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Klinkers in buitengebied worden vervangen door asfalt

Commissie geeft groen licht
voor vestiging van Meddens

W E E K E N D D I E N S T E N

De commissie bestuur en ruimtelij-
ke ordening van de gemeente
Vorden heeft geen bezwaar tegen de
vestiging van Meddens Diagnostics
in het voormalige kruisgebouw aan
het Jebbink. Dit bleek vorige week
tijdens de commissievergadering.
Alleen de heer M. Bakker van D66
was van mening dat Meddens Dia-
gnostics BV niet thuis hoort in een
woonwijk. Hij kwam daarmee tege-
moet aan het actiecomité De Boonk
dat strijdt tegen de komst van het
bedrijf aan het Jebbink. Meddens
ontwikkelt en produceert testsyste-
men voor het aantonen van anti-
stoffen in het bloed.

Om de vestiging van Meddens aan het
Jebbink mogelijk te maken is een wijzi-
ging van het bestemmingsplan nodig.
Tegen deze wijziging hadden verschil-
lende buurtbewoners bezwaar aangete-
kend omdat ze vinden dat Meddens
niet in hun woonwijk thuishoort maar
op het industrieterrein.
De meerderheid van de commissie was
het daar niet mee eens. Volgens hen
gaat hier hier om een klein ambachte-
lijk bedrijf waar de buurt geen last van
zal hebben. De buurtbewoners zijn
echter van mening dat Meddens
Diagnostics een chemisch bedrijf is.
Ook de heer Meddens kon de ongerust-
heid bij de buurtbewoners niet wegne-
men. "Wij kopen slechts chemicaliën
in bij de chemische industrie, maar we
produceren het niet. De mensen in de
buurt hoeven zich dus geen zorgen te
maken. Wij zijn beslitst geen chemi-
sche industrie", aldus de heer Med-
dens.

Enkele buurtbewoners vroegen zich
verder af wat er met Meddens gaat ge-
beuren als het bedrijf uit z'n jasje
groeit. "Gaan jullie Meddens dan een
gouden handdruk geven en hem vra-
gen om naar het industrieterrein te
verhuizen. Dat kost toch handen vol
met geld. Meddens kan zich toch veel
beter nu al daar vestigen", aldus buurt-
bewoner Kamperman. De heer A.H.
Boers van het CDA stelde vervolgens
voor om een beperking in het bestem-
mingsplan op te nemen zodat
Meddens zijn bedrijf in de toekomst
niet fors kan uitbreiden.

Verder wil de gemeente alle klinkerver-
hardingen van wegen in het buitenge-
bied bij het groot onderhoud gaan ver-
vangen door asfalt. Dit staat in de nota
over verhardingen van wegen in het
buitengebied. Deze nota werd vorige
week dinsdagavond behandeld in de
commissievergadering. Volgens B en W
is asfalteren veel goedkoper en zorgt
het voor minder geluidsoverlast en tril-
lingen voor gebruikers en aanwonen-
den.
De komende jaren zal aan een groot
aantal wegen buiten de bebouwde kom
groot onderhoud moeten worden ver-
richt. Er worden in totaal 31 wegen ge-
noemd in de nota. Het groot onder-
houd is volgens B en W nodig, omdat
de kwaliteit van de verharding steeds
verder achteruitgaat. De gemeente
heeft de afgelopen jaren het nodige
klein onderhoud verricht aan deze we-
gen. Dit heeft er echter niet toe geleid
dat de kwaliteit van de verhardingen is
toegeno^fcn. Het college vindt dat er
daarom mi een duidelijke keus moet
worden gemaakt voor asfaltering.

Het college geeft wel toe dat asfalteren
vanuit landschappelijk oogpunt niet
altijd ev^hfraai is en stelt daarom voor
om enkwr uitzonderingen te maken.
Het gaat hier om de Hackforterweg
(van grens bebouwde kom Wichmond
tot aan de Baakseweg), Vordenseweg,
Geurkenweg (van de Eikenlaan tot
huisnummer 1), Eikenlaan (van de
Hamveldseweg tot aan de Onsteinse-
weg) en de Kruisdij k (van de Baakseweg
tot aan de Strodijk).

De commissie volkshuisvesting, econo-
mische zaken en gemeentewerken kon
zich wel vinden in de nota van het col-
lege. Alleen D66 vond het plan van het
college veel te rigoreus. "Er is volgens
ons te veel gekeken naar de kosten en
te weinig naar de nadelen die asfalt op-
levert. Zo vrees ik dat er in het buiten-
gebied veel harder zal worden gereden
als er asfalt ligt in plaats van klinkers.
Ook is asfalt vanuit landschappelijk
oogpunt niet altijd even mooi. Een
goed voorbeeld is de Eldersmaat. Het
zou toch zonde zijn als daar straks as-
falt komt te liggen", aldus de heer R.
Nobel.

Landbouwfederatie
De leden van de Vordense Landbouw
Federatie maken woensdag 29 januari
een excursie naar de varkensslagerij
Jansen te Apeldoorn. Hier kan bezich-
tigd worden op welke effciente wijze
varkens geslacht worden, de kwaliteits-
bepaling plaats vindt en de karkassen
tot onderdelen worden verwerkt.
's middags wordt een bezoek gebracht
aan het bedrijf De Veluwse Afval
Recycling in Wilp. Na een diavoorstel-
ling wordt per bus een rondgang over
het bedrijfsterrein gemaakt. Zo kan
dan de composteerinstallatie, puinver-
werking, sorteerinrichting e.d. beke-
ken worden. Voor deelname aan deze
winterexcursie kan men zich tot uiter-
lijk maandag 27 januari opgeven bij G.
Schuerink (55 12 84).

Voorlichtingsavond
over WCL voor
agrarische vrouwen
Het Gelders Agrarisch Vrouwen
Overleg houdt woensdagavond 22 ja-
nuari een voorlichtingsbijeenkomst in
het Dorpscentrum over het Waardevol
Cultuur Landschap. Tijdens deze avond
zal worden gesproken over de bijdrage
die agrarische vrouwen in deze regio
kunnen leveren aan het beleid ten aan-
zien van het WCL. Wie woensdagavond
geen tijd heeft om naar het Dorpscen-
trum te gaan, kan op woensdag 29 ja-
nuari terecht in de Groene Jager in
Barchem. Ook daar zal een avond over
het Waardevol Cultuur Landschap wor-
den gehouden.

Hervormde Gemeente
Zondag 26 januari Ds. D. van Doorn uit Almen. na
afloop koffiedrinken in de Voorde; 19.00 uur
Gezamenlijke jeugddienst in de Geref. Kerk, ds.
E.R. Veen uit Laren Gld. m.m.v. het koor
Interchrist.

RK kerk Vorden
Zaterdag 18.30 uur Eucharistieviering, volkszang
'/.ondag W.OO uur Eucharistieviering Familie-
viering m.m.v. de Kerkuiltjes.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 25 januari 17.00 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 26 januari 10.00 uur Eucharistieviering.
Dameskoor.

Weekendwacht Pastores: 26-27 januari past. H.
Jasper, Zutphen, telefoon (0575) 52 70 80.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 26 januari 10.00 uur ds. J. Akihari -
Harfsen HA kinderen.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 26 januari 10.00 uur ds. F.H. Veenhuizen,
Apeldoorn; 19.00 uur gez. jongerendienst, ds. E.R.
Veen uit Laren Gld. m.m.v. het Koor Interchrist.

Huisarts 25-26 januari dr. G.H. Sterringa, School-
straat 9, tel. 55 12 55.

Alleen voor dringendJ^^allen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg. ^^

Tandarts 25-26 januari
Tel. 0575 - 552253.

f A. Houtman, Vorden.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal. Ooyer-
hoekseweg 8, tel. (0575) 592592. Afspraakbureau
tel. 592892.

Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezins-
leden 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.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 06-11

POLITIE VORDEN:
dag en nacht (0575) 55 12 30

b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 06-11
AMBULANCE: dag en nacht 06-11

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijd van het
kantoor is woensdag van 14.00 tot 18.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem. tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

Ambulance 06-11. b.g.g. (0570) 63 32 22

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-
tend aan het spreekuur van de huisartsen is er
iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw
recept aan te bieden. Zaterdag: van 9.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tij-
den kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar, tel. (0575)441351.

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.).

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
11 a. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefo-
nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak.
Tel.(0575)461460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
06-8806 (20c t /min) .

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Euro voor thuisverpleging 24 uur per dag, tel. (0575)
51 64 63. Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 531053.

Pedicure
L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515. mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 553472 en mevr. Mokkink-
Kasteel, tel. 556908.

Gehandicapten Platform Vorden
Elke Ie dinsdag in de maand spreekuur van
14.00-16.00 uur bij SWOV-kantoor, Raadhuis-
straat. Info 55 33 48.

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. (0575) 552129.
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Praatgroepen voor homosexuele mannen en
jongeren
Postbus 93, 7261 AB Ruurlo. tel. (0573) 452375.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter. telefoon (0575)
551256.

Oost Nederland Infopunt in bibliotheek Vorden.
Openingstijden dinsdag 18.30-20.30 uur; woens-
dag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-17.30 uur.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. (0575) 55 27 49.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland,
tel: (026) 445 22 20.

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

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.

VW-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden: ma. 13.30-16.00 uur; di./wo./do.
10.00-12.30 uur; vr. 9.30-17.30 uur: za.
10.30-13.30 uur. In de vakanties worden de ope-
ningstijden verruimd.

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. Tel. (0575) 52 09 34.

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
Tel. (0575) 54 33 66.

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de ge-
zondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56, Zutphen,
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr.: (055) 522 41 50.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Raadhuisstraat 6, tel. 55 34 05. Geopend ma. t/m
vr. van 9.00-12.00 uur.

Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur, tel. 55 34 05.
Dagopvang aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 14 48.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 of 55 1701.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.
Personenalarmering melden bij SWOV.



Machinaal knippen van
hagen en struiken
tot 10 cm.
Zagen en versnipperen,

Loonbedrijf

Klein Starink
Toldijk, Tel. (0575) 45 15 27.

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 55 27 83

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design ...
F. Jansen installatiebedrijf

Niet alleen staan wij
garant voor een vak-
kundige aanleg, maar
wij denken ook met u
mee over het design.
Met een super modern
computerprogramma
ontwerpen wij samen
met u een prachtige
badkamer, waarin wij
tot het laatste moment
met alle elementen
kunnen schuiven tot
het geheel helemaal
aan uw wensen vol-
doet.

O
f. Jansen
installatiebedrijf
Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

AUTOSCHADE
\STELBEDFUJF

DE VENTERKAMP 7 RUURLO (0573) 45 11 61

presenteert anuar

MAMA
entree f 10,-

zaal open 20.00 uur
Ruurloseweg 64

Kranenburg-Vorden/Tel. 556957

Ook voor bruiloften en partijen tot 400 personen
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ADVERTEREN KOST GELD,..
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,- voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer 1,-.
Vermelding brieven onder nr.
of inlichtingen 1,- extra. Tarie-
ven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden, wordt
hiervoor 2,50 kosten in reke-
ning gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgege-
ven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis herhaald.

• Vermist sinds 11-1-1997
een bruine leren portemon-
nee. Verloren in het dorp.
Inhoud o. a. bibliotheekpas,
bankpas (Rabobank), NS-
kortingskaart met stamkaart.
Wïe weet hier iets van?
Christien Vaags, tel. (0575) 55
3979

• 't Is rustig in Linde, oh ...
zaterdag was er wat KABAAL!
eh . . . a.s. vrijdag is er
Canasta, 24 deelnemers!!
en opgeven kan nog steeds.
Voel uw thuus bi'j 't Proathuus

• Te koop gevraagd: vakan-
tiewoning gelegen in Vorden.
Reacties naar postbus 7, 7250
AA Vorden

• Goed tehuis gezocht voor
boerenfoxhondje (teef). Tel.
55 12 22

• Te koop: sportieve VW
Golf diesel 1985, donker-
blauw f 2250,- Tel. (0575) 55
39 08 (na 18.00 uur)

• Gedaagd: lieve oppas
voor ^»e kinderen van 2
maanden 3 jaar. Liefst dins-
dag en donderdag. Met in-
gang van 15 april. Brieven
onder nr. V 44-1 bureau Con-
tact, postbus 22, 7250 AA

• Te huur per 1-3-'97 2 ka-
mers + slaapkamer gebruik
van keuken, wc, douche, ser-
re-kelder. f 600,- per maand.
Tel. (0575) 55 41 14

• Te koop: VW Golf , blauw
1983 1600 motor, APK tot
april (met trekhaak) in zeer
goede staat. Grijp je kans f
900,-. Tel. (0575) 46 59 89

• Te koop gashaard DRU en
gevelkachel, badgeiser, was-
machine. Tel. (0575) 441723

• Te koop gele boxerpups
met stamboom, ontw. en ing.
Bijna 8 weken. Tel. 0575 -
461425

Bij aankoop van één Rookworst

1 pond Zuurkool

WOENSDAG GEHAKTDAG
HALF OM HALF GEHAKT

3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 12,50

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG

HAMBURGERS

5 HALEN

4 BETALEN

WEEKENDAANBIEDING

MAGERE
H AM LAPJES

500 GRAM f5,25

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

GEBRADEN RUNDERROLLADE

100 gram f 1,95

GEBRADEN GEHAKT

100 gram f 1,00

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE BIEFSTUK
ONGEWOON LEKKER

f2,85100 gram

MET GRATIS KRUIDENBOTER!

MAANDAG EN DINSDAG

GROVE OF FIJNE
VERSE WORST

1 kilo f 7,95
4 BOEREN GEHAKT SNITZELS +

4STUDENTENSTEAKS

samen T 7,9S

MARKTAANBIEDING:

BAMI Of NASI
1 kilo 5,95

Slagerij/worstmakerij

JAN RODENBURG

Ook het adres
voor al uw

huisslachtingen

Dorpsstraat 32,
Vorden

Tel.(0575)551470

Schoonmaak- en
S^frioorsteenveegbedrijf

GLIMMO
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18

• Te koop: computer 486
sx25. budgetline minitower,
210 mb hard disk, 8 mb intern
geheugen, 14" inch kleuren-
monitor (Trident), dubbel
speed CD-rom, geluidskaart
plus speakers, floppydrive A,
14 k4 modem (Trust), printer
IIP Deskjet 540 (kleurenoptie).
Telefoon (0573) 45 32 46

• TE KOOP: uien en con-
sumptie-aardappelen, Bild-
star, Surprise, Irene, Parel en
Bintjes. Kunnen bezorgd wor-
den. Van Amerongen, Schut-
testraat 12, Vorden, tel. (0575)
55 64 08

Enveloppen

Periodieken

DRUKKERIJ
WEEVERS

Iets voor u ?

Binnenkort starten wij met een nieuwe cursus
SLANK + FIT!

Bel voor informatie (O575) 55 34 33

fndoor sport vonden
Overweg 16 - 7251 JS Vorden



Dolblij zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Nick

Jan en Silvia Jansen

5 januari 1997
Middenweg 16
7255 WT Hengelo Gld*
Tel. 0575 - 461808

Hierbij wil ik,
WILLEM MEKKING,

iedereen bedanken voor de
grote belangstelling, op mijn
tachtigste verjaardag 8 januari
jl., in welke vorm dan ook, en
hebben deze dag tot een
onvergetelijke dag gemaakt.

Fam. Mekking

Vosheuvelweg 3
7261 PD Ruurlo

Dankbetuiging

Het gemis, de lege plek, zal
altijd blijven.
De vele blijken van medeleven
die wij van u persoonlijk of
schriftelijk mochten ontvan-
gen, na het overlijden van mijn
lieve man, onze zorgzame va-
der en opa

GERARD KUENEN

hebben ons goed gedaan.
Wij zijn u hier heel dankbaar
voor.

M.A.T. Kuenen-
Langwerden
Kinderen en kleinkin-
deren

Vorden, januari 1997

Hartelijk dank familie, buren,
vrienden en kennissen voor
de grote belangstelling na het
overlijden van onze lieve

ANTJE WIETSKE POSTMA

Het heeft ons goed gedaan
dat zovelen met ons meeleef-
den.

Fam. Postma
J. van Dieren (Ex. test.)

Vorden, januari 1997

FLORIJN
Jonge

Jenever
nu

ƒ19,95
GENIETEN BEGINT BIJ

Burg. Galleestraat 12
Telefoon (0575) 55 13 91

INBRAAKPREVENTIE

Laat de sloten van
ramen en deuren nakijken.

Vraag prijsopgaaf.
Bel hiervoor

HARMSEN VORDEN
Tel. (0575) 55 14 86

Gezond
de winter
door met

WALDKORN.

Wie dit eenmaal
heeft gekend

eet niet anders,
is verwend!

Burg. Galleestraat 22, Vorden
Telefoon (0575) 55 18 77

Met ontroering delen wij het overlijden mee van
ons geliefd en trouw medelid

DIENEKE KLEINE-HILHORST

'Hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren.'
Rom. 14 :8

Hervormde Vrouwen Groep Linde

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

NORDE
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta ¥
kunt u bij ons terecht. Bel (0575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

DEZE WEEK DOEN WE HET NETJ
kib WINTERPEEN of

2 kilo

^LUNCH
^iVaSOFSAlüSW
BETER, SAPPIGEB, ZOETER

lO forse

NUSLECHTS

S

een peer smookt nocr mee

DOYENNEDUCOMICE
de soppigste

2 kilo

dagelijks vers uit eigen snijkeuken,

KOOLRAAPJES

halve kilo 125

met dit gerecht slaagt u cum loude

WITLOF
mooie blanke

kilo

supergezonde winterkost

SPRUITJES
vitamine C- kooltjes

500 grom 149
om te smullen

SALADE

Niet zomaar
een groente-
winkel

Geldig ma. 20 jan. t/m za. 26 jan

RAUWKOST - EXOTEN

Fam.
' J. Huitink

Burg. Galleestraat 3, Vorden
Tel. 0575-551617

laat
bieding

4 slavinken en
500 gr. schouder-

karbonade
fricandeau
500 gr. 6

Q g rauwkost
100 gr.

gebraden rosbief iso gr. halen, EBraden kaasgehakt ̂ | 95
100 gr. betalen

katenspek

|̂

150 gr. halen,
100 gr. betalen kaasananas steak, ^|95

100 gr.

Keurslager

Vlogman
Zutphenseweg 16^Vorden - Tel. (0575) 55 13 21

SlimLine Combo

Fitter voelen
Strakke buik
Been spierpijn

^fcrierverstevigend en
figuurcorrigerend
uit Amerika

• Cellulitiswermindering
• Gewicht en centimeters verlies
• Geen zware lichamelijke inspanning

Nieuwsgierig?
Bel nu voor een

GRATIS
proefbehandeling

Tevens:
• Zonnebank
• Wimpers verven
• Harsen
• Epileren

Aroma-wikkelbehandeling
Lanaform Turbo afslankbroeken
Exclusieve merken zonne- en
make-up producten (Pupa,
Swizz, Biodermal)

Body-studio ORIS
Kerkstraat 9 - 7251 BC Vorden - Telefoon (0575) 55 41 41

GDNTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

Periodieken

DRUKKERIJ
WEEVERS

OPRUIMING
div. Herencolberts

nu v.a. 149,-

Overhemden
nu 49,- 59,- 69,

Gerry Weber
Bianca
Liiidon

Pullovers
Blouses
Rokken

O O

mode een t rum

Tennissen ruurlo

Dorpsstraat 22
Telefoon (0573) 45 14 38
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• ÏÏJejüx gemeente: (0575) 557444.

M Het gemeentehuis is open van maan-
dag: tot ::'en met vrijdag van (mf..;:v • •
^M tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 1700 uur,

• Openingstijden, bibliotheek:
(ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,
Woensdag van 13,30 tut 17.30 uur,:,
donderdag van O.3p tot 17,30 uur,
vrijdag van 13.30 tot 20.30 uut;

zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Burgemeester K.J.C. Kamerling:
maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur

VVétltotia'ér M- Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
en '

Wethouder D. Mulderij'e-Meulenbroek;
dor^erdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraa k.

kunnen Mejbnisch
worden gemaakt bij de receptie van het
gemeentehuis.

ERGUNNINGEN

Op 14 januari jongstleden hebben bur-
gemeester en wethouders vergunning
verleend aan:

mevrouw I. Neijenhuis voor het vergro-
ten van een woning op het perceel
Hoetinkhof 115 te Vorden

de heer G.H. Kappert voor het bouwen
van een bergruimte/dieren verblijf op
het perceel Ruurloseweg 87 te Vorden.

de heer J.W. Denkers en mevrouw I.
Temmink voor het bouwen van een
dubbele woning met garages op het
perceel Kerkweide 21 en 23 te Vorden.

de heer H. Post voor het gedeeltelijk
vernieuwen en veranderen van een
boerderij op het perceel Holskampweg
3 te Vorden.

de heer A.B.M. Jansen voor het bouwen
van een kippen- annex eendenren op
het perceel de Banenkamp 15 te
Vorden.

mevrouw I. Neijenhuis voor het slopen
van een garage op het perceel Hoe-
tinkhof 115 te Vorden.

de heer H. Post voor het gedeeltelijk
slopen van een boerderij met aange-
bouwde schuren op het perceel Hols-
kampweg 3 te Vorden.

heer J.W. Regelink voor het afzetten en
dunnen van ongeveer 200 m2 gemengd
hakhout op het perceel Koekoekstraat
7 te Vierakker.

maatschap Borgman voor het afzetten
en dunnen van ongeveer 300 m2

gemengd hakhout op het perceel
Heerlerweg l en 3 te Vierakker.

de heer JA. van Hooijdonk voor het
vellen van ongeveer 150 m2 fïjnspar op
het perceel K-apelweg 12 te Vorden.

heer J.C. Kornegoor voor het vellen,
dunnen en afzetten van ongeveer 1.630
m2 fïjnspar, Amerikaanse vogelkers en
gemengd hakhout op het perceel
Galgengoorweg te Vorden.

mevrouw E.M. Buiteman voor het
afzetten en dunnen van ongeveer 850
m2 gemengd hakhout op het perceel
Almenseweg 54 te Vorden.

heer J.GA Schroer voor het afzetten en
dunnen van ongeveer 3.200 m2

Amerikaanse vogelkers en gemengd
hakhout op hel^fcrceel Galgengooweg
te Vorden.

heer G.J.B. Kruisselbrink voor het vel-
len van ongeveer 2.240 m2 Amerikaase
vogelkers en gemengd hakhout op het
perceel GalgenjÉfc-weg te Vorden.

heer J. Ezerman voor het vellen van l
linde op het perceel Wildenborchse-
weg 16 te Vorden.

de Vordense Ondernemers Vereniging
voor het plaatsen van evenementen-
borden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking
van deze vergunningen aan aanvra-
gers, daartegen een bezwaarschrift in
te dienen. Wanneer deze vergunnin-
gen aan aanvragers zijn bekend
gemaakt kunt u navragen bij de sector
Grondgebied.

NTTREKKEN 4 PARKEERPLAATSEN VOOR HET PERCEEL HOETINK
HOF 179 AAN DE OPENBAARHEID

Burgemeester en wethouders zijn van plan om op het verzoek van de eigenaar van
het perceel Hoetinkhof 179 de gemeenteraad voor te stellen 4 parkeerplaatsen
voor dit perceel aan de openbaarheid te onttrekken en te verkopen aan de eige-
naar.

Vanaf maandag 27 januari 1997 liggen de stukken, overeenkomstig het bepaalde
in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende vier weken voor
belanghebbenden ter inzage in het gemeentehuis, afd. volkshuisvesting en ruim-
telijke ordening en kunnen belanghebbenden gedurende deze termijn hun ziens-
wijze kenbaar maken. De zienswijze kan naar keuze mondeling of schriftelijk
naar voren worden gebracht. Alle ingebrachte zienswijzen worden betrokken bij
de definitieve besluitvorming.

ANGIFTEBILJETTEN T EN J WEER BIJ GEMEENTE VERKRIJGBAAR

Vanaf 20 januari aanstaande zijn de aangiftebiljetten T en J (verzoek om terug-
gaaf) weer bij de gemeente verkrijgbaar. Voor T-biljetten is het ook mogelijk een
aanvraag op diskette te doen. formulieren voor het aanvragen van een diskette
kunt u eveneens bij de gemeente verkrijgen.

IK MARKTPLEIN

In het najaar van 1996 zijn diverse vruchtlichamen van de honingzwam gecon-
stateerd aan de stamvoet van de Amerikaanse eik op het marktplein. Deze con-
statering gaf aanleiding een adviesbureau opdracht te geven een onderzoek naar
de vitaliteit van de boom uit te voeren.
Het adviesbureau concludeert dat de stabiliteit van de boom op dit moment nog
redelijk goed is. Direct gevaar voor omwaaien is er nog niet. Herstel van de zwa-
maantasting is helaas niet meer mogelijk. Door deze aantasting neemt de vitali-
teit van de boom in relatief korte tijd af waardoor de stabiliteit vermindert.
Het uitgangspunt van burgemeester en wethouders is om de boom zo lang het
verantwoord is te handhaven. De boom is voorzien van een forse kroon. Het
adviesbureau stelt voor de kroon fors te snoeien waardoor de belasting van de
stam minder wordt. Door deze maatregel kan de boom zonder gevaar voor omval-
len nog enkele jaren blijven staan.
De werkzaamheden worden meegenomen in het onderhoudsprogramma van dit
seizoen.

ERGADERING COMMISSIE BESTUUR EN RUIMTELIJKE ORDENING.

Aansluitend aan de raadsvergadering van 28 januari 1997, vergadert de commis-
sie bestuur en ruimtelijke ordening over de opdrachtformulering voor het onder-
zoek naar de sterkte-zwakte-analyse van de gemeente Vorden.

NLICHTINGEN T.B.V. DE HONDENBELASTING BELASTINGJAAR 1997

GEMEENTE VORDEN, POSTBUS 9001, 7250 HA VORDEN

Ondergetekende.
Straat
Postcode en Woonplaats

Verklaart dat hij/zij m.i.v.
van hondkn) ouder dan 3 maanden.

199 iouder/houdster is

Indien honden aanwezigen in een kennel geregistreerd bij de
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied, hierna het
registratienummer en de kennelnaam vermelden.
registratienummer. kennelnaam
Indien het een afmeldin^fcetreft, verzoeken wij u hierboven het nu nog in uw
bezit zijnde aantal hondlW)p te geven.
Heeft u geen honden meer vult u dan "geen" in.
Aldus naar waarheid en zonder voorbehoud ingevuld en ondertekend,
Vorden, 19 .

/i.
(handtekening)

NGEKOMEN BOUWAANRAGEN GEMEENTE VORDEN

BouwadresNaam Bouwadres Datum ontvangst Omschrijving
P.S. Exler Lindeseweg 8 13-01-97 bouwen van een

Vorden garage annex
bergruimte

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens kantooruren inzien bij de afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening in het koetshuis.

ANNEER IS EEN MILIEUVERGUNNING OF -MELDING NODIG?

de milieuvergunning
een bedrijfsactiviteit heeft vaak gevolgen voor de omgeving. Veroorzaakt het uit
milieu-oogpunt hinder, dan is het meestal nodig om een milieu-vergunning aan
te vragen. Het is ook mogelijk dat er al eerder een milieuvergunning is afgegeven.
In dit geval wordt bekeken of het gaat om het oprichten of het veranderen van een
inrichting. Blijken er meerdere vergunningen op één adres te zijn, dan is het beter
om een nieuwe, allesomvattende vergunning aan te vragen. De aanvraag wordt
getoetst aan de Wet Milieubeheer en aanverwante regelingen.

de milieumelding
Het is ook mogelijk dat er alleen een milieumelding hoeft te worden gedaan. Dit
is het geval wanneer er een wijziging in het bedrijf of in het productieproces
plaatsvindt, waaarvan verwacht mag worden dat het de milieusituatie van het
bedrijf verbetert, of het de effecten voor de omgeving voordelig beïnvloedt.
Er zijn situaties denkbaar waarbij u geen milieuvergunning hoeft aan te vragen
of een melding hoeft te doen. Dit wordt dan schriftelijk vastgelegd, zodat het ook
voor anderen duidelijk is.

overleg
Of u nu plannen heeft om een bedrijf te starten of om iets in een bestaand bedrijf
te veranderen, het is altijd verstandig om eerst te overleggen met de afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening en bureau milieu. Daar kunt u de nood-
zakelijke formulieren en informatie over de wettelijke bepalingen krijgen.
Wanneer u van plan bent om nieuw te bouwen of te verbouwen, dan moet u er
rekening mee houden dat de bouwvergunning pas wordt verleend als de milieu-
vergunning in ontwerp is gepubliceerd en er geen bezwaren zijn ingediend.
Gebeurt dit niet, dan wordt de behandeltermijn vertraagd.
informatie
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met bureau milieu, de heer HJ.G.
Brussen telefoon 0575 557532.



OERISME PRIJS 1997 OPNIEUW IN TEKEN VAN CULTUUR

De Toerisme Prijs staat voor het tweede achtereenvolgende jaar in het teken van
cultuur. Originele vormen van cultuurtoerisme maken ook in 1997 kans op de
hoofdprijs van f25.000,—. Het thema Cultuur zorde in 1996 voor een record aan-
tal inzendingen: ruim 200.

Cultuur met een kleine c.
Ook de defintie van het thema cultuur blijft gehandhaafd. Het gaat specifiek om
de cultuur "met dé kleine c": activiteiten veelal kleinschalig, van bijvoorbeeld
toneelverenigingen, heemkundekringen, theatergezelschappen of musea. Hun
produkten en diensten kunnen bijzonder goed worden geïntegreerd in een leuk
dagje uit of een weekendarrangement.

Deelname
Samenwerking tussen toeristische en culturele partijen is de belangrijkste voor-

waarde voor deelname aan de prijs. Bovendien is vereist dat het nieuwe produkt
in 1997 op de markt wordt gebracht. De consument moet er in dit jaar daadwer-
kelijk gebruik van kunnen maken. Ook wordt gekeken naar de originaliteit en de
kwaliteit van het produkt. De inzendtermijn Voor de toerisme Prijs sluit op 28
maart 1997. De winnaar wordt eind juni bekend gemaakt.

Organisatie
De Toerisme Prijs 1997 is een initiatief van de ANWB, de VW's, het ministerie van
Economische Zaken, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
het Nederlans Bureau voor Toerisme, het Nederlands Centrum voor Volkscultuur
en het vaktijdschrift Recreatie en Toerisme.

Informatie
Geïnteresseerden kunnen de brochure en het aanmeldingsformulier aanvragen
bij het Projectbureau Toerisme Prijs, Postbus 189, 2665 ZK Bleiswijk, telefoon:
(010) 5219382, fax (010) 5219398.

Biej ons in d'n Achterhoek
Veurugge wekke wodn 'n neave van ons vieftig jaor en zo at dat teges-
woordig wel vaker geet wodn daor 'n fees van egeven. Volle neaven en
nichten, ooms en tante's zaoge wiej too nog 's weer.
Wie kwammen daor ok nog Harm Kamphuus tegen, 't Was onderhand al
heel wat jaorn eleen da'w den veur 't leste ezeen hadn.
"Da's lange eleen, da'w hier mekare nog tegen mot kommen, woon iej
hier nog altied?".
Jao, in 't huus waor 'k geboorn bunne en 't bevölt mien daor nog altied
merakels bes".
"Iej bunt allene hier?".
"Jao, mien vrouw is t'r vandage neet biej. Die is kots met 't hoendervoern
uut-eglierd en hef 't knee uut mekare evaln. Zee kröppelt now met un
paar stökke deur 't* huus. 't Zal wel effen duurn maor van harte is ze nog
prima in order".

"Kokt ze nog wel 's ries veur ow?".
"Lao'w daor maor neet oaver beginnen, dat snap iej wel'
begrip veur want da's un verhaal ampart.

Daor ha'w

't Gebeurn in de dage dat Harm zien olde luu nog leaven en zien zuster ok
nog in huus was. Harm had met een of andere puzzel f. 1000,- ewonnen
en daor wol e op tracteern. D'r wier un meddag af-epraot dat ze zoln gaon
chinezen, Harm was raozend gek op nasi en de andren lustten dat ok wel.
'n Dag dat ze zoln gaon was t'r 's maans un koo ziek, daor mos un dokter
biej kommen, in dit geval un kwakzalver. Den w^nen 'n endjen achter
ons darp, vlak an de grenze. Wiej biej ons in hulffhadn too al tillefoon,
Harm's vader kwam biej ons de kwakzalven bellen. Maor 'n dokter mos
nao zes uur kommen, dan waarn ze wel weer biej huus.

Biej ons huus waa'w dus oaveral met op de heugte. Zodoende köstern wiej
goed zes uur op Kamphuus an umme te zien wanten kwakzalver van de
koe maakn. Maor zee waarn daor neet met de^R te gange maor met
Harm. Den lei op 'n divan te stönnen en de andren d'r allemaole umme-
hen. 'n Kwakzalver prebeern um an 't braken te kriegen maor dat wol
neet.
"'t Dache al dat de ries neet te gaar was", von moeder.
"Hef e d'r ok nog volle biej edronken?". "Oh jao, drie fleskes bier". "Zie,
daor hei'j 't al, dan begint de ries te riezen, at e maor knapt, 'k Zal wel
effen grei haaln dat e an 't braakn kump, dat he'k nog wel in huus".
"Maor hoe motte wiej d'r ondertussen met an?".
"'t Beste in da'j um in de grond graaft, he'j nog argens un olde earpel-
koele?".

Die was t'r nog. 'n Olden Kamphuus haaln de kruuwagen en ik heb too
met mien zuster Harm van 'n divan nao buutn ehopen. Allene loopn kon
e helemaols neet. Harm wier in de koele eleg en too grond t'r oaver, 't heuf
en de arme en bene bleven nog vriej.
De kwakzalver was ondertussen met zien solex nao huus egaon umme 't
braakmiddel te haaln. Met un klein halfuur was e d'r weer. 't Spul mos e
in lauw water doen en too opdrinken. Met volle marteln en miern kreeg
e 't grei nao binnen. Volgens Harm ko'j nog better aalte drinken, zo sme-
rig smaakn 't maor 't hilp wel. Met vief menuten kwam e an 't kokhalzen
en kwam de nasi d'r weer uut. Harm wier weer uutegraven en was al gauw
weer 'n olden. Maor iej mot Harm neet weer oaver ries praotn. "Dat et ik
van mien leaven neet weer".

En dat zol ons net zo gaon, biej ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman.

Gemeente wil eik op
Dorpsplein zo lang
mogelijk behouden
De gemeente Vorden wil de oude eik op
het Dorpsplein zo lang mogelijk be-
houden. Uit een onderzoek van de
Nationale Bomenbank blijkt dat de ka-
rakteristieke eik is aangetast door ho-
ningzwam. De gezondheid van de
boom zal hierdoor in de loop van de ja-
ren afnemen. Volgens wethouder
Mulderije is de toestand van de eik op
dit moment redelijk te noemen. Het
college van B en W ziet daarom ook
nog geen reden om de boom te vellen.
Het uitgangspunt van de gemeente is
om de eik zo lang mogelijk te laten

staan. Om dit mogelijk te maken is het
wel noodzakelijk dat er fors wordt ge-
snoeid in de top van de boom. Verder
zal het dode hout uit de eik worden
verwijderd. De gemeente zal voortaan
elk jaar bekijken hoe het met de ge-
zondheid van de boom gesteld is.

Kas Bendjen en Jovink
& de Voederbietels op
Kranenburgse carnaval
De stichting Kranenburgs Carnaval
heeft het programma voor dit jaar uit-
gebreid van twee naar drie dagen. Het
feest heeft plaats in de zaal van
Gasterij Schoenaker en begint op zater-
dag 8 februari. Tijdens deze avond zal

de nieuwe prins van de vereniging be-
kend worden gemaakt. De muzikale
omlijsting van deze avond is in handen
van de Flamengo's. Op zondagmiddag
is er een kindermiddag die begint met
een optocht door de Kranenburg.
Aansluitend treedt toneelvereniging
Krato voor de kinderen op en 's avonds
zal Kas Bendjen haar opwachting ma-
ken.

Het carnaval in Kranenburg wordt op
maandagavond afgesloten met een op-
treden van Jovink & de Voederbietels.
Het bestuur van de Stichting
Kranenburgs Carnaval is bijzonder
trots op het feit dat ze Jovink & de
Voederbietels hebben weten te strikken
voor het feest en verwachten dan ook
veel jeugd uit de regio op de maandag-
avond in Kranenburg.

olitie-info
RIJKSPOLITIE

GROEP
VORDEN

Een 48-jarige automobilist uit Almen
reed op dinsdagavond 7 januari in de
Stationsweg tegen een geparkeerde wa-
gen. Door de botsing schoot de gepar-
keerde auto naar voren en raakte een
andere wagen die daar stond. Beide wa-
gens moesten worden afgesleept.
Na een blaastest bleek dat de 48-jarige
man te diep in het glaasje had geke-
ken. In totaal had hij 1,6 promille in
zijn bloed. De politie nam zijn rijbewijs
in en legde hem een rijverbod op.
Verder kreeg de man ook een dagvaar-
ding. Op het bureaj^bleek verder dat
de man nog twee^Retes had open
staan van respectievelijk f 600,- en f
250,- gulden.
Op woensdag 8 januari vond er een on-
geluk plaats op de Burgemeester
Galleestraat. Toen ^fc 30-jarige auto-
mobilist uit Borculo^wee fietsers wilde
inhalen, zag hij op het allerlaatste mo-
ment dat er van de andere kant ook
een auto naderde. De man week vervol-
gens met zijn auto uit naar rechts en
reed daarbij de twee fietsers aan. De
fietsers werden met verwondingen aan
knie en arm afgevoerd naar ziekenhuis
"Het Nieuwe Spittaal".
Verder ging de politie op woensdag 8
januari een kijkje nemen bij het ge-
meentehuis waar zich een aantal bal-
lorige jongeren ophield. Een 15-jarige
jongen uit Vorden werd vervolgens
door de politie mee naar het bureau
genomen. Op het bureau bekende de
jongen dat hij in november een zonne-
wijzer vernield had die bij het gemeen-
tehuis stond. De schade bedroeg des-
tijds 300 gulden. Aangezien de jongen
nog minderjarig is komt hij in aan-
merking voor het HALT-project. Dit

project moet gezien worden als een
soort "werkstraf en is bedoeld voor
jongeren tussen de 12 en 17 jaar.
Op donderdagmiddag 9 januari wer-
den er snelheidscontroles gehouden
op de Zutphenseweg en de Horster-
kamp. Op de Zutphenseweg werden er
in totaal 179 voertuigen gecontroleerd
waarvan er twee te hard reden. De
hoogst gemeten snelheid was 70 kilo-
meter per uur op een weg waar 50 ki-
lometer per uur mag worden gereden.
Op de Horsterkamp werden er 176 wa-
gens gecontroleerd. 15 automobilisten
reden te hard. De hoogst gemeten snel-
heid was hier 83 kilometer per uur.
Ook op deze weg mag er slechts 50 ki-
lometer per uur worden gereden.

Op dinsdag 14 januari had er een on-
geluk plaats in de Dorpsstraat. Ter
hoogte van de Super stond een vracht-
wagen geparkeerd om te lossen. Toen
een 71-jarige vrouw uit Vorden met
haar auto de vrachtwagen wilde inha-
len, zag ze de laadklep van de vracht-
wagen over het hoofd en knalde hier
frontaal op. De vrouw kwam met de
schrik vrij. De schade was aanzienlijk.
Verder noteerde de politie op 14 janu-
ari bij een snelheidscontrole op de
Zutphenseweg 34 overtredingen van de
maximale snelheid. De controle werd
tussen 9.45 en 11.45 uur gehouden. Er
kwamen in totaal duizend voertuigen
langs. De hoogst genieten snelheid was
117 kilometer per uur. Op dit gedeelte
van de Zutphensweg is de maximale
snelheid 80 kilometer per uur.
Tot slot moest de brandweer op dins-
dag 14 januari uitrukken voor een
schoorsteenbrand aan het Hoge.

NDA
JANUARI 1997
ledere dag:

SWOV Open Tafel bij De Wehme
Jeu de Boulebaan bij De Wehme,
info bij de receptie

21 Bejaardensoos Kranenburg, Jaar-
vergadering

21 NCVB Gezondheidszorg, Forum-
avond

22 Plattelandsvrouwen, Jaarvergade-
ring

22 Welfare Handwerken Wehme
22 Bridgeclub B.Z.R. in Dorpscentrum
22 ANBO Klootschieten 't Olde

Lettink
22 HVG Wichmond, Jaarvergadering
23 Bejaardenkring Dorpscentrum
27 Bridgeclub Vorden in het

Dorpscentrum
29 Bridgeclub B.Z.R. in Dorpscentrum
29 ANBO, Klootschieten 't Olde

Lettink

FEBRUARI 1997
ledere dag:

SWOV Open Tafel bij De Wehme
Jeu de Boulebaan bij De Wehme,
info bij de receptie

3 Vrouwenclub Medler, eigen leden
3 Bridgeclub Vorden, Dorpscentrum
4 Plattelandsvrouwen WCL cursus
4 Soos Kranenburg, middag
5 Welfare handwerken, de Wehme
5 Bridgeclub BZR Vorden in

Dorpscentrum
5 HVG Wichmond, lezing
5 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
6 Bejaardenkring, Dorpscentrum

8-9-10 Carnaval Kranenburg
8 Carnaval De Deurdreajers in resi-

dentie De Herberg
10 Carnaval De Deurdreajers in resi-

dentie De Herberg
10 VRV Vergadering in Dorpscentrum
10 Bridgeclub Vorden, Dorpscentrum
11 Carnaval De Deurdreajers in resi-

dentie De Herberg



SWOV ontvangt vierduizend gulden

Het Fonds Zomerpostzegels heeft
een bedrag van vierduizend gulden
overhandigd aan de Stichting We-
lzijn Ouderen Vorden. Deze bijdra-
ge is bestemd voor de aanschaf van
gereedschap voor de hobbywerk-
plaats.

De hobbywerkplaats is een nieuw ini-
tiatief van de Stichting Welzijn
Ouderen Vorden. De werkplaats staat
open voor iederen 55-plusser die graag
een hobby wil uitoefenen maar daar-

voor niet de ruimte of het nodige ge-
reedschap heeft. Alle ouderen die een
actieve bezigheid zoeken, kunnen er
terecht. Het is de bedoeling dat de hob-
bywerkplaats uitgroeit tot een ontmoe-
tingsplaats waar onderlinge banden
worden aangehaald of nieuwe contac-
ten worden gelegd. Op die manier blij-
ven ouderen betrokken bij het maat-
schappelijk gebeuren in de eigen om-
geving. Het FOJ^S Zomerpostzegels
vindt dit heel b^ngrijk en geeft daar-
om een financiële bijdrage om de

noodzakelijke investeringen te kunnen
doen.
De verkoopactie van de ouderenpostze-
gels wordt elk voorjaar gehouden. De
actie wordt gedragen door ongeveer
zesduizend vrijwilligers die zich inzet-
ten voor driehonderd plaatselijke afde-
lingen in ons land. Jaarlijks levert de
verkoop van ouderenpostzegels en
wenskaarten meer dan drie miljoen
gulden op. Dit bedrag woflb: in zijn to-
taliteit besteed aan allewR projecten
voor ouderen in Nederland. •

Allez Mama zaterdag
25 januari in
Gasterij Schoenaker
De formatie "Allez Mama" geeft zater-
dagavond een concert in Gasterij
Schoenaker. Vorige week stond er ook
al een bericht over dit optreden in
Weekblad Contact. Er werden toen ech-
ter twee datums genoemd en dat lever-
de nogal wat verwarring op.
Allez Mama speelt zaterdagavond een
mix van Cajun & Zydecomuziek en
wordt vaak vergeleken met Rowwen
Heze. Het gaat hier om eerste klas
feestmuziek vermengd met soul en
funk waarbij de temperatuur even
hard stijgt als de omzet aan de bar.
Toch heeft Allez Mama een heel eigen
geluid. Met name in België is de band
heel populair.
Cajun & Zydeco komt van oorsprong
uit de staat Louisiana in het zuiden
van de Verenigde Staten waar de plaat-
selijke bevolking muziek maakt op
trekzak en accordeon. Cajun is overwe-
gend traditionele volksmuziek, terwijl
er bij Zydeco veel gebruik wordt ge-
maakt van Cajun-invloeden maar dan
doorspekt met soul en rhytm & blues.

Jongerendienst
In tegenstelling tot wat er in het
Kerkblad staat is er zondagavond in de
Gereformeerde Kerk geen dienst onder
leiding van dominee Speelman, maar
een Jongerendienst onder leiding van
dominee Veen uit Laren. Het thema is
"Een maand na kerst...". Medewerking
wordt verleend door het koor
Interchrist uit Vorden.

Infopunt Oostnederlclhd geopend
Vrouwenraad
De Vrouwenraad gaat binnenkort in sa-
menwerking met de Stichting Welzijn
Ouderen Vorden een knoppencursus
organiseren. Dat wil zeggen het leren
van het bedienen van knoppen zoals
de video, CD speler en de wekkerradio.
Veel mensen hebben hier moeite mee.
Deze week organiseerde de Vrouwen-
raad een cursus getiteld "Wat is goede
voeding". Deze cursus werd gepresen-
teerd door mevrouw Trudy Tolkamp
die heel wat vragen van de dames
kreeg te beantwoorden.

Studiebijeenkomsten
mineralenboekhouding
Accountantskantoor Accon start in fe-
bruari studiebijeenkomsten over de
mineralenboekhouding. Gezien de eco-
nomische belangen die op het spel
staan wordt een grote deelname ver-
wacht. Ongeveer 75 procent van de
veehouders zullen namelijk nog maat-
regelen moeten nemen om in 1998 de
mineralenheffing te ontlopen. Leden
van de Vordense Landbouw Federatie
krijgen binnenkort een formulier in
huis waarop staat aangegeven bij wie
ze zich kunnen aanmelden. Ook kan
informatie verkregen worden onder
via telefoonnummer 0314-370400.

Ledenvergadering HVG
Vierakker-Wichmond

Keeper Sander Boschker van FC Twente heeft vorige week donderdag samen met een aantal jeugdspelers van W Vorden en wethouder M. De. i Hervormde Vrouwengroep
Aartsen het nieuwe infopunt van Oostnederland Zorgverzekeraar in de bibliotheek van Vorden geopend. De jeugdige voetballers mochten Wichmond-Vierakker houdt woensdag-
voor deze gelegenheid het nieuwe kantoor van Oostnederland Zorgverzekeraar "open schieten". Voor keeper Sander Boschker was er geen hou-
den aan. Bij het infopunt kunnen de inwoners van Vorden terecht voor alle vragen op het gebied van ziekenfonds en particuliere verzeke-
ringen.

avond 22 januari haar ledenvergade-
ring. Na de pauze zal de heer Teeuwen
uit Lochem komen vertellen over het
ontstaan an de Berkel.



Bij Edah vindt u alles, behalve hoge prijzen
AANBIEDINGEN VAN MAANDAG 20 JANUARI T/M ZATERDAG 25 JANUARI 1997

ONZE VLEESTOPPERS:

MAGERE RUNDERLAPPEN
VERSE KIP IN BRAADZAK

1 kilo van 21,90 voor

1 kilo van 9,80 voor

14,98
6,90

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

AARDAPPELEN Bimonda
HANDPEREN Doyenne du Comice
KIWI
PERSSINAASAPPELEN

zake 21/2 kg van 2,98 voor 0,75

1 kg van 2,98 voor 1,98

schaal d 1 kilo van 2,98 voor l ,98

nei a 2 kilo van 3,98 voor 2,50

DEZE WEEK BIJ ONZE VLEESWARENAFDELING
VOOR OP UW BOTERHAM:

VERGEER KAAS VERS v/h MES
Belegen kaas 1 kilo van 13,50 voor 11,98

SCHOUDERHAM
100 gram van 1,99 voor
PEPERCERVELAAT
100 gram van 2,19 voor

1,29

1,89
DEZE WEEK EXTRA VOORDEEL MET UW GRATIS EDAH-CARO:

DIEPVRIES MORA KIP- OF VARKENSSATÉ
160 gram van 2,29 voor 1,37 (40% KORTING)

NUTRICIA CHOCOMEL vol of half vol 1/11 pak van 2,49 voor 1,49 (40% KORTING)

BIOTEX HOOFDWAS Of COLOR pak 1.7 kg van 14,99 voor 9,74 (35% KORTING)

AJAX ULTRA REINIGER fles 500 ml van 3,89 1,95 (50% KORTING)

CALVÉ Nr. 1 SAUZEN diverse smaken 800 ml van 2,99 voor 1,94 (35% KORTING)

CAPRI CHOCOLADEREPEN div. soorten 200 gr. van 1,99 voor 1,39 (30% KORTING)

EDAH MAGERE FRUITYOGHURT div. smaken 1/11. pak van 2.79 voor 1,95

(30% KORTING)

REMIA BAK EN BRAAD vloeibare fles 500 ml. van 2.49 voor 1,49 (40% KORTING)

NOG NIET IN HET BEZIT VAN DE GR .IS EDAH
GARD, VRAAG EEN VAN ONZE KASSIERES.

Vanaf dirwdag 26-fli t/m zaterdag 15-02 '97 on/8 spetterende waardebon ïefcter met
een totaal korting «w f 47,-

Geen bon untvanguB? Vraag er een bij Diana of Jeanet w d vlett^^-n tu*xatdeling

EXTRA AANBIEDING

HEREN WOLLEN SOK MET BADSTOF ZOOL
div. maten en kleuren van 9,95 voor 4,95

Openingstijden:
maandag van
dinsdag van
woensdag van
donderdag van
vrijdag van
zaterdag van

Denk aan het inleveren van de
volle spaarkaarten met zegels
van 1996. Deze kunt u inleve-
ren tot en met 25-01-'97

WELKE AANBIEDINGEN?
Zie de vitrine kast vooi^^de
winkel.

8.00-1 8.00 uur
8.00- 1 8.00 uur

8.00-21.00 uur
8.00-1 6.00 uur

Raadhuisstraat 53, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 20 00

Edah G. BOTTERMAN B.V.

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden
Gevestigd in het pand van
v/h schildersbedrijf Uiterweerd
Tel. (0575) 55 39 99
Fax (0575) 55 34 29

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Ruime sortering glas - Spuitinrichting - Behangwerk

Winkel in verf, behang, etc.

Wij zoeken ter aanvulling van ons team
een

all-round
vakman schilder

Onze werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk
uit klantgerichte opdrachten.

Daarom is een goede instelling en vakkennis
een vereiste.

Zelfstandig kunnen werken en een grote collegialiteit
stellen wij op prijs.

RUGKLACHTEN?

MEDIMA
BODYWARMERS

Drogisterij-parfumerie

Ten Kate
Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon (0575) 55 22 19

Is uw drukwerk vakwerk geworden, dan komt 't van Weevers uit Vorden.



Genoeg van al die pillen, repen,
sapjes en shake's?

Doe mee aan het Slender
lijnprogramma.
Eten wat u lekker vindt.

Op basis van uw favoriete gerechten wordt in samenwer-
king met uw Slender lijnspecialiste uw menu vastgesteld.
Elke dag is er een nieuw, ander menu, waar ook uw partner
en/of gezinsleden aan mee kunnen doen. Apart koken hoeft
dus niet. Ideale omstandigheden, nietwaar?

Slenderlijn is:
• volledig medisch onderbouwd en dus veilig
• strikt individueel, dus géén groepssessies
• geen moeilijke diëten
• eten wat u lekker vindt

Geen wonderkuur, maar een logisch systeem van goede
voeding in combinatie met de. juiste lichaamsbeweging.
ff fee/s greaf to be Slender

Body-studio ORIS
Kerkstraat 9 - 7251 BC Vorden - Telefoon (0575) 55 41 41

ERWTENSOEPAKTIE
Carnavafsverenig/ng
"DE DEURDREAJERS"

op zaterdag 25 januari

Eén groot blik
voor slechts

f 5,-
(inclusief lot)

Vanaf donderdag 23 jan.

BEHANGOPRUIMING
Kortingen tot 50%

Bij aankoop van f 1 00,- behang

een prachtige

HEKSENBEZEMkado,
maar OP = OP

schildersbedrijf - verfhandel

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vorden, tel.: (0575) 55 15 67

SPECIALE
AANBIEDINGEN

ECHTE

Limburgse vlaaien
calorie-arm en goed voor 12 royale punten

DIT WEEKEND

Zwitserse Appel-
Bavaroise Vlaai

lekker fris en romig

voor maar f 17j5O

Müsli kruidkoek
Royaal gevuld met noten en rozijnen

NU f 4,5O

Roomboter Appelf lappen
DIT WEEKEND

4 betalen

Oud Hollandsche

Roomboter Krakelingen
f j>

Oy<

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

GEMEENTE
VORDEN
BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat met ingang van donderdag 23 januari 1997,
gedurende vier weken, voor een ieder op de gemeen-
tesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (koetshuis), ter inzage ligt het ontwerp-
bestemmingsplan "Buitengebied herziening pompsta-
tion (Wientjesvoortseweg)".

Dit plan maakt de ombouw en uitbreiding mogelijk van
het pompstation van de NV Waterleidingmaatschappij
Oostelijk Gelderland aan de Wientjesvoortseweg. De
aanpassingen zijn noodzakelijk om het pompstation
geschikt te maken voor de ontharding van drinkwater.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder zijn
zienswijze over het plan (schriftelijk) kenbaar maken
aan de gemeenteraad van Vorden, Postbus 9001, 7250
HA VORDEN.

Vorden, 22 januari 1997.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

Nu weer in de verwarmde marktkraam

2 bos bloemen 8,95
violen 5,00 / 2 Begonia's

vele kleuren 10,01

DE VALEWEIDE bloemen

Brochures

DRUKKERIJ
WEEVERS

HEBT U NOG
SPULLETJES OVER
VOOR DE VEILING?

Wij halen het graag
bij u op. Bel dan:

(0575) 55 1486
(0575) 55 19 61
(0575) 55 16 73
(0575) 55 30 81

1997:
Veiling 20 september
De Herberg Vorden

BOSMAN
^•G R O E N S P E C I A L I S T

is een hoveniersbedrijf dat in een groot gebied rondom
Hengelo (Gld.) aanleg en onderhoudswerken verricht.
Wij werken met een vast team van hoveniers die kwali-
teit en klantgerichtheid hoog in het vaandel hebben
staan.
Onze opdrachtgevers zijn: particulieren, bedrijven,
instellingen, woningbouwcorporaties, pensioenfond-
sen, project ontwikkelaars, recreatieterreinen, enz. enz.
Daarnaast hebben wij een kwekerij van ca. 3.5 ha, met
als hoofdteelt: Taxus baccata en Picea Omorica.

Wij zoeken een medewerker voor:
de kwekerij en voor het maaiwerk van het hoveniersbe-
drijf, dit alles in combinatie met een van onze huidige
medewerkers.

Van deze medewerker verwachten wij:
* Kennis van de Coniferenteelt of hiervoor opgeleid

willen worden,
* Zeer goede omgang met machines, kennis van

machine-onderhoud is meegenomen,
* Grote collegialiteit,
* Zelfstandig kunnen werken,
* Klantgerichte instelling,
* Rijbewijs, om te beginnen minimaal BE.

Wij bieden:
* Een vaste baan, na gebleken geschiktheid,
* Goede secundaire voorwaarden,
* Salaris volgens CAO Hoveniers en Groenvoorzie-

ners Vereniging.

Tot slot:
Voor deze baan is het niet noodzakelijk dat je gediplo-
meerd hovenier c.q. boomkweker bent, interesse en
doorzettingsvermogen is voor deze baan het belang-
rijkst.

Ben je geïnteresseerd in deze baan, bel dan voor een
afspraak of stuur een sollicitatiebrief naar

Bosman
enspecialist
/. G.J. Bosman

Kervelseweg 23
7255 BE Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 26 19

unsborch"

Faalangst? Spellingproblemen?
Concentratieproblemen? Gepest worden?

Geen zin in school? Moeite met huiswerk maken?

Leerlingbegeleidingspraktijk de "Dunsborch"
kan uw kind begeleiden.

Informatie: Mevr. B.S.E.M. Schoemaker-Hendriksen
tel. (0314) 623236

/r//

Wegens vakantie
is ons gehele bedrijf gesloten
van dinsdag 28 januari t/m
zaterdag 8 februari.

Bloembinderij Vorden

Zutphenseweg 64 7251 DL
Tel: 0575 - 55 15 08 / Fax: 0575 - 55 30 70

* Dinsdag 11 februari zijn wij weer present.

* 's Maandags zijn wij altijd de gehele dag gesloten.



CHAISE LONGUE
Comfortabele en sier l i jke relaxbank.
In vele stoffen leverbaar, inclusief kussens

PARADE BOUCLE
TAPIJT geel 400 br.
Per m. van 179,- nu

WOONKAMERTAPIJT;
BOUCLE 'Scorpio',
In zilverkleur. 400 breed.
Van 110,- nu voor

WOLTAPIJT
'Pablo' in div. kleuren, 400 br,
Van 299,- nu voor

KARPETTEN
170x230 cm .
Diverse dessins. Nu vanaf

98,
259,-
149,

BANKSTEL
2 + 2V2-zits. In diverse stoffen Nu voor

OVALE SALONTAFEL
Massief eiken. 135 x 85 cm Nu voor

SERVIESKAST
Geheel massief eiken, in div. kleuren
leverbaar. Afm. 97 x 190 cm Nu voor

ALLE TAPIJTEN WORDEN GRATIS GEMETEN EN GELEGD
(met uitzondering van trappen en couponnen!)

• Zutphenseweg 24 Tel. 0575 - 551514

HELMINK
meubelen

1395,-
ALL-SEASONS DEKBED
Katoenen t i j k niet polyester holve/elvulling
Henpersoons 140x200

Van 129,- nu voor
Tweepersoons 200x200

Van 195,-nu voor
Lits-jumeaux 240x200

van 235,-nu voor

SPREIEN
Diverse maten en kleuren

NU MET HOGE KORTINGEN!

LAMINAAT
Inclusief Icgkostcn. A
ondcrvlocr en plinten.
Per m2

r J.W. Hagemanstraat 3 TeT 0545 - 474190

l - 2 en 3-
deurs KASTEN

nu vanaf 100,-

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld, tel (0575) 46 14 84

U ZIT ER WARMPJES BIJ
maar ook veilig en koel met onze

ROLLUIKEN
in diverse kleuren, op maat

H G
Spoorstraal 28, 7261 AE Ruurt
Telefoon: (O573) 45 2O OO
Fax: (O573) 45 33 17 BOUWMATERIALEN BV

GEOPEND
Showroom: maandag t/m vrijdag van 09.00-12.30 uur en van 13.15-18.00 uur

vrijdagavond tot 21.00 uur, zaterdag van 09.00-13.00 uur
Expeditie: maandag t/m vrijdag van 07.30-12.15 uur en van 13.00-18.00 uur,

zaterdag van 09.00-13.00.uur

ACTIE
'ZUINIG
STOKEN'

Volg kritisch uw gasverbruik door
wekelijks de meterstand te noteren
en uw verbruik (hoe lager, hoe
beter) te vergelijken met uw streef-
verbruik. Hou 't bij op de GAMOG-
meterkaart.

Tabel voor de week van:
6 jan. t/m zondag 12 jan.

Bij een
jaar-
verbruik
van:

800 m3

1000 m3

1200 m3

1400 m3

1600 m3

1800 m3

2000 m3

2200 m3

2400 m3

2600 m3

2800 m3

3000 m3

3300 m3

3600 m3

3900 m3

4200 m3

4500 m3

5000 m3

5500 m3

6000 m3

hoort een
streefver-
bruik voor
de afgelo-
pen week
van:

44 m3

55 m3

66 m3

78 m3

89 m3

100 m3

111 m3

122 m3

133 m3

144 m3

155 m3

166 m3

183 m3

199 m3

216 m3

233 m3

249 m3

277 m3

305 m3

332 m3

maandag
1997.

en een
totaal
streefver-
bruik sinds
3-11-'96
van:

324 m
403 m
484 m
567 m
648 m
729 m
808 m
891 m
972 m

1054 m
1133 m
1215m
1337 m
1457 m
1579 m
1701 m
1821 m
2025 m
2228 m
2428 m

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

GAMOG
Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen met één
van onze kantoren:
DOETINCHEM : 0314 -32 65 51
WINTERSWIJK : 0543-512 212
ZEVENAAR : 0316 - 52 39 47
ZUTPHEN : 0575 - 54 24 24

Kerkstraat 3
Vorden RESTAURANT DE ROTONDE (0575)

551519

Mag ik u ons 39,50-menu voorstellen?
De een neemt een garnalencocktail, een wiener schnitzel en een dame blanche,

de ander een zalmschoteltj'e, een duitse biefstuk en een boerenjongenssorbet, de derde neemt
en waar gaat u voor kiezen voor 39,50?

U kunt kiezen uit 7 voorgerechten, 7 hoofd- en 6 nagerechten. En dan hebben we ook nog het
keuze-menu van 49,50: daarover volgende week meer.

ACHTER DE DIKKE BOOM VAN VORDEN EET U VAN GOED GEVULDE BORDEN

Laat uw

drukwerk

Wij bieden u een
complete collectie
kaarten van diverse

leveranciers o.a.

GEBOORTE

VERLOVING
HUWELIJK

Voor het
vervaardigen

van

PRIVÉ
DRUKWERK

kunnen wij u
uitstekend

adviseren voor een
eigentijds ontwerp

en letterkeuze

Voor uitgebreide
inlichtingen

staan wij voor u klaar

DRUKKERIJ
WEEVERS

Vorig jaar, evenals in '95, toen naar aanlei-
ding van ons 50-jarig jubileum, hebben we u
in de maanden januari, februari en maart de
aanbieding gedaan om -net als vroeger-
haantjes bij ons te komen eten voor het nos-
talgische pr ijsje van 15 gulden.
Dat was een groot succes. Daarom willen we
dit in de maanden januari, februari en maart
1997 herhalen.
Echt waar, een complete maaltijd met een
halve haan, gebakken aardappelen/franse fri-
tes, gemengde salade, compóte en appelmoes
voor slechts f . 15,-.
Deze aanbieding is niet bedoeld voor groe-
pen en u zult begrijpen dat reserveren is
gewenst.

Dorpsstraat 24 Vorden - Tel. 0575-551312.
Ruime eigen parkeergelegenheid pal voor de
deur.



V ER HE Y B R O N W AT E R V O O R Z I E N I N C

Complete drinkwaterinstallatie,
inclusief bron- met benodigde
filters voor zowel ijzer/mangaan/amonium

• Bronboringen tot 150 m
é Waterkwaliteitgarantie
• Ruim 15 jaar ervaring op gebied van watertechniek

TOLDUK (bij Doetinchem) Tel. (0575) 45 20 41 - Fax (0575) 45 20 51 Reparatie, onderhoud en
installaties

• Pompinstallaties
• Waterontharders
• Drukverhogingsinstallaties

Uw donkere eiken meubelen worden
blank eiken.

Veriris uw interieur en bel
TOTAALREINIGING

RESC
Ruurlo - Tel. (0573) 45 31 87

KARPETTEN

van 200,- tot 700,-
nu uitzoeken

100,-

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld, tel (0575) 46 14 84

Op zoek naar werk in de

INSTALLATIETECHNIEK

l Uitzendbureau

monteurs
calculators
werkvoorbereiders
projektleiders
aufoc ad-tekenaars
en ook administratief

Bel nu: 0543 - 521 770 en maak een afspraak

TE HUUR IN HENGELO GLD
Zelhemseweg 20, 22

2000 m2 pilaarloze produktiehal voorzien van

alle faciliteiten

- 350 m2 kantoorruimte
vanaf 1 mrt.: 1500 m2 produktiehal

Prijs overeen te komen met eigenaar

tel.nr.: 0575-461716

fax n r: 0575 - 464224

Diverse

KEUKEN-
STOELTJES

vanaf 25,-

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld, tel (0575) 46 14 84

LIJSTEN
Uw mooiste foto lijkt nu nog mooier,
uw borduurwerk wordt nu een echt kunstwerk,
uw diploma's krijgen nóg meer inhoud en
uw fraaie reproduktie siert de wand als nooit tevoren.

Een mooie lijst geeft een stukje waarde-
vermeerdering aan alles wat u op een mooi plekje
wilt ophangen.

De keuze is enorm; van klassiek tot modem, dun
of dik, groot of klein. Wij zorgen ervoor dat de lijst
exact op maat gemaakt wordt, eventueel voorzien
van ontspiegeld glas.

Kom gerust eens langs voor een goed advies.

iaHARMSEN
yAKSCH[LDERS

Hengelo Gld., Zelhemseweg 21
Tel. (0575) 46 40 00

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE

DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

pperij

ZATERDAG l FEBRUARI

JAN OTTINK BAND

AANVANG: 21.00 UUR
VOORVERKOOP:

„ DE TAPPERIJ "
RUURLO

I N L . EN RESERVERING 0573 461309

Uilenesterstraat 29, 7256 KC Keijenborg, tel. (0575) 46 13 45

Kullkleden
Tentenwerhuur
Afdekkleden
Marktkraamzellen
Parasols
Camplngartlkelen
Huiven voor
vracht- en aanhangwagens

Nieuw in ons programma:

een elektrisch oprolbaar
windbreekgordijn
deze zijn toepasbaar voor alle openingen

Bus bestellen?
Harren bellen!

MAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel.. (0575) 50 13 34

HEBT U NOG
SPULLETJES OVER
VOOR DE VEILING?

Wij halen het graag
bij u op. Bel dan:

(0575) 55 1486
(0575) 55 1961
(0575) 55 1673
(0575) 55 30 81

f997:
Veiling 20 september
De Herberg Vorden

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m vrijdag van 9.00-17.30 uur;
zaterdag van 9.00-14.00 uur.

TEGELHANDEL

mullcr-vofdcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. (0575) 55 32 78 (industrieterrein)

BURO'S

nu vanaf 50,-

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld, tel (0575) 46 14 84

Hotel Restaurant

'Meilink' vof
BORCULOSEWEG 4

7244 AS BARCHEM
TEL. (0573) 44 ™ <«

I'AX (0573) 44 14 16

Wij wensen u een voorspoedig, gezond en
gelukkig 1997 toe. Eenjaar waar wij hopen
u regelmatig te mogen ontvangen. Om een
start te maken hebben wij een "Meilink
actie- lijstje" gemaakt, waarin u datds kunt
vinden om eens gezellig uit eten te gaan, met
£n beiden of met familie en vrienden.

Zo. 26 jan. Familiebuflet Fl. 25,00

Vrij. 14 febr. Valenlijns-mcnu 4-gangen Fl. 32,50

Zo. 23 febr. Koud, warm en nagerechten-buffet Fl. 25,00

Za. 22 mrt. Tirolcr-avond incl. live-muziek,

konsumpties en buffet Fl. 55,00

Zo. 30 mrt. Paas buffet Fl. 29,50

Zo. 13 apr. Koud, warm en nagerechten buffel Fl. 25,00

Zo. 27 apr. Koud, warm en nagerechten buffet Fl. 25,00

Wo. 30 apr. Oranje-bal

Do. 8 mei Hemelvaart-buffet Fl. 29,50

Zo. 1 1 mei Moederdag -buffel Fl. 29,50

Zo. 18 mei Pinkster-buffet Fl. 29,50

Zo. 25 mei Koud, warm en nagerechlen-buffel Fl. 25,00

Zo. 1 5 juni Vaderdag-buffel Fl. 29,50

Za. 21 juni l,as Vegas avond

incl. koud en warm buffel Fl. 55,00

Zo. 29 juni Koud, warm en nagerechlen buffet Fl. 25,00

Vrij. 18 jul i Bingo mei koud en warm buffel,

incl. konsumplie Fl. 55,00

Zo. 27 jul i Koud, warm en nagerechlen buffet Fl. 25,00

Wo. 27 aug. Revue Barchems fecsl

Do. 28 aug. Revue Barchems feest

Vrij. 2!) aug. Revue Barchems feest

Za. 30 aug. BARCHKMS FKKST

met "KAI. IBKR" n. 7,50

Zo. 28 scpt. Koud, warm en nagerechlen buffet Fl. 25,00

Zo. 28 okt. Koud, warm en nagerechlen buffel Fl. 25,00

Zo. 23 nov. Koud, warm en nagerechlen buffel Fl. 25,00

Zo. 30 nov. KKRS TMAKKT

Do. 2,5 dec. Kerst buff . - i DANSANT Fl. 59,50

Vrij. 2(> dec. Kersl a la carlc

Wo. 31 dec. Oudejaar-vicring mei live mu/.ick

Voor de buffetten vragen wij u te reserveren,
vol is vol.
Catering-buffet op aanvraag.
Personeels- of familiefeesten kunnen wij ook
verzorgen.



SPORT-ffl
^NIEUWS

Voetbal
WVorden
Programma: Vorden Al - Zutphania Al;
Halle BI - Vorden BI; Harfsen BI -
Vorden B2; Vorden Cl - Markelo C2.
SVBV l - Vorden l; RKZVC 2 - Vorden 2;
Twente Goor 4 - Vorden 3; Vorden 4 -
SCS 3; Witkampers 6 - Vorden 5; Vorden
6 - Ratti 3.

SV Ratti
Programma: Ratti Al - Ruurlo Al;
RKZVC BI - Ratti BI; Ratti Cl - Erica '76
C2; Ratti 5 - Gazelle Nieuwland 2.
Ratti l - Steenderen 1; Ratti 2 - Socii 5;
Vorden 6 - Ratti 3; Ratti l (dames) -
WWNA/Hoza 1.

Volleybal
Animo - Dash-Sorbo
De dames van Dash-Sorbo moesten za-
terdag 18 januari tegen Animo uit
Sneek spelen. Dash-Sorbo heeft met 3-2
van Animo gewonnen.
De eerste set begonnen de Dames van
Dash met een voorsprong maar door
fouten van de kant van Dash verloren
ze die set met 15-7.
De tweede set begonnen de dames van
Dash-Sorbo met een voorsprong van 6-
0. Animo kwam goed terug. Door beter
spel aan de kant van Dash hebben ze
die set gewonnen met 16-14. De derde
set leek veel op de eerste set en verlo-
ren die ook met 15-6.
De vierde set ging gelijk op. De dames
van Dash-Sorbo knokten voor elke bal
en wonnen die set met 15-11. De vijfde
set ging zeer gelijk op, dat kwam om-
dat de teams zeer aan elkaar gewaagd
waren. Dash won die vijfde en beslis-
sende set met 15-12. We hebben dus
niets voor niets die lange reis naar
Sneek gemaakt.
De dames hebben nu elf wedstrijden
gespeeld en 11 punten. Dat belooft nog
wat voor de rest van het seizoen.
Zaterdag 25 januari 1997 speelt Dash-
Sorbo thuis tegen Volco 2 uit Ommen.

Uitslagen: Dash 2 - Keizersprong 3 re
creanten heren 0-3; Dash l - WSV 3 re-
creanten dames 12; Devolco 8 - Dash 3
heren 2-1; Vios l - Dash 2 dames 0-3.
Dash 3 - Devolco 3 dames 3-0; Dash 5 -
sv Voorwaarts dames 2-1; Dash 6 - WSV
4 dames 2-1; Dash 7 - sv Voorwaarts da-
mes 3-0; Dash l - Heeten l meisjes B 2-
1; Dash 2 - SVS meisjes B 3-0; Dash l - sv
Wilp meisjes C 3-0.
Programma: sv Terwolde 6 - Dash 6 da-
mes; Keizersprong l - Dash 2 heren;
Dash l - Wik 2 recreanten dames; DVO
l - Dash 3 dames; Devolco 3 - Dash l he-
ren; se. Gorssel 2 - Dash 3 heren; ABS 2
- Dash 5 dames; ABS 5 - Dash 7 dames;
SVS l - Dash 2 meisjes B; DVO l - Dash
l meisjes B; WSV 3 - Dash l meisjes C;
Widaco l - sv Voorwaarts jongens;
Dash 2 - Devolco 4 dames; Dash 4 -
Boemerang 3 dames; Dash-Sorbo - D. de
Lange/Volco 2 dames; Epse l - Dash 2 re-
creanten heren

Volleybal

Socii
Uitslagen
Heren: Gorssel - Socii 3-0; Dames: Wik 3
- Socii 3-0.
Recreanten Dames II Wik - Socii II 3-0.

T o u w t r e k k e n
Op 15 februari a.s. houdt touwtrekver-
eniging Vorden het tweede open kam-
pioenschap touwtrekken in Sporthal 't
Jebbink te Vorden.
Het kampioenschap kent twee catego-
riën: teams van leerlingen aan de ba-
sisscholen in Vorden en omgeving en
'senioren'teams van bedrijven, straten,
verenigingen etc.
Voor beide categoriën geldt dat de
teams bestaan uit 6 personen, een
coach en een wisselspeler.
Er wordt getrokken op sportschoenen
(geen zwarte zolen), de rest van de kle-
ding is vrij in te vullen.
Teams kunnen zich tot 11 februari op-
geven bij de secretaris van TTV Vorden,
GJ. Vliem tel. 0314-624436 of bij de
voorzitter, G. Barink, tel. 0573-254864.
De deelname aan deze kampioen-
schappen is geheel kosteloos.

Bridge
BZR Vorden
Uitslagen van woensdag 15 januari
1997: Groep A: 1. v. Gastel/v. Uffelen
64.1%; 2. mv/hr Polstra 58.3%; 3.
Smit/d^Elzen 55.2%.
GroepWl. Bouman/Snel 58.8%; 2.
Jaburg/Knoppers 57.3%; 3. Brinkman /
Visser 53.1%.
Uitslag maandagavond 16.12.96: 1. van
Burk / Hendriks 66.3%; 2. Ep Meijers
57.3%; JK*ergman / Vreeman 59.0%

PKV
Op onderstaande tentoonstellingen
werden ook dieren ingezonden door le-
den van onze vereniging.
Oneto Enschede: Grote hoenders:
Wyandotte H. Berenpas 2xZG 3xG. Iden
J. Rouwenhorst IxF 3xZG. Dwerg-
hoenders: Wyandotte T. Zevenhoeken
IxZG IxG.New Hampshire M. Jansen
IxZG IxG. Konijnen: Angora Comb., 't
Wolletje 4xZG 2x G. Hollander T.H.
Janssen 3xF 2xZG.
Klein Zilver J. J.Jansen 2xZG IxG.
Pels en Pluim Laren (G) Grote hoenders
Wyandotte J. Rouwenhorst IxU 3xF 2x
ZG. Dwerghoenders Wyandotte * T.
Zevenhoeken 2xZG 2xx G. iden E.
Besselink IxZG IxG. Idem met Brahma
IxZF 4xG. Watervogels: Joh. Rouwen-
horst 3xF 3xZG. Iden Jan Rouwenhorst
IxF 2xZG.
Konijnen: Hollander T. Zevenhoeken
2xZG IxG. Iden met Rus 3 xZG.
Noordshow Zuidlaren: Grote hoenders:
Appenzelelr spitskuif H. van Olst IxG.
Sierduiven: Fabio van Olst IxZG 3xG.
Konijnen: Nieuwzeelander rood H.

Gosselink 2xZG 2xG. Idem G. Lenselink
3xG. Hollander T.H. Janssen 3xF 2xZG
Idem T. Zevenhoeken 2xSG. Idem met
Rus IxZG IxG.
Diepenhcim: Grote hoenders Twents
hoen H.J. Rietman IxZG IxG.
Dwerghoenders: Fries hoen. AJ.
Dijkstra 3xG. Wyandotte T.
Zevenhoeken IxZG 2xG. Konijnen: VI-
reus H.J. Rietman IxZG IxG.
Idem Comb. Dijkstra IxF 2xZG IxG.
Franse hangoor J. Dekkers 2xZG IxG.
Nieuw' zeelander wit, H.J. Rietman
IxZG IxG. Idem H. Verstege 4xZG 3xG.
Rode Nieuwzeelander J. Bakering IxF
3xZG 4xG Idem H. Gosselink IxF 3xG.
Klein zilver H.J. Rietman IxF IxZG l x
G. Nederlandse hangoordwerg DJ.
Grobben IxZG IxG. Pool roodoog: J.
Bierhof 2x ZG 2xG. Idem H.J. Rietman
IxG.

Nog een uitslag van onze eigen club-
show. Door een misverstand is de hoof-
dereprijs konijnen niet vermeld. Deze
prijs werd gewonnen met een Rus van
Scholengemeenschap 't Beeckland.

Langlaufen
De afgelopen week hebben Eefje Pater
en Femke en Tommie Becker deelgeno-
men aan een aantal langlaufwedstrijd-
ne in Ramsau.
Deze wedstrijden maakten deel uit van
het NK, waarbij ook biathlon en
schansspringen op het programma
stond.

Eefje Pater wa^pet meest succesvol
met 3 gouden medailles. In het totaal-
klassement bij de pupillen (jongens en
meisjes) eindigde zij op een zeer ver-
dienstelijke tweede plaats Femke
Becker behaald^| zilveren en 2 bron-
zen medailles^^mimie Becker, die
voor de Ie maal deelnam bij de junio-
ren C, wist dit keer net geen podium-
plaats te behalen.
Na afloop van hun laatste wedstrijd op
donderdag jl. reisde het 3-tal af naar
Bolzano (Italië) voor een internationale
Iqanglaufwedstrijd voor kinderen uit
een groot aantal Europese landen.
De resultaten hiervan zijn nog niet be-
kend.

Behalve deze jeugdleden van RLVY na-
men ook andere leden van de
Verenging deel aan l of meer wedstrij-
den.
Zo v
erschenen Geert-Jan en Albertine van
Zeeburg, Wilma Boersma (Zutphen),
Siep Zandberg (Warnsveld), Els Warlam
en Martien Pater zaterdag aan de start
bij de afsluitende halve marathon,
waarbij een klim van ruim 200 m. op
het programma stond

Allen slaagden er in om binnen een re-
delijke tijd de finish te halen.
Martien Pater was de snelste van de
groep met een tijd van l uur en 29 mi-
nuten.

Gratis Fitkorn proeven
bij Super Wilbert
en Yvonne Grotenhuys
Super Wilbert en Yvonne Grotenhuys
verkoopt sinds afgelopen maandag
Fitkorn. Dit nieuwe brood is lekker pit-
tig van smaak en gebakken uit gezon-
de en lekkere ingrediënten zoals gra-
nen, soja zonnebloempitten en lijn-
zaad. Fitkorn bevat daardoor nog meer
voedingsvezels en mineralen dan vol-
korenbrood.
Sinds mensenheugenis is brood van
grote betekenis. Samen met groente,
fruit, melk, vis en kaas hoort brood in

het rijtje van voedingsmiddelen thuis
die de basis vormen voor een gezond
eetpatroon. Brood zorgt voor de nodige
bouwstoffen, energie en heeft een be-
langrijke aandeel in de levering van
een aantal B-vitamines. Deze vitamines
zijn met name belangrijk voor een goe-
de darmfuncties.
In vergelijking met volkorenbrood be-
vat Fitkorn evenveel ijzer en fosfor, vijf
maal zoveel calcium en zestig procent
minder magnesium. Fitkorn heeft een
lekkere volle en pittige smaak maar be-
vat veertig procent minder natrium
dan volkorenbrood. De mineralen in
Fitkorn zijn stuk voor stuk belangrijk
voor ons lichaam. Ijzer is noodzakelijk
voor het transport van zuurstof. Vezels

daarentegen zijn belangrijk voor de
stofwisseling en calcium is onmisbaar
voor de opbouw en het behoud van
sterke botten en tanden. Magnesium
zorgt voor de overdracht van zenuw-
prikkels en heeft een ontspannende
werking op de spieren.
Wie Fitkorn eet, proeft de vitaliteit van
lekker fit meergranenbrood. Proef gra-
tis vanaf maandag 20 januari bij Super
Wilbert en Yvonne Grotenhuys. Zie ook
advertentie.

zaal van 't Pantoffelje was goed bezet
en de voorzitter kon weer een aantal
nieuwe leden verwelkomen. De heer H.
Rossel, lid van het bestuur, hield daar-
na een boeiende lezing over Afrika. De
heer Rossel werkte ruim twintig jaar in
dit werelddeel. Hij wist aan de hand
van dia's de aanwezigen dan ook een
duidelijk beeld van het leven op het
Afrikaanse platteland te geven. De vol-
gende avond is op 10 februari met een
dialezing over Staphorst.

PCOB
De PCOB in Vorden hield op 9 januari
haar nieuwjaarsvisite in 't Wapen van
't Melder. Het was een gezellige mid-
dag die werd besloten met een stam-
pottenmaaltijd. Verder was er op 16 ja-
nuari een ledenbijeenkomst. Pastoraal
medewerkster Mevrouw Doodewaard
sprak over het onderwerp "Rondom de
dood". De volgende bijeenkomst is op
donderdag 20 februari in De Wehme.
Dokter Dagevos zal dan komen praten
over het onderwerp "Gezond ouder
worden".

HVGDorp

Oud Vorden
De oudheidkundige vereniging Oud
Vorden hield op donderdag 9 januari
haar jaarlijkse "niejaorsreceptie". De

Op woensdag 15 januari kwamen de le-
den van HVG Dorp Vorden voor het
eerst dit jaar in vergadering bijeen in
"de Voorde". Op deze vergadering wer-
den een groot aantal huishoudelijke
zaken afgehandeld. Ook nu weer werd
het jaarverslag gepresenteerd door het
bekende duo Thomasvaer en Pieters-
nel. De kaspositie van de vereniging
ziet er goed uit zodat de contributie op
hetzelfde peil kan blijven. Bij de be-
stuursverkiezing werd mevrouw Kroes
gekozen als opvolgster van mevrouw
Wahl die aftredend en niet herkiesbaar
was.
Aan het eind van de avond werd de vi-
deofilm vertoond van het 50-jarig jubi-
leum van de vereniging in maart 1996.
Met het zingen van het HVG-lied werd
deze gezellige avond afgesloten.

Üonsclub zamelt geld
in voor restauratie
molenrad van Hackfort
De Lionsclub Zutphen gaat geld inza-
melen voor de restauratie van het mo-
lenrad van de watermolen in Hackfort.
Het is de bedoeling dat dit rad weer op-
nieuw in bedrijf wordt genomen. Dit
wordt mogelijk gemaakt door de her-
bouw van de vroegere stuw en de ver-
groting van de afvoer van de Baakse en
Vordense Beek.
Aan dit project werken in totaal vier
organisaties. Naast de Lionsclub
Zutphen zetten ook de Vereniging
Natuurmonumenten, het waterschap
Rijn en IJssel en de Stichting Vrienden
van de Gelderse Molen zich in voor het
in ere herstellen van het molenrad. De
geldinzamelingsactie start op woens-
dagavond 29 januari met een lezingen-
avond in de Van Westerholtzaal van
kasteel Hackfort.
Voor de pauze zal hydroloog dr. G.B.
Engelen een voordracht houden over
de waterhuishouding op en rond
Hackfort. Aan bod komen onderwer-
pen als de de waterhuishouding van
het gebied sinds de voorlaatste ijstijd,
de ingrepen in het afwatersysteem van
de Baakse en Vordense Beek en de ver-
drogingsbestrijding door het water-
schap Rijn en IJssel. Na de pauze zal
ing. W.H.J. Cambier van Nooten een
geïllustreerde voordracht houden over
watermolens. Cambier van Nooten is
voorzittter van de Stichting Vrienden
van de Gelderse Molen. Naast algeme-
ne informatie over de ligging en bouw
van watermolens zal hij vertellen over
de watermolens in Gelderland. Het
mag duidelijk zijn hij daarbij ook uit-
gebreid ingaat op de watermolen van
Hackfort.
Naast de lezingen op woensdag 29 ja-
nuari staan er voor dit voorjaar nog di-
verse andere acties gepland waarvan
de opbrengst eveneens gaat naar de
restauratie van het waterrad.



Clubhuis "De Graafschaprijders" wordt verfraaid
Met name de indirecte werkzaam-
heden zullen bij de Vordense auto-
en motorclub "De Graafschap-
rijders" het komende jaar de aan-
dacht krijgen. "We moeten uitzien
naar een nieuwe loods voor de op-
slag van alle materialen. Het club-
huis zal worden verfraaid, terwijl de
afdeling enduro van de vereniging
gaat werken aan de beide jurywa-
gens, terwijl het circuit "Delden"
nog verder verbeterd zal worden",
aldus sekretaris Wouter Memelink.

VAMC "De Graafschaprijders" heeft het
afgelopen jaar goed "geboerd". In to-
taal vielen vijf nationale titels in
Vordense handen. Cees Langeveld,
Alphons Hoevers, Marco Elting en
Patrick Isfordink mochten zich endu-
rokampioen van Nederland noemen in
respectievelijk de klassen nationalen

en senioren 350 CC 4 takt, 125 CC seni-
oren en boven 175 CC junioren. Na in
1995 net naast de titel gegrepen te heb-
ben was er in 1996 wel de hoogste eer
voor het clubteam bij de enduro's.
Onder leiding van Gerrit Arfinan werd
het team met de rijders Stephan
Braakhekke, Alfons Hoevers, Peter
Lenselink en Frank Lach Nederlands
kampioen.

In zijn jaaroverzicht memoreerde
Wouter Memelink ook minder positie
ve dingen. "Zo werden wij geconfron-
teerd met de nota "Recreatie in natuur-
en stiltegebieden", waardoor ons mo-
gelijkheden voor het houden van
orientatieritten en motortochten werd
onthouden. Binnen tien dagen waren
er 430 reakties binnen die aan het col-
lege werden overhandigd. De politiek
luisterde gelukkig goed naar onze be-

zwaren. De enigste concessie die we
moesten doen is het in acht hpuden
van een stilteperiode van 15 april tot 15
mei. We kunnen dus blijven doen waar
we voor staan en dat is het organiseren
van auto- en motorsportevenementen
voor onze leden en overige belangstel-
lenden. Dat dit mede bijdraagt aan de
bekendheid van Vorden is voor "overig-
recreatief Nederland mooi meegeno-
men maar geen reden om onze sport
domweg te verbieden", aldus Meme-
link.

VAMC "De Graafschaprijders" krijgt
steeds de medewerking van de plaatse-
lijk overheden en politie, hetgeen in de
praktijk betekende dat de club voor al
haar evenementen steeds de benodigde
vergunningen heeft verkregen. Met be-
trekking tot het gebruik van het mili-
tair oefenterrein kan hieraan Defensie

en de Gemeente Lochem worden toege-
voegd. De toerafdeling van de "Graa-
fschaprijders" blijft qua ledental met
84 leden gelijk aan 1995.

De gemiddelde deelname aan de orien-
teringsritten bedroeg 29 equipes, een
lichte daling ten opzichte van het jaar
daarvoor. Het aantal cross-endurole
den gaf een daling te zien van 83 naar
66. De club beschikt thans over en
nieuw eigengemaakt starthek. Het uit-
stekend functionerende starthek
draagt nu mede aan de bekendheid
van de VAMC en zorgt tevens voor een
positieve bijdrage aan de crosskas, wat
weer gebruikt kan worden voor inves-
teringen in het crosscircuit. Het totaal
aantal leden van "De Graafschap-
rijders" bedraagt 344 waarmee de club
de grootste sportvereniging van
Vorden is.

Nieuwjaarsreceptie brandweer Vorden:

Van Zanten niet gerust op
snelle komst van kazerne
De brandweer hield afgelopen za-
terdag haar nieuwjaarsreceptie in
't Pantoffeltje. Tijdens zijn nieuw-
jaarstoespraak blikte commandant
P. van Zanten terug op het afgelo-
pen jaar en keek hij vooruit naar
1997. Daarbij stond hij even stil bij
de nieuw te bouwen brandweerka-
zerne. Deze komt te staan op de
hoek van de Strodijk en De
Rondweg. "Ik hoop dat de kazerne
er op korte termijn zal zijn, maar
dat zei ik vorig jaar ook al tijdens
de nieuwjaarsreceptie. Dus hele-
maal gerust ben ik er niet op", al-
dus brandweercommandant Van
Zanten.

De heer Van Zanten was zaterdagavond
bijzonder goed te spreken over het op-
treden van de Vrijwillige Brandweer in
het afgelopen jaar. Als voorbeeld
noemde hij de brand op 2 januari aan
de Zutphenseweg. "Het was akelig
koud tijdens die brand. De omstandig-
heden waren bar en boos, maar de in-
zet verliep uitstekend", zei Van Zanten.
Burgemeester E.J.C. Kamerling sloot
zich daar graag bij a4ben citeerde uit
een brief die afkomstig was van de be-
woners van het pand aan de
Zutphenseweg. In deze brief bedank-
ten de bewoners de brandweer voor
hun snelle en uitstekatóe optreden.

De brandweer moest in 1996 maar
liefst 52 keer uitrukken. "1995 was al
een recordjaar met uitrukken, maar
1996 heeft dat aantal nog weer over-
troffen. Verder is de brand aan de
Hackforterweg in Wichmond het ver-
melden waard. Dat was ook de laatste
brand die door Henk Leeflang werd ge-
leid als bevelvoerder. Hij en Alfred
Schepers hebben in 1996 de brandweer
verlaten. Het vertrek van Henk is een
groot verlies voor ons brandweerkorps.
Zijn capaciteiten als brandweerman
zijn onomstreden en ook als mens had
hij een erg positieve invloed", aldus
commandant Van Zanten. Het vertrek
van Alfred Schepers en Henk Leeflang
wordt gecompenseerd met de komst
van twee nieuwe krachten. Het gaat
hier om Marcel Boekholt en W^ert de
Leeuw die als aspirant brand^rcht in
dienst zijn gekomen. Verder deelde
Van Zanten mee dat er het afgelopen
jaar twaalf diploma's en certificaten
zijn behaald. Daarnaast werden er per
l januari zeven brandweerli^^n be-
vorderd tot hoofdbrandwacht^Op dit

Protest tegen gevaarlijke oversteekplaats

Onbekenden hebben in de nacht van dinsdag 14 op woensdag 15 januari een waarschuwingsbord aan de Ruurloseweg geplaatst. Ze protes-
teren hiermee tegen de in hun ogen gevaarlijke oversteekplaats voor fietsers op deze weg. Fietsers die uit de richting Kranenburg komen moe-
ten op het ogenblik ter hoogte van de afslag met de Enkweg de Ruurloseweg oversteken om het dorp te bereiken. Het opschrift van het bord
luidt "fietsers ga terug en volg pijlen. Oversteken is levensgevaarlijk". De pijlen die zijn uitgezet voeren de fietsers via de Schuttestraat en
kasteel Vorden naar het centrum van Vorden. Een medewerker van de provincie laat weten dat de Ruurloseweg tussen 17 maart en 28 april
onder handen wordt genomen. In die periode zal ook een oversteekplaats worden aangelegd. Deze komt net iets voor de afslag met de
Groeneweg te liggen. Het bord "50 kilometer per uur" zal dan ook enkele tientallen meters naar voren worden geplaatst richting
Kranenburg.

moment zijn in totaal twaalf brand-
weermannen op cursus.

Tot slot benadrukte Van Zanten de goe-
de samenwerking met omliggende
korpsen. Zo werd er vorige week een
oefening gehouden in samenwerking
met de brandweer uit Steenderen.
Deze oefening had plaats in en rond-
om de voormalige Willibrordusschool
in Vierakker.

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

Lezers schrijven...
Buiten verantwoording van de redactie

Het wandkleed heeft aan de verwach-
ting voldaan. Iederéén die daar belang-
stelling voor had heeft kunnen zien
dat het niet vuil of versleten was zoals
beweerd werd. Het is beslist niet leuk
zo te moeten reageren, maar de enige
manier om te bewijzen dat het wand-
kleed nog waardevol is en geen plaats
op zolder verdient.
Het wandkleed is tijdelijk opgeborgen.
Namens de dames een woord van dank
aan de directrice en medewerksters
van de Openbare Bibliotheek voor de
medewerking en gastvrije ontvangst
die geboden is. Datzelfde geldt voor de
familie Luichies van het Hoge 46 waar
het wandkleed op de bovenverdieping
uitgelegd kon worden. Voor verwar-
ming werd gezorgd en ook hier werden
de dames gastvrij ontvangen. Vijf och-
tenden zijn ze op de knieën bezig ge-
weest om het wandkleed van nieuwe
voering te voorzien.
Het was namelijk niet zo dat de voe-
ring versleten was maar het was met
één of ander voorwerp stuk getrokken
en de stof die voor versteviging aanwe-
zig had moeten zijn was verdwenen.
Ook de ijzeren stangen moesten weer
op hun plaats, dat was een heel klus en
ze zijn nog niet goed op hun plaats dus
nog niet klaar. Nog één week liggen de
handtekeningenlijsten op de Biblio-
theek. Alvast hartelijk dank. Ook de
mondelinge reacties waren heel posi-
tief: "Hoe heeft dit kunnen gebeuren"
en "Waarom dit allemaal?"
Evenals achttien jaar geleden sta ik
ook nu achter deze dames en al diege-
ne die het een warm hart toedragen.
We hopen op een goede oplossing.

R. Pelgrum-Rietman
Geurkenweg 2
Vorden



Massale opkomst agrarisch seminar Rabobank
Afgelopen donderdag hield de
Rabobank in sporthal "de Lank-
horst" te Wichmond een agrarisch
seminar met als onderwerp "Toe-
komstperspectief voor de landbouw
in de Graafschap".

Zo'n 350 belangstellenden waren naar
de sporthal gekomen, waar de heer Th.
Meijer, CDA Tweede Kamerlid en de
heer J. Vinkenvleugel, hoofd kredietri-
sico's van Rabobank Nederland een in-
leiding hielden.
Na het openingswoord van de heer ing.
J. Krooi, algemeen directeur van de Ra-
bobank was het woord aan de heer
Meijer. Hij is sinds afgelopen oktober
lid van de Tweede Kamer, hiervoor
werkte hij geruime tijd voor het
Ministerie van VROM. In zijn betoog
over de toekomst van de landbouw
schonk hij veel aandacht aan verhou-
ding tussen Den Haag en de agrarische
sector. "Het is tijd om bruggen te slaan
tussen de overheid en de sector. U bent
er niet voor ons, maar wij zijn er voor
u. Het vertrouwen in Den Haag is mo-
menteel niet wat het moet zijn, dit is te
zien aan de huidige acties. Er moet
meer begrip voor elkaar worden opge-
bracht en de regelgeving moet eenvou-

diger. Op dit moment zijn er 17 ver-
schillende wetten waaraan een agra-
riër zich moet houden en deze worden
weer gecontroleerd door 7 verschillen-
de instanties. Zo kan een regelgeving
nooit zijn bedoeld. Het wordt tijd dat
dit eens onder de loep wordt genomen
en dat we dan komen tot één controle-
rende instantie.

De Landbouw in Nederland is uniek,
geen enkel ander land heeft zo'n inten-
sieve landbouw met zo'n hoge op-
brengst per hectare. "Wij produceren
goed en schoon", aldus Meijer. Vervol-
gens ging hij in op de gevolgen van het
E.G. beleid. Doordat "Brussel" alles te-
gen gegarandeerde prijzen opkocht
ontstond er overproductie. De invoe-
ring van quota heeft hieraan een halt
toegeroepen. De voorraad rundvlees in
de koelhuizen baarde hem zorgen. De
toekomst in dit (WCL)gebied biedt vol-
gens Meijer bedreigingen, maar ook
veel kansen nu de samenleving bereid
is een vergoeding te geven voor land-
schaps- en natuurbeheer.
Hierna was het woord aan de heer
Vinkenvleugel. Hij schetste als hoofd
Kredietrisico's van Rabobank Neder-
land een beeld van het financierings-

beleid van de bank. Ondernemerschap
is de belangrijkste factor, waarna ren-
tabiliteit en solvabiliteit volgen. Wan-
neer er een wederzijds vertrouwen is,
zal de Rabobank ook in slechtere tijden
achter de klant blijven staan. De heer
Vinkenvleugel voorziet een driedeling
in de landbouw. Een categorie welke te-
gen zeer lage kostprijs produceert, de
zgn. buikproducten. Als tweede de
kleinschalige productie, met een ver-
goeding voor landschapsbeheer en na-
tuuronderhoud met hier en daar ruim-
te voor recreatie en streek-eigen pro-
ducten. En dan natuurlijk de nevenbe-
drijven, waar naast het agrarische, nog
een ander beroep wordt uitgeoefend.
Een vierde categorie zou hieraan nog
kunnen worden toegevoegd: de wij-
kers. Verder gaf de heer Vinkenvleugel
een overzicht van de huidige bedrijfs-
omvang in de gemeenten Vorden, Hen-
gelo en Steenderen. Na de pauze werd
een forumdiscussie gehouden.

In zijn slotwoord sprak de heer Krooi
de wens uit, dat deze avond er voor een
ieder aan heeft bijgedragen een goed
beeld te krijgen van het eigen bedrijf,
hetgeen belangrijk is voor een goede
bedrijfsvoering, nu en in de toekomst.

Enk Hulzebosch met carnaval in Vorden:

Carnavalsvereniging houdt
zaterdag erwtensoepactie
Carnavalsvereniging De Deurdrea-
jers houdt op zaterdag 25 januari
haar jaarlijkse erwtensoepaktie. De
leden van de vereniging zullen op
deze dag in de gemeente Vorden
langs de deuren gaan om de erw-
tensoep aan de man de brengen. De
opbrengst van de actie komt ten
goede aan het seniorencarnaval dat
dit jaar plaats heeft op dinsdag 11
februari.

Zaterdag verschijnt ook het Leutboek
van de Deurdreajers. Hierin staat het
programma voor het komende carna-

val. Absolute publiekstrekker is het op-
treden van schaatser Erik Hulzebosch
op het Rosenmontagbal van maandag
10 februari in de grote zaal van de
Herberg. De populaire Erik Hulzebosch
brachtffclijk na de Elfstedentocht een
cd uit^He het vooral met de carnaval
goed zal doen. Eigenaresse Hannie
Hendriksen van de Herberg is er dan
ook bijzonder trots op dat ze de num-
mer twee van de Elfstedentocht heeft
wetenJÈk strikken om naar Vorden te
komen^Dat wordt lachen geblazen",
aldus Hannie Hendriksen.
Het carnaval in Vorden gaat van start

op vrijdag 7 februari, 's Morgens bren-
gen Prins Mare I, Jeugd prins Tij s en
Jeugdprinses Sanne een bezoek aan de
scholen "De Vordering", "De
Kraanvogel" en "De Garve". Daarna
gaat het gezelschap naar de jongste en
oudste inwoner van Vorden. Op zater-
dagmorgen 8 februari heeft de sleute-
loverdracht plaats op het gemeente-
huis. Burgemeester Kamerling zal tij-
dens deze bijeenkomst de sleutel van
de gemeente Vorden overdragen aan
Prins Mare I. Vervolgens gaat de carna-
valsoptocht van^tart. Deze wordt weer
mogelijk gemaVI door een financiële
bijdrage van de Nedac Sorbo Groep. Na
de optocht is er voor de jeugd een kin-
dermiddag in de grote zaal van De
Herberg. Naast een optreden van goo-
chelaar "Pedro^fcordt er een playback-
show gehoudenTcinderen kunnen zich
voor de playbackshow opgeven door
een inschrijfformulier op te halen bijHet carnaval in Vorden gaat van start een inschrijfformulier op te halen bij eens heel;

Zuinig met energie spaart milieu én geld
Per l ianuari 1997 is het aarderas on- bedriif. Ook erootffebruikers zoals de tisch verrekend. U hoeft daar niets iaar wat v<

speelgoedzaak Sueters of Videotheek
Castle.

Op zaterdagavond wordt het openings-
bal gehouden met medewerking van
de band " De Vijver". Tijdens de pauzes
wordt er discomuziek gedraaid uit de
jaren vijftig, zestig, zeventig en tach-
tig. Op zondagavond het is alom be-
kende café-carnaval met medewerking
van het "Hanska Duo". Op maandag-
ochtend moeten de feestvierders weer
vroeg uit de veren voor het pyama-ont-
bijt. 's Avonds is het Rosenmontagbal
met "Never Mind" en Erik Hulzebosch.
Op dinsdagmidag 11 februari is het de
beurt aan de senioren. Het carnaval
wordt op dinsdagavond afgeloten met
een slotbal. De muzikale omlijsting
van deze avond is wederom in handen
van het "Hanska Duo".

Poppenhof
in
Zutphen
Voor de tiende keer in evenveel jaar
wordt de Hanzehof in Zutphen weer
omgebouwd tot een Poppenhof. De
Buitensoos, een zijzaal en een foyer
staan vol met enkele honderden
poppen. Het is niet nodig om pop-
penmaker- of liefhebber te zijn om
van alle poppenweelde te kunnen
genieten.

Hoewel het zelfmaken van poppen zich
ontwikkeld heeft van een rage naar
een 'volwassen' hobby blijft het in be-
weging. Organisator Max Lukas
Wolters: "Enkele jaren geleden moest
ik bijvoorbeeld nog een stop invoeren
voor tricotstands, soms had ik wel zes
van dat soort stands op één beurs, dat
werd echt te gek want veel verschil zit
er onderling niet echt bij. Plotseling
viel het tricot weg en werd fimo heel
populair. Gelukkig is de Apeldoornse
Truus Tiemens wel doorgegaan met de-
ze textiel, het aardige is dat zij ook nog
eens heel goed".

Per l januari 1997 is het aardgas op-
nieuw duurder geworden. Dat komt
voor een deel doordat de energie-
prijzen de stijgende olieprijs op de
wereldmarkt volgen. Voor een an-
der deel is dit het gevolg van de
energieheffing, die de overheid van-
af l januari 1996 stapsgewijs in-
voert. Bij elke jaarlijkse verhoging
van de energieheffing wordt als
compensatie de inkomstenbelas-
ting verlaagd.

Het geld dat de energieheffing (ecotax)
oplevert, vloeit dus terug naar de bur-
gers. U betaalt meer voor gas en elek-
triciteit en minder aan loon- en in-
komstenbelasting. Wie zuinig om-
springt met energie profiteert van de-
ze maatregel. Dat is ook precies de be-
doeling: het belonen van energiezui-
nig gedrag. Want hoe minder energie
we gebruiken, hoe beter het is voor het
milieu.

Bij de Postbus 51 infolijn, de telefoni-
sche informatiedienst van de rijksover-
heid, zijn in de afgelopen tijd vragen
gesteld over de energieheffing. De
meest gestelde vragen over de energie-
heffing komen hieronder aan bod.

1. Waarom moeten huishoudens ener-
gieheffing betalen? De overheid kan
toch veel beter grote vervuilers zoals
de industrie aanpakken?

Niet alleen de huishoudens betalen de
energieheffing, maar ook de zakelijke
kleingebruikers; het midden- en klein-

bedrijf. Ook grootgebruikers zoals de
industrie betalen energieheffing, maar
niet over alle energie die ze gebruiken.
Met de grootgebruikers heeft de over-
heid namelijk aparte afspraken over
energiebesparing gemaakt. In het jaar
2000 moeten grootgebruikers gemid-
deld 20 procent zuiniger zijn dan in
1989.

2. Wat hebben energiebesparing en
het broeikaseffect met elkaar te ma-
ken?

Bij de verbranding van aardgas, olie en
kolen voor onze energievoorziening
ontstaat luchtverontreiniging. Een van
de gassen die wordt uitgestoten is CO2
(kooldioxide). CO2 is de grootste ver-
oorzaker van het broeikaseffect: het
stijgen van de gemiddelde tempera-
tuur op aarde, waardoor het klimaat
gaat veranderen. Dat heeft tot gevolg
dat het natuurlijk evenwicht uit ba-
lans raakt. De risico's daarvan zijn nau-
welijks te overzien, maar stuk voor
stuk te bedreigend om ze rustig op ons
af te laten komen.

Door zuiniger om te gaan met energie
komt minder CO2 vrij en wordt het
broeikaseffect getemperd. Door aan
energiebesparing te doen, dragen we
dus allemaal bij aan de oplossing van
het broeikasprobleem.

3. Wat moet ik doen om de belasting-
verlaging te krijgen?

De belastingverlaging wordt automa-

tisch verrekend. U hoeft daar niets
voor te doen. Om te beginnen is per l
januari 1996 de belastingvrije som (dat
deel van het inkomen waarover u geen
belasting betaalt) verhoofd met f 80.-.
De ouderenaftrek steeg met f 100,-.
Verder is het belastingtarief voor de
eerste schijf van de inkomenstenbelas-
ting iets verlaagd sinds de invoering
van de energieheffing. Per l januari
1997 is dit tarief opnieuw iets ver-
laagd, tegelijk met het stijgen van de
energieheffing. In totaal loopt de ver-
laging op tot 0,6 procent in 1998. Voor
de laagste inkomens wordt bovendien
de huursubsidie per l juli 1997 ver-
hoofd.

4. Ik heb een uitkering, krijg ik wel be-
lastingverlaging?

Ja. Het maakt niet uit of u een salaris
of een uitkering ontvangt, de regeling
voor de compensatie is hetzelfde.

5. Hoeveel energieheffing moet ik be-
talen?

Dat is afhankelijk van uw energiege-
bruik. U hoeft maar over een deel van
de gebruikte energie een heffing te be-
talen. Een hoeveelheid van 800 m3
aardgas en 800 kWh elektriciteit is on-
belast. U betaalt de heffing dus alleen
over dat deel dat u méér gebruikt.
Door de energieheffing is de prijs van
elektriciteit in 1996 in één keer met
ongeveer 15 procent gestegen ten op-
zichte van het jaar daarvoor. De prijs
van aardgas wordt tot en met 1998 elk

jaar wat verhoogd. In 1998 zal aardgas
tussen de 20 en 25 procent duurder
zijn dan in 1995.

Bij een gemiddeld energiegebruik hou-
den de belastingverlaging en de ener-
gieheffing elkaar min of meer in even-
wicht. Bij een lager energiegebruik kan
het belastingvoordeel zelfs groter zijn
dan de hogere energiekosten.

Energiebesparingstips
Hier volgen een aantal tips waar-
mee u eenvoudig energie kunt be-
sparen. U kunt er vandaag nog mee
beginnen:
* het licht uitdoen waar mogelijk;
* de wasmachine alleen vol laten

draaien;
* tv en geluidsapparatuur niet op

stand-by laten staan;
* korter douchen;
* 's zomers waakvlam van de ver-

warmingsketel uit;
* de verwarming een graadje later;
* 's avonds de gordijnen dicht;
* verwarming omlaag een half uur

voor het slapen gaan

De volgende tips vergen een kleine
investering die echter snel weer
wordt terugverdiend:
* spaarlampen;
* waterbesparende douchekop;
* isolatie van cv-leidingen;
* reflecterende folie achter de ra-

diatoren
* tochtstrips.



Biljartvereniging KOT uit Wichmond zet Harrie Mentink in het zonnetje:

Een bescheiden Nederlands Kampioen Driebanden
Biljartvereniging KOT uit Wich-
mond hield afgelopen zaterdag
haar nieuwjaarsreceptie in café D'n
Olde Kriet. Tijdens deze receptie
werd Harrie Mentink door de ver-
eniging in het zonnetje gezet van-
wege het behalen van het Neder-
lands Kampioenschap Driebanden
in de Tweede Klasse. Deze titel be-
haalde Harrie Mentink ruim een
maand geleden in Hengelo. Het
liefst had de 51-jarige eigenaar van
café D'n Olde Kriet geen receptie ge-
houden. Als die belangstelling
hoeft voor hem niet zo nodig. "De
vereniging heeft ook alles buiten
mij om geregeld. Ze weten wat dat
betreft precies hoe ik ben. Want als
het aan mij had gelegen dan was dit
absoluut niet gebeurd. Ik hoef niet
zonodig op de voorgrond te staan",
zegt Harrie Mentink.

Woensdagmiddag. Het is rustig in café
D'n Olde Kriet in Wichmond. Een man
en een vrouw zitten aan en tafeltje te
genieten van een kop koffie en een
biertje. "Hij is even boven", zegt de
vrouw. "Hij komt zo weer terug". Ze
heeft het over eigenaar Harrie Mentink
die ruim een maand geleden
Nederlands Kampioen Driebanden
werd in de Tweede Klasse. Na enkele
minuten komt Harrie Mentink het café
binnen gelopen. "Ah, daar was je al. Ga
maar vast aan die tafel zitten. Ik kom
zo bij je. Heb je zin in koffie?"
De man en vrouw staan op en rekenen
af'Alstublieft. En een prettige dag. Zo
kun je er tenminste weer lekker tegen-
aan", zegt Harrie Mentink tegen het
tweetal. Vervolgens wordt de casettere
corder aangezet voor een interview
met de Nederlands Kampioen Drie-
banden. Bij het maken van de afspraak
twijfelde Harrie Mentink aanvankelijk.
Hij vond een interview eigenlijk ner-
gens voor nodig. Na enig aandringen
zegde hij toch toe. "Waar die beschei-
denheid vandaan komt, weet ik eigen-
lijk niet. Ik denk dat ik die van huis uit
heb meegekregen", begint Harrie
Mentink zijn verhaal. "En zo heel veel
heeft het allemaal ook weer niet te be-
tekenen. Een Nederlands Kampioen-
schap, wat stelt dat nou voor".

De bescheidenheid siert de mens. Het
mag duidelijk zijn dat Harrie Mentink

geen sterallures heeft gekregen na het
behalen van het Nederlands Kampioen-
schap. "De manier waarop ik kam-
pioen werd, ging eigenlijk vrij gemak-
kelijk", vertelt hij "Nee, ik heb hele-
maal niet zo goed gespeeld. Integen-
deel. Maar ik denk ook dat de anderen
niet speelden zoals ze dat wilden,
ledereeji was ongelooflijk zenuwach-
tig. Bij mij viel dat gelukkig nog wel
mee. Dat is misschien ook wel de reden
geweest waarom ik uiteindelijk Neder-
lands Kampioen werd. Je moet jezelf
tijdens het driebanden namelijk onge-
looflijk goed in de hand hebben. Je
moet precies weten wat je doet. En ik
denk dat ik die dag gewoon de rustig-
ste van de groep was. Er was één jon-
gen bij - De Bruin heette hij - en die was
misschien nog wel veel beter. Maar die
jongen had zichzelf niet in de hand.
Waarschijnlijk kwam dat door zijn
leeftijd. Hij was de jongste die erbij
was. Maar ik denk wel dat we in de toe-
komst nog veel van hem gaan horen.
Het was jammer voor hem dat hij geen
kampioen werd. Ik had hem dat best
gegund, want die jongen had klasse."
Dit wil niet zeggen dat Harrie Mentink
begin december niet heeft genoten van
het behalen van kampioenschap. "Het
was hartstikke gezellig in Hengelo. Er
waren ongelooflijk veel bekenden. Van
de ene kant leidt dat natuurlijk wel af
maar van de andere kant leefden ze al-
lemaal wel heel erg mee. En dat was
prachtig. En na afloop was het natuur-
lijk één groot feest d^tot in de kleine
uurtjes is doorgegad^f blikt hij terug.
Het mag duidelijk zijn dat biljartver-
eniging KOT een echte gezelligheids-
club is. "Dat klopt", zegt Mentink.
"Gezelligheid staat bij ons voorop. Het
allerbelangrijkste is^B je er plezier in
hebt. Ook iemand ^re helemaal niet
kan biljarten, is bij ons van harte wel-
kom. Als hij maar een keu kan vast-
houden. Dat biljarten dat leer je wel
een keer. En als je het niet leert, dan
maakt dat ook niets uit. Als je er maar
plezier in hebt", lacht Harrie Mentink.
Het biljarten zal Mentink nooit verve
len. "Het is natuurlijk ook een hele
leuk sport. Niet alleen om zelf te doen,
maar ook om naar te kijken. Je moet
die reacties eens zien als de mensen
hier aan het biljarten zijn. Dat is zo
prachtig. Je ziet dan hoe makkelijk dat
ze geïrriteerd zijn als een makkelijke

bal mis gaat en hoe ze uit^fcm dak
gaan als ze een hele moeilijl^Bal ma-
ken. Dat is prachtig".
Biljartvereniging KOT uit Wichmond
heeft op dit moment ruim 40 leden.
"Ik heb het geluk dat we een vereni-
ging hebben met allemaal mensen die
elkaar goed verstaan", zegt Harrie
Mentink. "Als wij hier bijvoorbeeld
wedstrijden hebben en het is mijn
beurt, dan valt net zo makkelijk even
iemand van de vereniging voor mij
achter de bar in. Het gaat er allemaal
heel gemoedelijk aan toe. En het aan-
tal leden neemt nog steeds toe, on-
danks het feit dat we in een heel klein

dorpje zitten. Dat zegt wel iets over de
vereniging. Van de andere kant is het
ook heel erg belangrijk dat een kaste
lijn van biljarten houdt. Daar staat of
valt het hele biljarten mee. Kijk maar
om je heen. Als een kastelijn niet van
biljarten houdt, dan stelt de bilartver-
eniging daar ook niets voor. Die be
trokkenheid die moet er zijn. Zoiets
kun je altijd goed zien aan het biljart
zelf. Als er stof op een biljart ligt, dan
weetje meteen dat het geen biljartcafé
is. Daarom ga ik hier ook elke dag met
de stofzuiger over het biljart heen,
want die tafel moet er gewoon goed uit
zien".

Groningse ouwewijvenkoek bij Van Asselt
Van maandag 20 januari tot en met
zaterdag l februari introduceren de
Nederlandse Echte Bakkers een
'echte' streekspecialiteit uit Gronin-
gen: de Groningse Ouwewijven-
koek. Bereid volgens originele re-
ceptuur laat Echte Bakker Van
Asselt weer een sterk staaltje van
zijn vakmanschap zien. En dat is
nog maar het begin. ledere maand
zal twee weken lang een andere pro-
vincie-specialiteit in het voetlicht
staan.

Groningen is de provincie van de koek.
In de steden en op het platteland wordt
een assortiment koek gebakken dat
een grote reputatie kent en zeker over
de provinciegrenzen zeer in trek is.
Naast de bekende Ouwewijvenkoek
heeft men meerdere varianten zoals de
streep- of kantkoek, kruidkoek met ro-
zijnen, sukadenkoek, gemberkoek of
de Groningse Koek. De koekvensters
trof men vroeger bij de ingang van een
kerk aan en op jaarmarkten en kermis-
sen ontbraken zij nooit.

Volgens origineel Gronings recept bak-
ken de Echte Bakkers van Nederland de
komende weken de Ouwewijvenkoek.
Honing, koekkruiden, oude koek, an-
ijszaad en roggebloem vormen de in-
grediënten voor deze specialiteit. Er
komt heel wat kijken bij het originele
koekbakken. Allereerst weekt men de
oude koek in water. Hier wordt honing
aan toegevoegd en snel aan de kook ge
bracht. Bij de gezeefde roggebloem
wordt deze massa toegevoegd en goed
gemengd. Vervolgens wordt het basis-
deeg uitgelegd op een bakplaat dat zo
snel melijk m t afkoelen. Na het afkoe
len gaat het deeg weer in de deegma-
chine en wordt tot een glad deeg ge
draaid. Dan gaat het tweede deel ho-
ning erbij samen rnet de koekkruiden,
anijs en bakpoeder. Het deeg wordt
weer op een plaat gelegd en gladge
streken. Na het bakken moet de koek
minimaal één dag op de plaat afkoe
len. Daarna worden de zijkanten eraf
gesneden en worden de koeken op
maat gemaakt. De bovenzijde wordt af-

gestoven met roggebloem en met een
houten latje zet men het karakteristie
ke ruitpatroon erop.

De Echte bakker heeft zich laten ver-
tellen dat de Ouwewijvenkoek haar
naam heeft ontleend aan het oogsten
in vroegere tijden. Bij het oogsten werd
de laatste schoof met speciale zorg ge
bonden en uitgedost als "olde wief' in
het dorp rondgedragen.

Gratis b(r)oodschappentas
Onder het motto 'Waar spaar je voor
een gratis b(r)oodschappentas?" star-
ten de Echte Bakkers een landelijke
spaaractie. De klant laat bij de dage
lijkse brood- en banketaankopen een
spaarkaart afstempelen. Bij een volle
kaart ontvangt men een stevige
b(r)oodschappentas zonder bijbetaling.
Deze spaaractie eindigt op 8 maart
1997.

Tijdens de spaaractie ontvangt iedere
klant die een Echte Bakkerswinkel be
zoekt een spaarkaart. Voor elke beste

ding van f2,50 ontvangt men één stem-
pel. Een volle spaarkaart met 20 stem-
pels is bij inlevering goed voor de han-
dige, royale, b(r)oodschappentas. Die
heeft men dus zo bij elkaar gespaard.
De Echte Bakker verwacht veel van de
ze spaaractie, want vooral voor de
weekend-aankopen wordt veel gebruik
gemaakt van diverse draagtassen. Een
reden temeer vindt de Echte Bakker
om als service naar de klant en uit oog-
punt van het milieu, een royale tas aan
te reiken die veel duurzamer in het ge
bruik is. In de b(r)oodschappentas kun-
nen makkelijk 3 a 4 broden worden
verpakt. Bovendien is de tas waterafsto-
tend en dat is wel praktisch met ons
Nederlandse klimaat. Dus waar moet
men zijn voor heerlijk vers brood, iets
lekkers voor bij de koffie en een gratis
b(r)oodschappentas? Natuurlijk bij de
Echte Bakker!
Echte Bakker Van Asselt heeft vestigin-
gen in Warnsveld en Vorden en is her-
kenbaar aan het gele kwaliteitsem-
bleem, het bewijs dat deze bakker is
toegelaten tot het Echte Bakkersgilde.



Bij ons zorgen

S E R V I C E EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN M ET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrijf- glas in bod atelier
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon (0575) 551208 b.g.g. telefoon (0575) 552039
Filiaal Zutphen: Telefoon (0575) 51 97 89

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

Informatieavond
4 februari '97

HERBALIFE
gewichtsbeheersing en

volledige huidverzorgings-
produkten.

Aanvang 20.00 uur in
Zaal "de Luifel" te Ruurlo.

Informatie nr:
Annie Haaring

Tel. 0575 - 467381
Wilma Horsting

Tel. 0575 - 467222

Verzame/hu/s
In- en verkoop van alles wat verzameld wordt. Tevens
voor uw interieur, glas- en aardewerk, fifties en sixties.

Henny en Bert Ubels
Rijksstraatweg 35
7231 AB Warnsveld
Tel. (0575)52 29 19

Noteer alvast de datum

Openingstijden:
Do. 13.30- 18.00 uur
Vr. 10.00-18.00 uur
Za. 10.00- 17.00 uur

Ouderwetse opruiming
Start: donderdag 6 februari a.s. om 13.30 uur;
etalage vanaf 30 januari.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

Kunstgebittenrepaiatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

mode voor
het héle gezin

^ ^^

fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
|DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
* ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

Voor alle zeer sterk afgeprijsde
winterkleding geldt nu

U betaalt de afgeprijsde prijs van de duurste twee artikelen
EN KRIJGT HET 3E AFGEPRIJSDE ARTIKEL GRATIS.
Bijvoorbeeld: U koopt een broek van 59,95 voor 39,95

een trui van 49,95 voor 35,00
een blouse van 49,95 voor 29,95

U betaalt nu de broek van ƒ 39,95 en de trui van ƒ 35,00 en krijgt de blouse
van ƒ 29,95 gratis. Voor de drie artikelen die normaal ƒ 159,85 kosten
betaalt u nu slechts ƒ 74,95 en dat is nog minder dan de helft!

tot 6n tnttt 24i

Middenstandsavondschool Zutphen

Algemene Ondernemersvaardigheden Middenstands
AOV

Het nieuwe vestigingsdiploma voor:
detailhandel, ambacht, vervoer, dienstverlening, horeca,
amb. handel.

Lesavonden:
maandag en dinsdag van 18.45 - 21.45 uur.

Aanvang: 3 + 4 februari '97
Examen: juni '97

Voor informatie en aanmelding:

A. Hoogkamp
Schoolplein 2
7231 GNWarnsveld
Tel. 0575 - 521642

A.A. Krist
Schweitzerweg 42
7242 H R Lochem
Tel. 0573 - 256055

Welke jongedame
komt ons team
versterken?

G. Weulen Kranenbarg en Zn bv
is in verband met uitbreiding van
haar tankstation op korte termijn op
zoek naar een

medewerkster
tankstation (parttime)
Onze gedachten gaan uit naar een
klantvriendelijke representatieve
jongedame van ongeveer 18 jaar.

Gaarne schriftelijke sollicitaties
t.a.v. letje richten aan:

6. Weulen Kranenbarg en Zn bv
Enkweg 3, 7251 EVVorden

WAAR KOOP JE
DE ECHTE

GROIN INGSE
VENKOEK
Het z i jn echte smulpapcn daar in

het noorden. Neem nou die
Groningse ouwewijvenkock. Honing,

kockkruulen, anijszaad ...
Thjongejonge w;it een

verwennerij!

Bereid volgens origineel Gronings recept

WAAR SPAAR JE
Vers brood van uw Echte Bakker ...

Ook maar iets lekkers voor bij de
i koffie? Het gaat allemaal

gemakkelijk mee in die
royale, stevige

b(r)oodsc happentas.
Gratis bij uw

Echte Bakker.

ledere ƒ2,50
besteding is een

stempel, 20
siempels

is een tas.

Zo bij elkaar
gespaard, dus vraag

snel om een spaarkaart!

Slagroom snitt
van 10,95 nu voor

îfUURLIJK BIJ UW ECHTE BAKKER

Echte Bakker
VAN ASSELT
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Zutphenseweg 18, Vorden, tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - WSrnsveld, tel. (0575) 52 31 72



wij bieden u een groot
assortiment seniorenledikanten.
bijv. dit

Senioren
ledikant
Uitvoering mogelijk in wit, blank
eiken en donker eiken struktuur
met.lattenbodem. matras en
nachtkastje

-pers. 90/200 compleet

Auping
in vele kleuren

and ƒ 1665,met 2 handverstelbare Auping
dwarsgespannen spiralen
en 2 polyether matrassen (80/200)
* Prijs r u i

Bedombouw zwart met beuken poten

Maat: 140/200 cm nu
Ledikant Summertime

i strudui.1

O c m

nu 499,-
2 Rugsteunen: 199,-

Tafeltje: 199,-

Ook leverbaar in
160 en 180 cm breed i

SHOWROOMIINNI-NKAS7 :N
Roomkfeurig ledikant met 2 nachttefels.
Maat 180/200 en 160/200 cm.
van 1995.» nu 995,-

'Slaapkamer in de kleur aubergine, met
achterwand en nachtkastjes.
Maat: 160/200 cm
van 2595,= Hu 995,"

'Zeer fraaie geloogd grenen slaapkamer met
2 nachtkastjes- Maat: 160/200 cm
van 2595= HU 1995,"

1 Schitterende MOF slaapkamer MI alpine wit.
Bestaande uit ledikant, achterwand. 2 nacht-
kastjes, kaptafel+spiegel en ladekast.
Maat: 180/200 cm
van 4995,^ HU 2495,"

'Auronde achterwand. Kleur alpine wit.
Vbor een bedbreedte van 160 cm, met
schuifdeurkastjes.
van 1729= f1ü 1295,-

'Slaapkamer met achterwand en
2 nachtkasfe. Zwart met beuken.
Maat: 160/200 cm
van 2295.= HU 1295,

'Laque slaapkamer in de kleur Oceaan
Inclusief twee nachtkastjes. Maat
van 1595,= I"IU 795,--

"Rotan stóapkamer met 2 nachtkastjes
Maat 160/200.
van 1 895.= HU 79

'Schitterende Auping Auronde in de kle
aubergine. Bestaande uit achterwand in
hoekopstellrng met twee nachtkastjes,
incl. handversteJbare spiraal, 120/200 cm.
van 3990= HU 1995,-

'Slaapkamer TRECO. Bestaande uit ledikant,
achterwand en 2 nachtkastjes. Kleur alpine
wit. Leverbaar in 160/200 en 180/200 cm.

"Draaideurkast in getoogd grenen, inclusief
lade 100 cm breed, 200 cm hoog.
van 2295= HU 1295,"

"WauwdeuifeBt in de kleur alpine wit 90 cm
breed, 220 cm hoog*
van 1895,= HU 995,"

'Schuifdeurkast TR€CO met facetspiegef.
Kleur alpine wit. Maat: !85cm breed. 230
cm hoog en 67 cm diep.
van 3995 = ITU 2995,--

"Schuifdeurkast, aken
sptegetóeur 100 cm
van 1360.=

'Geloogd grenen draatdeurkast. Creafort
met toog. Maat: 156 cm breed. 204 cm
hoog en 62 cm diep.
van4449= HU 2995,-

met
200 cm hoog.
nu 795,"

'Schuifdeurkast in de kleur alpine wit, met
hatogeen verlichting 200 cm breed. 245 cm
hoog
v a n 3 0 9 5 , = D U

•DIKANI ;N

Praktisch aanbouwprogramma voor
hoogslapers, halve hoogslapers,
stapelbedden en
hoek-combinaties.
Uitgevoerd in massief grenen en perfg|
afgewerkt. Honderden mogelykhed |̂l
Bijvoorbeeld dit hoekstapelbed. ;;sf |il

co»**0**;-<&?
BEDBODEM

SCHITTERENDE ELEKTRISCH VERSTELBARE LATTENBODEM
MET NEKSTEUN- EN KNIEKNIKONDERSTEUNING *

MIDDENZONE VERSTERKING. 90/2OO CM

Ruimte
besparende

bedden
* Prachtig vouwbed met wielen,
bovenplank en automatische uitklap-
bare poten, inclusief matras.
Maat 90/200 cm.
van 4 1 4 - f

nu 269,-
* Prachtig houten vouwbed met
massief beuken omranding en
verende beuken latten, voorzien van
voetbeugel, 4 zwenkwieten en auto-
matisch uitklapbare poten. Inclusief
polyether matras. Maat 80/200

nu
* Onderschuif combinatie wit, stalen
divanbed met onderschuifbed en
versterkte spiraal. Kompleet met 2
polyether matrassen, éénzijdig
afgedekt met wol. 5 jaar garantie.
80x1 90 cm van 1395,=
_ nu 995,-
STALEN LEDIKANTEN
Stalen ledikanten Dico met versterkte
spiraal. Maat 90 x 200 cm.
Kleunen: wit zwart, rood
en antraciet Van 449,-

nu 279,-

MATRASSEN
DRAKA Polyether matras

voor 3 99,
voor 459,
voor 539>

Prima
binnenveringsmatras

nu 349,-
nu 369,--
nu 369,--
nu 3
nu 639,-

Combimatras

VAN 995,- NU 695,-
OOK IN ANDERE MATEN LEVERBAAR

BEDSHOP DE DUIF
Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel. 0575-512816
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