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Bliksembezoek Commissaris Jan Terlouw:

Gemeente stuurt Terlouw met
huiswerk terug naar Arnhem

WEEKENDDIENSTEN

Commissaris Jan Terlouw van de pro-
vincie Gelderland heeft vorige week
donderdag een bliksembezoek aan
Vorden gebracht. In een besloten ver-
gadering drong de gemeenteraad er bij
de Commissaris van de Koningin op
aan om de komende jaren meer te mo-
gen bouwen. Volgens de gemeente-
raad is het aantal woningen dat Vorden
jaarlijks van de provincie mag bouwen
gebaseerd op achterhaalde geboorte-
en sterftecijfers. 'Als we afgaan op de
laatste cijfers dan hebben we recht op
meer bouwcontingenten', aldus bur-
gemeester E.J.C. Kamerling.

De provincie berekent het aantal bouw-
contingenten per gemeente onder meer
aan de hand van de cijfers van de burge-
lijke stand. In haar huidige berekening
met betrekking tot de gemeente Vorden
gaat de provincie uit van een geboorteo-
verschot van -10 met als gevolg dat er de
komende tien jaar slechts 148 woningen
gebouwd mogen worden. In werkelijk-
heid heeft Vorden op dit moment een ge-
boorteoverschot van 40. Dit betekent dat
er in Vorden meer kinderen geboren
worden dan de provincie verwacht.
'Daarom vinden wij dat ook het bouw-
contingent moet worden aangepast van
148 naar 228 woningen', aldus burge-
meester E.J.C. Kamerling.
Commissaris Jan Terlouw deed tijdens
zijn bezoek aan Vorden geen toezeggin-
gen. 'Schrijf maar op dat wij hem met
huiswerk naar Arnhem terug hebben ge-
stuurd. Want daar komt het in feite op
neer', aldus Kamerling. De burgemeester
is van mening dat Vorden een achter-
stand heeft in te halen als het gaat om het
bouwen van woningen voor jongeren.
'Dat bleek twee weken geleden wel tij-
dens de informatieavond over Vorden-
Noord in 't Stamertje. Daar waren onge-
looflijk veel jongeren uit Vorden aanwe-
zig. Die willen allemaal graag een eigen
woning. Helaas zijn wij door de provin-

cie aan handen en voeten gebonden en
mogen we maar slechts vijftien wonin-
gen per jaar bouwen', zegt Kamerling.
De bouw van nieuwe woningen op het
Addinkhof liep de afgelopen jaren enige
vertraging op doordat de provincie hier
de rem opzette. Burgemeester Kamer-
ling: 'We hadden er bij de provincie op
aangedrongen om inbreidingsprojecten
als het Vunderinkhof niet mee te tellen in
het jaarlijkse aantal te bouwen woningen
in Vorden. We wilden daar extra bouw-
contingenten voor. De provinicie heeft
dit echter niet beloond en daardoor werd
het aantal woningen dat wij in het cen-
trum gebouwd hadden, afgetrokken van
het aantal huizen dat we op dat moment
nog over hadden. Het gevolg was dat we
even niet verder konden bouwen op het
Addinkhof omdat we door onze wonin-
gen heen waren'.
Kamerling vindt het merkwaardig dat de
provincie het inbreidingsbeleid van de
gemeente Vord^kde afgelopen jaren tel-
kens heeft ges^nft. 'In feite liepen wij
voorop in dit proces van het verplaatsen
van bedrijven van het centrum van het
dorp naar het industrieterrein. Jarenlang
hebben wij er bij de provincie op aange-
drongen om dij^beleid te steunen en
waarderen mei^ha wooncontingenten.
Maar telkens kregen we nul op het re-
kest. Gek eigenlijk. Vooral omdat dit in-
breidingsbeleid nu plotseling één van de
speerpunten van de provincie is gewor-
den', aldus een verbaasde burgemeester
Kamerling.

Commissaris Jan Terlouw heeft na afloop
de bijeenkomst met de gemeenteraad
een bezoek gebracht aan transportbedrijf
Woltering. Dit is een van de laatste in-
breidingsprojecten van de gemeente Vor-
den. Voordat de heer Terlouw een rond-
leiding kreeg in het nieuwe pand op het
industrieterrein werd de oude locatie
aan het Hoge bezocht. Op deze plek wor-
den op dit moment woningen gebouwd.

Politiebureaus in
IJsselstreek
krijgen intercoms
Sinds kort heeft de politie in het district
IJsselstreek bij een aantal politiebureaus
een intercom laten aanbrengen, waar-
mee de bezoeker bij afwezigheid van een
agent toch contact met de politie kan krij-
gen. Hierdoor komt een bezoeker nooit
voor niets. De intercoms zijn voorlopig
aangebracht op de politiebureaus in Eer-
beek, Twello en Steenderen. Ook het bu-
reau in Vorden zal binnenkort worden
voorzien van een intercom. Wanneer één
van deze bureaus overdag gesloten is,
dan krijgt men via de intercom contact
met de hoofdvestiging van de basiseen-
heid. Komt men in de avonduren voor
een gesloten deur, dan krijgt men contact
met de Regionale Meldkamer. Ditzelfde
geschiedt ook als men telefonisch contact
met een dergelijk politiebureau legt. Dit
communicatiemiddel heeft lang op het
verlanglijstje van de politie gestaan om
zo het publiek toch van dienst te kunnen
zijn.
De politiebureaus in Gorssel, Lochem en

Warnsveld krijgen deze installatie voor-
lopig niet, omdat men hier met nieuw-
bouw dan wel verhuizing van de politie-
bureaus naar een andere locatie bezig is.
In Brummen wordt de intercom op korte
termijn nog wel geplaatst. Het politiebu-
reau in Zutphen is 24 uur per dag voor
dringende zaken voor het publiek ge-
opend. Administratieve handelingen
kunnen slechts gedurende kantooruren
plaats vinden. De uitvoering van het hele
project ligt bij de districtelijke dienst In-
formatie en Automatisering.

Natuurwandeling
Het Wereld Natuur Fonds houdt op zon-
dagmiddag 18 februari een natuurwan-
deling rondom Den Bramel. Een ervaren
naruurgids zal de deelnemers begelei-
den en vertellen over het natuurleven op
het landgoed. Voor meer informatie kan
men contact opnemen met Job Teeuwen,
Tel.(0575)431198. .

Concert
Zangvereniging 'Sanclust' uit Steende-
ren geeft deze maand twee concerten
rondom de koraal 'Jesu, meine Freude'
van J.S. Bach. Aan deze concerten wordt

Hervormde Gemeente
Zondag 18 februari 10.00 uur ds. H. Westerink, bedie-
ning van de H.Doop. Er is zondagsschool en Jeugd-
kerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 18 februari 10.00 uur ds. H.A. Speelman.
Viering H-A.; 19.00 uur idem.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 18 februari 10.00 uur Eucharistieviering .

RK Kerk Vorden
Zaterdag 17 februari 18.30 uur Woord- en Commu-
nieviering m.m.v. Rouw- en Trouwkoor.
Weekend-Wacht-Pastores: 18-19 februari, Pastor W.
Zandbelt. Tel. (0575) 46 13 14.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 18 februari 10.00 uur ds. J.W. ten Kate,
Doetinchem.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 17 februari 17.00 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 18 februari 10.00 uur Gezins- en Gebeds-
viering, herenkoor.

Huisarts 17-18 februari dr. Dagevos, het Vaarwerk l,
tel. 55 24 32.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag en
zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van 17.00-
17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder afspraak)
komen óf een dringende visite aanvragen. Bij spoed-
gevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wach-
ten, gaarne altijd éérst bellen v^fcpverleg.

Tandarts 17-18 februari F.A. Kuil, Lochem, tel. (0573)
25 16 84.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag en
zondag 11.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Nieuwf^pittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 ̂ P
Afspraakbureau tel. 59 28 92. Bezoekuren dagelijks
van 15.00-15.45 en 18.45-1930 uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag; voor an-
deren 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur.
Hartbewaking en intensive care dagelijks 15.00-
1530 en 19.00-1930 uur (na overleg).
Kraamafdeling 1030-1130, 1530-16.45 en 18.45-
1930 uur. PAAZ iedere avond 1830-19.45 uur en
op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van
15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijd van het kan-
toor is woensdag van 14.00 tot 18.00 uur.

Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Prins Bernhardweg
25, 7241 DH Lochem, tel. (0573) 25 49 31 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 25 78 29. •

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

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 06-11

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

b.g.g. (055) 366 44 55
BRANDWEER: dag en nacht 06-11
AMBULANCE: dag en nacht 06-11

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

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel.
(0575) 44 13 51.

Dierenarts tel. 55 12 77 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.).

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat llA.
Onderhoudsklachten en technische zaken ma. t/m
vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefonisch (0575) 46 14
00. Overige zaken op afspraak. Tel. (0575) 46 14 60.

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

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor thuisverpleging 24 uur per dag, tel. (0575)
51 64 63. Steunpunt Wintersivijk tel. (0543) 53 10 53.

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15. Mevr.
Mokkink-Kasteel, tel. 55 69 08.

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. (0575) 55 21 29,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uu r .

Praatgroepen voor homosexuele mannen en jonge-
ren Postbus 93, 7261 AB Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Tafeltje Dekje januari en februari: Mevr. Wolters,
tel. 55 12 62 b.g.g. 55 68 75. Graag bellen voor 8.30
uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. (0575) 55 12 56.

Oost Nederland spreekuur iedere maandag van
15.30-16.30 uur in de bus bij de NH kerk.

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, donder-
dag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.30 uur, zater-
dag 10.00-12.00 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden
Uitleenpost Vierakker-Wichmond St. Ludgerus-
gebouw: donderdag 15.15-16.15 en 19.30-20.30 uur;
zondag 11.00-12.00 uur.

WV-kantoor tel. 55 32 22 Openingstijden: maan-
dag 13.30-16.00 uur, dinsdag t/m donderdag 10.00-
12.30 uur, vrijdag 9.30-17.30 uur, zaterdag 10.30-
13.30 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maan-
dag, 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.

Stichting Weizijn Ouderen Raadhuisstraat 6, tel.
55 34 05. Geopend ma. t/m vrij. van 9.00-12.00 uur.
Dagopvang iedere dag geopend van 9.30-16.00 uur.
Aanvraag bij SWOV B.O.S. (Bezoek Oppas Service
voor Dementerende). Aanvraag/informatie bij de
SWOV.

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrijwilligers-
werk. Tel. (0575) 55 34 05. Buiten bereik bellen 55 22
48 of 55 17 01. f

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg
Stedendriehoek voor vragen over de gezondheids-
zorg. 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.

meegewerkt door Mariëlle Maaswinkel
(sopraan) en Frank Hermans (bas) en
Dirk Luijmes (organist). De concerten

vinden op plaats op 18 februari in de NH
Kerk in Steenderen en op 25 februari in
de Christus Koningkerk in Vorden.



Optocht De Deurdreajers telt
zestien wagens op 17 februari

LEKKER MAKKELIJK

GEPANEERDE
SCHNITZEL

per stuk f 1,50

Carnavalsvereniging 'De Deurdreajers' is er helemaal klaar voor. Dit weekend heeft het 37e
carnaval van deze vereniging plaats in residentie 'de Herberg'. Hoogtepunt wordt waar-
schijnlijk de grote carnavalsoptocht van zaterdagmiddag 17 februari.Er doen in totaal zes-
tien wagens mee aan dit evenement. Ook de muziekverenigingen Sursum Corda en Concor-
dia zijn van de partij. Nadat Prins Jan-Willem I op het gemeentehuis de sleutel heeft ontvan-
gen van burgemeester Kamerling, zal de stoet vertrekken vanaf het gebouw van de Nedac
Sorbo Groep aan de Enkweg. De route is als volgt: Vertrek Enkweg. Links Groeneweg.
Rechts Wilhelmirmlaan. Derde straat rechts Stationsweg. Aan het eind van de Stations-
wewg linksaf Burgemeester Galleestraat. Ter Hoogte van het Wiemelink rechts. Links De
Boonk. Op de kruising met het Jebbink rechtsaf. Eerste weg linksaf De Steege. Zutphenseweg
oversteken en daarna de Voornekamp volgen. Bij de kruising met het Hoetinkhof de weg
oversteken en de Van Heeckerenstraat in. Op de T-splitsing met de Hertog Karel van Gelrf-
weg linksaf en via Via de Dr. Lulofsweg richting de Zutphenseweg. Via de'Zutphenseweg en
de Dorpsstraat komt de stoet aan bij de Herberg.

verbouwd
veranderd
meer gemak voor u en ons

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

GEBRADEN

runderrollade
100 gram ff 1j95

GROVE OF FIJNE

leverworst
250 gram ff 1,95

Geldig van 14 t/m 20 februari

'n Beetje
extra voordeel

500 gram

RUNDERGEHAKT
+ 500 gram

HAMLAPPEN

1 tientje

Rundvlees-
specialiteit

RUNDERROLLEN
5 halen

4 betalen
Lef op onze dagaanbiedingen in de winkei
Ook uw adres voor ai uw huisslachtingen

Slagerij/worstmakerij
JAN RODENBURG

Dorpsstraat 32, Vorden Telefoon (0575) 55 14 70

Appel Citroen
Vlaai

nu 10,-

SN EEUWTAART,
hê&rtijk gevutö^^

NU

vanaf donderdag

DODONI FÊTABROOD
nieuw bij uw Echte Bakker

Ontdek het knapperig verse meergranen stokbrood
met echte natuurzuivere Griekse feta.

Een tongstrelende culinaire verrassing uit onze
bakkerij!

Echte Bakker
VAN ASSELT

irnrrteft 'tl ZLTTPHENSEWEG 18 - 7251 DK VORDENje proeri i. -r^. (0575> 55 13 04(0575) 55 13 84

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F - Z A N D - E N G R I N D H A N D E L

Voor al uw leveringen van zand, grind, grond en
korrelmix (gebroken puin).

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk - Tel. (0575) 45 14 11

DE ZONNEBLOEM
BLIJFT GROEIEN...
Onze ruim 30.000 vrijwilligers in 1400 afdelingen zorgen

jaarlijks o.a. voor 70.000 dagjes uit en 940.000
bezoeken bij zieken en gehandicapten.

STEUN ONS WERK • GIRO 145

de zonnebloem
Postbus 2100, 4800 CC Breda - Telefoon (076) 60 20 60

Voor de carnaval op zoek naar:

#

cö^

*

"V

#

Bij ons ligt het voor U klaar.

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

SUETERS DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. (0575) 55 35 66

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

organiseert

KLAVERJASSEN
EN JOKEREN

op donderdag
15 februari

kantine 'De Ark'
aanvang 20.00 uur

2 bos bloemen naar keuze f 8,95 i

2 azalea's
f 1O,-

3 primulaatjes

f5,95

DE VALEWEIDE-bloemen



Je bent een groot wonder,
lief en klein,
waar wij heel gelukkig mee
zijn.

Blij en gelukkig zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Peter Gabriël
geboren op 8 februari 1996.

Zoon van

Robert en Angela
Sasse-Taken

De Huikert 10
7261 NX Ruurlo

Wij zijn blij en heel gelukkig
met de geboorte van onze
dochter en mijn zusje

Mirthe

Zij weegt 3600 gram
en is 53 cm lang.

5 februari 1996

Hans en Annelies
Marsman
Nienke

Burg. Vunderinkhof 28
7251 XA Vorden

Voor uw belangstelling en
deelneming, ons betoond na
het overlijden van onze moe-
der, schoonmoeder en oma

JOHANNA WILHELMINA
ZUURVELD-

VAN DEN HOORT

betuigen wij u hiermede onze
oprechte dank.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Vorden, februari 1996

VERHUISD:

MEVR. WAENINK

van:
De Steege 20

naar:

'DE WE H M E'

kamer 115

NIEUWSTAD 32

7251 AJ VORDEN

Tel. (0575) 5533O5

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen.
Minimumprijs f 9,- voor 3 gezette
regels; elke regel meerf 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of in-
lichtingen f 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in reke-
ning gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• TE KOOP: Peugeot 205
(1986) 5-deurs z.g.o.h. 'APK
tot 11-'96, prijs f 3750,-.
Telefoon (0575) 55 39 03

• Per direkt TE HUUR in bui-
tengebied van Vorden: droge
ruimte voor opslag, béton-
vloer 65 m2. Telefoon (0575)
55 43 73

• TE HUUR: plm. 3,5 ha wei-
land of grond in buurtschap
Delden. Tel. (0575) 553180
• TE HUUR: leuke kinder-
karnavalkleding en nog en-
kele pakken voor volwasse-
nen. Anja Bogchelman, tel.
553145, Hoetinkhof 110

• TE KOOP: 15 m3 open
haardhout. P. Zents, telefoon
55 67 23

• 't Rompertje voor: 2e
hands kinderkleding t/m
maat 176; 2e hands speel-
goed, kinderfeestjes. Dorps-
straat 5, Vorden (voormalig
praktijk tandarts Edens). Tel.
0575 - 55 40 59 of 55 19 56.

• Opgelet! Workshop woens-
dagmorgen 20 en 27 maart a.s.
Thema: Pasen. Voor opgave of
inlichtingen bellen naar 't
Rompertje, Dorpsstraat 5,
Vorden. Tel. 0575 - 55 40 59.

GEVRAAGD:
HULPKRACHT

VOOR DE
CAFETARIA

leeftijd 18-22 jaar,
voor weekends en

vakantie

PETIT-RESTAURANT

DE ROTONDE
Kerkstraat 3, Vorden

Tel. (0575)551519

Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg
waarmee zij ons gedurende haar leven heeft
omringd, delen wij u mede dat rustig is ingesla-
pen mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en
oma

JOHANNA HENDRIKA
LINDENSCHOT-BLOM

H.W. LJndenschot
Wim en Christel

Joke en Martin

René en Willem

op de leeftijd van 82 jaar.

Vorden:
Doorwerth:

Deventer:

Doorwerth:

11 februari 1996
Burg. Vunderinkhof 25
7251 XA Vorden

Gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen
woensdag 14 februari van 19.00 tot 19.30 uur in
uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te
Vorden.
De rouwdienst zal worden gehouden donderdag
15 februari om 13.15 uur in genoemd uitvaartcen-
trum, aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden
om 14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.
Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in uitvaartcentrum Monuta.

Wat was je sterk en arbeidzaam.
Steeds heb je voor een ieder klaargestaan.
Flink was je, je hele leven.
Moedig ben je tot het eind gebleven.
Flink wil je, dat ook wij zullen zijn.
Maar het afscheid nemen doet zo'n pijn.

Na een betrekkelijk kortstondig ziekbed is van ons
heengegaan onze lieve moeder en oma

WILHELMINA
GOSSELINK-WESSELINK

SINDS 1985 WEDUWE VAN H.E. GOSSEUNK

op de leeftijd van 78 jaar.

Vorden: G.A. Gosselink
W. Gosselink-Oudheusden

H.E. Gosselink
M. Gosselink-Smit

H. Vos-Gosselink
G.J. Vos

en kleinkinderen

Vorden, 9 februari 1996
Burg. Vunderinkhof 9

Correspondentie-ad res:
H. Vos-Gosselink,
Brinkerhof 99, 7251 WV Vorden

Geen bloemen.

Gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen
donderdag 15 februari van 10.00 tot 10.30 uur in
uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te
Vorden.

Overeenkomstig haar wens zal de begrafenis in
besloten familiekring plaatsvinden.

Heden is uit onze familiekring weggenomen onze
lieve, zorgzame zuster, schoonzuster en tante

WILHELMINA
GOSSELINK-WESSELINK

WEDUWE VAN H.E. GOSSEUNK

op de leeftijd van 78 jaar.

Hengelo (Gld.):
Vorden:
Vorden:

Hengelo (Gld.):

A.H. Wesselink-Wesselink

H. Wesselink-Tjoonk
A. Eggink-Wesselink
M. Eggink

H.W. Wesselink

Neven en nichten

Vorden, 9 februari 1996

Heden is overleden onze beste schoonzuster

MINE GOSSELINK-WESSELINK

op de leeftijd van 78 jaar.

Jet Jo Gert en Pien

Vorden, 9 februari 1996

Want Gij zijt mijne
steenrots en mijn burg:
Leid mij dan en voer mij
om uws naams wil:
Psalm 31, vers 4

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons heeft betekend, delen wij u mede dat heden
rustig is ingeslapen onze lieve zorgzame moeder,
groot- en overgrootmoeder

GARRITJEN NORDE-NORDE
WEDUWE VAN DERK NORDE

23 mei 1900

Vorden:

Hengelo (Gld.):

t 5 februari 1996

M.J. Vlogman-Norde
B.G. Vlogman

H. Engbers-Norde
C.J. Engbers

Klein- en achterkleinkinderen

Verzorgingshuis 'De Wehme', Vorden
Correspondentie-adres:
Hoetinkhof 171, 7251 WH Vorden

De begrafenis heeft plaatsgevonden vrijdag 9 fe-
bruari op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Heden werd uit onze familiekring weggenomen,
onze zuster, schoonzuster en onze tante

GARRITJEN NORDE-NORDE
WEDUWE VAN DERK NORDE

op de leeftijd van 95 jaar.

Almen: M.E. Norde-Norde
Voorst: G.J. Norde-Wassink

Vorden: H.J. Groot Roessink-Norde
J. Groot Roessink
Nichten en neven

Vorden, 5 februari 1996

Op de leeftijd van 95 jaar is van ons heengegaan
onze lieve schoonzuster

GARRITJEN NORDE-NORDE
WEDUWE VAN DERK NORDE

Aaltje
Grada
Mineke
Hanna

Vorden, 5 februari 1996

Enige en Algemene kennisgeving

Op donderdagavond 8 februari overleed tot ons
verdriet in de leeftijd van 94 jaar ons aller Tante
Jet, die met haar hartelijkheid en trouwe belang-
stelling een markant middelpunt in de familie is
geweest en velen van ons in haar gastvrije huis
onvergetelijke tijden heeft bezorgd,

JACOBA HENRIËTTE
MAGDALENA

DE MOL VAN OTTERLOO
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

's-Gravenhage 11 mei 1901 Vorden 8 februari 1996

SEDERT 6 JANUARI 1980 WEDUWE VAN
MR ADOLPH STARING

Onze grote dank gaat uit in de eerste plaats naar
mevrouw Cathrien Freriks-Olthoff, die 23 jaar lang
een steun en toeverlaat voor Tante is geweest én
naar de vele hulpen, die Tante in de afgelopen 10
jaar met grote liefde en toewijding hebben ver-
zorgd en verpleegd.

Haar neven en nichten, achterneven en achter-
nichten en hun kinderen:
de Mol van Otterloo, Staab, van Eeghen, Mees,
Oosting, Dolleman, Bruijning, Qorthuys, du Pas-
quier, Heidring, van den Broek, Barendsen, van
Sandick, Sjollema, Brandt en Backer.

'Hoppenhof'
Wildenborchseweg 24
7251 KJ Vorden

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Op 94-jarige leeftijd is van ons heengegaan ons
aller moedige, markante en in haar centrale rol
niet weg te denken tante en oud-tante

JACOBA HENRIËTTE
MAGDALENA

DE MOL VAN OTTERLOO
WEDUWE VAN MR. A. STARING

Namens de neven en nichten onzerzijds,
D.M.W. Staring

Vorden, 8 februari 1996

Een goed toe-
gerust cen-
trum met boe-
ken, nieuwsbla-
den, tijdschriften
en CD's die het
hele jaar door
beschikbaar zijn.
Vindt u dat ook

een waardevol
element in onze
gemeente? Steun
dan het werk van
de Openbare
Bibliotheek en
geef u op als
donateur van de
Stichting VOB. Bij

de balie van de
bibliotheek is een
folder beschik-
baar en kunt u
zich opgeven als
donateur.
WjjÊ

\ pin//! jy
Stichting Vrienden Openbare Bibliotheek - Vorden

Deze advertentie is aangeboden door Rabobank Hengelo
Steenderen - Vorden.



B ULLETIN ORDEN

MTelefoon gemeente: (0575) 55 74 74.
•Te/efax gemeente: (0575) 55 74 44.
UHetgemeentehuis is open van maandag
toten metvrijdagvan
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.
^Openingstijden bibliotheek: (ter inzage
liggende stukken)
dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 17.30 uur,
vrijdagvan 13.30 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Burgemeester E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder D. Mulderije-Meulenbroek:
donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.

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

:" SPREEKUUR
WETHOUDER A ARTSEN

Op donderdag 15 februari 1996 is wet-
houder mevrouw M. Aartsen-den Har-
der niet in de gelegenheid spreekuur te
houden. Op 22 februari bent u weer van
harte welkom.

Op 6 februari jongstleden hebben burge-
meester en wethouders vergunning ver-
leend aan:

- Barendsen Vorden B.V. voor het bou-
wen van een magazijn annex show-
room op het perceel Zutphenseweg 15
te Vorden.

- de-heer J. Haaima voor het bouwen
van een bergruimte op het perceel
Kerkstraat 21 te Vorden.

- Gemeente Vorden voor het bouwen
van kantoor-units op het perceel de
Horsterkamp 8 te Vorden.

- de heer J. Kip voor het bouwen van
een bergruimte op het perceel Beek-
laan 3 te Wichmond.

- de heer G.M. Wopereis voor het slo-
pen van diverse binnenwanden op
het perceel Mosselseweg 6 te Vorden.

- de heer H.J. Willems voor het vellen
van l berk op het perceel Molenweg
32 te Vorden.

- de heer W. Groot Nuelend voor het
vellen van l populier op het perceel
Mosselseweg 11 te Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking van
deze vergunningen aan aanvragers,
daartegen een bezwaarschrift in te die-
nen. Wanneer deze vergunningen aan
aanvragers zijn bekendgemaakt kunt u.
ter secretarie, sektor Grondgebied, na-
vragen.

ESTIEN FEBRUARI 1996 GEMEENTEHUIS GESLOTEN
In verband met een gemeentereisje naar Willingen is het gBheentehuis op vrijdag 16
februari 1996 gesloten, als er geen sneeuw ligt in Willingen dan wordt het reisje één
week uitgesteld en is het gemeentehuis op 23 februari 1996 gesloten.

Jfe.NERGIEHEFFING HOEFT PER SAEDO£EEN GEED TE
KOSTEN

Aan de ene kant minder loon- en inkomstenbelasting betalen en aan de andere kant
meer belasting betalen over het energieverbruik. Dat is in een notedop de inhoud van
de energieheffing die de overheid begin dit jaar heeft ingevoerd. De bedoeling van het
duurder maken van het energieverbruik is zowel huishoudens als bedrijven, instel-
lingen en andere organisaties er toe te bewegen zuiniger om te gaan met energie.

Energieheffing terugsluizen door belastingverlagingen
Per l januari jongstleden is de energieheffing ingevoerd. Dat betekent dat heffing
moet worden betaald over de hoeveelheid aardgas, elektriciteit of olie die wordt ge-
bruikt. De energierekening zal dus omhoog gaan. Toch hoeft duurdere energie niet te
betekenen dat het besteedbare inkomen lager wordt. De opbrengst uit de energiehef-
fing wordt namelijk teruggesluisd naar de belastingbetalers in de vorm van verlaging
van de loon- en inkomstenbelasting. Ook deze belastingverlagingen zijn per l januari
ingevoerd. Aan de ene kant moet dus meer worden betaald voor het energiegebruik,
maar aan de andere kant hoeft minder inkomsten- en loonbelasting te worden be-
taald. Op het eerste gezicht lijkt dit een vestzakbroek-zakaanpak. Hoe kan deze rege-
ling een zuiniger gebruik van energie stimuleren? De belastingverlaging is een alge-
mene maatregel die effect heeft op het inkomen en geen.verband houdt met het ener-
giegebruik van het huishouden. Er is geen mogelijkheid om het bedrag van de belas-
tingverlaging te beïnvloeden. De hoogte van de energieheffing is afhankelijk van het
totale energiegebruik van het huishouden.. Dit gebruik is wel te beïnvloeden en daar-
mee de hoogte van de heffing. Bij een gemiddeld energiegebruik heeft de energiehef-
fing uiteindelijk geen of een beperkt effect op de financiële positie. Als het energiege-
bruik echter wordt verminderd, dan is het mogelijk er financieel iets op vooruit gaan:
het voordeel van de belastingverlaging is dan groter dan de lasten van de energiehef-
fing. Energiebesparing betekent dus twee vliegen in één klap: u betaalt minder aan
het energiebedrijf omdat u minder energie afneemt en u betaalt minder heffing.
Broeikaseffect
De energieheffing moet leiden tot energiebesparing. En energiebesparing is gunstig
voor de portemonnee, maar draagt ook bij aan een beter milieu. Bij het verbranden
van fossiele brandstoffen, zoals olie, kolen en aardgas, ontstaat luchtverontreiniging.
Een van de gassen die wordt uitgestoten is kooldioxide (CO2). Kooldioxide is de
grootste veroorzaker van het broeikaseffect: het stijgen van de gemiddelde wereld-
temperatuur , waardoor het klimaat gaat veranderen. De gevolgen kunnen ernstig
zijn. Reden genoeg dus om er iets aan te doen. De energieheffing is een van de moge-
lijkheden. Behalve voor aardgas en olie geldt de heffing ook'voor electriciteit, omdat
bij het opwekken van electriciteit fossiele brandstoffen worden verbrand.

Maandelijks afrekenen
Over een bepaalde hoeveelheid energie hoeft geen heffing te worden betaald. Deze
heffingvrije energie is per huishouden vastgesteld op 800 m3 aardgas en 800 kWh
electriciteit per jaar. Per l januari is het normale tarief van electriciteit door de energie-
heffing met ongeveer 15% gestegen ten opzichte van vorig jaar. De heffing over aard-
gas wordt stapsgewijs over drie jaren ingevoerd. De prijs van aardgas zal in 1998 met
20 tot 25% zijn gestegen ten opzichte van 1995. De energieheffing wordt verwerkt in
uw energierekening: de heffing komt bovenop de prijs die huishoudens maandelijks
betalen voor aardgas en electriciteit. Het energiebedrijf int deze gelden en draagt ze af
aan de Belastingdienst. De belastingverlaging ontvangen huishoudens ook per
maand. Uw maandelijkse netto-loon of uw uitkering zal iets hoger zijn. Daar hoeft u
verder niets voor te doen.

NGEKOMEN BOUWAAN V RAGEN GEMEENTE VORDEN
Naam Bouwadres Datum

ontv.
02-02-96

Omschrijving

Installatiebedrijf Baaksewegll 02-02-96 plaatsen van een kantoor-
G.J. Oldenhave Wichmond unit
Deze aanvraag kunt u inzien bij de sector Grondgebied in het koetshuis bij het kasteel.

.»'Ruil VERKAVEEING HENGEEO-ZEEHEM
PEAN VAN AANPAK TIJDELIJK GEBRUIK

Kennisgeving ingevolge artikel 190, vierde lid.
De landinrichtingscommissie voor de ruilverkaveling genaamd Hengelo-Zelhem
deelt mee, dat gedurende veertien dagen, vanaf 19 februari tot en met 3 maart 1996 in
het kantoor van de ruilverkaveling hengelo-Zelhem, Hengelosestraat 26b te Keijen-
borg op werkdagen, behalve zaterdagen, van 09.00 tot 10.00 uur kosteloos ter inzage
ligt het ontwerp-plan van tijdelijk gebruik of een gewaarmerkt afschrift daarvan, als be-
doeld in artikel 190 derde lid.
Uiterlijk 14 dagen na de laatste dag waarop de in artikel 190, derde lid bedoelde stuk-
ken ter inzage hebben gelegen (dus tot en met 17 maart 1996) kan iedere belangheb-
bende gebruiksgerechtigde zijn bezwaren bij de Landinrichtingscommissie Hengelo-
Zelhem, Postbus 59,7140 AB Froenlo, indienen.

'"T>j*rARTIËEE HERZIENING TWEEDE STRUCTUURSCHEMA
VERKEER EN VERVOER

(in verband met de verbinding tussen de Betuweroute en de grensovergang bij Ol-
denzaal, de noord-oostelijke verbinding).

Vanaf 6 februari 1996 ligt deze partiële herziening van het tweede structuurschema
ter inzage in (onder andere) het koetshuis bij het gemeentehuis, afdeling gemeente-
werken.
Deze partiële herziening houdt in dat op de kaarten vanhet Nederlandse Spoorweg-
net in het SVV II, een spoorverbinding tussen de Betuweroute en de grensovergang
nabij Oldenzaal wordt toegevoegd. Omdat voor deze spoorverbinding diverse tracé-
alternatieven mogelijk zijn, wordt de verbinding aangegeven door middel van pijlen
aan het begin en eindpunt. Tevens wordt de spoorverbinding opgenomen in het staat-
je 'Nieuwe verbindingen', onder de kop 'spoorwegnet goederenvervoer'.
Het opnemen van de spoorverbinding tussen de Betuweroute en de grensovergang
nabij Oldenzaal in het^fcV II heeft als doel om het volgen van een tracéwetprocedrue
mogelijk te maken. In creze procedure komt de noodzaak van de spoorverbinding aan
de orde en worden de verschillende tracévarianten inclusief (milieu)effecten bekeken.
Hierover kan t.z.t. wordne ingesproken en in beroep worden gegaan. De tracéwetpro-
cedure start waarschijnlijk voor medio 1996 met het uitbrengen van een startnotitie.
beroep
voor zover bepaalde oj^rdelen van de partiële herziening zijn aan te merken als een
besluit in de zin van ar^fel 1:3 Algemene wet bestuursrecht, kan een ieder hier beroep
tegen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De termijn
van beroep van 6 weken gaat in op 6 februari 1996.
nadere informatie
Voor nadere informatie kunt u bellen met het speciale nummer van het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat in Den Haag: (070) 3 51 62 13.
Belastingverlaging en hogere energietarieven gaan hand in hand

Stapsgewijze invoering van de energieheffing
Bedragen (inclusief BTW)
1996 1997 1998

ElectriciteitperkWh ƒ0,035 / 0,035 ƒ0,035
Aardgas per nv» ƒ0,038 ƒ0,075 ƒ0,112

Hoe kunt u uw energieheffing verlagen?
Hoe minder het energiegebruik, hoe lager de energieheffing. Huishoudens met een
hoog of gemiddeld energieverbruik kunnen door het nemen van een aantal simpele
maatregelen behoorlijk wat gas en elecriciteit besparen.
Een paar voorbeelden: Het licht uitdoen waar het kan, de wasmachine alleen vol laten
draaien, tv en geluidsapparatuur niet op stand-by laten staan, korter douchen en de
waakvlam van de verwarming uitdoen tijdens de zomermaanden.
Een aantal andere besparingsmaatregelen vergt een kleine investering, die echter snel
weer is terugverdiend: tochtstrips, spaarlampen, een waterbesparende douchekop en
isolatiemateriaal voor leidingen.

Meer informatie
Degenen die meer informatie over de energieheffing willen hebben, kunnen bellen
met de Postbus 51 infolijn: 06 - 8051 (40 cent per minuut). Daar ligt een gratis brochure
over de energieheffing voor u klaar.
Voor pasklare informatie over energiebesparing kunt u terecht bij uw energiebedrijf.

j NOTA'S DIE BETREKKING HEBBEN OP RECREATIE
IN DE INSPRAAK

Vanaf donderdag 1 5 februari 1996 liggen gedurende vier weken de ontwerp-nota's:
* (Hoofd)verblijf of niet? permanente bewoning van recreatiewoonverblijven;
* Zand wegen in de gemeente Vorden en
* de Wet op de Openluchtrecreatie en het beleid in de gemeente Vorden, voor ieder-

een ter inzage in de boerderij bij het Kasteel.

Op grond van afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen zijn of
haar mening over (één van de) nota's kenbaar maken.

inspraakavond op maandag 26 februari 1996 in het Dorpscentrum te Vorden.

Tijdens deze avond, die om 19.30 uur begint, kunt u uw mening kenbaar maken over
(één of meer) van deze nota's.
Vanzelfsprekend mag u ook schriftelijk reageren bij burgemeester en wethouders van
Vorden. Dit kan tot en met de laatste dag van terinzage legging (6 maart 1996).

Bij de uiteindelijke besluitvorming over deze nota's wegen burgemeester en wethou-
ders de inspraakreacties mee.



HALLO VENEMA,
HIER GAAT
HET DOOR!
De wegen naar Halle zijn allemaal
goed te berijden, dus een tocht naar
Meubelfabriek Otten is !n prima idee!

Bij Meubelfabriek Otten gaat de meubelshow gewoon door, want het is een doorlopende uitstalling van
de mooiste meubels, die allemaal degelijk zijn gemaakt. In de verkoophal naast de fabriek staan voor u
kasten, bankstellen, eethoeken, salontafels, losse fauteuils, tv-stoelen en nog veel meer gunstig geprijsde

meubels. U hebt bij Otten ruime keus uit een breed assortiment. Dat geldt voor zowel het aanbod
van modellen en typen meubels als de verscheidenheid in soorten bekleding.

U maakt de keus, u weet wat u mooi vindt!
Voor uw gebruikte meubels geeft Otten een leuke inruilprijs, als u bij hem nieuwe koopt.

Mooi meegenomen, nietwaar? Ook voor het nieuw stofferen van uw huidige bankstel, stoelen of
fauteuils bent u bij Otten aan het goede adres. Vraag er eens naar.

Kom naar Halle, kom naar Otten!
Openingstijden: maandags t/m vrijdags van 09.00-1 8.00 uur; vrijdags koopavond tot 21.00 uur,

zaterdags geopend tot 16.00 uur.

DORPSSTRAAT 20 - HALLE GLD - TEL. (0314) 63 12 19

Meubelfabriek Otten b.v.
k!

VOO
wintercollectie

de halve prijs !
17 februari gaat bij Lammers Damesmode de

wintercollectie voor de halve prijs* de deur uit!
Zorg dat u erbij bent!

*(tle helft V» de originele prijs)

Vorden Ztitphensevveg 29, Tel 0575-55 19 71
intersyrïjk Misterstraat 76, Teh 0543-51 39 80

Dr Huber Noodtstraat 14, TH 0314-36 04 16

ZOEKT U DE MEEST KOMPLETE
TAPIJT- EN GORDIJNKOLLEKTIE?

Die vindt u bij DE WONERIJ.
Net even anders!

Kom kijken en u zult zien
wat wij bedoelen.
P.S. De koffie staat klaar!

3E WONER J
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9 - 7261 AM Ruurlo - Tel. (0573) 451239 - Fax (0573) 453694

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

Een mooie lijst geert 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.

HARMSEN
VAKSCHILDERS

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

Wegens vakantie is ons bedrijf gesloten van
dinsdag 20 februari t/m woensdag 28 februari.

Bloembinderij Vorden

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

VOOR AL UW

DRUKWERK

DRUKKERIJ
WEEVERS
VOKOfN NL • ntlFOOH MTI 111010 • FAX U10M
NlfUWTTAD *0 • 7»1 AM - P01TÏU» 22 - 72>0 AA

FILIAAL ZUTPHEN:

WEVO-DRIIK

WARNSVELD:
DA-DROGISTERIJ

PARFUMERIE - ZONN'EBANK

ft'

DREIUMME 45 - WARNSVELD
TELEFOON 52 32 69

RUURLO:
Postkantoor/
Boekhandel

Borculosewegl?

HENGELO:
Drogisterïj- Parfumerie - Schoonheidssalon

Félix Takkenkamp
Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld )

Tel. 46 20 62

STEENDEREN:
Mevr. Van Veldhuizen-

Onstenk
BegoniastraatS

7221 AL Steenderen
Telefoon 45 23 98

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10

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
29 jan. t/m

Bij een
jaar-
verbruik
van:

800 m3

1000 m3

1200 m3

UOO 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

de week van:
zondag 4 (eb

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

38 m3

48 m3

57 m3

67 m3

76 m3

86 m3

95 m3

105 m3

114m3

124 m3

133 m3

143 m3

157 m3

171 m3

186 m3

200 m3

214 m3

238 m3

262 m3

286 m3

maandag
1996.

en een
totaal
streefver-
bruik sinds
29-10-'95
van:

432 m3

543 m3

651 m3

758 m3

867 m3

975 m3

1082 m3

1192 m3

1299 m3

1409 m3

1515 m3

1625 m3

1786 m3

1950 m3

2113 m3

2274 m3

2437 m3

2706 m3

2980 m3

3250 m3

Het weekstreefverbruik wordt
bepaald aan de hand van de in dé
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 523947
ZUTPHEN : 0575 - 54 24 24

Jaarverslagen

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10



Geldersch Landschap op zoek
naar nieuwe vrijwilligers
Om het onderhoudsniveau van haar
natuurterrein, bossen en landgoede-
ren op peil te kunnen houden, doet de
Stichting Geldersch Landschap een
beroep op enthousiaste vrijwilligers.
Iedereen die minimaal twee dagdelen
per week in teamverband in de vrije
natuur de handen uit de mouwen wil
steken is van harte welkom. In de Ach-
terhoek gaat het om terreinen in de
buurt van Warnsveld, Vorden, Lochem
en Ruurlo.

Door gebrek aan geld en mankracht blijft
steeds meer uitvoerend werk in de ter-
reinen liggen. Het gaat in Gelderland in
totaal om 87 terreinen, in totaal bijna
10.000 hectare. Naast het vele specialisti-
sche uitvoeringswerk, dat alleeen door
professionele handen gedaan kan wor-
den, zijn er ook klussen die onder goede
begeleiding uitstekend door vrijwilligers
opgeknapt kunnen worden. De werk-
zaamheden voor vrijwilligers bestaan
uit: het schoonmaken van sprengen en
beken, duikers in watergangen vrijhou-
den van hakhout, verzamelen van zwerf-
vuil, het onderhouden van regenafvoer-

gaten, wild vogelhoekjes spitten en in-
zaaien, woekering terugsnoeien, bestrij-
den van Amerikaanse vogelkers, onder-
houd van kasteelpaden en ruinen, blad
harken, onkruid wieden en afvoeren van
maaisel van bloemrijke hooilandjes.
Het Geldersch Landschap zorgt voor ge-
reedschap, een ongevallen- en WA-ver-
zekering, schaftgelegenheid met koffie/
thee en zonodig werkkleding. Ervaring
is niet nodig, er wordt ter plaatse instruk-
tie gegeven. Belangstellenden kunnen
zich melden bij de coördinator N. Venen-
daal, tel. (0573) 4913 44.
Men kan de Stichting Geldersch Land-
schap ook steunen door zich als beguns-
tiger aan te melden: Stichting Geldersch
Landschap, Zypendaalseweg 44, 6814
CL Arnhem, tel. (026) 35 52 555. Als be-
gunstiger ontvangt u viermaal per jaar
het tijdschrift van het Geldersch Land-
schap. Hierin zijn opgenomen informa-
tie, verhalen, foto's en tekeningen met
betrekking tot natuur en landschap in
Gelderland en de aktiviteiten van het
Geldersch Landschap. Tevens heeft u
met maximaal twee huisgenoten gratis
toegang tot Park Rosendael.

Hoedenmaker Harry Schellens is op
zondag 25 februari te gast bij Art Gar-
den in Wichmond. Scheltens maakt
reeds vele jaren alle hoeden van Ko-
ningin Beatrix en is nog steeds de
meest toonaangevende en vooraan-
staande hoedemaker in Nederland. Op
onnavolgbare wijze weet hij zijn stijl-
volle hoeden af te stemmen op de tijd-
geest en geeft met veel allure een re-
flectie van de heersende mode.

Harry Scheltens zal tijdens zijn bezoek
aan Wichmond een lezing geven. Tijdens
deze presentatie zal hij ingaan op de ge-
schiedenis van de hoed, de kunst van het
hoedenmaken en de wijze waarop ze ge-
dragen worden. Enkele mannequins zul-
len zijn nieuwe voorjaarscollectie sho-
wen. Ook geeft Harry Scheltens een de-
monstratie van het hoedenmaken. Na de
lunch zal iedere deelnemer aan deze dag
persoonlijk advies kunnen inwinnen bij
Hare Majesteits hoedenmaker.
Eugenie Longayroux van Art Garden is

zeer verheugd met het bezoek dat Harry
Scheltens aan Wichmond gaat brengen.
Twee jaar geleden ben ik gestart met het
organiseren van allerlei cratieve work-
shops. Dit bleek een ongelooflijke succes-
formule te zijn. Daarom verwacht ik ook
veel van deze bijeenkomst met Harry
Scheltens', z^fc Eugenie Longayroux.
Volgens de ei^ffiaresse van Art Garden
is een hoed onmisbaar voor ware elegan-
ce. 'Het meest krachtige onderdeel van
de kleding is nog altijd de hoed. Daarbij
is het belangrijk hoe een vrouw haar
hoed draagt, ̂ me hoed behoort anders
gedragen te wwden. Daarin schuilt de
kracht van een hoed. Enkele centimeters
kunnen vaak het verschil maken tusssen
of de hoed wel of niet de allure aan een
vrouw kan geven', aldus Eugenie Lan-
gayroux.
Voor meer informatie en opgave voor de
workshop van Harry Scheltens kan men
contact opnemen met Art Garden, Hack-
forterweg 38, Wichmond, Tel. (0575)
441587.

ENKELE SHOWROOMKEUKENS
met A-merk apparaten moeten plaats maken voor weer nieuwe modellen.

Daarom bieden wij aan:

kunststof, massief eiken en beuken, MDF-lak: mat en hoogglans
prijzen b.v. van 55.200 - voor 23.000,- of 38.800 - voor 14.900,-

of 21.080 - voor 9.303,- enz. enz. Breng uw keukenmaten mee.

SUG
Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo
Telefoon: (0573) 45 20 00
Fax:0573-453317 BOUWMAT ERIAL :N BV

Geopend van ma t/m vr van 8.00-17.00 uur (vrijdag koopavond). Zaterdag geopend van 9.00-13.00 uur

Jaarverslagen

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10

Vierkleurendruk

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10

ORKAAN
HULP
BOVENWINDSE

EJLANDEIST

RUNDVLEESP^KET: v.a. 15 kg
Mager braadvlees, nrWp, sucadelapjes,
schenkel, runderworst/-gehakt, soepvlees,
rollade, poulet. VOOR f 11,95 / kilo

Bel voor folder, bestelformulier of informatie
Angela Sasse of Angela Taken

Tel. 0573 - 49 12 02

zonder toegediende hormonen of restanten van andere
genees- of groeimiddelen

gir
95O

ADVERTEREN KOST GELD..
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

'Dankzij uw steun kan ik doorgaan
Inge Koppelaar, arts in Zimbabwe: l SSS r̂t̂ JTgoed ^/^^7^\^
'Wanneer ie als Nederland arts in Zimbabwe ĵ̂ yĵ g^ drinkwater ƒ f A 7 tl. \vw\
Inge Koppelaar, arts in Zimbabwe:
Wanneer je als Nederland arts in Zimbabwe
woont en werkt, dan weetje maar al te goed hoe
belangrijk het is datje, indien nodig, kunt
terugvallen op een organisatie a/s S/MAVI.'

SIMAVI steunt vele projecten. In tientallen ontwik-
kelingslanden, uitsluitend waar het écht nodig is.
Uw Nederlandse gulden besteden wij aan:
moeder-kindzorg, drinkwaterprojecten, vluchtelingenhulp en blindheidbestrijding.

Voor ƒ 70,-

kan het werk van platte-
lands-ziekenhuizen worden
uitgebreid en verbeterd

kan iemand zijn gezichts-
vermogen weer terug-
krijgen GIRO 300100

Gehandicapt?
Arbeidsongeschikt?

BEKIJK 'T.

SAMEN!

Meedoen. Je eigen leven inrichten. Dat kan. Ook als je een
handicap hebt of arbeidsongeschikt bent. Je hebt recht op hulp-
middelen, vervoer, aangepast werk of zo nodig een fatsoenlijke
uitkering. Haal dat recht. Samen, met de ANIB.

De ANIB is de grootste bond van mensen met een handicap en
arbeidsongeschikten. Voor belangenbehartiging en deskundig per-
soonlijk advies, in meer dan 80 afdelingen door heel Nederland.

cinib Antwoordnummer 848,
1940 VG Heemskerk.
Telefoon (02510)534 34
Na 1-10-'95: 0251253434

BOND VAN GEHANDICAPTEN EN ARBEIDSONGESCHIKTEN

COUPON
Stuur mij meer informatie.

Naam:

Adres:

Postcode:

Plaats:



mBI Zorg van
persoonlijk

niveau
Bel vrijblijvend voor informatie over:

• Thuiszorg
m Kraamzorg
• Persoonsgebonden budget

v • Thuisbehandeling

Neem dan contact op met NTN Thuiszorg.

(0575) 5164 63
Regiebureau Midden-IJssel, Rustoordlaan 45F, 7211 AW Eefde
Steunpunt Winterswijk, tel. (0543) 5310 53
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••i

Joostenkamp 41
7261 PJ Ruurlo

ACCOUNTANTS

BELASTINGADVISEURS
Telefoon (0573) -15 36 76
Fax (0573) -15 M 70

Uw partner onder andere inzake:

samenstellen en controleren van jaarrekeningen
fiscale- en bedrijfseconomische advisering
fiscale aangiften (ook voor particulieren)
advisering inzake ondernemingsvormen
begeleiden van ondernemers
juridische zaken
personeel & organisatie

Meer info?
Bel vrijblijvend

THEO TERWEL I
• AUTOSCHADESPECIALIST Üf

Burg. Galléestraat 67,7251 EA Vorden. Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

4^f Xm -L^
mode voor
het héle gezin

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

fashion
M j houden

M

K)

(D

öi)

^^^ r • .•

^^ • ^^^^^^' ^^^^^H ^^ü^^'^^^'-^^^,

op 14 - 15 - - 17

Alle wiiiterrestanten
gaan nu de deur uit voor

(S)

etc.
Kom beslist nog even tijken, het loont de moeite.

h R



AGENDA
FEBRUARI

ledere dag SWOV open tafel bij de
Wehme.

14 ANBO Klootschieten bij 't Olde
Lettink

15 Bejaardenkring Dórpscentrum
15 Ver. Oud Vorden 'Oude Films'
15 HVG Wildenborch mevr. G. Wegman,

Paasversieringen
17-18 Karnaval Kranenburg, gasterij

Schoenaker
17-18-19-20 Karnaval van de

Deurdreajers bij de Herberg
20 NCVB Jaarvergadering, Gery Groot

Zwaaftink
21 ANBO Klootschieten bij't Olde

Lettink
21 HVG Dorp dhr. Komijn
21 Wel f a re hand werken Wehme
21 HVG Wichmond Eendagsbestuur
22 HVG Linde, Winterexcursie in

Winterswijk, mevr. Abbink, poppen
22 PCOB Boekbespreking
23 ANBO Voorlichtingsbijeenkomst

over geldzaken in 't Stampertje
27 Soos Kranenburg
28 Bejaardensoos Vierakker
28 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
29 Bejaardenkring Dorpscentrum

MAART

ledere dag SWOV open tafel bij de
Wehme.

l HGG Wichmond, wereldgebedsdag
4 Vrouwenclub Medler
6 ANBO Klootschieten bij't Olde

Lettink
6 HVG Linde, dia's over Australië
6 HVG Wichmond, ouderenmiddag
6 Welfare Handwerken Wehme
8 Soos Kranenburg, ZorgGroepOost-

Gelderland
13 ANBO Klootschieten bij't Olde

Lettink
14 Bejaardenkring Dorpscentrum
18 Vrouwenclub Medler, Leger des Hei Is
19 NCVB Vorden dhr. H. Berendsen
19 Soos Kranenburg
20 HVG Dorp viering 50-jarig jubileum
20 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
20 Welfare voorjaarsconcertmiddag

Wehme
20 HVG Wichmond, Ringsamenkomst
21 PCOB Oude Volksgebruiken
21 HVG Wildenborch Paasliturgie
27 ANBO Klootschieten bij't Olde

Lettink
28 Bejaardenkring Dorpscentrum

Paasmiddag

Lezing burgemeester
A.E. Verstand over
'Stad en platteland'
Burgemeester A.E. Verstand van Zut-
phen geeft op uitnodiging van de ZMO
Warnsveld op donderdag 15 februari een
lezing in de Boggelaar. Het thema van
deze bijeenkomst is 'Stad en platteland in
de regio Stedendriehoek'. Burgemeester
Verstand zal tijdens haar lezing ingaan
op de rol van grote en kleine gemeenten
binnen de Stedendriehoek. Ook de land-
bouw zal uitgebreid aan bod komen.

Jong Gelre
Tijdens de jaarvergadering van de afde-
ling Jong Gelre Warnsveld zijn de be-
stuursleden Martin Rietman en René
Hissink afgetreden. Voor hen in de plaats
komen Joost Fransen en Herman Maal-
derink. Op woensdag 14 februari houdt
Erik te Geerhuis een lezing over zijn reis
naar de Filipijnen. Voorafgaande aan zijn
verhaal zal Gerard Meeuwsen iets vertel-
len over prijsvorming in de landbouw
wereldwijd. De bijeenkomst heeft plaats
in De Boggelaar. Verder doet Jong Gelre
Warnsveld op 25 februari mee aan de
provinciale binnensportdag in de Han-
zehal in Zutphen.

zaalDeBoggelaar
De zaal van café-restaurant De Bogge-
laar in Warnsveld is op zondag 25 fe-
bruari het decor van een grote bruids-
beurs waaraan tien bedrijven uit de regio
meewerken. De beurs bestaat uit twee
modeshows van elk zo'n 55 minuten. Er
is een ruime pauze waarin de bezoekers
zich bij de stands van de diverse deelne-
mers op de hoogte kunnen stellen van
alle nieuwe trends. Alle bezoekers ma-
ken kans op een groot cadeaupakket ter
waarde van ruim tweeduizend gulden
dat door de tien bedrijven is samenge-
steld. Zie ook advertentie.

Expositie
Ben Haggeman en Tosca Overdiep expo-
seren vanaf 18 februari tot en met 23
maart in Galerie Agnes Raben aan de
Nieuwstad. Ben Haggeman is geboren in
Wichmond en woont en werkt momen-
teel in Arnhem. Hij volgde van 1968 tot
1973 een opleiding aan de toenmalige
ABK in Arnhem. Na deze studie studeer-
de hij in 1979 ook nog aan de Freie Mal-
klasse in Salzburg. Na een aantal jaren
werkzaam te zijn geweest in de mode-
branche, besloot hij zich meer te gaan
toeleggen op het ontwerpen van toneel-
kostuums. Daartoe volgde hij een oplei-
ding scenografie bij professor Nicolaas
Wijnberg aan de Jan van Eijkademie in
Maastricht.
In de jaren tachtig heeft Ben Haggeman
voor diverse produkties kostuums ont-
worpen. Momenteel wijdt hij zich vrijwel
uitsluitend aan het creëren van vrij werk.
In het werk van Ben Haggeman spelen
mensen vaak een belangrijke rol. De te-
keningen van Haggeman zijn uitgevoerd
op papier in een^^mengde techniek be-
staande uit int^P en acry l verven. Hij
heeft de afgelopen jaren een twintig ke-
ren in diverse steden in Nederland geëx-
poseerd.
Tosca Overdiep exposeert ruimtelijke ob-
jecten in glas eru^taal. Zij werd in Am-
sterdam gebore^Pi werkt en woont mo-
menteel in Arnhem. Tijdens haar oplei-
ding aan de Rietveld Academie in Am-
sterdam blonk zij uit in het maken van
ruimtelijke objecten. Hierbij had zij een
speciale belangstelling voor glas en me-
taal. Na haar examen concentreerde zij
zich volledig op het werken met deze
twee materialen. Zij ontwikkelde een ei-
gen stijl die haar objecten een unieke
vorm geven. Tosca Overdiep is gefasci-
neerd door de tegenstellingen in de ei-
genschappen van glas en metaal.

Is Uw drukwerk

vakwerk geworden,

dan komt het van

Weevers uit Vorden!

DRUKKERIJ
WEEVERS

Hervormde Vrouwen
Tijdens de bijeenkomst van de Hervorm-
de Vrouwen Linde op woensdag 7 fe-
bruari sprak de heer H. Groot Enzerinck
over zijn ervaringen tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Hij vertelde over verschil-
lende mensen die - ondanks het gevaar
voor eigen leven - heel veel moed en in-
zet hebben getoond voor het vaderland.
De volgende bijeenkomst van de Her-
vormde Vrouwen Linde is op 22 februari.
Op deze dag staat er een uitstapje naar
mevrouw Abbink in Winterswijk op het
programma. Zij houdt zich bezig met het
maken van poppen. Het vertrek is vanaf
hetProathuus.

Dat geeft de
burger moed

alle burgers, iedere 4e gratis
2 gekruide
grillhanen 935 boterhamworst

100 gram

bacon
100 gram 1 98 hamburger Pigalle

per stuk

Oifi gegrild
kaasgehakt

185
100 gr.

Keurslager
Vlogman
Zutphenseweg 16 - 7251 DK Vorden
Tel.(0575)551321 KEURSLAGER

RED 'N KIND VAN LEPRA VOOR
MAAR VIJF TIENTJES

"Elk uur van de dag worden 65 nieuwe gevallen van lepra
ontdekt, die om onze aandacht vragen. Daarbij zijn veel kin-

deren. Die moeten snel behandeline krijgen,
voordat ze voor hun leven verminkt raken.
Redding van lepra is mogelijk. Voor ƒ 50,- aan
medicijnen kunnen artsen van de LepraStich-
ting één patiënt genezen. Ook u kunt helpen:

door donateur te worden van de LepraStichting.
Dank voor uw aandacht."

Giro 50 500
a Stichting

Prof. Dr. B. Smalhout IJWSTEITN WAARD



GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders roepen

kandidaten op voor de vervulling van de functie van
assistent (m/v) bij de voltrekking van huwelijken op de
vrijdagmiddagen en de zaterdagochtenden (met ingang
van april 1996). In 1995 werden op de vrijdagmiddagen
en zaterdagochtenden ongeveer 100 huwelijken
voltrokken.

Taakomschrijving:
- openen van het gemeentehuis;
- gereedmaken van de trouwzaal;
- in- en uitleiden van de huwelijksstoet nabij het

gemeentehuis;
- aanwezig zijn bij de voltrekking van het huwelijk;
-trouwzaal opruimen;
- afsluiten van het gemeentehuis.

Gevraagd wordt:
- representatief kunnen optreden;
- organisatie- en improvisatievermogen;
- woonachting in (de omgeving van) Vorden;
- goede beheersing van de Nederlandse taal.

Per huwelijk ontvangt de functionaris een vergoeding
van f. 65,-.

Uw sollicitatie kunt u binnen tien dagen na het
verschijnen van dit blad richten aan het college van
burgemeester en wethouders van Vorden, Postbus
9001, 7250 HA Vorden.

Vorden, 21 februari 1996,

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

RIETDEKKERSBEDRIJF

OTTEN
Sekdijk 1 - 7251 G B Vorden

Telefoon (0575) 55 69 02

Rietdekkersbedrijf
Fa. Hissink
D. G ROOT TJ OOITIN K
Toverstraat 10a - 7223 LP Baak

Voor vernieuwing, restauratie,
reparatie van riet- of strodaken

problemen

Administratie- en beiastingadvieskantoor

Raadhuisstraat 22 - 7251 AB Vorden - Tel. (0575) 551455
Eigenaar H.H. Wanders, belastingadviseur
Ottenkampweg 16 - 7256 BBG Keijenborg

Telefoon (0575) 463274

Voor het deskundig en toch betaalbaar invullen
van al uw aangiften. Tevens het adres voor een
totaalpakket administratieve dienstverlening:

* verzorging financiële administratie midden-
en kleinbedrijf en agrariërs

* mineralenadministratie
* loonadministratie
* samenstellen jaarstukken en tussentijdse

rapportage
* verzorging alle belastingzaken
* deskundige adviezen
* bedrijfsbegeleiding
Ud: Ned. College van Belastingadviseurs, aangesloten bij
Federatie Adviserende Beroepen

frrifc±
UITGAANSCENTRUM

"De Jaeger"
Ruurlo

Stationsstraat 20

Snookerbiljarts

Carambolebiljart

Poolbiljarts

Electronisch 21-spel

Speelautomaat

Electronisch dartspel

Voetbalspel

Grote gezellige bar

Sfeervol ingerichte (aparte) jachtkamer met bar

Warm en koud buffet mogelijk

Partyprijzen op aanvraag

Wilt u eens een gezellig feest geven?
Kom eens met ons praten. Wij regelen het voor u.

Bel dan 0573-453659

Wij zijn open: donderdag, vrijdag, zaterdag vanaf 7 uur 's avonds:
zondag vanaf 2 uur 's middags. Andere tyden in overleg mogelyk.

VOOR GEZELLIGE ONTSPANniNG.LU

me scentrum

In verband met verbouwing is onze winkel

.vrijdagen..'.
zaterdag
gesloten

ruurlo
dorpsstraat 22
telefoon (0573) 45 14 38

HARMSEN VAKSCHILDERS
GEEFT MEER KLEUR
AAN
WONEN EN WERKEN

Kijk uw ogen uit in onze showroom of bel voor een afspraak

HARMSEN
VAKSCHILDERS

HOME

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



ie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt Hier-
onder drukken wij de lijst af * Mocht men klachten hebbén, dan
kan men met hen contact opnemen.
Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (0575) 55 10 10.

De redactie

Fam. Klein Brinke, Brinkerhof 33, tel. 55 26 63

Raadhuisstraat
Meuwstód
Pastorie weg
Beatrixlaan
Priruj Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)

Burg. Vunderinkhof
Kpmvonderlaan

. ,
E)r. Staringstraat
P. van Voüenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordensebpsweg

Fam.Koren,Elshofl5,tel.55 24 66

DeDoeschot
HetSlroo
HetEelmërink
Strodijklt/ml5en2
DeLaegte

Addinkhof

Höetinkhof
Voornèkamp
Leemgoor

Fam. de Weerd, Enkweg 15A, tel. 55 10 30

S. V' 's^Gravenzandestraat
H, van Bramerenstraat
H.K. van Gelreweg
Schoolstraat
Gr. van Limburg^Stirumstraat

B. van Hackfortweg
Van Heeckerenstraa t
Dr. C. Lülofsweg
Brinkerhof

^tationswég
Julianalaan
Enkweg
de Eendracht
Molénweg

Wilhelrriinalaan
Emmaplein
Almënseweg
Overweg
Insulindelaan

Fam. van der Toren, het Hoge 19, tel. 55 ' ^ 72

B.Galléestraat
Smidsstraat
Mulderskamp

Pr, Bernhard wég
Zuivelhof
het Hoge

De tlprsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiemelink
Rüurïoseweg
De Decaniie

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Wenneker, De Stroet 9, tel. 55 30 12

Het jebbink
DèBÖónk
H^ Elshof
;;D|;Haar j j / .
De Steege
HetGulik
Het Wiemelink
Hét Vaar werk

Het MolenbJick
HetVogelbosje
DeBongerd
DeHanekamp
DeStroet
Het Kerspel
Mispelkarnpdijk

2 bos bloemen naar keuze

Fam. Tennissen, Julianalaan 12, tel. 55 29 60

Fam. Horsting, de Voornèkamp 57, tel. 55 27 80

Graaf schaprijders winnen NK
Indoor Touwtrekken Recreanten

Team 1 van de Graafschaprijders uit Vorden heeft het N K Indoor Touwtrekken voor Rerean-
ten gewonnen dat afgelopen zaterdag plaats had in sporthal 't jebbink in Vorden. De teams
van de Hoftrekkers en de Graafschaprijders 2 eindigden op de tweede en derde plaats. De
deelnemers aan de verschillende wedstrijdklassen kwamen met name uit het noorden van het
land. Zij gingen ook allemaal met de eer strijken en namen de bekers mee naar huis. Verder
werd er een wedstrijd voor scholen gehouden. Aan dit toernooi werd deelgenomen door
tennis van de Vordering, Het Hoge en De Kraanvogel.

EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ JEZELF

Socii heren l in het nieuw

Het eerste volleybalteam van Socii werd onlangs in het nieuw gestoken door hoveniersbedrijf
Arends. Staande van links naar rechts: Jan Arends (sponsor), René Berendsen, Bert Arntz,
Bert Siebelink, Wiljo Berendsen, Arnold de Ruiter en Arnold Arends (sponsor). Gehurkt
van links naar rechts: Bert Hendriks (trainer), Marcel Vruggink, Richard Hulshof en Derk
Pardijs.



LET OP HET TEKEN VOOR
HUISHOUDELIJK CHEMISCH AFVAL

Chemisch
afval

is nu makkelijk te
herkennen

Afval scheiden doen we allemaal.
Of het nu om papier en karton,
groente-, fruit- en tuinafval of om
textiel gaat. We zijn zelfs wereld-
kampioen glasbakgooien.
Soms is het apart houden van af-
val toch nog lastig. Neem nou
huishoudelijk chemisch afval.

Van die lege batterijen en dat
restje verf of olie weten we wel dat
het chemisch afval is. Maar hoe zit
het bijvoorbeeld met verf op water-
basis, spaarlampen en nagellak?

Veel mensen worstelen nog met
de vraag wat nu huishoudelijk che-
misch afval is en wat niet. En dat is
belangrijk om te weten.
Want hoe meer chemisch afval we
apart inzamelen en verwerken, hoe
minder schadelijke stoffen er uit-
eindelijk in bodem, water en lucht
terechtkomen.

EEN TEKEN OM TE
ONTHOUDEN

Chemisch afval is voortaan veel
makkelijker te onderscheiden. Op
huishoudelijke produkten die na
het gebruik bij het chemisch afval
horen, staat namelijk een teken.

Als u dit teken op een produkt ziet,
dan wil dat zeggen:dit produkt hoort
bij het huishoudelijk chemisch afval,
houd hel apart.

Het teken kan op het produkt of
op de verpakking staan. Op som-
mige produkten die wél bij het
huishoudelijk chemisch afval horen,
ontbreekt het misschien nog. Dat
komt omdat het invoeren ervan tijd
kost. Maar in de zomer van 1995
staat het teken op alle produkten
die daarvoor in aanmerking komen.
Dat is een wettelijke verplichting.
Overigens, het gaat om het apart
houden van produkten of produkt-
resten die schadelijk zijn voor het
milieu. Een lege verpakking, ook al

Het teken voor huishoudelijk chemisch
afval.

staat het teken voor chemisch afval
erop, hoeft u niet apart te houden.

Toch jtthjft het opletten gebla-
zen. Of RW teken voor huishoude-
lijk chemisch afval op een produkt
staat, hangt af van de hoeveelheid
schadelijke stoffen die erin zitten.
Zo zal hogteken altijd op aceton of
op petroURn staan. Maar het teken
staat bijvoorbeeld niet altijd op
alle lijmen. Er zijn minder schade-
lijke lijmen, zoals plaksel, plakstif-
ten en behanglijm. Daar hoeft geen
teken op.

WAAR INLEVEREN?
In elke gemeente zijn plaatsen

waar u huishoudelijk chemisch af-
val kunt inleveren. Ook bij u in de
buurt. De reinigingsdienst van de
gemeente kan u precies vertellen
waar. •

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

liüiitïöydelljk chemisch afval:

aceton
accu's
accuzuur
batterijen
bestrijdingsmiddelen
correctievloeistoffen
(foto)fixeer
(foto)ontwikkelaar
houtverduurzamingsmiddelen
inkten
insekticiden
kitten
kwastreinigers
kwastontharders
kwikthermometers
lampolie
lijmen
meubelolie
motorolie
nagellak
nagellakremover

• oliefilters
• olie (rijwielolie, naaimachine-

olie, remolie)
• petroleum
• plamuur
• remolie
• smeervetten
• spaarlampen (TL, PL, SL)
• spuitbussen (afhankelijk van

de inhoud)
• terpentine
• thinner
• TL-buizen
• verf (ook op waterbasis)
• verfafbijtmiddellen
• verfverdunners
• vlekkenwaters (niet op water-

• basis)
• vlooienbanden
• wasbenzine
• zoutzuur

Dankzij uw steun kan ik doorgaan'
Inge Koppelaar, arts in Zimbabwe:
Wanneer je a/s Nederland arts in Zimbabwe
woont en werkt, dan weetje maar al te goed hoe
belangrijk het is datje, indien nodig, kunt
terugvallen op een organisatie als SIMAVI.

Voor/ 25,-

SIMAVI steunt vele projecten. In tientallen ontwik-
kelingslanden, uitsluitend waar het écht nodig is.
Uw Nederlandse gulden besteden wij aan:
moeder-kindzorg, drinkwaterprojecten, vluchtelingenhulp en blindheidbestrijding.

kunnen tien mensen in India
worden geholpen aan goed
drinkwater

kan het werk van platte-
lands-ziekenhuizen worden
uitgebreid en verbeterd

kan iemand zijn gezichts-
vermogen weer terug-
krijgen

SIMAVI

GIRO 300100
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Volleybal B Squash

Dash Sorbo-Dok 3-1
Na twee niet gespeeld te hebben, moes-
ten de dames van Dash Sorbo afgelopen
zaterdag in sporthal 't Jebbink aantreden
tegen het jeugdige en spontane team var
Dok uit Dwingelo. Na een minuut stilte
ter nagedachtenis van de twee weken ge-
leden verongelukte Christel Tragter van
Dash Sorbo, begonnen de dames erg
voorspoedig en wonnen ze de eerste set
met 15-6. De tweede set leek een kopie te
worden van de eerste, maar door wat
concentratieverlies moest Dash Sorbo
deze set toch overlaten aan Dok (13-15).
Door goede tactische aanwijzingen van
de trainer Wilhelm de Ruiter en door af
en toe wat wisselspeelsters in te zetten
konden de derde en vierde set redelijk
makkelijk in winst worden omgezet. Met
name Gerrie Koren was goed op dreef.
Ook kon de trainer weer beschikken over
Evelyn Keizer-Averdijk. Het hele Dash
Sorbo Team verdient een compliment
door na twee moeilijke weken - de dood
van Christel Tragter - de draad weer
goed op te pakken. Aankomende zater-
dag speelt het team tegen Volco II in Om-
men.
overige uitslagen: Dl Keizersprong
2-Dash 3 0-3, H2A Keizersprong 3-Dash
2 1-2, H Rekreanten Dash 1-Devolco l
2-1, H3A WSV 2-Dash 3 3-0, JC2 Dash
1-Devolco 0-3, HP Dash 1-Bruvoc 10-3.
Programma zaterdag 17 februari: D3A
Dash 4-Bruvoc 2, D3B Dash 5-Bruvoc 3,
D2A Dash 6-Side Out 4, JB2 Dash 1-VVSV
2, JC2 Dash I-Wik l, MCI Dash 1-SVS1.

Socii
Uitslagen: Dames 1-Side Out 0-3, dames
2-Lettele 3-0, heren 1-ABS l 1-2, recrean-
ten dames B-Epse 1-2.

Voetbal

Ratti
Voor het komend seizoen is Freddie Ha-
gens uit Lochem aangesteld als trainer
van de Afdeling Zaterdag van Ratti. Ha-
gens is geen onbekende voor de Kranen-
burgse voetbalvereniging. Enkele jaren
geleden was hij reeds drie jaar werkzaam
als trainer van de Afdeling Dames bij de
SV Ratti. Hiermee wist hij onder andere
de Gelderse beker en een kampioen-
schap in de hoofdklasse te behalen.
De afdeling Zondag van SV Ratti zal ook
het komend seizoen weer getraind wor-
den door Antón Peters. Gerda Bos is
voor komend seizoen de trainster van de
afdeling Dames. Henk Bulten uit Henge-
lo is volgend seizoen voor het tweede
jaar werkzaam als trainer en jeugdcoör-
dinator bij SV Ratti.

Het herenteam van Vorden Euregio
speelde dit weekend thuis tegen Ensche-
de en Rozendaal. Van Enschede werd
met 4-1 gewonnen en tegen Rozendaal
ging de strijd volledig gelijk op maar op
games werd er met 3-2 verloren. Jan Wer-
ner Sobering won beide partijen en An-
dré Balvert won wel tegen Rozendaal
maar verloor tegen Enschede.
Verder werd er op zondag 11 februari in
het Squash Centrum Vorden een clinic
gehouden. Arjan Janssen en Geroen van
Vlinsteren demonstreerden techniek en
spelsituaties voor twintig spelers van
Vorden. Tenslotte speelden ze een do-
monstratiewedstrijd.
Fiona Simson won het damestoernooi
Exel in Apeldoorn. In de laatste week
van februari speelt een team van zeven
heren en twee dames van Squash Cen-
trum Vorden een toernooi in Zuid-Frank-
rijk.

Motorsport

Tijdens de jaarvergadering van de auto-
en motorclub 'De Graafschaprijders' zijn
de aftredende bestuursleden Joop Wues-
tenenk en Marieke Rouwenhorst herko-
zen. Behalve met de behandeling van de
gebruikelijke agendapunten werd uitge-
breid van gedachten gewisseld over de
aktiviteiten voor het komende seizoen.

Br dge
Het bericht dat vorige week in Weekblad
Contact stond over de nieuwe ontwikke-
lingen op bridgegebied bevatte enige on-
juistheden. Het fa^lat er wordt gestart
een bridgeclub op^aandagavond klopt,
alleen is het niet zo dat de organisatie
hiervan in handen is van de BZR Vorden.
Het gaat hier om een particulier initiatief
van de heer S. van de List (55 43 91) en
mevrouw N. Hendriks (55 24 86). Voor
meer informatie en opgave kan met tele-
fonisch contact opnemen met dit tweetal.
Verder houdt de BZR Vorden iedere
woensdag een bridgemiddag. Deze mid-
dag is bedoeld voor zowel beginners als
gevorderden en niet uitsluitend voor ge-
vorderden zoals vorige week vermeld
stond in Weekblad Contact.
Uitslagen van woensdag 7 februari
Groep A BZR Vorden: 1. dms Van Burk/
Hendriks 56.7&, 2. hrn Den Elzen/His-
sink 54.5%, 3. mv/hr Führi Snethlage
51.8%. Groep B: dms Den Elzen/Van
Manen 57.1%, 2. dms Van Asselt/Vrug-
gink en mv/Hr De Bruin 55.0%, 3. dms
Gerichhausen/Krukziener 52.1 %.

Nieuw stokbrood bij Van Asselt
Wie ooit in Griekenland op vakantie is
geweest, weet dat er nergens een romi-
ger en smeuïger fetakaas te vinden is
dan juist daar. Wie het brood van de
Echte Bakker proeft, heeft al gauw
door dat bij deze bakkers ambachte-
lijk vakmanschap nog echt met hoofd-
letters wordt geschreven.

Het Hollandse brood van de Echte Bak-
ker en de wereldberoemde Dodoni Feta
uit Griekenland kennen beide een lange
traditie. De Echte Bakkers hebben het
vakmanschap uit beide culturen ver-
werkt in een nieuw stokbrood. Onder het
motto 'De Echter Bakker heeft altijd wat
anders' wordt op 15 februari het Dodoni
Fetabrood geïntroduceerd. Hiermee
speelt het Echte Bakkersgilde - waarbij
bakkerij Van Asselt in Vorden is aange-
sloten - in op de grensverleggende ten-

densen en de vergaande interesse in bui-
tenlandse culturen. De bakkers komen
met een lekkernij die de smaak heeft van
een ver en zonnig vakantieland.
De Echte Bakker heeft innovatie en een
constante zorg voor het produkt hoog in
het vaandel staan. Alleen brood van uit-
muntende kwaliteit en gemaakt van de
allerbeste ingrediënten kan brood van de
Echte Bakker heten. Datzelfde kan ge-
zegd worden van de Dodoni Feta. De
Griekse Feta wordt gemaakt van een
combinatie van schapemelk (80 procent)
en geitemelk (20 procent). De kuddes
schapen en geiten grazen in het onher-
bergzame en rotsachte landschap van
het Griekse Ipiros, waar de dieren zich
voeden met alles wat de ruige vegetatie
maar te bieden heeft. Puur natuur dus,
zonder chemische toevoegingen en be-
standdelen. Zie ook advertentie.

Cor Bruinsftia neemt afscheid
als voorzitter van PV Vorden
De postduivenverenigin^pV Vorden
heeft afscheid genomen van voorzitter
Cor Bruinsma. Na acht jaar voorzitter
te zijn geweest droeg hij op de feesta-
vond de voorzittershamer over aan
Cees Goedhart. Deze bedankte
Bruinsma voor de bewezen dienster-
en speldde hem vervolgens een fraaie
speld op de revers.

Tijdens deze bijeenkomst werden tevens
de kampioenen van het afgelopen sei-
zoen gehuldigd en werden hen de prij-
zen overhandigd.
De uitslagen waren: Vitesse aangewe-
zen: I mevr. Oldenhave; 2 A.A. Jurriens; 3
G.A. Wesselink. Vitesse onaangewezen: I
C. Bruinsma; 2 mevr. Oldenhave; 3 A.A.
Jurriens. Midfond aangewezen: l mevr.
Oldenhave; 2 C. Bruinsma; 3 A.A. Jur-
riens. Midfond onaangewezen: l C.
Bruinsma; 2 mevr. Oldenhave; 3 H.A. Ey-
kelkamp & Zn. Fond aangewezen: l
mevr. Oldenhave; 2 A.A. Jurriens; 3 H.J.
Stokkink. Fond onaangewezen: l G.J. Ol-
denhave; 2 mevr. Oldenhave; 3 G.A.
Wesselink. Jong aangewezen: l A.A. Jur-

riens; 2 G en H Boesveld; 3 G.A. Wesse-
link.
Jong onaangewezen: l A.A. Jurriens; 2
G.A. Wesselink; 3 G. en H. Boesveld.
Natour aangewezen: l M. Olyslager; 2
A.A. Jurriens; 3 mevr. Oldenhave. Na-
tour onaangewezen: l M. Olyslager; 2 C.
Bruinsma; 3 E. Bruinsma. Overnacht
aangewezen: l mevr. Oldenhave; 2 G.J.
Oldenhave; 3 M. Olyslager. Overnacht
onaangewezen: l G.J. Oldenhave; 2
mevr. Oldenhave; 3 H.W.Oldenhave.
Oud aangewezen: l mevr. Oldenhave; 2
A.A.Jurriens; 3 C. Bruinsma. Oud onaan-
gewezen: l mevr. Oldenhave; 2
C.Bruinsma; 3 A.A. Jurriens. Generaal
kampioenen: l mevr. Oldenhave; 2 A.A.
Jurriens; 3 C. Bruinsma; 4 M. Olyslager; 5
H.A. Eykelkamp en Zn; 6 H.W. Oldenha-
ve; 7 G.A. Wesselink; 8 HJ. Stokkink; 9 E.
Bruinsma; 10 G.J.Oldenhave. Duifkam-
pioenschappen: Vitesse: mevr. Oldenha-
ve. Midfond: mevr. Oldenhave. l daags
fond: G.J. Oldenhave. Meerdaags fond:
G.J.Oldenhave. Jong: A.A. Jurriens. Na-
tour: M.Olyslager. Asduif over alle
vluchten: mevr. Oldenhave.

NCVB
De afdeling Vorden van de Nederlands
Christen Vrouwenbond houdt op dins-
dag 20 februari haar jaarvergadering. Na
afloop van de vergadering is er een op-
treden van de Vordense troubadour
Gery Groot Zwaaftink. Iedereen is van
harte welkom. De bijeenkomst heeft
plaats in het Dorpscentrum.

Vrouwen Medler
De leden van de Vrouwenclub Medler
hebben op maandagmiddag 5 februari
een bezoek gebracht aan de Delta in Zut-
phen. Hier werd verteld wat de Delta is
en wat er allemaal gemaakt wordt. Ook
werd de werkplaats bezichtigd en kon-
den de dames zien \vat er allemaal ge-
produceerd wordt. Na de rondleiding
was er gelegenheid om vragen te stellen.

Jubal
Wim Altena heeft op de ledenvergade-
ring van muziekvereniging Jubal de
voorzittershamer neergelegd. Na 22 jaar
vond hij het welletjes. Berry Rouwen en
Frits Klein Tesselink nemen het voorzit-
terschap als duo-functie van hem over.
Na een dankwoord werd Wim Altena
een dasspeld met inscriptie opgespeld.
Hij bedankte vervolgens alle leden voor
het vertrouwen dat ze de afgelopen jaren
in hem hebben gesteld.

Soos Kranenburg
Door omstandigheden vinden voortaan
alle soosmiddagen van de KBO weer
plaats bij café 't Wapen van 't Melder aan
de Ruurloseweg 114 in Medler.



Rijvereniging T)e Graafschap'
hoopt eind dit j aar over
overdekte manege te beschikken

Kinderboekenjury ook in Vorden

Begin 1995 heeft de rijvereniging T)e
Graafschap' aan de gemeente Vorden
een verzoek ingediend om medewer-
king te verlenen voor de realisering
van een overdekte manege op hun ter-
rein aan de Hamelandweg. Twee hec-
tare van het terrein heeft de bestem-
ming 'ruitersport', waarvan 400m2 be-
bouwd mag worden. Aangezien voor
deze overdekte manege circa 1500 m2
grond noodzakelijk is, dient er een be-
stemmingswijziging te komen.

Het college heeft toen negatief op het
verzoek van 'De Graafschap' gerea-
geerd. De bestemming van het gebied is
onder andere 'bos van grote natuurwe-
tenschappelijke waarde'. Bij de provincie
bestond ook grote weerstand tegen een
overdekte manege op die plek. Burge-
meester Kamerling liet toen ook weten
dat om die reden het college er niets voor
voelt om een procedure voor de wijzi-
ging van het bestemmingsplan te starten.
Het bestuur van 'De Graafschap' heeft
toen beroep bij de raad aangetekend. De
raad heeft vervolgens tegen het college
gezegd dat er binnen de gemeente een
andere plek voor de rijvereniging gevon-
den moest worden. Het college toonde
zich bereid om in overleg met het be-
stuur alternatieven af te tasten. Henk
Heuvelink, voorzitter van de rijvereni-
ging: 'Dat is ook inderdaad gebeurd. We
hebben samen met het college naar alter-

natieven gezocht. Maar helaas na zes
maanden hadden we nog niets gevon-
den. Uiteindelijk zijn we toch weer bij de
Hamelandweg terecht gekomen. Door
het college is kontakt opgenomen met de
provincie, terwijl ook diverse andere in-
stanties zijn benaderd om te kijken of er
alsnog een overdekte manege aan de Ha-
melandweg kan komen'.

De provincie liet weten medewerking te
w.ilfen verlenen. Heuvelink: 'Dat bericht
bereikte ons eind december. De gemeen-
te is nu bezig met het opstellen van een
bestemmingsplanwijziging. In wezen
betreft het hier een verruiming van het
bouwperceel van 400 m2 naar 1500 m2.'
Heuvelink heeft goeie hoop dat er snel
zaken gedaan kunnen worden. Welis-
waar komt het plan straks ter visie te lig-
gen maar aangezien destijds bij de eerste
bestemmingsplanwijziging ook geen be-
zwaren zijn ingediend verwacht hij ook
in dit geval geen problemen.
'Wij rekenen erop dat alles rond de
bouwvakvakantie rond is, waarna er ge-
bouwd kan worden zodat wij volgende
winter in onze eigen overdekte manege
terecht kunnen', aldus een hoopvol ge-
stemde Heuvelink. Momenteel brengt
De Graafschap de wintermaanden door
in de overdekte manege aan de Koedijk
in Lochem. Vanaf half maart worden de
buitenaktiviteiten weer aan de Hame-
landweg opgepakt.

Aanwinsten
bibliotheek
Jean Berton, Alles over jachtgeweren;
Arno Bolhmeijer, Het vermoeden; Con-
sumentenbond, Testjaarboek; Ger Dek-
kers, Alles over wind- en watermolens in
Overijssel; Ad van Dongen, Vliegen met
de modelhelicopter; Dan Dijckman, 3D
Puzzels; Elseviers, Beroepenalmanak
1996; Anna Enquist, Een nieuw afscheid;
Dick Francis, Bankier; Peter Harrison,
Reincarnatieverhalen van kinderen; Flip
de Kam, Tijdbom; Paul MacFedries, Be-
ginnen met Wondows 95 NL; Jean Nelis-
sen, La bible de Tour de France; Madeion
Oostwoud, Vogelhuisjes, mestkastjes en
voederhuizen; Daniel Riechers, Metro's
in Europa; Foeke Roukema, Hollandia
motorjachtengids; Elselinda Schouten,
Zuid-Spanje; Scholtenpad, Wandelen in
de omgeving van Winterswijk, Marja
Visser, Dik voor mekaar; Jacqueline van
der Waals, Verzamelde gedichten.

T)eRaddreijers'
zorgeif^oorpuik
stukje amusement
De ZMO, Jong Gelre en de Plattelands-
vrouwen heJ^en elk jaar een gezamenlij-
ke culrure^^vond op het programma
staan, waarvan de organisatie bij toer-
beurt in handen van één van de drie af-
delingen is. Dit weekend berustte de or-
ganisatie bij de Plattelandsvrouwen die
voor deze gelegenheid 'De Raddreijers'
uit Winterswijk hadden gecontracteerd.
De zaal van de Herberg was goed bezet.
De aanwezigen hebben met volle teugen
kunnen genieten van het programma
'Van Hoes' dat geheel in het dialect ge-
bracht werd. Begeleid door drie musici
bracht de uit zeven personen bestaande
groep een aaneenschakeling van schets-
jes en zang. Presidente mevrouw De Jon-
ge van de Plattelandsvrouwen overhan-
digde het gezelschap na afloop een bloe-
metje.

De toneelgroep Vierakker/Wichmond
hield afgelopen weekend twee ge-
slaagde toneeluitvoeringen van de
klucht Tr loopt een streepje door'. Bei-
de avonden werden gehouden in het
Ludgerusgebouw. Het stuk werd met
veel humor gespeeld en de rollen wa-
ren goed ingestudeerd. Het was alleen
jammer dat er op de tweede avond een
speelster ziek werd. Hierdoor moest
Erna Roeterdink op het laatste mo-
ment invallen. Het publiek heeft hier
waarschijnlijk niets van gemerkt want
Erna Roeterdink deed het fantastisch.

De klucht 'Er loopt een streepje door'
gaat over een restaurant dat als gevolg
van een erfenis gerund wordt door twee
nichtjes. Deze rollen werden gespeeld
door Marianne Derksen-Holterman en
Anja Bosch-Weenk- In het testament van

hun overleden oom staat dat ze het res-
taurant mogen overnemen met als voor-
waarde dat de twee nichtjes een maand
lang geen ruzie met elkaar hebben. Om
het allemaal wat 'eenvoudiger' te maken,
wordt het restaurant door de twee da-
mes verdeeld in een linker- en rechterge-
deelte. Dit veroorzaakt natuurlijk de no-
dige verwarring en hilariteit. Niet in de
laatste plaats bij de kokkin (Ria Tijssen)
en haar zoon Wilberforst (J. Borgman).
Het mag duidelijk zijn dat 'Er loopt een
streepje door' alle ingrediënten had voor
een geslaagde klucht. Het was voor de
bezoekers van het Ludgerusgebouw dan
ook een echt avondje uit. De overige rol-
len in de klucht werden gespeeld door
Derk Bruil, Jan Rietman, Erik Klein Ha-
neveld, Bennie Bouwmeister, Erna Roe-
terdink en Willemien 't Hooft-Oldenha-
ve.

Er is al in veel plaatsen een Kinderboe-
kenjury. Daarbij wordt aan kinderen
gevraagd op te geven welk boek ze het
mooiste vinden. En als het kan ook
waarom ze dat vinden. Het gaat om
boeken die in het afgelopen jaar zijn
verschenen. Uit de vele inzendingen
wordt per leeftijdsgroep nagegaan
welke boeken de meeste stemmen kre-
gen. Ook in Vorden zal de jeugd weer
worden uitgenodigd mee te doen aan
deze aktie. De Openbare Bibliotheek
wil, samen met de Stichting 'Vrienden
van de Openbare Bibliotheek', hier
een jaarlijkse traditie van maken en
stimuleert zo het boekenlezen bij de
jongeren.

Meedoen als lid van deze jury is een ple-
zierig werkje. Er wordt namelijk aan de
jeugdige juryleden gevraagd, of ze een
paar (maximaal vijf) boeken willen kie-
zen (en natuurlijk ook lezen) uit een lan-
ge lijst titels die voor elke leeftijdsgroep
in de bibliotheek beschikbaar is en gratis
kunnen worden geleend. Want zoals be-
kend zijn jongeren tot en met 17 jaar gra-
tis lid van de Openbare Bibliotheek. le-
der die zich opgeeft als jurylid ontvangt
bij de balie van de bibliotheek een deel-
nemerskaart en kan daarop aangeven

welk boek of welke boeken hij of zij het
mooiste vindt. Voor de eerste keus liefst
met een korte beschrijving waarom dat
boek werd gekozen. Die kaart moet voor
23 mei worden ingeleverd bij de biblio-
theek.
Het ligt in de bedoeling de inzendingen
voor deze landelijke aktie eerst in Vorden
te bekijken en op deze wijze vast te stel-
len welke boeken in de drie leeftijdsklas-
sen (6 tot 9 jaar, 10 tot 12 jaar en 13 tot 16
jaar) in Vorden de meeste stemmen heb-
ben gekregen. Zodat we in juni kunnen
aankondigen welke drie boeken in onze
gemeente bij de jeugd het meest populair
zijn. Bovendien ontvangen per leeftijds-
groep twee jongelui die zelf ook het
meestgekozen boek hebben opgegeven
een boekenbon ter waarde van 25 gul-
den, die ze bij Boekhandel Loga kunnen
besteden. Daarna gaan alle inzendingen
naar de Nederlandse Kinderjury en din-
gen ze mee naar de fraaie (boek)prijzen
die landelijk beschikbaar worden ge-
steld. De organisatoren hopen dat veel
kinderen aan deze aardige jureerwed-
strijd mee zullen doen. In elk geval ont-
vangen alle kinderen die in de komende
weken boeken komen ruilen een per-
soonlijke brief over deze kans om lid te
worden van de Kinderboekenjury.

Denkt u aan de
CARNAVALSOPTOCHT?

zaterdag 17 februari
13.00 uur

Weekegdrecept
Vlogman
Gegrilleerde gevulde kip

Bereidingstijd: <^mninuten

Grilleertijd: l uur *

Benodigdheden voor 4-6 personen: l panklare poularde of braadkuiken,
dunne schil van 1/2 goedgeboende citroen, 200 gram gedroogde abrikozen, 200
gram sneetjes oudbakken witbrood, 100 gram amandelschaafsel, l kleine
geraspte ui, 1-2 geperste teentjes knoflook, l flinke mespunt djinten, Vi-\ theel-
epel sambal oelek, peper, zout, sojasaus of aroma, slaolie, kleingeknipt bieslook

Benodigd keukengerei: keukenpapier, grote steelpan, grote en kleinere kom,
broodplank, hakmes of mixer, kleine koekepan van aluminium, giet- of plaatij-
zer, diep bord, grill of ove met grill (230°C, gasstand 5), dun wit bindtoüw,
naald, elektrisch draaispit, oliekwast, keukenschaar, serveerschotel

Bereidingswijze:
1. Was de kip in- en uitwendig met lauwwarm water. Laat het water urt de kip

lekken en dep die met keukenpapier droog.
2. Breng 2 deciliter water aan de kook met de citroenschil. Laat het water zacht

koken. Was intussen de abrikozen met lauwwarm water. Doe ze in de pan
en houd het water tegen de kook aan. ,

3. Snijd van de boterhammen de eventueel aanwezige donkere korstjes af.
Snijd het brood in kleine stukken. Doe die in de kom.

4. Rooster de amandelen in de droge koekepan onder af en toe schudden vand
e pan lichtgeel van kleur. Veog het amandelschaafsel bij de blokjes brood.

5. Maak van de geraspte ui met knoflook, djinten, sambal, wat peper, l theele-
pel-zout, ]/2 eetlepelsojasaus en 4 eetlepels olie een papje in de kleine kom.

6. Giet het kooknat van de abrikozen in een diep bord. Verwijder de citroen-
schil en hak de abrikozen in stukjes. Voeg die aan het brood met amandelen
toe. Maak hiervan met het intussen afgekoelde kooknat van de abrikozen
een smeuig mengsel. Voeg nog wat water toe als de kipvulling nog te vast is
en voeg er naar smaak ruim peper, wat zout en sojasaus aan toe.

7. Verwarm de grill of de oven met grill voor.
8. Schep de vulling in de kip. Zet de halsopening vast door daar een deel van

de huid over te trekken en de huid met een steekje dun touw vast te naaien.
9. Bind de kip met het bindmateriaal dicht en steek de kip aan het spit.

10. Bestrijk de kip rondom met het mengsel van specerijen, zout en olie en
plaats de kip op enige afstand onder de grill. Laat die draaien en bestrijk de
kip tijdens het grilleren gedurende ongeveer l uur regelmatig met olie.

11. Verwijder voor het serveren van de gegrilleerde kip het bindmateriaal en
bestrooi de kip naar smaak met bieslook.

Tip van de kok:
Gebruik uitsluitend citroenen die niet behandeld zijn met een conserveermid-
del wanneer de schil wordt verwerkt in een gerecht.
Vervang de djinten (gemalen komijn) door ketoembar (gemalen koriander). De
grilleertijd hangt af van de grootte van de poularde of het braadkuiken. Bij een
braadkuiken van 900-1000 gram ongeveer 50 minuten, bij een poularde van
1200-1300 gram 60-65 minuten. Temper de grill als de kip te donker dreigt te
worden.

slagerij Vlogman



Romantische
BRUIDS-INFO-BEURS

Bruids-
aanvullings-

pakket
t,w.v.
1000,

Maak kans op
GRATIS

^bruidsjapon^
t.w.v.
1000,-.

7^ Zondag
ƒ25 februarf

1996
Wij verwelkomen u graag

op onze bniidsbeurs in Warnsveld . :

Zalencentrum de Boggelaar WARNSVELD v - . ..
Bruids-Foto/Video Ted Buter HENGELO Gld. NV1"»*»- •>*

Bloemsrerkunst Elbrink VORDEN/WARNSVELDV ^»
Mulco Bruidsmode ZUTPHEN \V

De Latke Oldtimers/Bruidsauto's EMPE
Juwelier Siemerink VORDEN

Drukkerij Bats ZUTPHEN
Schoonheids/Haarsalon Indoor VORDEN

El Mundo Reis Bureau ZUTPHEN
Stijlstudio Ellie Lintvelt ZUTPHEN

Beurs open 12.15 uur. Aanvang bruidsshow 13.30 uur.
Kaarten f 10,- inklusief kopje koffie met gebak.

" • A Kaartverkoop bij de deelnemende bedrijven.
, *

Info bestellijn (0575) 551436/571171
•*•».

ZUTPHEN - WARNSVELD - VOM>EN
Café-Rest. De Boggelaar, Vordenseweg 32, Warnsveld

EDEDELfNG
De Welkoop-winkel te Vorden is

op dinsdag 2O februari
in verband met inventarisatie en overname van de winkel

(Afgifte goederen, om welke- reden dan ook,
is niet mogelijk)

DIRECTIE ABC

f i. DE GROEN EN DOEN WINKEL

DOP
Stationsweg 16 - Vorden

Naar aanleiding van bovenstaande advertentie
delen wij u mede dat wij met ingang van

woensdag 21 februari

de deuren weer voor u
geopend zullen hebben.

Let op de advertentie met speciale openingsakties
welke binnenkort in dit blad zal verschijnen.

W E L KOOP
WIM EN GONNY WEENK - Stationsweg 16 - Vorden

J

B L I K S E M V E R K O O P
VAN SHOWROOMMODELLEN VOOR FLITSENDE PRIJZEN

Wij moeten plaats maken voor de nieuwe meubelkollekties,
dus koop nu heel veel meubelkwaliteit voor zeer weinig
geld met behoud van onze bekende garantie.
Bankstel 3-2 zits kuipmodel in E 50 en beige leder van f 3660, voor f 2295,-
Bankstel 2V2-2 zits rondom stof met interieur van f 4770, voor f 2995,-
Bankstel 2V2-2 zits rondom leder kl.oxblood/interieur van f6416,- voor f 3995,-
Bankstel 2V2-2 zits in groen leder met interieur
Bankstel 3-2 zits blank eiken met stof
Bankstel 2V2-2 zits blank eiken patine/stof met interieur
Bankstel 2V2-2 zits rondom stof
Bankstel 3-2 zits rondom leder in d.rood/interieur
Bankstel 2V2-2 zits blank eiken/stof
Bankstel 3-2-1 zits leder cerise met interieur
2 zits bankje in zwart leder
Luxe fauteuil in zwart leder
Draaifauteuil stof/blank eiken voet
Wandmeubel in E 50
Toogkast in E 50
Broodkast in E 50
Buffetkast in E 50
Broodkast blank eiken patine
Bijpassend dressoir blank patine
Bijpassende salontafel blank patine
Bijpassende eetkamerstoelen 4 stoelen
Vitrinekast in zwart lacque
Moderne blank eiken aanbouwwand
Moderne blank eiken aanbouwwand
Bijpassend TV meubel
Bankstel 2'/2-2 zits in lila leder met interieur
Bijpassende lederen draaifauteuil verstelbaar
Eethoek E 50 tafel 100x85 + 4 stoelen met stof
Diverse salontafels in E 50, blank en patine
Ledikant 140x200 blank patine incl. 2 nachtkastjes
Ledikant mdf alpine wit 180x200 incl. 2 nachtkastjes
Ledikant geloogd grenen 160x200 incl. 2 nachtkastjes

van f 3660,- voor
van f 4770, voor
van f6416,- voor
van f 6637, voor
van f 3306, voor
van f 3606, voor
van f 3416, voor
van f 6036. voor
van f 4108, voor
van f 7348,- voor
van f 3670, voor
van f 1036, voor
van f- ÖQêr voor
van f 3370, voor
van f 3606, voor
van f 3360, voor
van f 3660, voor
van f 1760, voor
van WêGêr voor
van <- 396p voor
van f 1373, voor
van f 1600; voor
van f 6837, voor
van f 3810, voor
van f- 9ë2r voor
van f 6637.' voor
van f 3486, voor
van f 3604, voor
vanaf
van f- 8öër voor
van f 3006, • voor
van f 1734, voor

f 3495,-
f 1995,-
f 2495,-
f 1595,-
f 4295,-
f 2495,-
f 4495,-
f 1595,-
f 995,-
f 595,-
f 2195,-
f 1695,-
f 1595,-
f 1698,-
f 1295,-
f 995,-
f 279,-
f 795,-
f 795,-
f 3695,-
f 1895,-
f 595,-
f 3495,-
f 1595,-
f 2495,-
f 395,-
f 650,-
f 1295,-
f 1295,-

EN NOG HEEL VI
TOT ZIENS IN

MEER. KOM KIJKEN EN SLA UW SLAG.

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS
Ruurloseweg 2, Hengelo Gld., tel. (0575) 46 14 84

Hou uw body fit met
THERMOFIT

Halfwollen ondergoed
TE KOOP BIJ:

Zutphenseweg - VORDEN

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

VOERING-
STOFFEN

diverse fournituren

NU

HALVE PRIJS

Zutphenseweg - Vorden

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575)51 54 10

qe> juwelier
siemerink
oo opticien
Zutphenseweg 7 - 7251 DC Vorden



Jos Besselinken Willem Schmitz van het ComitéKranenburgs Carnaval:

IVe zien De Deurdreajers niet als een concurrent'
Na vele omzwervingen is het carnaval
in Kranenburg weer op het oude nest
terug. De nieuwe eigenaar van Gaste-
rij Schoenaker - Harrie Derks - heeft
het Comité Kranenburgs Carnaval met
open armen ontvangen. Voorzitter Jos
Besselink en bestuurslid Willem
Schmitz zijn daar maar wat blij mee.
'Wij bestaan pas zeven jaar en in die
periode hebben we al op drie verschil-
lende locaties carnaval gevierd. Zoiets
is natuurlijk nooit bevordelijk voor de
continuiteit van onze vereniging.
Daarom zijn we ook heel blij dat - na-
dat de vorige eigenaar van het Steak-
house ons als het ware heeft wegge-
jaagd - we weer terug zijn bij Schoena-
ker. Want hier zijn we zeven jaar gele-
den begonnen', aldus voorzitter Jos
Besselink van het Comité Kranen-
burgs Carnaval. Samen met bestuurs-
lid Willem Schmitz kijkt voorzitter
Besselink vooruit op het carnavals-
feest van zaterdag 17 en zondag 18 fe-
bruari. Een interview.

- Laat ik meteen maar met de deur in huis
vallen. In Weekblad Contact van vorige
week deed president Henk Croenendal van
De Deurdreajers een oproep aan jullie niet
de vraag of het niet mogelijk is om van te vo-
ren de beide carnavalsprogramma's beter op
elkaar af te stemmen. Is er een concurrentie-
strijd uitgebroken tussen De Deurdreajers
en het Comité Kranenburgs Carnaval?
Jos Besselink: 'Nee, daar is helemaal
geen sprake van. Wij zien de Deurdrea-
jers ook helemaal niet als een concurrent.
Ik denk dat je ons ook niet met elkaar
moet vergelijken. Het gaat hier om twee
hele verschillende verenigingen. Daar-
om zou ik er ook geen moeite mee heb-
ben om van te voren de twee carnavals-
programma's op elkaar af te stemmen.
Maar dan moet het wel op basis van ge-
lijkwaardigheid gaan. Toen wij een tijdje
geleden door de Deurdreajers werden
gevraagd om eens met elkaar te praten,
ging dat gelijk met de mededeling dat wij
onze kindermiddag beter konden ver-
plaatsen naar de zaterdag. "De Deurdrea-
jers houden hun kindermiddag namelijk
ook op zondag. Daar hebben wij ons toen
als comité een beetje aan gestoord. Want
zeven jaar geleden hebben wij juist heel
bewust voor die kindermiddag op zon-
dag gekozen omdat in Vorden op dat
moment het carnaval voor de jeugd op
zaterdagplaatshad. Want waarom zou je
elkaar beconcurreren? Daarom vonden
wij het ook zo raar dat De Deurdreajers
enkele jaren geleden hun kindermiddag
eveneens op zondag gingen houden. Dat
maakt het voor de kinderen er niet ge-
makkelijker op. Want die moeten nu
gaan kiezen waar ze heen willen.'
Willem Schmitz: 'Ja, dat klopt. Mijn

Besselink (achter) en Schmitz (voor).

dochter zit bijvoorbeeld bij de dansgarde
van De Deurdreajers en moet zondag-
middag in Vorden optreden. Maar ze wil
ook graag naar het carnaval in Kranen-
burg. En dan heb je dus een probleem.
Vorig jaar had ze hetzelfde probleem
maar toen heeft ze dat weten te combine-
ren door na haar optreden in Vorden
naar het carnaval in Kranenburg te gaan.
Maar laten we eerlijk zijn. Eigenlijk is het
jammer dat het op deze manier moet.
Daarom zou ik er persoonlijk ook hele-
maal geen probleem mee hebben om vol-
gend jaar vroegtijdig met elkaar om de
tafel te gaan zitten zodat we de twee pro-

gramma's op elkaar kunnen afstemmen.'
Het carnaval vieren zit het tweetal in het
bloed. Vooral bij Jos Besselink is het met
de paplepel ingegoten. Zijn vader zat
vroeger bij het carnaval en zelf ondekte
Jos ook op jonge leeftijd het carnavals-
feest. In totaal heeft Jos Besselink - voor-
dat het comité Kranenburgs Carnaval
werd opgericht - zes jaar in de Raad van
Elf van de Deurdreajers gezeten. 'Het
carnaval vieren zit mij in het bloed', lacht
hij. Dat Jos Besselink voorzitter is gewor-
den van het Comité Kranenburgs Carna-
val is dus een logisch gevolg van dit alles.
Het feit dat Willem Schmitz is het be-

stuur van het comité zit, is echter een ver-
haal apart. Nadat hij tijdens een carna-
valsavond in Kranenburg enkele ballon-
nen voor de'gein kapot prikte, kwam een
lid van het Comité Kranenburgs Carna-
val naar hem toe met de^raag of hij wel
wist hoeveel werk het was om een feest-
zaal te versieren. Het antwoord van Wil-
lem Schmitz luidde 'Nee' en hij beloofde
om het jaar daarop te komen helpen bij
het versieren van de zaal. 'En van het een
kwam het ander', lacht hij.
Willem Schmitz en Jos Besselink zijn van
mening dat het carnaval in Kranenburg
niet moet uitgroeien tot een groot mega-
festijn. 'Vorig jaar hebben we een fantas-
tisch jaar gehad. Voor het eerst hadden
we weer een tent en over belangstelling
hadden we niet te klagen. Gelijk gingen
er geluiden op om dit jaar een grotere
tent in te huren. Maar dat hebben we dus
niet gedaan', aldus Willem Schmitz.
Jos Besselink: 'Het carnaval in Kranen-
burg hoeft voor ons ook helemaal niet zo
groot te worden als dat vroeger was. Dat
is ook nooit onze intensie geweest. Het
moet wel te overzien zijn. We zouden
heel gemakkelijk de maandag er ook nog
bijaan kunnen plakken, maar dat doen
we bewust niet. Twee dagen carnaval is
genoeg voor Kranenburg. Want als je
langer carnaval gaat vieren, dan ben je
meer bezig met het organiseren van een
feest dan dat je er zelf ook nog lol aan be-
leeft. Nu is allemaal nog te overzien en
kun je zelf ook nog genieten van het car-
naval'.
Willem Schmitz: 'Heel veel mensen on-
derschatten hoeveel tijd je kwijt bent met
het organiseren van een carnavalsfeest.
Het scheelt dat wij een hele actieve werk-
groep hebben die heel veel taken op zich
neemt. Maar het blijft elke keer toch weer
een hele klus. Zo moetje bijvoorbeeld elk
jaar weer zorgen dat je een nieuwe prins
hebt. Alleen daar gaat soms al heel veel
tijd inzitten. Want heel veel mensen die
willen wel graag Prins Carnaval worden,
maar haken later af omdat ze niet dur-
ven. Het beste kun je de mensen ook vra-
gen tijdens het carnaval. Want dan zitten
ze nog in de sfeer. Verder is het zo dat wij
elk jaar de kinderen weer iets leuks wil
voorschotelen. Ik denk dat we dit jaar de
jeugd met het kindertheater en Kas
Bendjen een heel leuk programma kun-
nen aanbieden. Vooral van de accousti-
sche set van Kans Bendjen verwacht ik
heel veel van. Zonder versterkers zal de
band - voordat ze in de feesttent voor de
ouderen gaan spelen - een unolugged
optreden in de zaal van Gasterij Schoena-
ker geven voor de kinderen tot twaalf
jaar. Ik denk dat dat Hans Krabbenborg
en zijn band wel toevertrouwd is, maar
ik ben wel heel benieuwd wat ze daar
van gaan maken'.

Officiële opening Eijgenhuijsen Precisievervoer
Op zaterdag 3 februari heeft de familie
Eijgenhuijsen haar gloednieuwe be-
drijfspand, gelegen aan de Spoorstraat
15, officieel geopend. De openings-
handeling werd verricht door me-
vrouw E. Eijgenhuijsen. Zij knipte het
lint door waardoor de hoofdingang
opengesteld werd.

Door de nieuwbouw heeft Eijgenhuijsen
goed kunnen uitbreiden. Het bedrijfs-
pand is op een terrein geplaatst dat 4000
m2 groot is. In het pand bevindt zich een
royale opslag- en overslagafdeling. Eij-
genhuijsen is gespecialiseerd in precisie-
vervoer, dat wil zeggen electronica en fo-
tokopieerapparatuur. In de service van
het precisievervoer is ook opgenomen
het installeren en demonstreren van ap-
paratuur. Eijgenhuijsen beschikt over

dertien vrachtwagens, met een maxima-
le capaciteit van vijfentwintig ton per
wagen. De vrachtwagens van de firma
rijden niet alleen in Nederland, maar ook
in Duitsland, België en Engeland.
Het nieuwe bedrijfspand is ontworpen
door het architektenbureau Stuyt, Rits-
ma en Brasser. Het pand werd gebouwd
door Aannnemingsbedrijf Lusink.
Ter gelegenheid van de opening heeft
Eijgenhuijsen Precisievervoer een prijs-
vraag uitgeschreven. Men dient drie vra-
gen te beantwoorden: 1. Wat is het ge-
wicht van alle vrachtwagens van Eijgen-
huijsen? 2. Hoeveel mensen werken er bij
de firma? 3. Hoe lang heeft de bouw van
het nieuwe pand geduurd? De oplossing
kan tot zaterdag worden ingeleverd aan
de Spoorstraat 15, 7261 AE Ruurlo. De
winnaar krijgt een CD-I-speler kado.



Feestweekenda a n bied ingen
AJaaf

ECHTE LIMBURGSE
VLAAIEN

in wel 30 soorten

DIT WEEKEND NIEUW IN ONS ASSORTIMENT

APPEL-KANEEL
SLAGROOMVLAAI

lekker fris, calorie-arm en ook verkrijgbaar in
halve vlaaien

goed voor 12 royale punten

carnavalsprijs 17,50

HEERLIJKE CAPUCCINO
VLA Al PUNTEN

feestelijk prijsje 1,50
voor en royale punt

NIEUW NIEUW NIEUW

BRABANTSE
WORSTEBROODJES

proef de sfeer van carnaval

TIP VAN DE WEEK:

VORDENSE STOET
vers en gezond van de echte warme bakker

slank het voorjaar In

zie ook onze dagaanbiedingen

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

oh Ook ddt is
Albert Heijn

Met onze
TOP 10-aanbiedingen:
o

e

©

o

AH Goudse jonge kaas
48+ 1 kilo van 11,90 voor

Braadworst fijn of grof
1 kilo van 10,50 voor

AH Cotes du Roussillon
1 liter van 5,95 voor

Iglo pizza crisa
div. smaken, 300 gram van 4,65 voor

Yogho Yogho
yoghurtdrank
div. smaken, 1 liter van 1,95 voor

AH toiletpapier
tissue wit 12 rol van 6,99 voor

7,90
6,98
4,95
3,33

Hamburgers
ongepaneerd, 1 kilo van 13,90 voor

Betuwe extra jam
div. smaken, 450 gram van 2,69 voor

Spitskool
1 kilo van 2,98 voor

Herschi cola/sinas/up
1 liter van 1,59 voor

Albert Heijn
Hengelo (Gld.)
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo

met gratis airmiles die door steeds meer
zaken worden uitgegeven

Cb c
11 Atag " c.v.-ketels

koning "Winter"

de Baas

atag je " Benthem "

WIM
l N 8 T A L L A

voor storingen zijn wij
24 uur per dag bereikbaar

ook In het weekend

Burg. Galleestraat 67

tel. 0575 - 552627

BEN VERMEULEN
Erkend installateur voor

elektra - gas - sanitair - water
LidVNI

* AANLEG EN ONDERHOUD *
* SNELLE HULP BIJ STORINGEN *

Wichmondseweg 45
Hengelo Gld. tel. (0575) 46 55 56

BELEGEN KAAS
Adto-

TUINKRUIDENKAAS
500 gram

LEKKER OP PASTA OF PIZZA

MOZZARELLA KAASJE
125 gram

11?°

_7?5

_2.79

3.35

KIP KERRYSALADE
150 gram 2;98

CARNAVALSTOPPER:

SUIKERPINDA'S
500 gram

98

Xaas-/noten-/wijnwinkel

UWEN
Zutphenseweg 1a, Vorden, tel. (0575) 55 37 73

*** BADKAMER VERBOUWEN? *1

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.
Voor modern design...
F. Jansen Installatie-
bedrijf

f. Jansen installatiebedrijf

burg. galleestraat 58 7251 EC Vorden.

Tel. (0575) 55 26 37

Haal de zomer
in huis met

de Winterschilder!
U kunt er nog gebruik van maken t/m 22 maart.

Wij verzorgen de volledige aanvraag voor u.

DE WINTERSCHILDER.
ZELFS DE PREMIE IS PRACHTIG:

ƒ 75.- PER MAN PER DAG.'
•Gebaseerd op een mandag van Tl, uur, dus ƒ 10,- per uur.

De/e premie geldt voor particulieren bij een opdracht van minimaal 3 mandagen

Uw winterschilder:

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35 7251 LA Vorden
Telefoon (0575) 55 39 99

Antoon Peters Fax (0575) 55 34 29

Denkt u aan de
CARNAVALSOPTOCHT?

zaterdag 17 februari
13.00 uur

Bij onze zaken

CARNAVALSFEEST

CARNAVALSFEEST
BLOEMENFEEST

daarom 16/17/19/20 februari

f 11,11

TULPEN fiiii
naar keuze, 2 bos l 11,11

PRIMULA's f mi
naar keuze, 7 stuks I 11,11

Bloemsierkunst

nn
V O R D E N / W A R N S V E L D

Burg. Galleestraat 5-7 - Vorden - Tel. (0575) 551436
Winkelcentrum Dreiumme - Warnsveld - Tel. (0575) 571171
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