moeten voorzien zijn van autogordels op de achter-
bank. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat slechts 5% van de
inzittenden daadwerkelijk deze autogordels draagt. Per l april
1992 moet hier verandering in komen. Vanaf deze datum is het
namelijk voor de 'achterbank passagiers' WETTELIJK VER-
PLICHT deze autogordels altijd om te doen.
Hoewel niet verplicht, verdient het
de aanbeveling dat mensen die een
auto hebben /onder autogordels
achterin, de/e vakkundig laten insta l -
leren.

Nieuwe autogordelcampagne:
in de gordels of in de kreukels
Om de nieuwe wetgeving extra onder
aandacht te brengen wordt er in de
maanden maarten april een landelij-
ke autogordelcampagne gevoerd.
Het thema van de campagne is: 'In
de gordels of in de kreukels?' Via
de/e indringende vraag worden
automobil is ten voor een keu/e ge-
steld die eigenlijk geen keu/e is. Im-
mers niemand wil in de kreukels! De
praktijk wijs t echter anders u i t , wan t
er zijn nog genoeg mensen die geen
autogordel dragen als er aan het ver-
keer wordt deelgenomen.

/ i t tenden 'in de gordels' /aten. Men-
sen denken dat autogordels onnodig
/.ijn bij korte r i t t e n , tenvijl b innen de
bebouwde kom j u i s t de- meeste onge-
vallen plaatsvinden. Ook bestaat het
misverstand dat men /ie h wel schrap
kan zetten. In de praktijk is dit ec l i te r
onmogelijk, want de vrijgekomen
krachten /ijn aanzienlijk sterker dan
de spierkracht van het mensel i jk l ich-
aam. I Iet argument dat het dragen
van autogordels gevaarlijk is als men
Ie water taakt is ook achterhaald,
want diverse'ervaringen hebben ge-
leerd dat mensen die geen gordel
droegen door de klap op het walcr

bui ten bewust/.ijn raakten en daar-
door de au to niet konden verlaten. Al
de/e vooroordelen kunnen dus naar
het r i j k dei fabelen worden verwezen,
want de autogordel heeft /ie h in de
loop der jaren telkens weer gemani-
festeerd als een uitstekend beveili-
gingsmiddel.

Kinderbeveiligingsmiddelen
Mei beveiliging kan niet vroeg ge-
noeg begonnen worden. Daarom
zijn er verschillende kinderbeveili-
gingsmiddelen verkrijgbaar. Bij de
aanschaf moet op een aantal /aken
worden gelet, /o moet het beveili-
gingsmiddel voorzien zijn van een
oranje keurmerk. Voor baby's in de
leef l i j d van O tot (.) maanden zijn er
prakt ische baby/i t jes verkri jgbaar
waarin het kind tegen de- r i j r i c h t i n g
iu / i t .

Voor kinderen die tussen de !) maan-
den c - i i .'̂  p i a roud / i j n , is het kinder-
zit je het meest effectieve beveili-
gingsmiddel en voor kinderen die uit
dit kinderzitje zi jn gegroeid, is het
gordelkussen (ook wel boosterseat of
zittingverhoger genoemd) een pri-
ma oplossing.

Recent uitgevoerde onderzoeken
hebben aangetoond dat 77% van de
automobilisten buiten de kom de
gordel draagt, tenvijl 63% dit binnen
de kom doet. De praktijk heeft in-
middels veelvludig uitgewezen dat de
gordel de bestuurder en inzittenden
bij een ongeval uitstekend be-
schermt.
Veel mensen danken hun leven aan
de gordel en rijden daarom geen rit
meer /.onder. Nog lang niet iedereen
is echter van dit feit doordrongen.
Het dragen van de autogordel moet
in de toekomst een vaste gewoonte
worden. Vandaar deze autogordel
campagne.

Speciale tv-spot
In een tv-spot die regelmatig zal wor-
den uitgezonden wordt on^kandcrc
een botsproet getoond, wsPoij een
personenauto, die bemand is met 4
dummy's (poppen), met 30 km te-
gen een muur r i jdt .
Ondanks de lage- snelheid zijn de ge-
volgen desastreus. De poppeti v l i e -
gen door de auto en /.ouden er, als
het mensen waren geweest, s lecht
v a n a f / i j n gekomen.

Misverstanden
Menig ongeval had een relatief goe-
de afloop vanwege het feit dat de- in-

Autogordels.
Vaste gewoonte,

Veilig Verkeer Nederland

Voordelig met NS naar
Huishoudbeurs en Huis & Interieur RAI

Nu het voorjaar weer aanbreekt, krijgen veel mensen inspiratie om een deel
van hun huis eens op te knappen of anders in te richten. Een prima manier
om daar ideeën voor op te doen en op de hoogte te komen van de nieuwste
trends is een be/oek aan de Huishoudbeurs en Huis & Interieur RAI 92. De
Huishoudbeurs wordt steeds breder van op/et en geeft informatie over eten
en drinken, mode, cosmetica, vakanties, ge/ondheid en opleidingen. De
Huis en Interieur RAI 92 is daaraan gekoppeld en schenkt veel aandacht
aan de inrichting van huis en tuin. IJ reist met het voordelige Trein plus
Toegangbiljet van NS comfortabel en voordelig naar de/e "dubbele" beurs.

Huishoudbeurs
De Huishoudhcurs is een veelzijdige
én gezellige beurs, waar u meer te
weten komt over de nieuwste ontwik-
kelingen op het gebied van voeding,
cosmetica, mode. toerisme en cadeau-
artikelen. U kunt bij vele stands een
hapje of een drankje proeven, ol'
bijvoorbeeld kijken naar een spranke-
lende bruidsmodeshow. Nieuw is de

presentatie "Bi j Blijven" met informa-
tie over gezondheid en opleidingen.
Van l tot en met 5 april wordt de
"Negen Maanden Beurs" gehouden,
waar alles op het gebied van zwanger-
schap en bevalling bij elkaar is
gebracht. De firma Blokker is met drie
stands aanwezig op de Huishoudbeurs
en heelt in de speelgoed-stand een
unieke Lego-Woiïdshow ingericht.

Huis £ Interieur RAI 92
Eigentijdse badkamers, slaapkamers
en keukens, meubels in allerlei ver-
schillende s t i j l en , sfeermakers in huis
zoals gordijnen en verl icht ing, open
haarden en tuinmeubelen staan in de
aandacht op deze beurs. In de keuken-
show ziet u de nieuwste kook-
apparatuuren huishoudelijke appara-
ten gedemonstreerd en bij het onder-
deel over tu inen doet u inspiratie op
voor b i jv . bestrating en pollene.

Voordelig T+T biljet
Met het speciale T+T bil jet betaalt u in
één keer voor een treinretour naar
Amsterdam, een dagkaart voor ( sne l )
trani/bus/metro in Amsterdam en de
toegang tot de Huishoudbeurs ( inc l .
Negen Maanden Beurs) en Huis &
Interieur RAI 92. T+T biljetten z i j n te
koop op praktisch alle NS-stations.
Daar, én bij al le Blokker - f i l i a len , kun t
u ook gratis een folder ophalen mei
meer informatie. De Huishoudbeurs
en Huis & Interieur RAI 92 wordt
gehouden van 25 maart tot en met 5
april a.s. (de Negen Maanden Beurs
alleen van l t/m 5 ap r i l ) . De beurs is
dagelijks van l O tot 17 uur geopend en
van 31 maart l/m 3 april bovendien
ook 's avonds van 19 tol 22 uur. Als u
de T+T folder inlevert b i j de Blokker-
stand ontvangt u een leuke at tent ie .

Van 25 maart tol en met 5 april kunt
n helemaal "up-to-date" raken op de
Huishoudbeurs en Huis & Interieur
RAI 92. NS brengt u er naartoe met
het voordelige T+T biljet.
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