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Minder geld voor Oranjevereniging

Oranjevereniging het financiële plaatje rond kan breien.

TOCH EEN GEWELDIG
FEESTPROGRAMMA
De gemeenteraad van Vorden heeft eind vorig jaar besloten om
een bedrag van 10.000 gulden beschikbaar te stellen voor de viering van de Oranjefestiviteiten, de herdenking van 4 mei en de
viering van 5 mei.
vereniging maakte voorzitter H.G.
Een bedrag dat verdeeld moet worden
onder de plaatselijke Oranjevereniging en het 'Comité 4 en 5 mei Vorden'. De raad stelde daarbij duidelijk
dat de gebeurtenissen rondom 4 en 5
mei de prioriteit verdienen. Inmiddels
heeft de Oranjevereniging een begroting ingediend van 14.000 gulden en
genoemd comité een begroting van
4.500 gulden. Het kollege heeft besloten de verdeelsleutel 6.000 Oranjevereniging en 4.000 gulden 'comité 4 en 5
mei Vorden' te hanteren.

Nieuwe vereniging
In de jaarvergadering van de Oranje-

Wullink /ich zorgen over de konsekwenties voor zijn vereniging. 'Voorheen ontving de Oranjevereniging zelf
10.000 gulden. We hebben zelf notabene de aanzet voor het 'comité 4 en 5
mei Vorden' gegeven en nu moeten wij
het met 6.000 gulden doen'. Er dreigt
voor de Oranjevereniging met het oog
op de begroting een fors tekort te ontstaan.
Inmiddels is het eerste gaatje gedicht
want in de vergadering werd bekend
gemaakt dat voor het onderdeel, waarvoor op de begroting een post van
4.000 gulden is uitgetrokken, een
sponsor is gevonden. Getracht zal worden om ook voor een aantal andere aktiviteiten sponsors te vinden zodat de

Uiteraard is het bestuur hier niet blij
mee, om te gaan bedelen. Nu er een
vereniging bij is gekomen (comité 4 en
5 mei Vorden) gaat dit ten koste van de
Oranjevereniging. Men kan beter geen
initiatieven ontwikkelen, aldus teleurgestelde initiatiefnemer dhr. Weevers.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende leden L.G. Weeverts en
H.DJ.G. van Woudenberg herkozen.
G. Wolsing stelde zich niet meer herkiesbaar. Voor hem zal t.z.t. een opvolger worden aangezocht. Voorzitter
Wullink overhandigde de heer Wolsing
voor de bewezen diensten een attentie.

Grandioos programma
Ondanks alles heeft men toch een
groots opgezet feestprogramma:
* 28 APRIL: oranje-avond, revue.
* 30 APRIL: aubade, talentenshow
(nieuw), goochelaar, oriënteringsrit,
vogelschieten, vlaamse spelen, ringsteken en zeskamp. Dit is een sportieve
strijd tussen twaalftallen van verenigingen, buurten, bedrijven die elkaar op

QEMEENTEftULLETINyORDEN
• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00uur.
Burgemeester E.J. C. Kamerling:
op afspraak.
Wethouder M. Aartsen- den Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uur en
volgens afspraak.
Wethouder Mr. M. A. V. Slingenberg:
donderdagmorgen volgens afspraak.
Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.

VERGUNNINGEN
Op 6 maartjongstleden hebben burgemeester en wethouders bouwvergunning verleend aan:
— de heer P.G.H, van Asselt, Zutphenseweg 18, voor het bouwen van een
carport;
— de heer G. van Meijl, de Voornekamp 9, voor het bouwen van een
voliere;
— Planoform Leeflang, Raadhuisstraat la, voor het verbouwen van
een bedrijfsruimte/showroom/woning aan de Ruurloseweg 8-12.
Ingevolge het bepaalde in de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift worden ingediend.

j"jTk VERLENEN BOUWVERGUNNING MET
VRIJSTELLING^
MOGELIJKHEID
Burgemeester en wethouders zijn
voornemens om met toepassing van de
vrijstellingsmogelijkheid als bedoeld in
artikel 18A van de Wet op de Ruimtelijke Ordening juncto artikel 21 sub b
van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening medewerking te verlenen aan
het bouwplan van de heer J.R. Jansen,
Almenseweg 32 alhier voor het bouwen van een rtnport.
De op het bouwplan betrekking hebbende stukken liggen tot en met 30
maart 1990 voor eenieder ter inzage

ter gemeentesecretarie (koetshuis).
Eventuele bezwaren kunnen tot en met
die datum schriftelijk aan hun college
kenbaar worden gemaakt.

fK APVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben
kapvergunning verleend aan:
— mevrouw Derksen-Polak, het Vogelbosje 6 te Vorden, voor het kappen
van een berk, staand in de tuin van
het perceel Het Vogelbosje 6 te
Vorden, onder oplegging van een
herplantplicht voor een tulpenboom;
— Leeflang architectuur, voor het
kappen van 3 eiken op het perceel
Ruurloseweg 8 — 12, onder oplegging van een herplantplicht voor 3
eiken.
Ingevolge het bepaalde in de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift worden ingediend.

GLASINZAMELING
IN VORDEN
1989 is tot op heden het jaar geweest
waar in Vorden het meeste glas in de
glasbakken is gedeponeerd. In totaal
werd er 136.700 kilo glas in de glasbakken gedeponeerd. Dit is ruim 31.000
kilo meer dan in 1988.

tussen huurder en verhuurder. Die geschillen ^urinen gaan over de huurprijs of ^Aervicekosten van een woning, kamer of etage. De huurcommissie kan ook worden ingeschakeld bij
vragen over de redelijkheid van een
huurverhoging of -verlaging. De uitspraken zijn bindend, tenzij binnen
een daa^^r gestelde termijn bij de
kantonrearuer om vaststelling van de
huurprijs of de servicekosten wordt gevraagd. Daarnaast kunnen huurder en
verhuurder over verschillende onderwerpen advies vragen aan het secretariaatvan de huurcommissies.
Secretariaat van de huurcommissies in de
ressorten Arnhem, Groenlo, Nijmegen,
Terborg, Tiel, Wageningen en Zutphen
Postadres: secretariaat huurcommissies Rijkskantorengebouw Presikhaaf,
Gildemeestersplein l (l5e etage) 6826
LL Arnhem.
Telefoon: 085— 643500
Giro: 955133.
Telefonische inlichtingen voor alle ressorten: 085 - 643500, elke dinsdag en
donderdag van 14.00 -16.00 uur
Spreekuur ressort Zutphen: Gemeentehuis Zutphen, Gravenhof l te Zutphen, elke tweede woensdag van de
maand van 14.00— 16.00 uur.

IJZIGING TELEFOONNUMMER
BRANDWEER
Per l april wordt het telefoonnummer
van de brandweer voor de alarmmeldingen, indien u op het gewone alarmnummer 06-11 geen gehoor krijgt, gewijzigd van 2222 in 05700 — 34340.

D-tv
IJZIGING SPREEKUREN EN TELEFONISCHE INFORMATIEVERSTREKKING SECRETARIAAT
HUURCOMMISSIES
Het secretariaat van de huurcommissies in Arnhem zal met ingang van l
april 1990 haar spreekuren en de uren
waarop telefonische informatie wordt
verstrekt, wijzigigen.
De huurcommissie doet uitspraken
over aan haar voorgelegde geschillen

Voor de AVRO-televisie zal ID-rv enkele programma's maken, waarin een
presentator een bepaalde opdracht
krijgt om binnen een kort tijdsbestek
een behoefte, wens of noodkreet met
een sociaal-maatschappelijk karakter
te vervullen.
ID-tv is thans nog op zoek naar opdrachten van particulieren of gemeenten. Het kan daarbij gaan om het maken van een kinderspeelplaats, het restaureren van een kerkje etc.
Indien u suggesties of ideën hebt kunt
u deze zo spoedig mogelijk schriftelijk
of mondeling doorgeven aan burgemester en wethouders, tel. 2323 tst 22.

verschillende behendigheidsspelen om
de hoogste eer bekampen.
* 5 MEI: bevrijdingsvuur, kinderzeskamp (nieuw) finale zeskamp, ballonvaart. De feestelijkheden worden besloten met groots vuurwerk en fakkeloptocht. Een feest van jong en oud en in
het programmaboekje zal alles nog
eens duidelijk vermeld worden.

Raad schorst tot
tweemaal toe i.v.m.
voorlichting bevolking
Na een aanvankelijk voorspoedig lopende raadsvergadering van de gemeente Vorden, werd het enigzins
chaotisch bij een van de laatste agendapunten, nl. het instellen van het contributiefonds en een verordening daartoe. B&W willen dit fonds instellen om
zo tegen te gaan dat een groep burgers
van de Vordense bevolking in een sociaal isolement zal geraken, doordat zij
het geld niet heeft om aan diverse activiteiten op sportief en cultureel gebied
deel te kunnen nemen. Voorgesteld
werd om daarvoor f 100,— per deelnemer per jaar in te stellen. Uitgerekend
is dat een bedrag van f 15.000,— voor
dit jaar. De raadsleden vonden dat bij
dit voorstel ook een zo breed mogelijke
voorlichting hoort. CDA-er Boers stelde voor de folder Minima-beleid, met
daarin een A4-blad over het contributiefonds, huis-aan-huis te gaan verspreiden. Hij wilde graag dat B&W
daar in de volgende raadsvergadering
in april een voorstel toe gaat doen.
Na een korte schorsing, SIM^> wethouder mevr. Aartsen dat zij ^Pl daar wel
in kan vinden, maar dat de overige leden van het college dat niet willen. Na
de schorsing kwam het CDA met een
motie naar voren, mede ondersteund
door PvdA en WD, om verdichting in
de volgende raadsvergadSBg aan de
orde te stellen. Volgens het reglement
van orde had de motie geen betrekking
op het onderwerp, aldus burgemeester
Kamerling. Boers vond dat voorlichting toch in de geest van het voorstel
hoorde, en daarmee dat de motie wel
betrekking had op het onderwerp.
Na een tweede schorsing bleef burgemeester Kamerling op het standpunt
dat het formeel niet in behandeling genomen kon worden onder het betreffende agendapunt 21, maar wel in de
rondvraag. Tijdens de rondvraag werd
de motie aangenomen om de voorlichting wat betreft het minima-beleid op
de agenda van april te zetten. Wethouder Slingenberg stemde tegen dit voorstel. Hij vindt dat voorlichting via het
Gemeentebulletin voldoende is.
Het punt voorlichting stond al eerder
genoemd op de agenda, maar dan met
betrekking tot de verspreiding van het
Gemeentebulletin. De raad stemde in
met het voorstel om hier f 22.000,—
voor uit te trekken. Voortman (PvdA)
en Boers (CDA) stelden voor om een
contract van l jaar af te sluiten, zodat
over eenjaar bekeken kan worden hoe
het een en ander verlopen is. De in de
raadscommissies Financien en Algemeen Bestuur besproken voorstellen
van B&W over de subsidieaanvraag van
de VW vorige week, hebben ertoe geleid dat B&W na deze commissievergaderingen met een gewijzigd voorstel
zijn gekomen. B&W wilde de aanvraag
over de jaren '87/'88 maar voor de
helft vergoeden, maar in het gewijzigd
voorstel wil het college het gehele bedrag vergoeden. Dit voorstel werd met
tegenstemmen van wethouder Aartsen
en CDA-lid Bouwmeister aangenomen.
Mevr. Aartsen en de heer Bouwmeister
vinden het ten opzichte van andere
subsidie aanvragen niet terecht, dat het
VW door zelf in gebreke te blijven van
het aanvragen van subsidie, toch het
volledige bedrag uitgekeerd krijgt. De
rest van het collegevoorstel om een vergoeding per inwoner van f l,— plus de
kosten van de wegafzetting te betalen
werden voor accoord bevonden, alsook
het instellen van een vergoeding van
f 1,25 per inwoner voor het jaar 1990.
De raad vindt dat het college met een
zeer goed uitgewerkt voorstel moet komen voor het eventueel invoeren van
een toeristenbelasting.
Dit vraagstuk zal in de toekomst nog
uitvoerig aan de orde komen, want het
toeristisch-recreatief beleid heeft alle
aandacht van de gemeente Vorden, zo
stelde burgemeester Kamerling, 'want
het is één van de speerpunten waarom
Vorden bekend is'.

is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde gemeente
Zondag 18 maart 10.00 uur Avondmaalsviering
voor jong en oud ds. H. Westerink en ds.
K.H.W. Klaassens m.m.v. Gemeenteleden.
Cantorij en kindermuziekgroep.
Kapel de Wlldenborch
Zondag 18 maart geen dienst ontvangen.
Geref. kerk Vorden
Zondag 18 maart 10.00 uur ds. L. Buitenhuis,
Doetinchem; 19.00 uur ds. P.W. Dekker.
R K Kerk Kranenburg
Zondag 18 maart 9.00 uur Eucharistieviering.
RK kerk Vorden
Zaterdag 17 maart 17.30 uur Woord- en Communiedienst.
Zondag 18 maart 10.30 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 18-19 maart Past.
Lammers, Hengelo, tel. 05753-1275.
Hulsarts 17-18 maart dr. Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

in het Dorpscentrum de eerste maandag van
de maand van 19.00-20.00 dagelijks.
Stichting maatschappelijke dienstverlening
'De Graafschap' Centraal kantoor Kastanjelaan 15, 7255 AM Hengelo Gld., tel.
05753-2345.
Bijkantoor
Vorden Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Spreekuren gezins- en bejaardenverzorging en
algemeen maatschappelijk werk maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur.
Alpha-hulpverlening gemeenten Hengelo Gld.,
Ruurlo, Steenderen, Vorden, Zelhem, mevr. Altena kantoor Vorden, dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05752-3246.
Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.0014.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en weekenddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens
kantooruren, tel. 05750-29666.
WichmondA/ierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/
weekenddiensten tel. 05750-29666.
Tafeltje Dekje vanaf 5 maart mevr. Gille, tel.
2151. Graag bellen vóór negen uur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Withaar. Tel. 05754-351.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 057521256.

Apotheek geopend van maandag t/m vrijdag
van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgevallen bellen
aan de grote voordeur. Op zaterdag van 9.1510.00 uur en 17.45-18.15 uur.

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.

Dierenartsen van zaterdag 17 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 17-18 maart P. Scheepmaker, Ruurlo, tel. 05735-2513.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.
Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 2222
Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11.
Ambulance 06-11, b.g.g. 05750-15555
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 11.00-12.15 uur. Adviescommissie woningtoe-wijzing houdt zitting

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.
Begrafenlsdlenst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. Box, tel. 05730-54555.
Stankmeldlngsnummer voor heel Gelderland
085-452220.
Openbare bibliotheek geopend maandag,
dinsdag, woensdag, vrijdag 14.00-17.30 uur,
donderdag van 10.00-13.00 uur, dinsdag- en
vrijdagavond 18.30-21.00 uur, woensdagmiddag voorlezen van 14.00-14.30 uur.
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen >
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.
Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.
Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 18 maart 10.00 uur ds. A. van Leeuwen, em. pred., Twello.
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 17 maart 17.00 uur Eucharistieviering, Volkszang.
Zondag 18 maart 10.00 uur Eucharistieviering, Herenkoor.
Weekend-Wacht-Pastores: 18-19 maart Past.
Lammers, Hengelo, tel. 05753-1275.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden
de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30
uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

Alarmnummers:
Vierakker: Alarmnummer: 06-11 — Ambulance tel. 15555 — Brandweer tel. 05752-2222,
b.g.g.
05700-14141
Politie
tel.
05752-1230.
Wichmond: Alarmnummer: 06-11 — Ambulance tel. 05750-15555 — Brandweer tel.
05752-2222, b.g.g. 05700-14141 — Politie
tel. 05752-1230.

Bibliotheek
Vierakker-Wichmond
Openingstijden 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; donderdag 10.45-11.45 uur.

Tuinkeuringen
Nu het voorjaar nadert is ook de tuinkeuringswerkgroep weer
actief geworden.
In het Dorpscentrum werd door de
heer AJ. Wanink uit Lochem een dialezing verzorgd over de inrichting van
tuinen. Het was een leerzame avond,
waarbij veel waarde volle aanwijzingen
worden gegeven voor het aantrekkelijker maken van particuliere tuinen.
Er was een goede belangstelling voor
deze avond en vragen uit de zaal werden door de heer Wanink op deskundi-

ge wijze beantwoord. Nieuwe aanmeldingen voor de tuinkeuringen kunnen
nog (liefst voor 15 april a.s.) worden
gedaan bij de leden van de werkgroep:
Mevr. R. Pelgrum-Rietman, Geurkenweg 2, tel. 6686; mevr. A. Groen-Pijlman, Beatrixlaan 20, tel. 2566; dhr. K.
Baars, Kruisdijk 2, tel. 3303; dhr. J. v.d.
Broek, de Steege 39, tel. 1375.

Kies voor kwaliteit
Haal uw brood bij de man
die zelf bakt. U proeft wel waarom.

10 specialisten presenteren u een

BRUIDSBEURS

ROSBIEF
om aan het stuk te braden
Lekker bij een feestelijke maaltijd.
Ca. 20 minuten braden.

AANBIEDING:

op zondag 18 maart a.s. van 12.00 tot 18.00 uur
in Bodega „'t Pantoffeltje" te Vorden

DEZE WEEK
EXTRA VOORDELIG

Weekendtaartje

6,50

bavaroise of hazelnoot, van 7,25 voor

Appel- of
Gembertaart

deelnemers:
Bruidshuis Beijer Besselink * Beautyfarm Steenderen
Bodega't Pantoffeltje * de Echte Bakker Van Asselt
Rabo Bank, o.a. Reizen en Verzekeringen
Bloemenspeciaalzaak Jan Dijkerman
Slotboom, juwelier, horloger * Fotostudio Hans Temmink
Correct old-timers.

4,50

van 5,-voor

Cocosmacronen of
Strips

3,25

NU

per pak

De Enige Echte Vordense Mik

NU

doorlopende modeshows van
Bruidskleding en bijpassende
Herenkleding door Beijer Besselink.

4,50
WARME BAKKER

iPLAAl

Videofilm en demonstraties door
Beautyfarm Steenderen.

BAKT HETVOOR U
KERS

Hans Temmink met een expositie
van bijzonder fotowerk.

P.S.

TELEFOON 1373

HOH gehakt 1 kilo 7,95
Rundergehakt 1 kilo 11,50
Schouderkarbonades 1 MO 7,95

Fijne verse worst 1 KNO 7,95
Grove verse worst 1 KHO 9,90
Borst la pjes 1 kiio 13,90
MARKT AANBIEDING

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi

Gebraden Runderrollade
100 gram 2,25

1 kilo 6,75

Gebraden Gehakt

Babi Pangang

100 gram

500 gram 6,25

0,99

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

SPECIALITEITEN

Runderrolletjes of
Hamburgers speciaal

Gewone Biefstuk
ongewoon lekker

5 halen
250 gram

4 betalen

6,75

VOORDELIG VLEES EXTRA IN PRIJS

ONZE APPELSTUDEL IS EEN KLASSE APART!

Jan Dijkerman met fantastische
bruidsboeketten en corsages.

Magere
Priklapjes

Haas/
Ribkarbonades

Mooie malse
Rosbief

Bakker Van Asselt laat zien en
proeven wat een Echte Bakker kan.

1 küo 17,90

1 kilo 11,45

500 gram 9,95

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 1470

Koffie met gebak aangeboden door:
Bodega 't Pantoffeltje en Echte
Bakker Van Asselt.

OOK HET ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

TOEGANG GRATIS

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

Vanwege een grote partij is de bar a.s. zaterdag
totplm. 00.30 uur gesloten.

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

groenten en fruit
kaas en noten
Fam.J. Huitink

P.S.: al gereserveerd voor die gezellige
DANSAVOND van 14 APRIL?
bodeqa

nieuw — renovatie — onderhoud

Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag, zaterdag: 15,16 en 17 maart 1990

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770
Bekend om zijn uitstekende keuken.
'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner.

VORDEN — ZUTPHENSEWEG 8 — TEL 2122

't Pantoffeltje,

GEVRAAGD:

eigenlijk uniek in deze omgeving.

Ze zijn er weer!

medewerker
varkensbedrijf

GROENTEPLANTEN

5 dagen per week en weekenddienst

Abdijkaas Loo

O l IVI^\ w l vraagt extra aandacht
voor de bestrijding van kindersterfte in

100 gram 1,98

ontwikkelingslanden.

*"• V'

Schriftelijk solliciteren naar:
B.F. Beulink, Hummeloseweg 63,7021 KN Zelhem

UITDENOTENBAR:

DAAR GEEFT U TOCH
VOOR!!

Doppinda's
500 gram 2,95
beter completer

Kollekteweek
van 19 t/m 25 maart

Maandag, dinsdag, woensdag aanbieding op de borden bij de winkel.

/OONKOMFORTOP MAAT

STIJLVOL &
EXCLUSIEF

Stijlvolle driedeurskast uit de
exclusieve Tender
kollektie.
Een sjieke blikvanger in uw interieur,
uigevoerd in licht
gepatineerd eiken.
Breedte 165 cm.
H x D: 200 x 65
cm. Prijs
3995.

VANAF 19 MAART
A.S. ZIJN WIJ OOK
'S MIDDAGS
GEOPEND!
Onderzoek
is noodzakelijk

Men bereikte, ook in de vakoptiek,en door vele onderzoeker,
van glasvariaties en montuurmaterialen steeds betere kwaliteitsresultaten. En periodiek
ogenonderzoek is ook zeer belangrijk. Wij blijven met de
nieuwste ontwikkelingen op de
hoogte.

Kent u ze?
Meekleurende
glazen?
Ontspiegelde
glazen?
Zonneglazen
op sterkte?
Vraag gerust.
Schitterende fauteuil die een goed
voorbeeld vormt van de exclusiviteit
van Tender. Beuken romp, noten gekleurd. Koudschuim zitting, gecapitonneerde rug van polyether. Bekleed
met mooie chenille. Prijs
1750.
Ook in mahonie of white wash verkrijgbaar en
met totaal afwijkende bekleding, zonder meerprijs.

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld.

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
NU OOK MOTORRIJl

BOVAG RIJSCHOOL

HORSTMAN
telefoon 05753-1286

De Eendracht 3
7251 GA Vorden
Telefoon 05752 1012

VERKIEZINGSTIJD
Wij 'kiezen' elke dag voor
kwaliteit en service.
Voor als U dat...
met bloemen wilt!

BIoembinderij

Kweker ij Vorden

Karnavalsvereniging
'de Deurdreajers'
dankt een ieder die heeft bijgedragen
dat het karnaval 1990 een grandioos
feest werd.
Kinderen, die tijdens de kinderkarnavalsmiddag van 25 februari mee
hebben gedaan aan de ballonnenwedstrijd kunnen hun
terugontvangen kaartje inleveren bij:
G. Helmink
't Hoge 55
Vorden
De drie meest vergekomen ballonnen worden beloond met een prijs.
Sluitingsdatum: 31 maart 1990.

Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze
zoon en mijn broertje

}TB7B:B:BrBïBïB7B?B7^^

»

In plaats van kaarten

Marvin Frank
Marianne, Erik en
Patrick Poelgeest

Op zaterdag 17 maart 1990 hoop ik

¥
Gelegenheid om mij te feliciteren zaterdagmiddag 17 maart van 14.30 tot 16.30
uur in zaal 'de Herberg', Dorpsstraat 10 te
Vorden.

Sanne

Kostedeweg 3
7251 MZ Vorden
Tijdelijk adres: Nieuwe Spittaal

'de Steenkamp'
Hengeloseweg 5
7251 PA Vorden

Geboren:
op 13 maart 1990

Duco
Annemarie Veende Vries Reilingh
Bart Veen
Alex
Roelof
Cato

H. Bakker-Ottens
kinderen en kleinkinderen
Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor alle geschenken, bloemen en gelukwensen, die wij mochten ontvangen bij ons zilveren huwelijksfeest en die voor ons en de
kinderen een onvergetelijke
dag hebben gemaakt.
Fam. Harrie en
LiesWaenink
Hengeloseweg 20
7251 PK Vorden

Met de PvdA
kiest U
voor...
het recht voor
mensen met een
minimum uitkering op
een rechtvaardig
leven

PRETTYMARKT
Heeft u nog spulletjes,
bel dan naar:
Fam. Oonk, tel. 2920
(gewijzigd!)
en wij halen het op!
(Eens in de twee maanden)

GRATIS 150 GRAM GEKOOKTE KEURSLAGERHAM
Voor het Weekendrecept:

Rundergehakt

§
v!'

Zondag 25 maart wordt ik 65 jaar.

Hein van Zantvoort

n

^BTH-HTB-HiH-HiBiHi^

Anneke Jansen-Grotenhuys
Vorden : Gerrit Jansen
Ab en Dini
Johan en Wies
Annie en Gerard
Gerda
en kleinkinderen

GEBRADEN

van kipfilet, heerlijk!

VARKENS-

100 GRAM

opgehakte bodem
per stuk

0,89

APPELVINKEN

MiniPIZZA'S

nadere
inlichtingen:
tel. 1894

VARKENSLEVER

U

Dit weekend EXTRA
voordelig:

-'T'-

Moe gestreden, maar in haar vertrouwde omgeving
en bij allen die haar dierbaar waren, is op 76-jarige
leeftijd vredig ingeslapen, mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en fijne oma

Tip voor de boterham:
SPECIAL

500 gram

-*-#-

ROLLADE

1,85

l j

KEURSLAGER
Wegens uitbreidingen en modernisering van
onze drogisterij/parfumerie zijn wij op maandag
19, dinsdag 20, woensdag 21 en donderdag
22 maart GESLOTEN.

100 GRAM

1,69

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

marianne
Felix Takkenkamp

Johan Bakker

Wij betuigen u hiervoor onze
oprechte dank.

Bij elke 200 gram gesneden vleeswaren krijgt u een stickertje kado.
10 Stickertjes gespaard? Uw beloning is

In plaats van kaarten

Uw overweldigende belangstelling en medeleven na het
overlijden van mijn dierbare
man, onze vader en opa

is ons tot grote steun en troost
geweest.

GRATIS HAM BIJ DE KEURSLAGER!

ledereen kan op zaterdag 17 maart a.s.
tussen 9.00 en 12.00 uur kleding inleveren
in het portaal van de beide R.K. kerken
in Vorden en Kranenburg.

*•

Tineke, Henco
Sanne en Tim Elbrink
12 maart 1990
Burg. Galleestraat 9
7251 EA Vorden

STICHTING MENSEN IN NOOD
*

Om bij deze gelegenheid mij te feliciteren is er vanaf 19.30 uur receptie bij café 'de Olde Kriet'.

geboren is.

"of

{BiB-B-BiB^

Blij willen wij vertellen, dat
onze dochter en zusje

Lise Willemijn

Lekker
ij de
warme
maaltijd

l

80 jaar te worden.

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter

Theo en Johanna
Ten Have-Berenpas

$*:'•

A.J. Zweverink 'de Steenkamp'

7 maart 1990
Enkweg 19
7251 EV Vorden

11 maart 1990

-#-

Kledinginzameling
giro 1111 222

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

10 maart 1990
Berend van Hackfortweg 20
7251 XC Vorden

Donderdag 22 maart OPEN HUIS
vanaf 19.00 uur.

Mijn vrouw, onze moeder en oma is overgebracht
naar het uitvaartcentrum 'Monuta', Het Jebbink 4a te
Vorden, waar woensdag 14 maart van 19.00-19.30
uur gelegenheid is tot condoleren en afscheidnemen.
De rouwdienst zal worden gehouden donderdag 15
maart a.s. om 11.00 uur in de Ned. Hervormde Kerk te
Vorden, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Vrijdag 23 maart zijn we weer normaal geopend.

11 maart is het weer zo ver, u mag een nieuwe
gemeenteraad gaan kiezen.
Weet u dat u ook bij volmacht kunt stemmen?
Weet u dat wij u ook graag naar het stembureau
willen brengen, als de tocht erheen voor u wat
moeilijk is?
Wilt u daarover meer inlichtingen, bel ons dan!

Super soepele lichtgewicht
mocassin met aangenaaide
zool. Hoe is het mogelijk voor
die prijs! Sportief nerfleer.
Made in Germany.

120,Na een moedig gedragen ziekte is van ons heengegaan onze lieve zuster en schoonzuster

CDA

J.A. Jansen-Grotenhuys
op de leeftijd van 76 jaar.
W.A. Norde-Grotenhuys
J. Norde
R.M. Grotenhuys-Boers
neven en nichten

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 -- Tel. 1342

de Regt,
Bloemendaal & Wiegerinck

's maandags gesloten

Vorden, 10 maart 1990

GRATIS
BOEKENWEEKGESCHENK 1990.
WAT EEN
VERRASSING!

Sterremeer, een novelle van F. Springer. Van 14 t/m 24 maart
gratis bij aankoop van tenminste f 19,50 aan boeken.
Verkrijgbaar bij:

tel. 05752-6767
05754- 603
05752-1787

Voor het deskundig verzorgen van

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

uw belastingaangifte 1989

Appel -Spijstaartjes
gevuld met verse appels, kaneel en
100% amandelspijs

zal ons kantoor ook dit jaar weer extra
geopend zijn op de volgende avonden:

DIT WEEKEND:

- woensdagavond 14 maart
- woensdagavond 21 maart

van 5,95 voor O,""

tussen half 7 en half 9

't winkeltje in vers brood en banket

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

LOGA
Burg. Galleestraat 22-Vorden-Tel. 057 52-1877
VAN

BOEKEN

KRIJG

JE

NOOIT

GENOEG

Afra Jansen van den Berg-Mens
diëtist/voedingskundige

DE

Cito

Jolanda Potma fysiotherapeut
CHRISTINALAAN 16 - 7251 AX VORDEN - TEL. 05752-1507

A.C. van Voskuilen
(Arie)
directeur veevoederbedrijf
• kwijtscheldingsbeleid
voeren
• invoering rioolheffing is
onontkoombaar i.v.m.
aanleg riolering in
buitengebied en
onderhoud riolering

UIWAARTVERZORGING || VERZEKERING

Op donderdag 15 maart a.s. om 14.00 of 19.00 uur
starten wij weer vol enthousiasme een voorjaarscursus voor:

zonder meer 'n zorg minder

MENSEN DIE TE ZWAAR ZIJN
OF ZICH TE DIK VOELEN
De cursus duurt 12 weken en bestaat uit:

Monuta regelt en verzorgt de uitvaart
ook in uw woonplaats

06-8 21 22 40
Dag en nacht bereikbaar

— proberen achter de oorzaak te komen
van het overgewicht
— het aanleren van gezonde eetgewoonten
— conditietraining
— elkaar stimuleren om het gewenste resultaat te bereiken
De kosten van de cursus zijn f 170,-.
Aanmelden bij voorkeur in de ochtenduren.

- TOETS IS KLAAR EN NU...
NAAR EEN SCHOOL
DIE BIJ JOU PAST!!

warm
aanbevolen!
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

2 jaar brugperiode
metselen
timmeren
schilderen
machine-bankwerken
constructie-bankwerken
lassen
brood en banket
koken en serveren
4 + (na lbo-mavo etc.)

Tel. 05457-71413
Herenlaan 2
7271 NR Borculo

• • • • •

GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
terinzagelegging beschikking
(art. 31, lid 2 Wet ABM)
Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
16-3-1990 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en
van 14.00 tot 16.00 uur, behalve de vrijdagmiddag,
alsmede op de maandagavonden in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage de
beschikking op het verzoek van:
1. dhr H.W. Harmsen, Hengeloseweg 14, 7251 PE
Vorden om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een Horecabedrijf, adres
inrichting Hengeloseweg 14 te Vorden;
2. dhr M.G. Spiegelenberg, Oude Zutphenseweg 5A,
7251 JP Vorden om een vergunning tot het oprichten of in werking hebben van een boomkwekerij en
zadenhandel, adres inrichting Oude Zutphenseweg 5A te Vorden;
3. dhr Th.J. Bloemenkamp, Broekweg 2, 7234 SW
Wichmond, om een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning voor een agrarisch bedrijf,
adres inrichting Broekweg 2 te Wichmond;
4. dhr G.H. Eggink, Rietgerweg 4, 7251 HD Vorden
om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een agrarisch bedrijf, adres inrichting Rietgerweg 4 te Vorden;
5. dhr. H.L.H. Havekes, Lindeseweg 17, 7251 NJ
Vorden om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een agrarische bedrijf,
enwel voor de panden Lindeseweg 16 en Lindeseweg 17 te Vorden.
De strekking van de beschikking luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten
toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar, schade of hinder buiten die inrichting, is de vergunning verleend onder de voor dat soort inrichtingen
gebruikelijke voorschriften ter voorkoming of beperking van gevaar, schade of hinder.
BEROEP tegen deze beschikking kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag tijdig bezwaren
hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij
redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in te brengen.
Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling voor de Geschillen van bestuur van de Raad van
State en in tweevoud worden ingediend binnen een
maand vanaf de datum van tervisielegging van de beschikking, enwel bij deze Afdeling, postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel 60a van de Wet op de
Raad van State een verzoek doen om schorsing van
de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde periode van een maand worden gericht aan
de voorzitter van genoemde afdeling. Een niet terstond van kracht verklaarde beschikking wordt niet
van kracht voordat op dat verzoek is beslist.
Datum: 13 maart 1990.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris,
de burgemeester,
Mr A.H.B. van Vleuten
E.J.C. Kamerling

GEMEENTE
VORDEN
HINDERWET
openbare kennisgeving verzoek om vergunning
Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
16 maart 1990 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur
en van 14.00 tot 16.00 uur met uitzondering van de
vrijdagmiddag, alsmede 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. ter Maten, Zutphenseweg 113, 7251 DN Vorden om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een mestkuikens- en varkensbedrijf, adres inrichting Zutphenseweg 113 te Vorden;
2. dhr H. Velhorst, Galgengoorweg 3, 7251 JC Vorden om wijziging van een aantal voorschriften van
de sedert 20 december 1977 bestaande vergunning voor het oprichten van een kleiduiven-schietbaan, adres inrichting Oude Borculoseweg (ongenummerd);
3. dhr H.J. Graaskamp, Ruurloseweg 46, 7251 LM
Vorden om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een agrarisch bedrijf,
adres inrichting Ruurloseweg 46 te Vorden;
4. dhr G.B. Jacobs, Dorpsstraat 8, 7251 BB Vorden
om wijziging/ aanvulling van een tweetal voorschriften van de sedert 23 november 1982 bestaande vergunning enwel uitsluitend voor het gedeelte cafetaria annex zaalruimte Dorpsstraat 8,
waarvan aanvrager huurder is.
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 bezwaarschriften worden mede ter inzage gelegd. Een ieder kan
ook MONDELING in persoon of bij gemachtigde BEZWAREN inbrengen op een openbare zitting, waar
gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling te houden op donderdag, 5 april 1990, enwel om
13.30 uur (aanvraag 1), 14.00 uur (aanvraag 2), 14.15
uur (aanvraag 3) en 14.30 uur (aanvraag 4).
Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gegevens van degene die een bezwaarschrift indient niet
bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebestuurworden ingediend.
BEROEP tegen de op het verzoek genomen beschikking kan later, behalve door de aanvrager en de adviseurs, slechts worden ingesteld door degene die binnen de gestelde termijn schriftelijk ot mondeling bezwaren heeft ingebracht, tenzij wordt aangetoond dat
men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te dienen.
Datum: 13 maart 1990
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris,
de burgemeester,
Mr A.H.B. van Vleuten
E.J.C. Kamerling

WIJ GOOIDEN 'HOGE OGEN'

i'i

tijdens onze 'open huis'-dagen
HINDERWET
openbare kennisgeving verzoek om vergunning

De reacties op onze collecties waren zéér positief.
Velen profiteerden van onze 'waardebonnenactie'.

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
26-01-1990 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en
van 14.00 tot 16.00 uur (behalve vrijdagmiddag), alsmede op de maandagavonden in het Dorpscentrum te
Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage een verzoek met bijlagen van:
1. Sportvereniging 'Ratti', p/a Hoetinkhof 60, 7251
WG Vorden om een vergunning tot het oprichten of
in werking hebben van een clubgebouw + kleedruimte, adres inrichting Eikenlaan 15a te Vorden;
2. Dhr R.G. Krijt, Hackforterweg 33, 7234 SH Wichmond om een vergunning tot het oprichten of in
werking hebben van een campingbedrijf (Camping
De kleine Steege), adres inrichting Hackforterweg
33 te Vorden.
Aangezien voorshands wordt aangenomen, dat er
geen behoefte aan zal bestaan over de aanvraag adviezen uit te brengen of daartegen bezwaren in te
brengen, is de door ons opgestelde ontwerp-beschikking tegelijkertijd met het verzoek om vergunning ter
inzage gelegd.
De strekking van het ontwerp van de beschikking
luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten
toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar, schade of hinder buiten die inrichting, is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de voor dat
soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften ter voorkoming of beperking van gevaar, schade of hinder.
Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van
de vergunning en/of de ontwerp-beschikking kunnen
door een ieder gedurende een maand na datum van
de terinzaqeleqqing SCHRIFTELIJK worden ingediend bij het gemeentebestuur. De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter visie gelegd. Een
ieder kan verzoeken om in persoon of bij gemachtigde
MONDELING BEZWAREN te mogen inbrengen. Dit
moet plaatsvinden voor 30 maart 1990. U gelieve
daarvoor een afspraak te maken.
Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens van degene die een bezwaarschrift indient niet
bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift worden ingediend bij het gemeentebestuur.
Datum: 13 maart 1990.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris,
de burgemeester,
mr A.H.B, van Vleuten
E.J.C. Kamerling

Ook u kunt nog Uw voordeel halen:
t/m zaterdag a.s. ontvangt u bij Uw aankopen onze
waardebonnen.
Dat betekent straks EXTRA VOORDEEL
Modecentrum

Ruurlo

Grundig Compact Centre
CC 200
- 4-in-1 combinatie
- FM, MG en LG ontvangst
- Max. vermogen 2x10 Watt.
- 2 frontloader cassettedecks
- Half automatische platenspeler
- Inkl. 2 luidsprekerboxen
MniMMII

J.W. Regelink (Wim)

Nu van 449.voor slechts

agrariër
• kleine kernen leefbaar
houden

299.-

INSTALLATIEBEDRIJF

feL'IGJ.OLDEMHAVE ZUTPHEM

• overleg tussen
buurtbelangenverenigingen in kleine
kernen en
gemeentebestuur

Baakseweg 11 Wichmond. Telefoon 05754-755 - Laarstraat 61 Zutphen. Telefoon 05750-18383
Landlustweg 32 Steenderen. Telefoon 05755-2071

• handhaving spoorlijn
Zutphen - Winterswijk

GEMEENTE
VORDEN
De burgemeester van Vorden nraikt bekend dat vanaf maandag 19 maart 1990, !•• een ieder ter gemeente-secretarie ter inzage \n$ het door Gedeputeerde Staten van Gelderland bij besluit d.d. 27 februari 1990, no. RG90.3603-RWG/G5208 onherroepelijk goedgekeurde bestemmingsplan 'Enkweg
1989, no. 1'.
Dit plan voorziet in mogelijkheden tot uitbreiding van
het bedrijfscomplex aan de Enkweg 17.

CDA
slagerij eggink

KLEIN LEBBINK

Borculoseweg 14
RUURLO

Administraties - Belasting-zaken
Bedrijf sadviezen - Computerverwerking

Al meer dan 30 jaar het
vertrouwde adres voor
uw huisslachtingen

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

•o-oo-o-o-D-a-

Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partijen.

Alles naar uw wensen.
Diepvriesklaar.
Invriezen ook mogelijk.
Telefoon 05735-1337'

De prijzen zullen u meevallen.
Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114
VORDEN
Telefoon 6634

Administratie- en
Belastingadvieskantoor

14 APRIL

Weer zo'n
gezellige
dansavond met
Hammond Four
Vergeet u niet te reserveren!
bodwgo

't $ötttoffelt{e
Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-I770

Raadhuisstraat 22 - 7251 AB Vorden Telefoon 05752-1455
H.H. Wanders, belastingconsulent
Ottenkampweg 16 7256 BG Keijenborg Telefoon 05753-3274

Problemen met belastingaangiftes?
Voorkom teleurstellingen
*

Laat Uw administratie en Uw 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
sektor.
Bij ons bent U aan het juiste adres voor:
-

administratieverzorging
belastingzaken
loonadministratie
bedrijfsadviezen
computer-verwerking

Bekend om zijn uitstekende keuken.
'n Unieke gelegenheid voor uw lamilicdiner.

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

Met de PvdA
kiest U
voor...
een goed
voorlichtingsbeleid

Maak eens geheel vrijblijvend een afspraak.
Evenals voorgaande jaren houden wij speciaal voor het invullen van
Uw belasting-aangiftebiljet extra zittingsavonden en wel op de woensdagen 7-14-21 -28 maart a.s. van 17.30-19.30 uur.
Gaarne op telefonische afspraak.
Lid: Ned. College voor Belastingconsulenten, Ned. Ver. van Boekhoudbureaus en Administratiekantoren.
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Tel. 05735-3295
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Mooi concert 'Sursum Corda en
Vordens Mannenkoor

Bibliotheeknieuws

Commissie Welzijn vindt
kontributiefonds goede start
minimabeleid

Nieuwe aanwinsten

De commissie Welzijn noemde woensdagavond het instellen van
een kontributiefonds in de gemeente Vorden een goede start op
weg naar verdere uitbreiding van het minimabeleid. De commissie was eensgezind van oordeel dat er over eenjaar een evaluatiegesprek moet komen.

In het kader van het 60-jarig bestaan van de chr. muziekvereniging Sursum Corda is door de
vereniging voor dit jaar een groot aantal activiteiten georganiseerd.
Er werd zaterdagavond gestart in een
overvolle Christus Koningkerk met een
gezamelijk concert van het muziekkorps van Sursum Corda in samenwerking met het Vordens Mannenkoor.
Het publiek heeft met volle teugen
kunnen genieten van zang en muziek
van koor en orkest. Een uitvoering diehet predikaat zeer goed beslist verdient. Het muziekkorps o.l.v. Gerald
Roerdinkholder speelde o.a. Suite over
Valeriusliederen van Jan de Haan hetwelk een zeer goede vertolking kreeg.
Ook het Rule Brittannia van Rimmer
Mellema werd prachtig uitgevoerd,
ook in dit nummer was te horen dat er
op hoog niveau gemusiceerd wordt en
dat de dirigent het korps goed in handen had, waarbij het perfekte slagwerk
een steun voor het orkest is.

Een van de hoogtepunten van deze
avond was ook zonder meer de uitvoering van Music for a Ceremony van
John J. Morrissey een fanfare-achtig
stuk in prachtige kontrasten uitgevoerd. Ook de Gospel Rhapsodie van Pi
Scheffer werd fraai uitgevoerd. Het
Vordens Mannenkoor liet zich zoals
bekend ook deze avond weer van haar
beste kant zien en staat borg voor zang
van zeer goed niveau.
Uitgevoerd werden o.a. O Dominejesu
Christ van Antione Brumel, Veni Creator Spiritus van Alphonsus Diepenbroek. Ons Gelderland van J.C. Geerlings. Het Vordens Mannenkoor o.l.v.
diligent Bert Nijhof zorgde ook nu
weer voor een prachtige vertolking van
de uitgevoerde nummers.

Door koor en orkest werd gezamelijk
uitgevoerd het Ambrosianischer Lobgesang van E. Gebhardt en het Jagerchor uit 'Der Freischutz' van Karl Maria
von Weber. Door het korps qua volume
goed in de hand te houden wist de dirigent tot een goede uitvoeringvan deze
nummers te komen. Het totaal optreden getuigde van inzet en bezieling en
een uitvoering waar men met plezier
op terug kan zien. Door de ladyspeaker
mevr. te Winkel werd bij de uit te voeren numa^rs een duidelijke inleiding
gegeven^Bitrent opbouw en inhoud
hetgeen ze met de nodige humor wist
te brengen. Beide dirigenten en de ladyspeaker mevr. te Winkel werden aan
het slot van de avond in de bloemetjes
gezet en^^nals koor en orkest met een
daveren^Bvatie beloond.

Afscheid en feest in Vordense
Brandweerkazerne

CDA'er Bouwmeister wees op het belang van een goede voorlichting naar
de burgers toe. Een voorstel van hem
op het boekje 'Vragenboek over de
Bijstand' samen met een A-viertje over
het te voeren minimabeleid naar alle
inwoners van Vorden te sturen. De kosten zouden volgens wethouder mevr.
Aartsen, die zich wel kon vinden in het
voorstel van haar partijgenoot, circa
4000 gulden bedragen. In de B&Wvergadering van dinsdag is het voorstel
van Bouwmeister ter sprake gekomen.
De heer E. Brandenbarg (WD) vond
het van groot belang dat er middels dit
kontributiefonds meer mogelijkheden
voor de jeugd wordt geboden. Wethouder Aartsen deelde op vragen vanuit de
commissie mede dat vrijwel alles op gebied van sport en cultuur onder het declaratiefonds vallen. Socialist Wempe
zag het fonds als een eerste stap om dit
verder uit te breiden.
Hij vond het minimabeleid overigens
een reparatiebeleid. Deze woorden
werden ook gebezigd door bijstands-

vrouw mevr. Folkertsma, die tijdens
een inspreekbeurt opmerkte dat in de
partij-programma's van de plaatselijke
partijen alleen de PvdA duidelijk stelt
dat het minimabeleid reparatiebeleid
is en dat er een ander rijksbeleid moet
komen. Zij vroeg zich af wat de gemeente Vorden straks echt voor de
mensen met de laagste inkomens over
heeft. Zij ging verder uitvoerig in op
het onderzoek door Konsumenten
Kontakt dat is vastgelegd in een rapport 'Profijt van het gemeentelijk minima beleid'.
Zij vond dat juist op dit moment alle
inspanningen erop moeten worden ingericht om het niet gebruik van sociale
voorzieningen tegen te gaan en de inkomenspositie van minima te verbeteren. Mevr. Folkertsma vond verder dat
om voor een uitkering uit het kontributiefonds in aanmerking te komen,
gekeken moet worden naar het netto
besteedbaar inkomen en niet alleen
naar het criterium kwijtschelding
onroerendgoedbelasting.

Echte Bakkers creëeren
nieuwe karnebol
Brood en zuivel blijken een zeer smakelijke combinatie te vormen. Dat ontdekten De Echte Bakkers toen ze hun eerste Karnebol gemaakt hadden. Heerlijk zacht en vooral heel fris. Je proeft
de karnemelk, maar Mfe smaak overheerst niet. Precies goed dus.
De Karnebol wordt gemaakt van tarwebloem, roggebloem en karnemelk. Deze lekkere dikke bol is een prima broodvariëteit boordevol natuurlijke zuivel.
Alleen bij De Echte mmker

Drie variëteiten

De nieuwe Karnebol is alleen verkrijgbaar bij de ruim 600 Echte Bakkerswinkels in Nederland. De Echte Bakker is
te herkennen aan het vignet: een geel
bakkertje, dat in zijn ene hand een
brood en in zijn andere een oventje
heeft. Echte Bakkers zijn allemaal ambachtelijke bakkers. Ze bakken al hun
produkten zelf in hun eigen bakkerij.

Naast de Karnebol, die te herkennen is
aan de grote K bovenop de bol, maakt
De Echte Bakker ook Kamebroodjes
en sommige bakkers hebben bovendien Karnesoezen. Die soezen zijn gevuld met een mengsel van yoghurt en
karnemelk en zijn razend lekker. Volop
karne-keuze dus. De Karnebol, de Karnebroodjes en de Karnesoezen zijn verkrijgbaar van 5 maart 1990 tot en met
31 maart 1990 bij De Echte Bakker van
Asselt, de bakker die meer vakmanschap in zijn brood stopt. En dat proef
je!

Broden en broodjes in allerlei soorten
en maten, want De Echte Bakker heeft
een enorm assortiment. Dat elke ochtend vroeg vers in de winkel ligt.

Big Shot in zaal
'Concordia'
Deze week staat een professioneel en
internationaal showorkest in zaal Concordia. Deze zesmans formatie heeft al
een hele muziekcarriere achter de rug.
Enkele leden van deze superband hebben gespeeld in topgroepen zoals bijv.
New Deal, Major Forcen en Risque. Zij
brengen duwmuziek van de bovenste
plank. Velen van ons zullen deze band
al eens ontmoet hebben, van hen zijn
wij zeker dat zij ook nu Big-Shot willen
ontmoeten.
Concordia heeft nu behalve alleen de
zaal nu ook de discotheek open op
deze avond. Dat houdt weer in dat er
volop variatie is voor de bezoekers.
Graag zien wij van discotheek Invention-Concordia en van de formatie
Big-Shot u in onze discotheek, op zaterdag 17 maart a.s. Ons adres is: Raadhuisstraat 36 te Hengelo GLD.

Afgelopen weekend was het feest in de Vordense kazerne. Dit i.v.m. het 25-jarigjubileum van Toon
Schurink en het afscheid (vanwege gezondheidsredenen) van Henk Golstein. Nadat de beide heren
met zwaailicht en sirene in een oude brandweerwagen waren opgehaald kwam in vol ornaat burgemeester Kamerling om beiden toe te spreken. Daarbij bood hij Henk Golstein een envelop met
inhoud aan en voor de jubilaris had hij een eremedaille en een oorkonde meegebracht.
Ook had dhr. Kamerling nog een antiek opzetstuk bij zich voor in de kantine van de Vordense
spuitgasten. Commandant te Velthuis bedankte de heren Golstein en Schurink door hen namens
het gehele korps beiden een hand beschilderde bord aan te bieden met de daarbij behorende
bloemen.
De kantine van de brandweer is daarna nog enige tijd nat gehouden.

Vrouwenclub
Medler
Maandag 12 maart werd de avond verzorgd door een enkele leden van de

club. De dames Riek Wundei in k en Gezienjansen hadden zich hiervoor ingezet. Ze hadden verschillende spelletjes
meegebracht. De manier van spelen
was erg leuk, ieder speelde voor zich-

zelf. Toch vormden zich aan het slot
van de avond een winnende groep. Tot
slot bedankte de voorzitster hen voor
hun inzet. Het was een gezellige avond.
De volgende clubavond is op 26 maart.

Politiek voor
fietspad
KranenburgVorden
Het actiecomité 'Fietspad Ruurloseweg' heeft de drie Vordense politieke
partijen benaderd en deze hebben hun
steun toegezegd om het fietspad Kranenburg-Vorden zo snel mogelijk te
realiseren. Het comité heeft daarom
directe akties afgeblazen en in overleg
met het dagelijks bestuur van Kranenburg Belang besloten na de verkiezingen met de gemeente een gesprek aan
te gaan. Hopelijk is dit de doorbraak
voor een snelle voltooiing van het fietspad.

Büch, Boudewijn, De rekening- Bradford, Barbara Taylor, De stem van het
hart - Cangioli, Paolo, De kathedraal
van Reims - Cela, Camilo José, De
windmolen - Doctorow, E.L., Billy
Bathcate - Dowley, Tim, Bach - Conroiirt, Edmond en Jules, De ivoren
kooi - Haak, Ruud, De sint Bernard Harper, Don, Vogels als huisdieren
voor binnen en buitenshuis - Hofstra,
Renny, Als los zand - Idolen: beelden
van een tijd - Konsalik, Heinz, Schip in
de nevel - Kuijer, Guus, De redder van
Afrika - Mitgutsch, Anna, Afzondering
- Moor, Margriet de, Dubbelportret Platonov, Andrej, De zee der jeugd Rapoport, Judith L., De vrouw die haar
meubels met suiker bestrooide - Roest,
Truus van der, Niemand is een eiland Rossum, Kitty van, Seks, wat is dat? Praten met kinderen... - Thijssing, Boer,
Henny, Geluk is als de wind - Uijl, Bob
den, Het land is niet ondankbaar-verhalen -Veenhof,Joh. G., De parachutisten vallen aan!

Tentoonstelling
Gelderland in proza, poëzie en prenten is de titel van deze expositie. Voor
90 gemeenten/streken in Gelderland
heeft de SBK-Gelderland een schrijver
en een dichter opgezocht, die een speciale binding hebben met die bepaalde
gemeente of streek en bereid waren in
nieuw werk uitdrukking aan die gevoelens te geven. Zo worden in een periode van 3 jaar een unieke serie hedendaagse beeldende en literaire kunst gecreëerd. Deelnemende kunstenaars
zijn o.a.: Frans Kusters, Willem van
Toorn, A. den Doolaard, Paulien Wittenrood, H.C. ten Berge, Elisabeth de
Vaal, Jan de Zanger, Jan Homan, Jan
Siebelink, Guillauma van de Graft, Jan
Michiels, Midas Dekkers, Wim Hazeu,
Jo Daan, Anne Semler, Harry ter Balkt,
RobertTerwindt, Chris Schriks, Willem
van Maanen, Bert Schierbeek en Henk
Peeters. Deze expositie laat zien hoe de
relatie is van 34 schrijvers, dichters en
beeldend kunstenaars met de piekwaar
ze geboren en getogen zijn of er anderszins een binding mee hebben. Tot
en met 20 maart n.m. kunt u van dit
overzicht kennis nemen.

T) TOD DUIST
Afgelopen vrijdag hieldJong Gelre een
dropping. Zo'n 20 mensen hadden
zich daarvoor verzameld bij het dorpscentrum, om elkaar later op de avond
weer te zien bij 'de Viersprong' in Markelo. Uitslagen: Ie de groep van Jan
Hendriksen; 2e de groep van Anita van
Honk; 3e de groep van Peter Makkink
en 4e de groep van Els Abbink.

Weekend
recept
slagerij
Vlogman
Jagersgehakt
Vroeger werd „Jagersgehakt" als maaltijd na een jachtpartij voor
de drijvers van het wild opgediend.
Reken voor 4 personen op 400 tot 500 gram grof gemalen runder- of varkensgehakt en 100 a 150 gram mager vers spek. Verder heeft u nodig: 2 grote uien,
200 gram kleine champignons, 2 dl rode wijn (bijvoorbeeld Rioja), l kleine
groene kool en 750 gram kleine (of in kleine stukken gesneden) aardappelen.
Zet de aardappelen op met ruim water met zout. Voeg na 10 minuten de in
smalle reepjes gesneden groene kool toe. Schep, zodra de aardappelen gaar
zijn, alles in een vergiet en laat aardappelen en kool goed uitlekken.
Snijd het spek in kleine brokjes en bak ze uit tot ze bruin en knapperig zijn.
Schep ze uit de pan en houdt ze apart. Bak in het achtergebleven spekvet het
gehakt onder voortdurend omscheppen tot het de oorspronkelijke kleur heeft
verloren en in kruimels uiteen is gevallen.
Voeg dan de grof gesnipperde uien en in vieren gesneden champignons toe.
Schep alles enkele malen goed om en laat alles dan nog enkele minuten bakken tot het gehakt een bruine kleur heeft gekregen.
Schenk er vervolgens 2 dl kokend water (of bouillon) en de wijn bij. Voeg wat
zout/peper toe, leg het deksel op de pan en laat alles nog ca. 20 minuten heel
zachtjes sudderen. Schep er tenslotte de aardappelen en groene kool door.
Dien het gerecht op als het geheel door en door warm is. Strooi er vlak voor
het opdienen de achtergehouden spekjes over.
TIP: het gerecht krijgt een pittige smaak als u er tegelijk met de uien ook nog 2
ragfijn gehakte teentjes knoflook bij doet.
Bereidingstijd ca. 30 minuten

Energie per portie: ca. 2855 kJ (680 kcal)

W 'Vorden4 hoopt dat
politiek gaat meedenken over
privatisering
De w Vorden heeft de raad van Vorden alsmede de plaatselijke
politieke partijen een brief gezonden met daarbij de vraag mee te
willen denken over de problematiek rondom privatisering.
Door het gemeentebestuur is een ambtelijke commissie in het leven geroepen om de privatisering van het gemeentelijk sportpark voor te bereiden.
Het voorstel van deze commissie is om
het groot onderhoud alsmede het grasmaaien, kunstmestzaaien en het onderhoud van de randvoorzieningen
vanaf l januari 1991 door de w Vorden
/.elf betaald zal moeten worden. Volgens voorzitter Jan van ARk praat je
dan over jaarlijkse kosten van rond
20000 gulden. Dit bedrag kan volgens
hem de komende jaren fors de pan uitrijzen.
'Doordat onze vereniging de broodnodige nieuwbouw van de akkomodatie
zelf moet betalen, komt deze privatisering neer op 75 gulden per lid. Het lidmaatschapsgeld zou dan per jaar met
75 gulden per lid moeten worden verhoogd. En dat is volstrekt onaanvaardbaar', aldus van Ark. Van de zijde van
het gemeentebestuur ontvangt 'Vorden' 38000 gulden. Dit bedrag is bestemd voor vernieuwing van de afrastering. 'Wij vinden, aldus van Ark, dat de
vernieuwing van de afrastering een

achterstallig onderhoud is dat al jaren
geleden had moeten gebeuren maar
dat door het toenmalige bungalowplan
nog steeds niet is uitgevoerd. De extra
kosten die de W 'Vorden' de komende
jaren vanwege de nieuwbouw heeft, bedraagt al 35000 gulden per jaar en
daar kan echt niets meer bij. Het verzoek van de W 'Vorden' voor een eenmalige financiële bijdrage voor deze
nieuwbouw is stelselmatig elke keer afgewezen.
Zelfs de legeskosten van 4000 gulden
moet door onze vereniging opgehoest
worden en dat vinden wij belachelijk',
aldus voorzitter Jan van Ark. Wel zal de
gemeente een oefenhoek aanleggen
op de plaats waar nu het oude clubhuis
staat. De kosten daarvan bedragen
5000 gulden. De W Vorden is zich ervan bewust dat privatiseren van sportcomplexen een hele moeilijke materie.

Kledinginzamelmg
Mensen in Nood

zorgde voor een ludiek optreden van
Z.K.H. Prins Bernhard. De Prins die
met zijn Dakota geland was op Helligerskamp kwam ondanks zijn drukke
werkzaamheden naar de Kranenburg
om Harry Nijenhuis in het zonnetje te
zetten. Hij prees hem voor zijn aktief
optreden voor de gemeenschap o.a.
karnaval, fietspad Kranenburg-Vorden. Harry ontving uit handen van de
Prins de onderscheiding met bijkomende versierselen. Het Medler Trio
zorgde voor de muzikale noot. Al met
al een zeer geslaagde avond.

Ook nu weer wordt er in uw omgeving
een inzameling van gedragen kleding
voor de Stichting Mensen in Nood uit
Den Bosch georganiseerd. Mensen in
Nood vraagt goede en nog draagbare
kleding en schoeisel, dekens, lakens en
gordijnstoffen. Wilt u uw kleding aanbieden in gesloten plastic zakken? De
ingezamelde kleding komt ten goede
aan de allerarmsten in de Derde Wereld. Mensen in Nood stuurt — na het
uitsorteren — op verzoek goede kleding naar noodgebieden. Daarnaast
kan Mensen in Nood uit de opbrengst
van de verkoop van kleding ontwikkelingsprojecten financieren voor de
armsten in de Derde Wereld.
De Stichting Mensen in Nood is één
van de oudste ontwikkelingsorganisaties in ons land. Al sinds 1914 geeft de
stichting noodhulp aan slachtoffers
van rampen en aan vluchtelingen. Ze
geeft ook steun aan diverse ontwikkelingsactiviteiten; wederopbouw na een
ramp, programma's voor verbetering
van de voedselproduktie en voedingshulp, kleinschalige sociale projecten
ten bate van vergeten of verwaarloosde
groepen. Mensen in Nood heeft een
speciaal oog voor de kinderen in de
Derde Wereld. Met het programma
'Neem een kind voor uw rekening'
richt ze zich op de verbetering van de
positie van het kind in ontwikkelingslanden.

Kranenburgs
Belang
Zaterdagavond waren de leden van
Kranenburgs Belang bijeen voor haar
jaarlijkse feest. Traditiegetrouw speelde Krato een toneelstuk en wel deze
keer de klucht 'Knal gao'. Het speelde
zich af ca. 30 jaar geleden in de
schoolklas. De 'ondeugende' kinderen
met hun streken waren niet van de
lucht tot vertwijfeling van meester en
de inspecteur die op bezoek kwam. Na
het toneelstuk vond de verloting plaats,
er waren weer prachtige prijzen te winnen. Een onderbreking tijdens het bal

'Dit zal van de verschillende kanten
zeer zorgvuldig moeten worden bezien. Ook vanuit het standpunt: gelijke
monniken, gelijke kappen', aldus 'Vorden'-voorzitter Jan van Ark.

WEEKEND^
RECEPTEN
POELIER
ROBEERTSEN
Thuis
Wild konijn
'van- de- Strandjutter'
l Wild konijn (voor 4 personen) , in stukken gesneden, zout, peper, 250 gram boter;
of half margarine, half reuzel.
Was de stukken konijn, droog ze af en
wrijf ze in met peper en zout. Verhit de
boter (of de margarine en de reuzel)
en braad de stukken vlees rondom
bruin. Doe het deksel op de pan en laat
het konijn in ca. 2 uur gaar worden.
Maak de jus af met water en serveer dit
duinkonijntje met aardappelen en appelmoes. Zet er (voor de liefhebbers)
een potje sinaasappel- of grape-fruitmarmelade bij, waarvan iedereen een
schepje op zijn bord doet.
Schenk er een fruitige rode wijn bij.
Poelier Robbertsen adviseert u graag.

Zoveel goeds
In één brood:
Rogge
en Tarwe,
Ujiuaad,
Zonnebloem
pitten,
gebroken Soja
on Cac*iM»ajl

Op dinsdagavond 20 maart zal ds. Westerik te gast zijn bij de NCVB. De avond
zal gaan over 'De zin en onzin van het
lijden en het leiden van God'. Een
ieder is van harte welkom op deze
avond in het Dorpscentrum.

Jaarvergadering
De buurtvereniging 'Delden' hield
onlangs in café 't Zwaantje haar jaarlijkse ledenvergadering, waarvoor goede belangstelling bestond. Na de opening door voorzitter Dick Regelink
werden de verslagen van secretaresse
Dorien Mulderije en penningmeester
Ria Maalderink goedgekeurd. Uit het
verslag van de laatste bleek dat de vereniging er financieel goed voorstaat.
Tijdens de bestuursverkiezingen werd
afscheid genomen van Carel Oostendorp.
De voorzitter bedankte hem voor het
vele werk dat hij de afgelopen 10 jaar
heeft verricht en overhandigde hem
een tinnen bord met inscriptie. Door
de vereniging zullen de komende
maanden de volgende dingen worden
georganiseerd: deelname aan de
straatvolleybaltoernooien, klootschiettoernooien en de zeskamp van de
oranjevereniging. Op 7 april organiseert men een kegelavond voor jong en
oud bij de Boggelaar, op 24 juni organiseert men een groot klootschiettoernooi voor verenigingen, bedrijven en
buurtschappen.
Het 'Deldens Buurtfeest' zal plaats vinden op 29 en 30 juni waarbij op vrijdagavond een toneelavond zal worden
gehouden voor de gehele Vordense bevolking in het Dorpscentrum. Op zaterdag volgt dan het buurtfeest voor
eigen leden bij 'Het Zwaantje'. Verder
organiseert men elke 2e zondagmorgen van de maand klootschieten bij
'het Zwaantje'. De voorzitter vroeg zich
tot slot af of het misschien toch niet
beter is dat de praalwagengroep uit
Delden zich aansluit bij de buurtvereniging, want zo sprak hij. 'Delden is al
niet zo groot, waarom dan ook nog opdelen in tweeën. Na afloop van de vergadering kon men nog genieten van de
hamove film 'Leo Lont, de neef van
James Bond'.

punten met GSV'38
In een nietzp aantrekkelijke wedstrijd
tegen GS\^^ uit Giesbeek heeft Vorden niet dl^olle winst kunnen behalen. Beide teams bleken zondagmiddag
niet in staat te scoren. De partij eindigde daarom net zoals hij begon 0-0. In
de eerste helft vooral bleek een veel
rustiger spelend GSV ook niet in staat
om tot een fatsoenlijke aanval te komen. Pas vlak voor rust deden zich voor
beide ploegen kansen voor. Eerst was
het Mark van der Linden die net niet
scoorde uit een vrije trap van Frank
Rouwenhorst.
Vlak daarop verijdelde Edwin Becker
(Wim Harms kampt nog steeds met
een knieblessure) tot twee keer toe een
poging van GSV. Ondanks de hoopvolle slotfase van de eerste helft deden
zich in de tweede helft geen noemenswaardige feiten voor behalve dan dat
Frank Rouwenhorst wegens herhaaldelijke overtredingen in het boekje van
de scheidsrechter terechtkwam.

den A2-Neede A3; Vorden Bl-Colmschate BI. Vorden D2-Warnsv. Boys
D2; Wilh. SSS E2-Vorden E2; Vorden
Fl-Warnsv. Boys Fl; SHE F l-Vorden
F2.

Uitnodiging

Toneelavond
voor leden, donateurs en
leveranciers van oud papier

Dash/Sorbo
puntloos terug uit
Assen
In de uitwedstrijd tegen Sudosa Assen
waren vooral de foutieve passes en het
verkeerde blok er de oorzaak van dat de
dames van Dash in de eerste twee sets
niet veel punten meekregen. Dat blijkt
uit de setstanden 15-4, 15-4. In de
tweede set leek het erop dat Dash iets
beter ging spelen omdat men het blok
had verplaatst naar buiten toe.
Maar nadat Sudosa zich had aangepast
aan deze situatie was ook de tweede set
voor de goed gemotiveerde thuisploeg.
In de derde set besloot Jaap Sanders
zijn dames vrijuit te laten spelen, wat
resulteerde in een ongedwongen spel
waarin de Dash-dames dan ook nog l O
punten meepakten. Eindstand derde
set 15-10. Aangezien mededegradatiekandidaat Longa'59 dit weekend won
lijkt het voor de Dash-dames haast een
onmogelijke opgave om degradatie te
ontlopen.

Vergadering
sportvereniging
Socii
Op 6 maart jl. werd er in de kantie van
het sportpark 'De Lankhorst' een ledenvergaderingvan de SV Socii gehouden. Het jaarverslag van de secretaris
over de periode april '88-maart '89
werd goedgekeurd. Een pluim kreeg
ook penningmeester H. Hissink voor
zijn jaarverslag. Hij heeft binnen een
jaar het hele bestand in de computer
gebracht. De voornaamste punten waren de bestuurswisselingen.

Voetbal
Aftredend en herkiesbaar was B. Krijt,
hij werd weer herkozen. H. Rouwen
was niet herkiesbaar, voor zijn plaats
werd J. Schoenaker gekozen. J. Groot
Jebbink was niet herkiesja^, zijn
plaats werd ingenomen do^pr». Stokkink.

Tennis
Aftredend en niet herkiesbare, v.d.
Craats, zijn plaats werd ingenomen
door J. Marijnissen. B. Bouwmeister
was niet herkiesbaar, deze plaats werd
ingenomen door B. Helminkjr.

Volleybal
W. Nengerman is niet herkiesbaar,
haar plaats is nog vacant. Tot slot waren er bloemen en kadobonnen voor
de scheidende bestuursleden. Ook
werden leden bedankt die de SV Socii
een warm hart toedragen.

Touwtrekvereniging
Vorden
De Vordense toneelvereniging
brengt voor het voetlicht de klucht:

Maak
U 31

OP ZATERDAG 1 7 MAART
IN HET DORPSCENTRUM

jp

ENTREE GRATIS
•

aanvang 20. 00 uur

tante
wijs
Uitslagen 'De
Graafschaprijders4

RTV

Onder grote belangstelling vond zondagmiddag in de kantine van het aanHieronder volgen de uitslagen van de nemersbedrijf H. Peters de presentatie
Endurorit te Hellendoorn. De leden plaats van deze nieuwe sponsor voor
van de Graafschaprijders eindigden op alle licentiehouders van de RTV Wichde volgende plaatsen. Senioren 125 mond-Vierakker. En zo is ook de RTV
CC: 4e plaats Erik van Ark. Senioren er in geslaagd als een van de laatste ver250 CC: 4e plaats Carol Mulder; 7e enigingen in het wielerdistrikt Gelderplaats Frank Arendsen. Senioren 500 land een sponsor te vinden. Er zijn naCC: 3e plaats Johan Braakhekke; 4e tuurlijk sponsors en sponsors, en met
plaats Mees Siers; 5e plaats Marcel Bul- zo'n sponsor is de RTV al eens op de
ten. Senioren viertakt: 6e plaats Walter koffie gekomen.
Arendsen. Nationaal 125 CC: 6e plaats In zijn openingswoord vertelde dhr. H.
Wim Zweverink. Nationaal 250 CC:
Peters iets over zijn bedrijf dat volgend
17e plaats R. Scheuten; 19e plaats H. jaar het 25-jarig jubileum hoopt te vieGr. nulend; 20e plaats Erik Bulten. Naren, een bedrijf dat uitgegroeid is van
tionaal 500 CC: Ie plaats Iginio Voorpuur plaatselijk naar een sterk operehorst; 16e plaats J. Willemsen. Viertakt
rend regionaal bedrijf. En daarin past
nationaal: 4e plaats E. Mulder; 19e
sponsoring van een wielerclub, die ook
plaats J. Weustenenk. 40+ klasse: 21e
erg aktief is in de regio met zowel het
plaats Harm Oosting.
organiseren als het deelnemen aan
wedstrijden, precies aan onze doelstellingen aldus dhr. Peters. Door het wegtrekken van de vlag van de fa. Peters
kwam een kledingrek te voorschijn met
de nieuwe kleding.
Als eerste mochtjan Pietersen, voorzitter van de RTV, een kledingpakket in
Uitslagen: H3C DSC 4-Dash 4 3-0; DP ontvangst nemen. In zijn dankwoord
ABS l-Dash 2 ?; D2A ABS 2-Dash 3
kwam dhr. Pietersen nog terug op de
0-3; D2B Vios 2-Dash 4 3-0; D3A WSV
regiofunktie die de RTV in neemt tus2-Dash 5 1-2; DSC Wik 4-Dash 6 0-3; sen Zutphen en Doetinchem. Hij
D3B ABS 3-Dash 7 3-0; MC l Hansa
hoopte dat de leden op een positieve
C l-Dash Cl 0-3; D4B Dash 8-Heeten 3 manier de naam van de sponsor mo2-1; D4C Dash 9-Devoko 13 0-3; Hl
gen uitdragen en zo een bijdrage moDash l-Hansa 2 0-3; Hl Dash 2-SVS 2
gen leveren aan de verdere naambe3-0; H2B Dash 3-Gorssel 12-1; MA2
kendheid van het aannemersbedrijf
Dash A2-Devoko A3 0-3; JBl Dash Blvan dhr. H. Peters. Hierna kreeg de
DSC BI 1-2; JCl Dash Cl-Gorssel Cl
pers gelegenheid tot het maken van
1-2.
foto's en werd er nog een rondleiding
gegeven door en over de terreinen van
Programma: D4B Terwolde 4-Dash 8; het aannemersbedrijf Peters.
Hierna bleef het nog lang gezellig onHl SVS 2-Dash 1; Hl Wik 1-Dash 2;
der het genot van een hapje en een
D4B SVS 8-Dash 9; MA2 Epse A l-Dash
drankje. Ook dit jaar neemt de RTV
A1;JB1 DSC B l-Dash BI; JC1 Devoko
C 1-Dash Cl; DP Dash 2-SVS 2; D2A Vierakker deel aan de voorjaarscompetitie van de Salland IJsselstreek. De fiDash 3-SVS 5; D2B Dash 4-Devoko 6;
nalewedstrijd is op 7 april in Kampen.
D3A Dash 5-Devolco 9; D3B Dash
Rudi Peters is afgelopen zaterdag als 5e
7-Devolco 11; DSC Dash 6-Vios 4; H3C
geëindigd in een kriterium te Sint WilDash 4-Olympia 1; MCI Dash C l-SVS
lebrord.
Cl; D2 Div. A Dash l Sorbo-Stentor.

Volleybalver. Dash

VOORJAAR 1990

Vorden l Woelwaters 3 3-7

W.A.J. Lichtenberg
(Te U n) agrariër
• belangen van agrariër,
milieu en natuur en
landschap goed tegen
elkaar afwegen
• in buitengebied ook
vestiging van
ambachtelijke bedrijven
mogelijk

CDA
't winkeltje in vers brood en banket

NCVB

Video- en
tv-reparatie
REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27
7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

SPIJKERBROEKEN

Tegen een geraffineerd spelend Woelwaters hebben de heren van Vorden
het moeten afleggen. In de eerste periode ging het nog wel dankzij Marck
en Andre Karmiggelt, die na een 0-2
achterstand zorgden voor de stand 2-2.
De tweede periode leverde alleen een
doelpunt op voor de gasten 2-3.
Met een man meer was het wederom
Marck die nadat Woelwaters 2-4 had
aangetekend, het doel trof. De oudere
spelers van Woelwaters lukte het in de
vierde periode nog om de eindstand op
3-7 te brengen. Voor de heren uit Vorden was het een leerzame wedstrijd warin zij zich als 'heren' hebben gedragen.

gebleekt, stone washed, o.a.
Levi's, Edwin, Trippen, enz.

SHIRTS
met lange of korte mouw,
uni of print.
ALLE VOORJAARSKLEUREN!

T-SHIRTS
zowel uni als met leuke print.

W Voetbal
Uitslagen: Vorden Al-SSSE Al 2-2;
Vorden A2-Deo Al 2-4; Schalkhaar
C l-Vorden Cl 2-0; RKZVC C l-Vorden
C2 2-4; Vorden Dl-AZC Dl 2-2; Vorden D2-Oeken Dl 1-1; Wilh. SSS ElVorden El 5-2; Vorden E2-SHE El 5-2;
Vorden E2-SHE El 2-2; Sp. Eefde ElVordenE38-l.
Vorden l-GSV l 0-0; Eibergen 3-Vorden 2 0-2; Vios 3-Vorden 3 2-2; Vorden
4-Marienvelde 3 2-0; Vorden 5-GSV 63
30-1; Vorden 6-Ruurlo 7 1-3; Brummen 11-Vorden 7 2-1; Vorden 8-EGGV
2 1-0.
Programma: Vorden l-Turkse Kracht
l; Vorden 3-AD'69 3; Vorden 4-Ruurlo
4; Eerb. Boys 9-Vorden 7; Vorden
8-Grol 13. Vorden Al-AZSV Al; Vor-

JACKS
spijker of uitgewerkte
zomerjacks.
EN VERDER SWEATERS,
KATOENEN BROEKEN,
ACCESSOIRES, enz., enz.

CORNER
fclIEUWSTAD 14 VORDEN

TELEFOON 2426

KORTOM:
VOOR JE COMPLETE ZOMER
OUT-FIT!

KINDERKLEDINGBEURS

Discotheek Invention-Concordia

voorjaars- en zomerkleding

Raadhuisstraat 36

zaterdag 24 maart

HENGELO (Gld.)

van 10.00-14.00 uur in de
O.B.S. Rozengaardsweide,
Rozenstraat 14,
Hengelo (Gld.)
Inbreng max. 20 stuks
Vrijdag 23 maart van
16.00-19.30 uur
Inlichtingen: 05753-2071

Voor rhodondendrons hoeft u
niet naar De Wiersse...

DEZE WEEK:

Nu ook voor tuinzaden
en diervoeders naar

HEERLIJKE

BOLUSSEN

Want bij Tuincentrum Vorden koopt u

NU van 4,50 voor

3 Rhodondendrons

per zakje van 6

voor maar

Alweer een goede reden om met de naderende lente
in het hoofd naar ons nieuwe Tuincentrum te komen.
Ons assortiment vaste planten, heesters en bomen is
de laatste weken fors uitgebreid, dus keus genoeg!
Als u deze week even langskomt, ziet u hoe scherp
de prijzen bij Tuincentrum Vorden zijn.
Nog een voorbeeld:

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL 1384

(amandelboompje)

Wullink Vorden

VOOR
POELIERSKWALITEIT
2 WEKEN LANG:

ZIE RECEPT

89,

Ze zijn er weer!

Openingstijden:
Maandag gesloten
Dinsdag van 9.00-12.30 uur
Woensdag van 9.00-12.30 uur
Donderdag van 9.00-18.00 uur
Vrijdag van 9.00-21.00 uur
Zaterdag van 9.00-1 S.OO.uur

ROBEERTSEN

500 gram 4, 75

Onze openingstijden zijn:
dinsdag t/m vrijdag doorlopend van 9 tot 6 uur
's middags. Zaterdag van 9 tot 5. Graag tot ziens!

95

Naaimachinespecialist
Kerkstraat 13-VORDEN
Tel. 3700

Wild konijn

Primus Triloba
Zomerpump in Picassomateriaal en nappaleder.
Geheel leer gevoerd. Zit
magnifiek!

BOAGOQJEII

39,50

slechts

GROENTE
PLANTEN

SPLIT-IMAGE

iedere vrijdagavond house-party * new-beat * acid * hip-hop enz.*

BIJ

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen
Tel. 05750-15410

Mister Steam is te huur bij:

* BIG-SHOT *

Fam. Lovink
Thorbeckestraat 22
7021 AXZelhem
Tel. 08342-1548

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

ZATERDAG
31 MAART..,

SHOW-ORKEST

— Nu boeken voor Uw
MOEZELVAKANTIE
- Te huur in Duitsland
— Grote Caravans
— Volledig huishoudelijk
ingericht
— Met stoeltjes en tafel in
grote voortent
— In het prachtige Moezeldal
— Op Camping Pommern
(8 km van Cochem)
— Zeer gunstige All-In prijzen
— Nog maar enkele weken vrij

BOOMKWEKERIJEN
M.G. Spiegelenberg B.V.
Oude Zutphenseweg 5a
7251 JP Vorden.
Tel. 05752-1464/2114
Fax 05752-1105.

en reinig zelf uw vloerbedekking
of bankstel in een oogwenk!
Mister Staam is een handige
machine, waarmee u snel en
grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Telefoon 05753 -1461

AANVANG
21 .OO UUR

ZOMERVAKANTIE

GEVRAAGD MET SPOED
TE HUUR:
ca. 1 a 11/2 ha goede
landbouwgrond. Wij geven
een goede prijs per ha.

Huur
Mister Steam

r-jüinan»
WORDEN
(v/h Kwekerij Spiegelenberg)

Ruurloseweg Vorden Tel: 05752-3671

Voor de allerbeste schoen

DONDERDAG
22 MAART
MAZZELDAG:

Kalkoenvleugels
500 gram 1,95
BIJ U W POELIER:

R. Robbertsen
Laarstraat 82 - Zutphen
Tel. 05750-17707

•••••••0333 (i)

,^HHPr

fff

MART/^K
AALDERINK

STEENDEREN

heeft plaats voor een aktieve

cassiëre/verkoopster
— opleiding LBO C-niveau, LMO B/C niveau.
— goede contactuele eigenschappen.
— interesse voor wisselend werk.
— schoolverlaters die alvast part-time willen
werken of ervaring in verkoop/kassa.
— leeftijd tot ca. 21 jaar.
Liefst schriftelijke sollicitaties aan Spar-Mart
Aalderink, Dorpsstraat 14, 7221 BP Steenderen.

Dorpsstraat 4 -- Tel. 1342
's maandags gesloten

Schoenaker
Café - Restaurant
Ruurloseweg 64
Vorden - Tel. 05752-6614

KLAVERJASSEN
op donderdag
22 maart/19 april.
Aanvang 20.00 uur.

Met de PvdA
kiest U
voor...
vrije, veilige
fietspaden
Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

het: hardl vroor
viel net de c.v. uu.

toen

Dat komt vaak voor want als het koud
't is moet uw centrale verwarming het
hardste werken. Dan is er meer kans
op storing. En als het slecht uit komt,
kan dat al gauw bevroren leidingen
opleveren, 't Is een veilig idee als de
vakman de aanleg heeft verzorgd. Dan
is met alle factoren rekening gehouden. Hij staat met z'n 24-uursservice
achter u als 't eens nodig zou zijn. Praat
daarom, als u over een (nieuwe) c.v.
denkt vooral ook met
Burg. Galleestraat 60
7251 EC Vorden
7251

fons Jansen •* -

Telefoon 05752-2637

erkend gas- en watertechnisch
installateur
Installatie en
onderhoud van centrale verwarming
levering en installatie van alles voor de badkamer- aapleg van riolering, gas- en waterleidingen - ontstoppen
van riolen - zinkwerk - onderhoud van gastoestellen

ONZE PRIJSBEKROONDE
BOTERKOEK IN DE
REKLAME

Schoonmaak- en
Schoorsteenveeg bedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Tel. 05752-2414 of 05759-2118

alle soorten:

BOTERKOEK MET GEMBER
BOTERKOEK NOTEN CARAMEL
BOTERKOEK MET SPIJS
NU VOOR 6,25 PER STUK
Banketbakkerij

J. WIEKART

Tel. 1750

ZESKAMP
ORANJEVERENIGING VORDEN
30 april en 5 mei wordt er weer een zeskamp georganiseerd op het feestterrein bij
Kasteel Vorden.

Autoschade

TheoTerwel
Voor uw
schade reparatie,
schade-taxatie, APK,
laswerk

30 april voorronde zeskamp 12 teams
5 mei finale zeskamp 6 teams

Burg. Galleestraat 23 - VORDEN - Tel. 05752-2532

alle soorten
batterijen voor uw
hoort oestel

De teams moeten bestaan uit:
2 dames en 1 reserve, 8 heren en 1 reserve.
Totaal: 10 leden en 2 reserves.

Oö juwelier

siemerjnk

Opgave vóór 30 maart bij:
Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30A, Vorden. Tel. 05752-1010.

oo opticien
Zutphenseweg 7 — Vorden
Paardenpension
'Peppelenbosch'

3 PRIMULA'S 4,95
3 ROZESTRUIKEN

Ben & Eefke Wagenvoort

Larenseweg 3
Vorden
Tel. 05752-2340

* Bosrijke omgeving
* Verlichte
buitenbakken
* Weidegang
* Grote stallen
* Prettige sfeer en
redelijke prijs
Nu ook paard- en ponyrijles.

»-;.

r2 POTCHRYSANTEN

4,50

Teams van bedrijven, verenigingen, buurten, scholen etc. zijn mogelijk. Wij maken
er weer een grandioos feest van. Kosten
noch moeite worden gespaard.

verschillende kleuren 6,95

i kist VIOLEN
a 24 stuks 9,95

3 bos BLOEMEN
naar keuze

VOLOP KOOL- EN SLAPLANTEN

DE VALEWEIDE-bloemen

De leiding is in handen van Harm Welleweerd en Marja Niezink.
De organisatie berust bij de Oranjevereniging.
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EEN WIJZE RAAD
UW GEMEENTE WAARD
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LIJST 3
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Staand v. l. n. r. :
G. te Velthuis,
H. Klein Lebbink- Vruggink,
J.M. Pelgrum,
Ing. F J. de Zee,
G.J. Rietman,
D.J. Mulderije-Meulenbroek,
Ing. G.J. Pelgrum.

4»
4»
.4»

l

Zittend v. l. n. r.:
Mr. C. D. de Kruif-Langeraar,
E. Brandenbarg,
Drs. G. T.M. Seesing.

4»
4»

De heer H. Bouwmeester ontbreekt
wegensfamilie omstandigheden.

4*

4»
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'WIJ KIEZEN VOORDE WD, VOOREEN ST&1DVASTIG VRIJEN VERANTWOORDELIJK
Bovenstaande mensen staan daar borg voor. DUS WIJ STEMMEN WD OP 21 MAART.'

GEMEENTEBELEID.
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E J. R. Borgman
Vierakker

Veen-de Yi ies Reilingh
Voiden

A J. Noordkamp
Vorden

HJJlBannink
Wichmond

H J. Pardijs
Wildenborch

NatalieWolbers
Vorden

mr. M.A.V. Slingenberg
Vorden

H. Tjoonk
Vorden

M. Groen
Vorden
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Filmavond
A.s. vrijdag organiseert het aspirant-ledenwerk van Jong Gelre een filmavond
in het Dorpscentrum. Op een groot
beeldscherm zal dan de film Twins'
met Danny de Vito en Arnold Schwarzenegger worden vertoond.

Ledenvergadering
Voor de laatste keer onder voorzitterschap van mevr. Gr. Obhink vond afgelopen week de jaarlijkse ledenvergadering van het Vordens Dameskoor
plaats in het Dorpscentrum. De dames
Zieverink-Gerritsen (secretaresse) en
Eggink-Gr. Roessink (penningmeester) deden verslag over het afgelopen
jaar.
Bij de bestuursverkiezing was aftredend en niet herkiesbaar mevr. Gr. Obbink, in haar plaats werd mevr. Klootwij k-Wieggers gekozen als de nieuwe
voorzitster. In verband met hun 25-jarig lidmaatschap ontvingen de dames
Zieverink-Greve en Pardijs-Meulenbrugge een bondsinsigne. In verband
met haar 40-jarig lidmaatschap kreeg
mevr. Gr. Obbink een oorkonde uitgereikt.

Jaarvergadering
Onder voorzitterschap van de heer
Steintjes vond afgelopen week de jaarvergadering plaats van 'de Achtkastelenrijders'. De aftredende heren Eggink en Arfman werden bij akklamatie
herkozen. Tijdens deze vergadering
werd het programma voor 1990 vastgesteld en ziet er als volgt uit:
20 mei voorjaarsfietstocht, 11 t/m 14
juni fietsvierdaagse, 22 juli zomerfietstocht en op 30 september volgt dan
nog de herfstfïetstocht. Uit de vergadering, die goed bezocht werd bleek verder nog dat de VRTC 'De Achtkastelenrijders' financieel een gezonde vereniging is.

Leden Rabobank
Vorden zijn voor
fusie

Lijsttrekkers deden boekje
open over gemeentepolitiek

Maandag 5 maartjl. hield de Rabobank
Vorden haar 84e Algemene ledenvergadering. De bank kan terugzien op
een voorspoedig verlopen boekjaar.
Het
balanstotaal
steeg
met
f9.000.000,— tot f 149.000.000,—.

De lijsttrekkers van de drie plaatselijke politieke partijen te weten
mevr. Aartsen-den Harder (CDA), E. Brandenbarg (WD) en W.
Voortman (PvdA) hielden donderdagavond op uitnodiging van
de standsorganisaties in zaal De Herberg een inleiding over de
gemeentepolitiek. Daarbij toegespitst op de wijze waarop de partijen denken de komende jaren hun steentje te kunnen bijdragen.

Als gevolg van de toegenomen bedrijfsomvang bij gelijkblijvende kosten
steeg
het
nettoresultaat
tot
f 525.000,—. Evenals vorig werd aan
de VAR f 340.000,— toegevoegd. De
Algemene Reserve nam toe tot
f 13.413.000 — (v.j. f 12.274.000—).
De heren Tjoonk en Krooi, resp. voorzitter en direkteur, gingen uitvoerig in
op de achtergronden van de voorgenomen fusie met de Rabobank te Baak.
Het doel voor beide banken is verbetering van de balansverhoudingen, verbreding van het draagvlak voor kosten
resp. specialisatie van personeel en betere waarborging van de continuïteit in
de dagelijkse werkzaamheden. Op
voorwaarde dat door de Algemene Ledenvergadering van de Rabobank Baak
op 26 maart a.s. eveneens tot fusie
wordt besloten, werden in het bestuur
van de Rabobank 'Vorden en Omstreken' gekozen de heer TJ.A.M. Schut te
Steenderen en in de raad van toezicht
de heren M. Harenberg en HJ. van Petersen te Baak, L.H. Pelgrom te Hummelo en H.J. Rouwenhorst te Vorden.
Na de fusie ontstaat een bank met een
balanstotaal van f 195.000.000,— en
37 personeelsleden. In de nieuwe combinatie zal de heer ing. J. Krooi direkteur blijven, terwijl de heer AJ. Hartelman, thans direkteur van de Rabobank
Baak, onder-direkteur bedrijven zal
worden. Met algemene stemmen werd
het fusievoorstel aangenomen.

(ADVERTENTIE)

Verkiezingsprogramma
Gemeenteraad
Vorden

1990-1994
Het programma waarmee de VVD de verkiezingen 1990
ingaat, is gebaseerd op een liberale visie op de maatschappij. Belangrijkste liberale uitgangspunten daarbij zijn:
— een zo groot mogelijke vrijheid van de mens is een onmisbare voorwaarde
voor ieders ontplooiing;
— de mens is pas echt vrij als zijn vrijheid samengaat met het besef voor verantwoordelijkheid voor anderen, de gemeenschap en de omgeving waarin
hij leeft;
— een zo groot mogelijke vrijheid veronderstelt een grote mate van verdraagzaamheid van burgers ten opzichte van elkaar;
— democratie is meer dan het toepassen van de regel de helft plus één;
— de grenzen van de liberale tolerantie liggen daar waar de vrijheid, verdraagzaamheid en democratie zelf in gevaar komen. De liberale vrijheid is niet de
absolute vrijheid van weinigen maar de gebonden vrijheid van velen.

Bestuur
Het bestuur en het ambtelijk apparaat van de gemeente Vorden moeten goed
toegankelijk zijn voor de burgers. Bevolking, ambtenaren en bestuur moeten
samen streven naar een steeds betere gemeente, waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Om dit te bereiken is het noodzakelijk dat het dagelijks
bestuur, het college van burgemeester en wethouders, kan steunen op een
grote meerderheid in de gemeenteraad. Het ambtelijk apparaat dient van een
kwalitatief goed niveau te zijn. Bestuur en ambtenaren zijn er voor burgers en
niet omgekeerd. Voorwaarde voor een bekwaam funktionerende ambtenarenorganisatie is een goed personeelsbeleid met bijpassende salarisstruktuur.
Jaarlijks moet aan de raad verslag uitgebracht worden over het gevoerde personeelsbeleid. Bij het opstellen van plannen zal grote openheid betracht moeten worden en dienen ruime inspraakmogelijkheden aanwezig te zijn.

Financiën
Het financiële beleid dient gericht te zijn op het mogelijk maken van gemeentelijk beleid. Daarvoor is nodig een meerjarenbegroting, met daaraan gekoppeld
een meerjaren investeringsplan, waarin prioriteiten duidelijk zichtbaar zijn. Uit
de toelichting op de gemeentebegroting moet blijken hoeveel de desbetreffende voorziening per gemeentelijk produkt/prestatie dan wel per gebruiker
kost. Een voortdurend proces van kritische doorlichting van het beleid, de uitgaven en de inkomsten is noodzakelijk. Regelmatige en tijdige informatie over de
uitvoering van de lopende rekening in de vorm van krediet cq. budgetbewaking,
zoveel mogelijk gekoppeld aan geleverde prestaties, is essentieel voor het
bestuur. Basis voor het gemeentelijke financiële beleid blijft een sluitende
begroting. Eventuele rekeningoverschotten mogen in principe niet als strukturele dekkingsmiddelen worden aangewend. Terughoudendheid moet betracht
worden bij het verhogen van gemeentelijke belastingen en tarieven, in het bijzonder de onroerend goedbelasting. Hierbij zij eveneens aangetekend dat
gemeentelijke diensten kostendekkend dienen te zijn.

Over het flankerend ouderenbeleid een duidelijke eensgezindheid van de drie partijen waarbij mevr. Aartsen het van groot
belang acht dat er goed overleg met de SWOV (Stichting Welzijn
Ouderen Vorden) moet zijn.
Wat betreft de verkeersveiligheid bepleitte zij de verbetering van de Baakseweg; de noodzaak van aanleg van een
fietspad langs de weg naar Lochem. De
heer Brandenbarg (WD) vond dat er
grote prioriteit aan de verharding van
de Enzerinckweg gegeven moet worden. De heer Voortman (PvdA) hoopte
dat de gehele omleidingsroute van het
verkeer z.s.m. wordt afgerond. Mevr.
Aartsen (CDA) wil extra aandacht geven aan de woningbouw in de kleine
kernen. 'Zo nodig zullen we het woningbouwprogramma moeten aanpassen', zo sprak zij. Wat betreft de riolering in het buitengebied vond men
eensgezind een goed rioleringsplan
noodzakelijk. Mevr. Aartsen was van
mening dat ten aanzien van het milieu
de agrariërs positief bezig zijn. Zij
noemde in dit verband de pas opgerichte mestcommissie in Vorden. 'Een
goede zaak', aldus de wethouder.

Bedrijfsleven
De heer Brandenbarg zag het als één
van de voornaamste taken van de WD
te stimuleren dat het bedrijfsleven zich
in Vorden verder zal kunnen ontwikkelen. Hij acht het van groot belang dat

nieuwe bedrijven worden aangetrokken. 'Ook zullen we het aantrekken van
kleinschalige bedrijven in Wichmond
stimuleren', aldus Brandenbarg die
vond dat het winkelbestand in Vorden
zo moet blijven. De heer Voortman
(PvdA) vond t.a.v. de werkgelegenheid
dat lokale initiatieven gestimuleerd
dienen te worden.

Evenementenhal
Voortman is verder van mening dat het
tijd wordt dat er in het zwembad geïnvesteerd gaat worden. Het bepleitte
een 'elk weers voorziening' en daarbij
de mogelijkheid voor een overkapt bad
te onderzoeken. De sporthal — 't Jebbink — moet zijns inziens qua gebruiksmogelijkheid vergroot worden.
Hij noemde in dit verband het woord
evenementenhal.
De kinderopvang wordt volgens Voortman in de komende jaren een noodzaak. Om in de toekomst de peuterspeelzalen en de dagverblijven verder
te vergroten is hij van mening dat er
een onderzoek op gang moet komen
om te kijken in hoeverre het bedrijfsleven geïnteresseerd is te krijgen.

R^mtelijke ordening
Bestemmingsplannen moeten globaal van opzet zijn. Op deze wijze kan flexibel
ingespeeld worden op de wensen en behoeften van burgers en bedrijfsleven.
Bestemmingsplannen voor het buitengebied moeten flexibel inspelen op de
agrarische bedrijfsuitoefening. Vestiging van kleinschalige ambachtelijke en
andersoortige kleinschalige bedrijven moet mogelijk zijn. Milieu-, natuur- en
landschapsbeheer stellen hun eigen voorwaarden. Ontwikkelingen in het buitengebied moeten hieraan getoetst worden. Daarbij moet bedacht worden dat
het Vordense landschap is gecreëerd door agrariërs en landeigenaren.

Volkshuisvesting
De gemeente moet in de komende jaren voorzien in een gevarieerder woningaanbod, gebaseerd op de woonwensen van de burgers. Daarbij zal rekening
gehouden moeten worden met de bij de gemeente bekende vraag. Deze moet
gebaseerd zijn op behoorlijk opgezette behoefteberamingen. De WD is voorstander van eigen woningbezit. De gemeente moet ook verkoop van woningwetwoningen door de woningbouwvereniging bevorderen. Het beleid inzake
het verstrekken van gemeentegaranties moet gericht zijn op het bevorderen
van het eigen woningbezit. Bij de woningtoewijzing moet rekening gehouden
worden met de gewenste leefbaarheid van de kernen Wichmond en Kranenburg.

Verkeer en veiligheid
Bij de realisatie van een veilige en verantwoorde omleiding van het vrachtverkeer om de kom van Vorden moet in het bijzonder aandacht geschonken worden aan de veiligheid van fietsers en voetgangers. De geplande parallelweg
langs de Ruurloseweg, de ontsluiting van industrie-terrein en sportcomplex en
de omleidingsroute voor het vrachtverkeer dienen goed op elkaar te worden
afgestemd. Bij herbestrating van wegen moet rekening gehouden worden met
aanpassingen voor ouderen en gehandicapten. In het buitengebied dienen
zandwegen, waarvan door veel gemotoriseerd verkeer gebruik gemaakt wordt,
verhard te worden. Daarbij zal echter wel rekening gehouden moeten worden
met het landschappelijk karakter. In enkele woonwijken zou geëxperimenteerd
kunnen worden met 30 km. zones. Het instandhouden van een openbaar vervoer heeft onze aktieve ondersteuning. De verbinding tussen Wichmond/Vierakker en Vorden per buurtbus moet in stand gehouden c.q. verbeterd worden.
Ter bevordering van de verkeersveiligheid moet een doeltreffende kontrole op
de naleving van de verkeersvoorschriften plaatsvinden.

Milieu
De WD wil, met groot gevoel voor de werkelijkheid, de milieuproblemen aanpakken. Dit kan ondermeer geschieden door uitgebreide informatie over de problemen en de mogelijkheden om deze op te lossen. Enkele oplossingen zijn:
— het gescheiden ophalen van vuilnis;
— verzamelpunten voor klein chemisch afval of milieu-onvriendelijk afval;
— stimulering van praktische voorlichting op onderwijsinstellingen om ook morgen van een schoner milieu verzekerd te zijn;
- een goede formulering van de milieuvoorschriften, zodat ze voor iedereen
begrijpelijk zijn;
— aktieve ondersteuning van verenigingsinitiatieven voor milieuverbetering;
— aansluiting van het buitengebied op de riolering;
— de aktie om al dan niet nog met 'olie' gevulde tanks te verwijderen of na
leging met zand vol te storten moet met kracht worden voortgezet.

Politievaria

GROEP JVQRDEN

Woensdag 7 maart werd er aangifte gedaan van diefstal uit een afgesloten
personenauto te Wichmond. Ontvreemd werd een wedstrijd luchtbuks.
Er werd een onverzekerde auto uit het
verkeer gehaald. De eigenaar en de
bestuurder zijn bekeurd. Daar dit de 2e
keer was is de auto inbeslaggenomen.
Vanwege andere feiten is de bestuurder als ongewenst vreemdeling inmiddels ons land uitgezet.
Melding inbraak brandweerkazerne. Er
werd niets ontvreemd.

middeld bij een echtscheidingsprobleem en bij een weggelopen minderjarige.
Aanrijding met gewonde (eenzijdig)
op de Wildenborchseweg te Vorden.
De politie heeft bemiddeld i.v.m. problemen tussen twee samenwonende
jongelui.
Melding schoorsteenbrand. Bewoner
bleek zelf brandweerman te zijn en de
brand reeds zelf geblust te hebben.
Melding woninginbraak te Vorden aan
de Willem Alexanderlaan bij oud-burgemeester Van Arkel. Ontvreemd werden een tweetal waardevolle klokken.
Verzoek aan een ieder die aldaar wat
bijzonders heeft gezien, dit te melden
bij de plaatselijke politie.

Op 3 maart ontstond er 's avonds een
ruzie op het woonwagenkamp te Vorden, tussen een man en een vrouw. Er
werd gedreigd met een vuurwapen. In
de worsteling die ontstond, gelukte het
2 vrouwen om enkele vitale delen van
dat vuurwapen te demonteren, zodat
er geen schot kon vallen. De inmiddels
gewaarschuwde politie heeft vervolgens de man aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Het betrof een 38-jarige Deventenaar, die
momenteel nog vastzit. Hem wordt poging tot doodslag, bedreiging en het
onbevoegd voorhanden hebben van
een vuurwapen tenlaste gelegd.

Zondag 11 maart werden een tweetal
knapen aangetroffen op het afgesloten
oude Gems-terrein aan de Zutphenseweg. Het is daar verboden terrein. Een
ieder die daar onbevoegd komt kan
een proces-verbaal verwachten.
De politie heeft wederom bemiddeld
inzake problemen tussen samenwonenden.
Aanrijding met een reekalfje op de
Baakseweg. Reekalfisdooreen plaatselijke dierenarts meegenomen en behandeld. Momenteel is het reekalfje
weer herstellende. Indien het reekalfje
geheel hersteld is wordt deze teruggezet in de natuur.

Donderdag 8 maart meldde een machinist van de NS vernielingen bij het stationsgebouw. Bleken een drietal knapen aan het rotzooien te zijn. Er werd
echter niets vernield. Hen een reprimande gegeven.

Dinsdag 13 maart werd een bestuurder van een personenauto gecontroleerd. Bleek, dat hij overmatig alcohol
had gebruikt. De inwoner van Wichmond, gedroeg zich recalcitrant, derhalve werd hij aangehouden. De ademanalyse saboteerde hij. De daarop
volgende bloedproef weigerde hij. Ongeveer 3 maanden geleden was hij ook
al met teveel alcolhol op achter het
stuur betrapt.

Dinsdag 5 maart werd er een bromfiets
uit het verkeer gehaald die met te hoge
snelheid reed. Bromfietser bleek opgevoerd.

Vrijdag 9 maart: Aanrijding met een
ree op de Baakseweg.
Zaterdag 10 maart: Heeft de politie be-

schap onderwijs (WMO). Daarbij moeten mogelijkheden voor participatie van
de ouders worden onderzocht. Het basisonderwijs dient zowel op het algemeen
voortgezet als op het beroepsonderwijs aansluiting te geven. Aktieve ondersteuning van het voortgezet beroepsonderwijs moet nader vorm gegeven worden in een positief voorwaarden scheppend beleid.

Ouderenbeleid
De gemeente dient het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van ouderen te
bevorderen en mogelijk te maken. De gemeente zal hiervoor binnen de financiële mogelijkheden voorwaarden dienen te scheppen c.q. helpen in stand te
houden. Particulier initiatief dient hierbij gestimuleerd te worden. Zaken als
Tafeltje Dekje, het inrichten en aanpassen van woningen en het installeren van
alarmsystemen, hebben voor de WD hoge prioriteit.

Vrije tijd, sport en cultuur
In de komende jaren neemt de vrije tijd toe. Bij de invulling van de vrije tijd
neemt aktieve en passieve sportbeoefening een belangrijke plaats in en draagt
wezenlijk bij tot de optimalisering van de volksgezondheid. Basisvoorzieningen
zoals zwembad, dorpscentrum en bibliotheek moeten gehandhaafd c.q. verbeterd worden.
Het verenigingsleven moet zo onafhankelijk mogelijk van de gemeente kunnen
funktioneren. De gemeente dient daarbij de voorwaarden te scheppen voor een
betaalbare vrije tijdsbesteding. Subsidiëring op basis van budgetten is daarbij
een hulpmiddel. Versluierende subsidies blijft de WD van de hand wijzen en
deze moeten zichtbaar gemaakt worden. Ook andere vormen van vrije tijdsbesteding moeten door de gemeente worden gestimuleerd. De WD is voorstander van bevordering van kunst, passend in de Vordense gemeenschap. Vorden
is een toeristische parel, waarbij geen EOT (militair oefenterrein) past. Om die
parel op het huidige niveau te handhaven en zelfs te verbeteren zal een passend toeristisch beleid gevoerd moeten worden, waarbij de Vordense historie
en natuur de nadruk moeten krijgen. Dit betekent dat in overleg met de VW het
bestaande toeristische beleid geoptimaliseerd moet worden. Hierbij valt te denken aan openstelling van een VW-kantoor, aangepast aan de wensen van de
burger en de toerist.

Economische zaken
Vorden is een vergrijzende gemeente. Teneinde de aantrekkingskracht van
Vorden op jongere mensen te versterken is het gewenst dat het aanwezige
bedrijfsleven zich verder kan ontwikkelen en dat nieuwe industrie en dienstverlenende bedrijven zich hier kunnen vestigen. Alleen nieuw industrieterrein is
daarvoor niet voldoende. In overleg met de plaatselijke ondernemingsverenigingen zal een aktief beleid gevoerd moeten worden, mede gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijven. Het winkelaanbod in onze gemeente is ruim te
noemen. Voor de leefbaarheid van Vorden is het noodzakelijk dat dit winkelaanbod minimaal in stand blijft. Dit is nodig om met de omliggende plaatsen te
kunnen blijven concurreren. Het is dan ook zaak dat de gemeente zorgt voor
een goede bereikbaarheid, een plezierige aankleding van ons dorp alsmede
voldoende en veilige parkeerplaatsen. De vestiging van kleinschalige bedrijven
in Wichmond dient positief benaderd te worden. De agrarische sector is in ons
land één van de belangrijkste bronnen van bestaan. Deze sektor zal zich ook in
Vorden op een economische wijze moeten kunnen blijven ontwikkelen, zowel
op korte als op lange termijn.

Emancipatie
Onderwijs
Grote aandacht dient de komende jaren gewijd te worden aan de ontwikkeling
van de Wet op het basis onderwijs (WBO), alsmede aan de Wet medezeggen-

Vrouwen en mannen hebben gelijke rechten en plichten en moeten dus ook
gelijke kansen hebben, bijvoorbeeld in het arbeidsproces. In dit licht gezien zou
de gemeente dan ook particuliere initiatieven tot kinderopvang moeten stimuleren.

Contactjes
lijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezette regels; elke regel meer f 1,-.
Vei melding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes worden niet geplaatst.
Taiieven gelden bij contante betaling; als een rekening gezonden dient te worden wordt hiervoor f 2.50 administratiekosten
in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de geplaatste advertentie dient wel afgerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

A. Bink (Mie)
huisvrouw
• meer huizen bouwen;
vooral voor ouderen en
jongeren
• handhaving buurtbus

• TE KOOP:
consumptie-aardappelen.
Tel. 05753-2985.
• Wie wil onze dochter bijles
Frans en/of Duits geven?
Van Beusekom, Enzerinckweg
1 . 3 MAVO. Tel. 05752-3493.
• TE KOOP:
onbespoten consumptieaardappelen, Surprise en
Eba. Ver beneden winkelprijs.
Tevens pootaardappelen.
Steenblik, Nieuwenhuisweg 4
(zijweg Lankhorsterstraat),
Vorden.

CDA
met
Televisie
reparaties
- direct
M' naar

• TE KOOP:
electronisch orgel, merk Viscount met ritme-box.
G. Hissink. Tel. 05754-229.
• GEVRAAGD:
hulp in de tuin, 1 x per 1 4 dagen. Liefst met enige kennis.
Tel. 05752-1 41 6.
• Wie heeft er per abuis op
11-11 -'89 in het dorpshuis
(ontsp. mi. de Zonnebloem) de
verkeerde jas meegenomen?
Het gaat om een korte beige
suedine, mt. 46 of 48.
Tel. 05752-1 561.
• GEVRAAGD:
werkster voor de maandagochtend.
Brieven onder nr. 50-1 naar
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.
• Gelegenheid tot inscharen
van pinken.
H.J.H. Wissink, Wildenborchseweg 14, Vorden.
Tel. 05752-6837.
• Gelegenheid tot inscharen
van 2 è 3 pinken.
Tel. 05750-21 221.
• TE KOOP GEVRAAGD:
kippenhok.
Tel. 2701 .
• TE KOOP:
schouwmodel, gashaard,
gevelkachel en keukenkachel.
Tel. 05450-93934.
• GEVRAAGD:
oppas voor 2 kinderen (5 en 2
jaar) op maandag- en woensdagmorgen.
Brieven onder nummer 50-2.
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

uw vakman
van gertrouwen
ook voor uw
nieuwe T.V.
HIFI

TELEVISIE

VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,
Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8
Vorden. Tel. 05752-1000

Met de PvdA
kiest U
voor...
een zorgzame
samenleving met een
gezond milieu
brillen - oogmeting
contactlensaanpassing
alle contactlensbenodigdheden
en vloeistoffen

qe> juwelier

siemerjnk

oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, eikei^ of vuren f 2.000,- tot
f 4.000,-, Boudewijn Smeitink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.
Natuurl

'Jk voor
Je opleidingen
naar:

BDVAG RIJSCHOOL

Oortgiesen
Brinkerhof 82, Vorden.
Info opgave: tel. 2783

de blauwe hand
05752 2223 vorden
burg.galleestraat
36

101 lente-ideeën
Bel voor vervoer
naar het stembureau of voor
het verstrekken van
volmachten naar:

05752-2354
05754- 617

WD lijst 3
Denkt U nog aan de

Floralia
BLOEMSCHIKCURSUS
op 19,26 maart en
2 april?

's maandags de gehele dag
gesloten.
Woensdagmiddag geopend.

EET U
MET
MALSOVIT
1 TOT 3 KILO
PER WEEK
MINDER
> Malsovit brood
• Malsovit Knackc
• Malsovit Maallijclkoekeii
• Malsovit Kolïickockjcs
• Malsovit Slanksprcad

Echte
Bakker
VAN
ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18
VORDEN -TEL. 1384

ovrr

Geld lenen lijkt vaak heel eenvoudig. Eén telefoontje is al voldoende om snel een grote som geld in
handen te Ajgen. Maar eenvoudig betekent niet altijd go^fclaat staan goedkoop. Want tegenover een
snelle afwiKKeling
viWeling staat vaak een hoge rente. En dan
Wrttclnk maximum
POORLorF.ND KREDIET
Bondsspaarbank
wordt lenen al snel een last.
(2% Rente* Thrm. looptijd** Rente* Theorlooptijd**
Wie wil lenen /onder kromliggen, kan niet om de Kredietlimiet Maandbedrag
v.d. kredietlimiet)
Spaarbank heen. Wij hebben verschillende vormen, f. 5.000,f. 100,13,2%
71 m nu .
20,73% 100 mnd.
13,2%
71 mnd.
89 mnd.
f. 200,18,58%
f. 10.000,allemaal met een verrassend lage rente.
71 mnd.
82 mnd.
f 400,f. 20.000,13,2%
Zo kennen wij het Doorlopend Krediet, een
lening waarbij u steeds weer kunt opnemen wat u hebt
PERSOONLIJKE LENING
Bondsspaarbank
Wettelijk maximum
(looptijd 48 mnd.)
afgelost. U hebt clan altijd een financiële reserve achter
Rente*
Leenbedrag
Maandbedrag Rente* Maandbedrag
de hand.
f. 5.000,14,5%
f. 135,67
20,73% f. 149,46
We hebben ook een Persoonlijke Lening, een
f. 10.000,f. 263,85
18,58% f. 289,38
12,8%
eenmalig bedrag dat u in vaste maandelijkse termijnen
f. 20.000,12,8%
f. 527,71
16,70% f. 562, 10
terugbetaalt.
Rente efftctid op jaarbasis; tarieven per 1-3-90 (rentewijzigingen voorbehouden}
Als u precies wilt weten hoe voordelig lenen bij Looptijd, hij uitblijven van tussentijds opnemen, extra aflo
de Spaarbank is, vult u dan het staatje hiernaast eens in.
Dan ziet u zelf dat u met een lening bij ons beter uit bent. Op ieder kantoor van de Spaarbank vertellen
wij u er graag meer over.

Andere instelling
Rente*

i I M - O I looptijd**

1

De Bondsspaarbank doet meer als u wat ruimer wilt zitten.

Andere instelling
Rente*

Maand'

spaarbank

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland

GEMEENTE
VORDEN
De burgemeester van Vorden maakt bekend dat vanaf maandag 19 maart 1990, voor een ieder ter gemeente-secretarie ter inzage ligt het Koninklijk Besluit
d.d. 30 januari 1990, no. 90.0021.28, inhoudende onherroepelijke goedkeuring van het bestemmingsplan
'Nieuwstad-Noord 1986', met dien verstande dat
goedkeuring is onthouden aan artikel 7, lid 4 van de
planvoorschriften (wijzigingsbevoegdheid noordelijk
gedeelte plangebied).
Het plan 'Nieuwstad-Noord 1986' (dat eveneens ter
inzage ligt) heeft betrekking op het huidige terrein van
de drukkerij aan de Nieuwstad 30a, alsmede het noordelijk daarvan gelegen terreingedeelte (tot aan de
beek).
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
/

steeds voor het gewenste resultaat.

schildersbedrijf

""WALS

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon 05752-1208
Leo Westerhof: Telefoon 05752-2039 (Privé)
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

