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Hervormde gemeente in Vorden
ontvangt twintig duizend guldei

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

Namens de Veilingcommisie Vor-
den overhandigde de heer W. Korne-
goor afgelopen zondag in de
Dorpskerk een cheque ter waarde
van twintigduizend gulden. Het
geldbedrag is bestemd voor de res-
tauratie en onderhoud van de bui-
tenzijde van de Dorpskerk.

De heer B. Regelink nam namens de
Kerkeraad de cheque in ontvangt en
bedankte de leden van de veilingcom-
misie voor hun inzet. Deze commissie
bestaat uit H.G. Harmsen, W. Korne-
goor, B. Rossel, N.L. Rodenburg-de
Lange, A.G. Tragter, G.W. Wahl en L.G.

Weevers. De Heer Kornegoor bedankte
alle gevers voor het beschikbaar stellen
van de goederen voor de veiling en alle
mensen die zich hebben ingezet om de
veiling en de boedeldag te helpen orga-
nseren.

De veiling wordt dit jaar niet gehou-
den op 26 september maar is in ver-
band met het Lindese feest verzet naar
zaterdag 19 september. De veiling
heeft pla^^in de grote zaal van De
Herberg, fjbrafgaand aan de veiling
wordt er 's morgens een pleinmarkt ge
houden. De baten zijn dit jaar voor alle
kerken in de gemeente Vorden.

Openbare college-onderhandelingen op woensdag 11 maart:

Lijsttrekker Hoogland (PvdA) wil
college vormen met WD en D66
Lijsttrekker P. Hoogland van de Par-
tij van de Arbeid wil het liefst een
nieuw college vormen met de WD
en D66. "Mijn persoonlijke voor-
keur gaat uit naar paars waarbij de
wethouders dan worden geleverd
door de PvdA en de WD", aldus de
heer Hoogland na afloop van de ge-
meenteraadsverkiezingen. De PvdA
boekte bij deze verkiezingen een
forse winst en ging van twee naar
drie zetels. De heer Hoogland sprak
vorige week woensdag op persoon-
lijke titel. Afgelopen zondag kwam
de PvdA bij elkaar om een fractie-
standpunt te bepalen voor de colle-
ge-onderhandelingen die woens-
dagavond officieel van start gaan in
het gemeentehuis. De heer Hoog-
land wil niet zeggen wat de uit-
komst van het fractieberaad is.
"Woensdagavond rond acht uur
weet u meer", aldus een uiterst di-
plomatieke Hoogland.

Het CDA is in Vorden de grootste partij
gebleven en keert met vijf raadsleden
terug in de raad. Nieuwkomer voor het
CDA is mevrouw T. Tolkamp. Voor de
WD verandert er niets. De vier raadsle-
den die nu in de raad zitten, zullen in
april allemaal opnieuw worden geïn-
stalleerd. De Partij van de Arbeid daar-
entegen levert twee nieuwkomers: me
vrouw C. Jongbloed en de heer H.
Boogaard. D66 is de grote verliezer van

de gemeenteraadsverkiezingen in Vor-
den en ging van twee naar één zetel.
Alleen de heer M. Bakker zal voor de
democraten terugkeren in de raad.
Lijsttrekker mevrouw M. Aartsen-den
Harder van het CDA zei vorige week
woensdagavond dat haar fractie op
voorhand geen enkele partij wil uit-
sluiten als coalitiepartner. Het is ech-
ter de vraag of het CDA terugkeert in
het college aangezien lijsttrekker
Hoogland van de Partij van de Arbeid
al aan heeft gegeven dat hij het liefst
een college wil vormen met de WD en
D66. Fractievoorzitter E. Brandenbarg
van de WD wilde maandagmiddag
nog niet ingaan op de uitlatingen van
Hoogland. "Laten we eerst de college
onderhandelingen van woensdag-
avond maar eens afwachten", aldus
Brandenbarg.
Het is een publiek geheim dat het de
laatste tijd niet zo boterde tussen het
CDA en de WD in het huidige college.
Vooral de afgelopen maanden kwam
het veelvuldig voor dat er binnen het
college minderheidsstandpunten wer-
den ingenomen door zowel wethouder
Aartsen (CDA) als wethouder Mulderije
(WD).

De Partij van de Arbeid schuift de heer
H. Boogaard naar voren als kandidaat-
wethouder. Voor de WD en het CDA
zijn dit respectievelijk D. Mulderije en
M. Aartsen.

Hervormde kerk Vorden
Woensdag 11 maart 19.30 uur ds. M. Beitier,
Bidstond. M.m.v. de Christelijke Gemengde
Zangvereniging "Excelsior".
Zondag 15 maart 10.00 uur ds. M. Beitier; 16.00
uur ds. M. Beitier, Taizé-dienst.

Hervormde kerk Wichmond
Woensdag 11 maart 19.30 uur ds. A. Walpot-
Hagoort, Bidstond voor gewas en arbeid.
Zondag 15 maart 10.00 uur ds. M.J. Vos,
Doetinchem.

Gereformeerde kerk Vorden
Woensdag 1 1 maart 19.30 uur Bidstond voor ge-
was en arbeid ds. HA. Speelman.
Zondag 15 maart 10.00 uur ds. J.C. v. Egmond,
Hasselt; 19.00 uur ds. J. Enderle, Elburg.

RJC kerk Vorden
Zaterdag 14 maart 18.30 uur Eucharistieviering
met volkszang.
Zondag 15 maart 10.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. Cantemus Domino.

RJC kerk Vierakker/Wichmond
Zaterdag 14 maart 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 15 maart 10.00 uur Woord- en
Communiedienst.

Weekendwacht pastores
14-15 maart Pastoor E. Lammers, Hengelo, tel.
(0575) 46 12 75.

Huisarts 14 15 maart dr. Sterringa,
Schoolstraat 9, tel. 5512^
Alleen voor dringende ^^llen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen óf een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts
14 - 15 maart G.M. Wolsink, Laren, tel. (0573)
402124. Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en
zondag van 11.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal. Ooyerhoekseweg
8. tel. (0575) 59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezins-
leden de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care
dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en 18.45-19.30
uur. PAAZ iedere avond 18.30-19.45 uur en op
woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van
1 5.00-1 5.45 uur.

Brandweer 112, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 112. De openingstijden van het
kantoor zijn dinsdag, donderdag en vrijdag van
10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46. 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22

VOOR DIKI c:n: DRINC;I M>I MUI.I»
VAN

I'OITl H! - AMBULANCE - BRANDVVlil R
Telefoon 112

POLITIE VORDEN:
dai; en nacht (0575) 55 12 :«)

h.K.jj. (055) 3f>X 68 68
BRANWVl- l -R: dag en nacht 1 1 2
AMBUI ANC1-: dag en nacht 112

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

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar. tel. (0575) 44 13 51.

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Schoolstraat
11 a. Onderhoudsklachten en technische zaken

ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefo-
nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak.
Tel. (0575) 461460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
0900-8806 (20 ct/min).

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

Pedicure
L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel.
tel. (0575) 556908; Ina Weustman tel. (0575)
527246; mevr. Wentink, tel. 552492.

Diëtiste - natuurgeneeskundige Trudy Tol-
kamp
Eikenlaan 20a, tel. 55 67 67. Telefonisch spreek-
uur ma. van 9.00-10.00 uur, wo. 18.00-19.00 uur.

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

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

Stichting de Kringen
Praatgroepen voor homosexuele mannen en jon-
gens, bisexuele mannen en lesbische vrouwen.
Info Borculoseweg 40, 7261 BK Ruurlo, tel.
(0573) 452375.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrij f Tragter, telefoon (0575)
551256.

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland,
tel. (026) 359 99 99.

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

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

VW-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden: ma. 13.30-16.00 uur; di.-wo.-do.
10.00-12.30 uur; vrij. 9.30-17.30 uur; zat. 10.30-
13.30 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur. zaterdag van
10.30-12.30 uur. Tel. (0575) 52 09 34.

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de ge
zondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur. Oude Bornhof 55-56, Zutphen,
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr.: (055) 541 46 18.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Nieuwstad 32, tel. 553405, fax 557309. Geopend
ma. t/m vr. van 9.00-12.00 uur.
Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur, tel. 55 34 05.
Dagopvang aanvraag bij "de Wehme", tel. 55 73 00.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 73 00.
Personenalarmering melden bij SWOV.
Hobbvruimte in het Dorpscentrum, ma.- en
woensdagmorgen van 9.00-11.30 uur.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 of 55 17 01.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV. tel. 553405.



Wekelijkse aanbiedingen
Vlaaien volgens Limburgs recept keuze uit

meer dan 30 soorten calorie-arm
en goed voor 12 royale punten

Bij inlevering van deze bon

Z. voordeel
op uw vlaai naar keuze

Boterkoek
volgens oud Hollands recept

495
•

Roomboter Appelf lappen
Royaal gevuld met verse appels

en zuivere roomboter. Dat proeft U!
deze week

4 halen en de 5e gratis

Nieuw in ons assortiment
••• Chorizo Picante •••

ofwel: Spaanse broodjes met pikante Chorizo
een gekruide worstsoort met knoflook en rode peper

Olé

Elke donderdag:

5 BRODEN voor 12.95

Zie ook onze dagaanbiedingen
Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

Lekker makkelijk, lekker voordelig
Snowboardburgers
5 halen 4 betalen

WOENSDAG GEHAKTDAG
H.O.H. GEHAKT

3 pond f 10,-
RUNDERGEHAKT

1 kilo f 9,98
BOERENGEHAKT

1 kilo f 6,95

DONDERDAG SCHNITZELDAG

gepaneerde
schnitzels

per stuk f 1,50

VRIJDAG PIEKENDAG
10 soorten

VLEESWAREN/
WORSTSOORTEN

per ons F • j™

UIT EIGEN WORSTMAKERU
Gebr. varkensrollade

100 gr f 1,98

Ongerookte rauwe ham
100 gr. f 1,98

ZATERDAG DIEFSTUKDAG

3biefstukjes f 10,-

2 pizza's f 10,—

WEEKENDAANDIEDING

Rundergehakt

1 kiio f 9,98

MAANDAG EN DINSDAG

VERSE WORST
fijn of grof, 500 gram F 4,98

1 kilo f 7,95

COMBI-VOORDEEL

4 slavinken +
4 hamburgers

f7,95samen

OoJr hét adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij/worstmakerij

11 JAN RODENBURG
Dorpsstraat 32

7251 BC Vorden
Telefoon (0575) 55 14 70

Wit(h) love for you
WitlOf
klasse 1 per kil°

.,79
* •

Wokschotel
niet zomaar een
groentewinkel... 500 gram

O 98
Am

Bistro aardappeltjes

198
•

zoete blauwe
Druiven

298
•

VERS GESNEDEN

Groene kool
1•

29

Jonagold
Handappels

398
•

SALADE
VAN DE DAG

249
•

Nu weer volop spinazie, raapstelen,
aardbeien, asperges e.a.

Aanbiedingen geldig van ma. 9 maart t/m zat. 14 maart
R A U W K O S T - E X O T E N

FAM. J. HUITINK
Burg. Galléestraat 3, Vorden, tel. (0575) 551617

FOCUS MAANDLENZEN
NU MET GRATIS ISOSTAR R KET BIJ
INSTAP IN HET HALFJAAR PROGRAMMA

GOH

Voetballer, gewichtheffer, tennisster, hard- of
zachtloopster, stijldanser, schoon-springster, zon-
dagfietser of denksporter? Loop voor een topcon-
ditie vandaag nog binnen bij uw contactlens-

specialist. Want daar
ligt een probeersetje Focus maand-
lenzen voor u klaar. Twee weken opusostar

proef. Een supersportief aanbod. Voor gezonde
ogen. Haarscherp zicht. En het altijd comfortabele
gevoel van Focus maandlenzen. Of u nu hoog of
laag springt... En als u
instapt in het Focus

halfjaar programma, krijgt u gratis een
Isostar pakket! MAANDLENZEN

Focus
l - IW l - 'l.v ..., : 9li l

Cp juwelier
siemerink

/•Vtt'i/'ion Zutphenseweg 7, Vorden, tel. (0575) 55 1 5 05

Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van onze zoon

Guido

4 maart 1998.

Broertje van Jordi

Hendrik-Jan en
Jacintha Beerning-
Giesen

De Voornekamp 69
7251 VK Vorden
Tel. (0575) 55 29 15

Uw belangstelling en deelne-
ming, ons betoond na het
overlijden van mijn man, onze
vader en opa

Reint Groot Jebbink

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

G. Groot Jebbink-
Nijhuis
Kinderen en kleinkin-
deren

Vorden, maart 1998

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

• A.s. zondag grote bingo
aanvang 19.30 uur in café-
rest. d'Olde Kriet, Wichmond,
tel. 44 12 85

• Te koop: Saab 99 G L 5
speed 1983. LPG, donkerrood
metallic f 3750,-; motorfiets
BMW R100RS 1977, licht-
blauw metallicf 7250,-. Beide
in goede staat van onder-
houd. Tel. (0575) 55 37 03

• Te koop: computer, goed
werkend verouderd type, WP
5.1 + 6.0 + printer incl. 8
spelletjes f 100,-. Tel. (0573)
45 29 31 na donderdag 18.00
uur

• Te koop: hooi balen, ronde
baaltjes in plastic en kuilvoer
in plastic. Tel. 55 26 07

• Weggelopen: lichtbruin
konijn met hangoren, omge-
ving Nieuwstad. Tel. 55 10 60

• Werkgroep Tuinkeuring
Vorden houdt een snoeide-
monstratie op 21 maart a.s.
Kosten f 2,50. In!, en opgave
mevr. Lenselink, tel. 55 26 70

• Te koop: N.A.K.-gekeurde
pootaardappels, vroege en
late rassen, kleine maat.
Handel in poot- en kleicon-
sumptie-aardappelen Rossel,
Elzeboomweg 3, Ruurlo, tel.
(0573) 46 14 76. Geopend:
ma. 8.00-10.00 uur; di., wo.,
do. na 15.00 uur; vr. en zat.
gehele dag

• 's-Gravenstad Operette
Zutphen brengt Ein Walzer-
traum van Straus op 20, 21,
27 en 28 maart 1998. Entree f
25,- Hanzehof, tel. 512013,
511776,520132

• Te koop: Citroen AX, K-
way, kleur wit met open dak,
b.j. '89, APK t/m 8-'98. Tevens:
coniferen, plm. 1,20 m hoog
(0575) 55 67 75



Wij gaan trouwen op vrijdag 20 maart
1998 om 10.00 uur in het gemeente-
huis 'Kasteel Vorden'.

Wim Kornegoor
en
Erica van Amerongen

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 11.30 uur in de Ned. Hervormde
kerk te Hengelo (Gld.).

U bent van harte welkom op onze re-
ceptie die van 15.00 tot 16.30 uur
gehouden wordt in bodega 't
Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 te Vorden.

Ons adres:
Hoetinkhof 77, 7251 WK Vorden

40 jaar geleden op 15 maart 1958
zijn wij getrouwd.

Wij willen dit vieren met onze kinde-
ren en kleinkind op 21 maart a.s.

Wij houden receptie van 15.00 tot
16.30 uur in bodega 't Pantoffeltje,
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Jan en Diny Maalderink-Welmer

Hoetinkhof 10
7251 XN Vorden

MMJMIMMHMM

Zaterdag 4 april zijn wij

Ans en Peter Hoogland

Kapelweg 6, Vierakker

25 jaar getrouwd.

Gelegenheid tot feliciteren tijdens de
receptie van 14.30 tot 16.00 uur in
't Pantoffeltje in Vorden.

Tot ons onuitsprekelijk verdriet is plotseling van
ons weggenomen mijn lieve man, onze zorgzame
vader, schoonvader, opa en schoonzoon

HENKSJOUKEN è

op de leeftijd van 66 jaar.

Vorden: W.J. Sjouken-Nijenhuis

Curapao: Janny en Henry Strookappe-
Sjouken

Ronald, Peter

Vorden: Marja en Leo van Zantvoort-
Sjouken

Vorden: J.E. Nijenhuis-Lenderink

7 maart 1998
Het Wiemelink 53
7251 CX Vorden

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
op woensdag 11 maart van 19.00 tot 19.30 uur in
uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te
Vorden.

De rouwdienst zal worden gehouden op donder-
dag 12 maart om 13.00 uur in de Ned. Hervormde
kerk te Vorden.
Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvin-
den om plm. 14.00 uur op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

Na afloop is er eveneens gelegenheid tot condo-
leren in De Herberg, Dorpsstraat 10 te Vorden.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het plotseling overlijden van onze gewaar-
deerde oud-collega

HENKSJOUKEN

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen
veel kracht om dit grote verlies te kunnen dragen.

Kluvers Vorden C.V.
en medewerkers

Vorden, 7 maart 1998

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van de heer

H. SJOUKEN

Hij was als een vriend voor ons en stond altijd
voor ons klaar waar dat nodig was.

Henk, we zullen je missen.

Dick en Hetty Vlogman
Gerben, Roy en Elzemiek
Ronald en Bianca
Sandra
Paul en Helga
Cilia en Jan
Susan en Frank
Inge en Gerwin
Michiel
Henk en Janny
Benny en Anneke

Vorden, 7 maart 1998

Heden hebben wij het bericht ontvangen dat op
66-jarige leeftijd geheel onverwacht is overleden

HENKSJOUKEN

Henk is jarenlang actief supporter van onze
eniging geweest.
Wij willen Willemien, de kinderen en de kleinkin-
deren veel sterkte wensen dit verdriet te dragen.

Bestuur, leden en supporters
van christelijke muziekvereniging
'Sursum Corda' Vorden

Vorden, 7 maart 1998

In verband hiermee wordt het voorjaarscon-
cert van a.s. weekend verplaatst naar een
later te bepalen tijdstip

"Mijn genade is U genoeg'

Dankbaar voor de mooie jaren samen, overleed
voor ons veel te vroeg mijn lieve man en onze
zorgzame vader

CHRISTIAAN GERHARD VLIEM

op de leeftijd van 67 jaar.

Vorden: Reinie Vliem-Wensink

Maarssen: Gert-Jan

Vorden: André

8 maart 1998
'Wensinkhof'
Zelledijk 7, 7251 NB Vorden

De rouwdienst, waarbij u wordt uitgenodigd, zal
worden gehouden op donderdag 12 maart om
11.00 uur in de Ned. Hervormde kerk te Vorden.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in het
Dorpscentrum aan de Raadhuisstraat 6 te Vorden.

Na een ongelijke strijd tegen een slopende ziekte,
hebben wij toch nog onverwacht in onze familie-
kring afscheid moeten nemen van onze lieve
broer, zwager en oom

CHRIS VLIEM
ECHTGENOOT VAN REINIE WENSINK

Wij zullen zijn warme karakteristieke persoonlijkheid
erg missen.

Nunspeet: Henk en Nicolien

Vorden: Gerrit en Alie t

Piet en Riek

Orikus en Dinie

Neven en nichten

Vorden, 8 maart 1998

Na een langdurige ziekte is voor ons toch nog on-
verwacht uit ons midden weggenomen onze ge-
liefde zwager en oom

CHRISTIAAN GERHARD VLIEM
ECHTGENOOT VAN REINDINA JOHANNA WENSINK

Wij zullen zijn opgewekt karakter in onze familiekring erg
missen.

Vorden: J.R. Fokkink-We n si n k

Zelhem: A.H. Hukker-Wensink
B.G. Hukker

Neven en nichten

Vorden, 8 maart 1998

Toch nog onverwacht is hij uit onze vriendenkring
weggenomen

CHRIS VLIEM

Wij wensen Reini, Gert-Jan en André
veel sterkte toe.

Hendrik en Dinie Maalderink

Karel en Jantje van Leijden

Jan en Dine Lenselink

Vorden, 8 maart 1998

De overweldigende belangstelling en deelneming
welke u ons heeft betoond na het overlijden van
mijn man en onze papa

AB JANSEN

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

Dini Jansen-Boers
Carla en Harry
Emmy

Vorden, maart 1998

Maak kennis
met tennis!
Onder deskundige begeleiding,
voor jong en oud.

Open dag
Vordens Tennis Park
zaterdag 21 maart
van 14.30 tot 17.00 uur.

Rackets en ballen zijn aanwezig.
Neem wel sportkleding en sport-
schoenen mee.
Informatie: telefoon 55 20 24

©



E M E E N T E _g y O R D E N

• ïelejbon gemeente: $575) 557474.

M lelejox gemeente: (0575) 557444.

• Qpenfngstgden Gemeentehuis:
maandag toten met vrijdag van
S JO M 12.00 uur
woensdagmiddag van 14.00 tot 17,00 uur.

•Avondopensteningafd bestuur
onderdeel burgerzaken op de dinsdagavon-
den dat er raadsvergaderingen zijn van
18.30̂ 0.00 uur (zie publicaties in
Gemeentebuüetin)

• Spreekuren burgsmeester en
wethouders:
Burgemeester EJ.G Kamerling:
maandagmorgen van 1100 tot 12.00 uur
en volgens ajspraak.

Wethouder M, Aartsen-den Harder.
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
en volgens ajspraak.

Wethouder D, Mulderge-Meulenbroek:
donderdagmorgen van 10.00 tot 1100 uur
en volgens afspraak.

A/spraken kunt u tele/onisch maken
bij de receptie van het gemeentehuis.

• Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 1330 tot 2030 uur,
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 17.30 uur,
vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur;
zaterdag van10.00 tot 12.00 uur.

ATEGORISERINGSPLAN VOOR HET WEGENNET IN DE GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om het categoriserings-
plan voor het wegennet in Vorden vast te stellen. Het ontwerp van dit plan is al eerder
uitvoerig in deze rubriek aan de orde geweest en burgemeester en wethouders heb-
ben uitgebreid inspraak verleend op dit plan.

Burgemeester en wethouders vinden dat het categoriseringswensbeeld, zoals dat is
opgenomen in het plan, een goede leidraad is voor het duurzaam veilig inrichten van
de wegen. Ook is het wensbeeld een basis voor het aanbrengen van onderscheid in de
niveaus van wegonderhoud en een toetsingskader voor verkeersaspecten in ruimtelij-
ke plannen. Op basis van het overzicht van maatregelen voor de eerste termijn heb-
ben burgemeester en wethouders een voorlopig programma vo^r verkeersmaatrege-
len opgesteld, dat zij nader zullen concretiseren en vertalen ün» meerjarenbeleids-
plan. Voor concrete maatregelen zullen burgemeester en wernouders telkens op-
nieuw afwegingen moeten maken en prioriteiten moeten (bij)stellen, afgestemd op
de onderhoudsplanningen voor wegen en riolering, ontwikkelingen in de verkeerson-
veiligheid en andere ontwikkelingen, om op die manier de hoogste rendementen in
een zo vroeg mogelijk stadium te realiseren.

nWsGelet op de financiële positie van de gemeente vinden burgemeester en wethouders
dat de aanleg van vrij liggende fietspaden langs de Baakseweg, de Vierakkerse-
straatweg en de Wildenborchseweg; de aanleg van rotondes op de centrumroute op
korte en wellicht ook op middellange termijn, niet aan de orde is.

tracéstudie
Burgemeester en wethouders onderschrijven de conclusie uit de tracéstudie dat het
mogelijk is om een veilig, leefbaar en aantrekkelijk centrum te bereiken zonder een
noordelijke rondweg en ook zonder dat dit leidt tot onacceptabele gevolgen voor de
aanwonenden van de Horsterkamp, de Rondweg en de Ruurloseweg.

•

S ̂  UBSIDIE VOOR STICHTING SPORTACCOMMODATIE VIERAKKER-
WICHMOND

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om de Stichting
Sportaccommo datie Vierakker-WichmoncLeen subsidie te geven van ƒ 5000,— in het
exploitatietekort van de sporthal in Wicnmond. De stichting verzoekt om een jaar-
lijks subsidie van ƒ 10.000,—.

Hoewel de inwoners van Vierakker en Wicnmond de sportaccommodatie zien als een
basisvoorziening voor deze kermen, zien burgemeester en wethouders de accommo-
datie als een (gedeeltelijke) aanvulling op de gemeentelijke sporthal in Vorden. Twee
sporthallen vinden zij teveel voor een gemeente als Vorden. Bovendien bespeuren zij
meningen binnen de gemeenteraad voor een zo vergaand mogelijke privatisering van
de sporthal met zo weinig mogelijk gemeentelijke bemoeienis op beheerstechnisch
en financieel gebied. Zij vinden het niet verantwoord om in een tijd waar bezuinigin-
gen op komst zijn, een nieuw subsidieverplichting voor een sportaccommodatie aan
te gaan zoals de stichting verzoekt. Voor 1998 willen burgemeester en wethouders de
stichting wel een subsidie geven van 75 procent in het exploitaitietekort met een
maximum van ƒ 5000,—. Voor volgende jaren bezien zij of de subsidierelatie met de
stichting wordt voortgezet. De afwegingen bij het weizijnsplan zijn daarbij uitgangs-
punt.

ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over
aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een besluit.
Zo nodig stellen burgemeester en wethouders hun advies nog bij of houden zij het
voorstel aan. Ook kunnen burgemeester en wethouders raadsvoorstellen intrek-
ken. De leden van de commissies zijn ook raadslid.

U kunt over de onderwerpen die op de agenda staan, uw mening kenbaar maken.
De raadsstukken, tevens commissiestukken, liggen ter inzage in de bibliotheek te
Vorden en in de Rabobank te Wicnmond. Als u wilt inspreken, moet u dat uiterlijk
10 minuten voordat de behandeling van de agenda begint, aan de voorzitter of de
secretaris van de commissie meedelen. De mogelijkheid om in te spreken wordt
geboden voordat de behandeling van het betreffende agendapunt begint. De mo-
gelijkheid bestaat dat de commissieleden u vragen stellen. Tevens kan de voorzit-
ter een tweede inspraakronde invoegen.

De commissie volkshuisvesting, economische zaken en gemeentewerken verga-
dert op dinsdag 17 maart 1998 om 19.30 uur in het gemeentehuis te Vorden.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

- categoriseringsplan voor het wegennet in de gemeente Vorden;
- vijfde wijziging Bouwverordening 1993.

De commissie bestuur en ruimtelijke ordening vergadert op dinsdag 17 maart
1998 om 20.00 uur in het gemeentehuis te Vorden.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

- voorbereidingsbesluit voor woningbouw aan de Kerkweide in Kranenburg;
- bestemmingsplan "Buitengebied Deldenseweg 8".

De commissie milieu, wel^n, personeel en financiën vergadert op woensdag 18
maart 1998 om 19.30 uur É^et gemeentehuis te Vorden.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

- krediet voor subsidie aan de Stichting Sportaccommodatie Vierakker Wicmond;
- aanpassing van belastingverordeningen aan de wijziging van de Algemene wet

bestuursrecht;
- wijziging begroting 19987

ERGADERING GEMEENTERAAD.

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 31 maart 1998 om 19.30 uur in het ge-
meentehuis. Deze vergadering is openbaar. Op de agenda staan de volgende onder-
werpen:

- categoriseringsplan voor het wegennet in de gemeente Vorden;
- krediet voor subsidie aan de Stichting Sportaccommodatie Vierakker Wichmond;
- voorbereidingsbesluit voor woningbouw aan de Kerkweide in Kranenburg;
- bestemmingsplan "Buitengebied Deldenseweg 8";
- aanpassing van belastingverordeningen aan de wijziging van de Algemene wet

bestuursrecht;
- wijziging begroting 1998;
- vijfde wijziging bouwverordening 1993;
- onderzoek geloofsbrieven raadsleden.

Spreekrecht
U kunt aan het eind van de openbare raadsvergadering, na de rondvraag, spreken
over een onderwerp dat voor het gemeentebestuur van belang kan zijn. Er is één
uitzondering: u kunt niet een onderwerp aan de orde stellen, dat op de agenda
staat, omdat u daarover eerder heeft kunnen inspreken tijdens een commissiever-
gadering. U kunt u uiterlijk de maandag voor de raadsvergadering aanmelden bij
de gemeentesecretaris, de heer mr. A.H.B. van Vleuten, onder opgave van het on-
derwerp waarover u wilt spreken.

'BESTEMMINGSPLAN "BUITENGEBIED DELDENSEWEG 8'

OORBEREIDINGSBESLUTTVOOR WONINGBOUW AAN DE
KERKWEIDE IN KRANENBURG

Het bestemmingsplan "Kranenburg 1987" geeft nog ruimte om aan de Kerkweide een
blok van vier woningen te bouwen. Voor rijtjeswoningen blijkt echter geen belang-
stelling te bestaan. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om
een perceel groen bij de uitgifte te betrekken zodat er twee twee-onder-één-kap wo-
ningen en één vrijstaande woning kan worden gebouwd. Dit geeft een mooie afron-
ding aan deze zijde van de Kerkweide. Wel is een wijziging van het bestemmingsplan
noodzakelijk
Om de woningbouw niet te laten stagneren moet de gemeenteraad besluiten een her-
ziening van het bestemmingsplan voor te bereiden, zodat burgemeester en wethou-
ders versneld kunnen meewerken aan het verlenen van bouwvergunningen.

Als de gemeenteraad dit bestemmingsplan vaststelt dan verandert de agrarische be-
stemmingvan dit perceel in burgerwoondoeleinden en mag een gedeelte van de voor-
malige boerderij worden verbouwd en gebruikt als recreatiewoning. Van de mogelijk-
heid om bezwaren te maken tegen het voorontwerp van dit bestemmingsplan heeft
niemand gebruik gemaakt.

/W,IJZIGING VAN DE BOUWVERORDENING

Deze wijziging van de model-bouwverordening van de Vereniging van Nederlandse
Gemeen ten houdt verband met:
• de aanscherping van de energieprestatiecoëffïciënt voor de woningbouw en
• de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht.



PENSARE BIJEENKOMST VAN POLITIEKE PARTIJEN OVER DE
COLLEGE-ONDERHANDELINGEN.

Op woensdag 11 maart 1998 om 19.30 uur is er in het gemeentehuis te Vorden een
openbare bijeenkomst over de college-onderhandelingen. Alle in de gemeenteraad
van Vorden vertegenwoordigde politieke partijen nemen cleel aan deze bijeenkomst.
U bent van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen.

RIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN VOOR BOUWEN BEDRIJFSHAL AM-
BACHTSWEG 5 EN 7 TE VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing van artikel 10,
lid 8 sub. e) vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Vorden Centrum &
Oost 1994" voor het bouwen van een bedrijfshal aan de Ambachtsweg 5 en 7 te
Vorden. De vrijstelling maakt het mogelijk om de bedrijfshal op 5 meter in plaats van
10 meter afstand tot de weg te situeren.
De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag
12 maart 1998, gedurende vier weken, voor een ieder ter inzage ter gemeente-secreta-
rie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Belanghebbenden
kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan burgemeester en wethouders
kenbaar maken.

RIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN VOOR VERGROTEN MAGAZIJN EN
SHOWROOM ZUTPHENSEWEG 24 TE VORDEN

cultuurhistorie en recreatie, zodat een meerwaarde gegeven kan worden aan het ge
bied, zijn bewoners en zijn gebruikers.

Het bestemmingsplan legt de planologische basis voor uitbreiding van het 'kleinscha-
lig kamperen' met de zogenaamde 'bed- en breakfast' mogelijkheid. De eigenaar wil
een gedeelte van de bedrijfsgebouwen verbouwen tot logiesgebouw en recreatieruim-
te voor de gasten.

Vervolg-activiteiten zijn daarna: het serveren van een dagmenu met streekeigen pro-
ducten; verkoop van vlees(pakketten) als streekeigen-product; het inrichten van een
informatieruimte over de cultuurhistorie van het gebied en een koffïe/theeschenkerij
voor gasten en passanten.

Meer inzet van de bedrijfsmiddelen in de toeristisch-recreatieve sector dus.
Gelijktijdig zal de varkensstapel worden ingekrompen en zullen de melkproductie
rechten worden afgestoten. Uitbreiding van de zoogkoeienhouderij ten koste van de
intensieve varkenshouderij.

In het project zal nauw worden samengewerkt met de Stichting Hippisch Toerisme.
Die stichting heeft onlangs een viertal ruiterroutes geopend van in totaal 460 kilome
ter. De stichting geeft de brochure 'Pleisterplaatsen voor ruiter en koetsier' uit, die
per provincie en overzicht biedt van voor deze doelgroep geschikte overnachtings-
adressen. Het perceel Wildenborchseweg 19 als pleisterplaats is van groot belang voor
de stichting, omdat in de directe omgeving één van de twee knooppunten van de rui-
terroutes ligt.

De locatie 'bed en breakfast' valt buiten de stankcirkels van de omliggende agrarisch
bedrijven. Evenmin zullen de voorgenomen activiteiten beperkingen veroorzaken
voor de bedrijvigheid in de omgeving.

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing van artikel 8,
lid 8 sub. a) vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Vorden Centrum &
Oost 1994" voor het vergroten van een magazijn en showroom aan de Zutphenseweg
24 te Vorden. De vrijstelling maakt het mogelijk om het hoofdgebouw te vergroten.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag
12 maart 1998, gedurende vier weken, voor een ieder ter inzage ter gemeente-secreta-
rie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Belanghebbenden
kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan burgemeester en wethouders
kenbaar maken. '

RIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN VOOR BOUWEN STALLINGS-
RUIMTE ALMENSEWEG 2 TE VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van pla^taiet toepassing van artikel 5,
lid 8 sub. c) vrijstelling te verlenen van het bestemmwgsplan "Vorden Centrum &
Oost 1994" voor het bouwen van stallingsruimte aan de Almenseweg 2 te Vorden. De
vrijstelling maakt het mogelijk om meer dan 350 m2 van het perceel te bebouwen.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag
12 maart 1998, gedurende vier weken, voor een ieder jaunzage ter gemeente-secreta-
rie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordeninf^roetshuis). Belanghebbenden
kunnen in deze periode schriftelijk hun zienswijze aan burgemeester en wethouders
kenbaar maken.

ER INZAGE LEGGING BESTEMMINGSPLANNEN:
"BUITENGEBIED WILDENBORCHSEWEG 19"
"OUDE ZUTPHENSEWEG/ZELSTWEG"

Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter voldoening aan de
Inspraakverordening gemeente Vorden, bekend dat met ingang van donderdag 12
maart tot en met woensdag 8 april 1998, op de gemeentesecretarie, afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening c.a. (koetshuis), ter inzage liggen de vooront-
werp-bestemmingsplannen:
1. 'Buitengebied, Wildenborchseweg 19' en
2. 'Oude Zutphenseweg/Zelstweg'.

Plan l heeft betrekking op het agrarisch bedrijf Wildenborchseweg 19 en beoogt de
planologische basis te leggen voor de uitbreiding van het 'kleinschalig kamperen' op
dit perceel met de zogenaamde 'bed- en breakfast'- mogelijkheid voor passanten in
een gedeelte van de bedrijfsgebouwen. Die ruimte zal tevens worden gebruikt als re-
creatieruimte voor de gasten. Dit plan speelt in op de 'kansen' die de gebiedsvisie voor
het waardevol-cultuurlandschap 'de Graafschap' biedt.

Plan 2 heeft betrekking op de gronden, behorend bij het agrarisch bedrijf Zelstweg 2.
Het is de bedoeling de boomkwekerij aan de Ganzensteeg 6 en de Hamsveldseweg 10
te Kranenburg te saneren en dit bedrijf te hervestigen op de gronden aan de zuidzijde
van de Oude Zutphenseweg, direct ten westen van het industrieterrein. Voor het te sa-
neren agrarisch bedrijf Zelstweg 2 bieden de gronden direct ten westen van de
Zelstweg de mogelijkheid voor hervestiging van de voormalige bedrijfswoning. Ook
voor het voor de uitbreiding van het industrieterrein Werkveld te saneren agrarisch
bedrijf Kerkhof laan 2 wordt op die gronden deze mogelijkheid geboden. Tot en met 8
april kunnen belanghebbenden hun zienswijze (schriftelijk) aan hun college kenbaar
maken.

U kunt tijdens de openstelling van het gemeentehuis (maandag- tot en met vrijdag-
morgen van 8.30 uur tot 12.00 uur en woensdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur)
over de plannen van gedachten wisselen met ambtenaren van de afdeling volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening.

ESTEMMINGSPLAN 'BUITENGEBIED, WILDENBORCHSEWEG 19'.

Dit plan speelt in op de kansen die de gebiedsvisie voor het waardevol cultuurland-
schap ' de Graafschap' biedt.
Doel van het project:
Instandhouden van het karakteristieke uiterlijk van het landschap en de agrarische
gebouwen als onderdeel hiervan. Daarbij een relatie leggen tussen landbouw, natuur,

UIMTELIJK VOORSTEL LOCATIE OUDE ZUTPHENSEWEG/ZELSTWEG.

De aan de Ganzensteeg 6 en de Hamsveldseweg 10 te Kranenburg gevestigde boom-
kwekerij kampt - naast het probleem van vestiging op twee locaties - met de volgende
knelpunten:
- Zonder permanente overdekte mogelijkheden voor vermeerdering, teelt en over-

wintering van boomkwekerijgewassen, is de continuïteit van het bedrijf niet verze
kerd. Door de strenge vorst is er de afgelopen jaren, ondanks het gebruik van enke-
le, tijdelijke, tunnelkassen, veel plantmateriaal verloren gegaan.

- Milieu-aspecten. Het bedrijfsmilieuplan geeft aan dat er een aantal maatregelen
getroffen moeten worden, die ook ruimtelijk effecten hebben, bijvoorbeeld de re-
alisering van een waterbassin voor de opvang van hemelwater en de beregening
van de gewassen

De oplossing van deze knelpunten vraagt om een aanmerkelijk groter oppervlak be
bouwd en bedrijfs^fcervlak, bij voorkeur op één locatie (2 a 3 ha open teelt met twee
bedrij fswoningen^Ria kassen en een waterbassin met een inhoud van 4000-6000
m3). Bovendien zal er voldoende ruimte aanwezig moeten zijn voor het realiseren van
afschermende groenvoorzieningen.

Omdat geen van de bestaande locaties geschikt is voor concentratie van het gehele
bedrijf, is het beten|̂ t bedrijf te verplaatsen naar een locatie die zich beter leent voor
deze ontwikkelingewGekozen is voor de gronden van het te saneren agrarisch bedrijf
Zelstweg 2. De boomkwekerij zal zich vestigen op het gedeelte ten westen van het in-
dustrieterrein, tot aan de Zelstweg. De locaties Ganzensteeg 6 en Hamsveldseweg 10
zullen gelijktijdig gesaneerd worden; géén bedrijven meer, maar alleen nog burger-
woningen.

De eigenaar van het perceel Zelstweg 2 wil wel medewerking verlenen als hij zijn hui-
dige woning kan verplaatsen naar een aan de Oude Zutphenseweg grenzend perceel,
ten westen van de Zelstweg. Het resterend areaal agrarisch gronden ten westen van de
Zelstweg wordt ingevuld voor de verplaatsing van de woning van het voor de uitbrei-
ding van het industrieterrein te saneren agrarisch bedrijf Kerkhoflaan 2.

Uw eventuele zienswijze op de voorontwerpen kunt u tot 8 april aanstaande schrifte-
lijk kenbaar maken aan burgemeester en wethouders. Voor nadere informatie kunt u
terecht bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in het Koetshuis.

GEMEENTE
VORDEN
College-onderhandeling in Vorden.
Woensdag 11 maart 1998, aanvang 19.30 uur in de raadzaal op het
gemeentehuis.

agenda:
1. procedure

-openbaarheid: eerste oriënterend gesprek
-bespreekpunten: voorkeur coalitiepartners

voorstellen wethouderskandidaat
-volgorde standpuntenbepaling partijen

2. opening onderhandelingen:

a. standpuntbepaling partijen over gewenst coalitie en kandidaatstelling wethouders
b. keuze onderhandelingspartners die een beleidsprogramma gaan opstellen
c. openbaarheid vervolgbesprekingen
d. informatievoorziening naar burgemeester, andere partijen en pers

3. rondvraag



Door de inwerkingtreding van het derde deel van de Algemene wet bestuursrecht is
ook artikel 100 van de Woningwet gewijzigd. Dit artikel bood de toezichthoudende
ambtenaren bouw- en woningtoezicht de mogelijkheid een bouw stil te leggen. Sinds
l januari van dit jaar ligt deze bestuursdwangbevoegdheid bij burgemeester en wet-
houders, die deze bevoegdheid mogen overdragen aan bijvoorbeeld de medewerkers
bouw- en woningtoezicht. Tot 2 april aanstaande mogen op grond van het overgangs-
recht de medewerkers bouw- en woningtoezicht gebruik blijven maken van hun amb-
telijke stillegbevoegdheid.

MIDSSTRAATAFGESLOTEN OP DONDERDAG 12 MAART

In verband met de aanleg van riolering is de Smidsstraat op donderdag 12 maart af-
gesloten voor alle verkeer.

OMMANDANT VAN DE VORDENSE VRIJWILLIGE BRANDWEER:
"BRANDWEER VORDEN ZOEKT VROUWELIJKE VRIJWILLIGERS"

Graag vraag ik uw aandacht voor het werk van de brandweer Vorden. In ons korps
werken 26 vrijwilligers. Tot nu toe werken er nog geen vrouwen bij ons en daar zien
wij graag verandering in komen. Bij de brandweer Vorden is plaats voor 4 enthousias-
te vrouwelijke vrijwilligers.
Bent u sportief, 35 jaar of jonger en woont/werkt u in Vorden, dan nodig ik u uit om
kennis te maken met het werk van de brandweer.

Brandweerwerk is veel meer dan het blussen van branden!
De brandweer is er om hulp te boeden aan mensen en dieren in nood. Het blussen
van branden is een belangrijk onderdeel van ons werk, maar er is meer. Denk bijvoor-
beeld aan de inzet van de brandweer tijdens de wateroverlast. Ook bij verkeersonge-
vallen, stormschade en milieucalamiteiten wordt een beroep gedaan op de brand-
weer.

Brandweerwerk is teamwerk!
Samen de klus klaren, daar gaat het om. Het is uitdagend werk. We kunnen anderen
die in nood verkeren helpen. De aanwezigheid van mensen met verschillende achter-
gronden en ervaringen is belangrijk voor de kwaliteit van het werk. Het is dan ook
een goede zaak dat binnen de brandweer, net als in de meeste andere organisaties, zo-
wel mannen als vrouwen werken.

Brandweer biedt goede opleidingen!
U hoeft uiteraard niet meteen inzetbaar te zijn als u bij de brandweer komt werken.
Iedereen die als vrijwilliger door de selectie is gekomen, wordt opgeleid (avondoplei-
ding) voor zijn of haar taak. Tevens zijn er regelmatig oefenavonden. Onder realisti-
sche omstandigheden oefenen we allerlei onderdelen van het brandweerwerk.

Brandweerwerk is op te vatten als een kleine deeltijdbaan!
Het werk als vrijweilliger vraagt veel inzet. De eerste periode neemt het werk inclusief
oefe ningen en het volgen van de opleiding zeker twee avonden per week in beslag.
Hiertegenover staat een vaste jaarvergoeding en daarnaast aparte uurvergoeding voor
oefenuren/cursussen.

Brandwerwerk is ook vrouwenwerk!
Er zijn inmiddels al heel wat brandweerkorpsen waar vrouwen als vrijwilliger of be-
roeps werken. De ervaringen zijn positief. Het is een goede zaak dat de brandweer
Vorden net als andere organisaties uit mannen en vrouwen bestaat. Mede daarom
hebben wij besloten om in de werving specifiek aandacht te besteden aan de werving
van vrouwelijke vrijwilligers, maar mannen blijven uiteraard ook welkom.

Brandweerwerk wat voor u?
Dan nodig ik u uit kenns te maken met het werk van de brandweer. Mijn telefoon-
nummer is 593300. In april organiseren we een informatieve bijeenkomst.

Ing. PJ. van Zanten,
brandweercommandant.

WERFVUILDAG 1998 OP ZATERDAG 21 MAART 1998

De werkgroep zwerfvuildag organiseert ook dit jaar weer een zwerfvuildag. Op zater-
dag 21 maart 1998 zullen tal van vrijwilligers het buitengebied van deze gemeente
doorkruisen om zoveel mogelijk zwerfvuil op te halen. Het accent legt de werkgroep
op de bermen, sloten en de direct daaraan aansluitende stroken langs de openbare
wegen. Ook plekken die volgens de vuilverzamelaars in aanmerking komen, zullen
worden gezuiverd van afval. De afgelopen jaren hebben geleerd dat er tijdens deze
zwerfvuildag veel rommel wordt opgehaald. Dit zou eigenlijk toch niet moeten kun-
nen....

ERINZAGELEGGING ONTWERP-BELEIDSNOITTIES

- intrekkingsbeleid agrarische milieuvergunningen voor de Graafschapgemeenten
Gorssel, Lochem, Vorden, Warnsveld en Zutphen;

- leidraad verplaatsbare ammoniakrechten ARP Graafschapgemeenten.

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend, dat met ingang van donder-
dag, 12 maart tot en met 9 april 1998 voor een ieder ter gemeentesecretarie, bureau
milieu, ter inzage liggen:
1. beleidsnotitie intrekkingsbeleid agrarische milieuvergunningen voor de

Graafschapge meenten Gorssel, Lochem, Vorden, Warnsveld en Zutphen;
2. leidraad verplaatsbare ammoniakrechten ARP Graafschapgemeenten.

Deze stukken liggen tijdens de openstellingstijden (maandag tot en met vrijdag van
08.00 tot 12.00 uur en op woensdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur) kostenloos ter in-
zage.

Gedurende die periode kunnen belanghebbenden hun zienswijze schriftelijk of mon-
deling naar voren brengen. Desgewenst kunt u voor mondelinge reacties een afspraak
maken met de heer H. Berendsen, doorkiesnummer 0575-557533 of de heer H.
Brussen, doorkiesnummer 0575-557532.

Beide notities zijn een uitvloeisel van het Ammoniakreductieplan (ARP). Het ARP is
bedoeld om zowel emissie als de depositie van ammoniak te verminderen en boven-
dien de mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling in de veehouderijsector te vergro-
ten. Op deze wijze kan vanuit een oogpunt van zowel milieu- als landbouwbelang een
win-winsituatie worden bereikt. Het ARP vormt het toetsingskader voor het verlenen
van milieuvergunningen aan agrarische bedrijven.

De leidraad geeft aan, welke ammoniakrechten verhandelbaar zijn.

De notitie intrekkingsbeleid geeft aan hoe wij omgaan met actieve (gedeeltelijk) in-
trekking van vergunningen, waarvan al 3 jaar of langer zonder gegronde reden geen
gebruik meer is gemaakt. Dit beleid is niet gekoppeld aan transacties volgens het ARP.

Na de periode van tervisielegging zullen wij de notities vaststellen, na raadpleging
van de raadscommissie MWPF en de belangenorganisaties GLTO afd. Vorden-
Warnsveld-Zutphen en de plaatselijke afdeling van de Gelderse, milieufederatie.
Burgemeester en wethouders betrekken de zienswijzen bij onze definitieve beslis-
sing.

OUWAANVRAGEN

plaats
Beunkstege 4
Zutphenseweg 24

Ambachtsweg 5
en 7
Almenseweg 2

inhoud
K. HietErmk verbouwen woning
Helmink Woning- vergroten magazij n
inrichting b.v. en showroom
Th. Huntink en firma bouwen bedrijfshal
A. Beeftink en Zn.
D.H. B A k bouwen

stallingsruimte

datum ontvangst
27-02-98
02-03-98

03-03-98

04-03-98

ERLEENDE VERGUNNINGEN GEMEENTE VORDEN 3 maart 1998:

BOUWVERGUNNINGEN

plaats
Mispelkampdijk la

aanvrager
J.G. Bosman

inhoud
bouwen woning met ga-
rage

ELDINGEN BOUWVOORNEMEN

plaats
Burgemeester
Vunderinkhof 26

aanvrager
J.F. Tolkamp

inhoud
bouwen bergruimte

LOOPVERGUNNINGEN

plaats
hetJebbinklO

aanvrager
M.H.M. Schiphorst

inhoud
slopen woning met
schuur

VONDOPENSTELLING BURGERZAKEN

De eerstvolgende avondopenstelling van de afdeling bestuur, onderdeel burgerzaken,
is op dinsdag 31 maart 1998 van 18.30 tot 20.00 uur.
U kunt dan terecht voor alle lokethandelingen

ANDBOUWFOLIE GRATIS KWIJT

Dusseldorp Lichtenvoorde b.v. biedt u de mogelij heid om uw landbouwfolie gratis in
te leveren.
waar: Dusseldorp Zutphen Estlandsestraat 4 te Zutphen wanneenin de

maanden april en mei 1998, op werkdagen van 08.00-16.30 uur
wat: het materiaal mag bestaan uit zwarte landbouwfolie, stretchfolie

en grondstofzakken (tuin- en voederzakken)
hoe: het materiaal moet bezemschoon zijn, gebundeld en niet zwaar-

der zijn dan 15 kg. per bundel
meer informatie:, Dusse.ldorp I4cjite.nvpo.rde b.v., tel 0544-395555.

fO VERIGE VERGUNNINGEN

plaats
Wichmond
Vierakker

Vorden muziekver.

Vorden

aanvrager
braderie Wichmond
J Ji. Derksen

Concordia

J.H. Meijer

inhoud
op 25 en 26 juli 1998
vergunning ingevolge de
Drank- en Horeca wet
voor horecabedrijf
Vierakkersestraatweg 37
oliebollenverkoop
op 11 en 12 december
1998
venten met textiel op 27
en 28 april 1998.

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen
zes weken na bekendmaking van deze vergunningen aan aanvragers, daartegen een
bezwaarschrift in te dienen. Wanneer deze vergunningen aan aanvragers zijn bekend
gemaakt kunt u navragen bij de sector grondgebied of de afdeling bestuur.



UW GROENTE, FRUIT, KAASSPECIAUTErTEN CADEAU-ARTIKELEN KOOPT U
NATUURLIJK BU DE

Zutphwweweg IA Telefoon (0575) 55 18 85

lekker sipplg en zoet

10 stuks
MANDARIJNEN Q98
jks WB

hoeriijka handappal

JONAGOLD
2 kilo 298

HARDE UIEN
kilonet

KAS ANDIJVIE
hele kilo slechts

alle aanbiedingen zijn geldig t/m 14 mrt.

ROERBAKGROENTE _ IA
met gratis zakjo kruiden O 49
400 gram mm m

uit eigen snijkeuken

heerlijke HAM/PREI SALADE 498
200 gram mm •

BOERENMETWORSTJES Q98
3 stuks W •

SCROCCHI'S EN BRUSCHETTINE's
Italiaanse toastjes, diverse smaken
per zakje

Nieuwe bestuursleden
Vrouwenraad Vorden
De Vrouwenraad Vorden heeft afscheid
genomen van een aantal bestuursle-
den en hen bedankt voor de bewezen
diensten. Deze dames zijn mevrouw
Van de Laag ( die zitting had namens
de SWOV), mevrouw W. Wahl (Her-
vormde Vrouwengroep Dorp), me-
vrouw M. de Jonge (Plattelandsvrou-
wen); mevrouw G. Krijt (Hervormde
Vrouwengroep Wichmond), mevrouw
Kroes ( NCVB Dorp). Zij worden opge-
volgd door mevrouw G. te Loo (SWOV),
mevrouw A.G. Barbier (NCVB), me-
vrouw H. Broekgaarden (Hervormde
Vrouwengroep Dorp), mevrouw A.
Kruissenbrink (NCVB Dorp) en me-
vrouw W. Looman (Hervormde Vrou-
wengroep Wichmond.
Wat betreft de Wereldvrouwendag is
voor dit jaar de aandacht gevestigd op
de afdeling Vorden van Amnesty
International. Amnesty hoiudt op vrij-
dag 20 maart in het Dorpscentrum een
toneelavond. Deze wordt verzorgd door
theatergroep Thems van Amnesty
Deventer & Omstreken. Opgevoerd
wordt "De zwarte vlag", een stuk dat de
misstanden in de wereld vertolkt. De
eerstvolgende bijeenkomst van de
Vrouwenraad is vastgesteld op dinsdag-
middag 7 april. Dan komt Peter
Hoefnagels vertellen over zijn boek "De
onbekende bevrijding".

J u d o

Judoka's Vorden succesvol in
Zevenaar
Afgelopen zondag deden een aantal ju-
doka's van judo-instituut Rob's Sports
Vorden mee aan een judotoernooi voor
de jeugd vanaf 6 jaar in Zevenaar.
Harm Tolboom deed voor het eerst mee
aan een judotoernooi en plaatste zich
voor de finale in de klasse tot 55 kg. In
deze finale won hij door middel van over-
name techniek met vol punt en ging met
goud naar huis. Tim Elbrink won ook al
zijn partijen in de voorronden en plaats-
te zich ook voor de finale. Ook de finale
partij (tot 37 kg) won hij met ruim ver-
schil van zijn opponent. Ook hij ging
met een gouden medaille naar huis.
Ron Huitink deed het ook goed maar
verloor in de voorronde een partij zodat
hij tevreden moest zijn met zilver.
Niels Siemerink werd in zijn klasse (tot
50 kg) derde. Een bronzen medaille was
er ook voor Judah Bolink.
Over twee weken zijn er vaantjes wed-
strijden in de sporthal 't Jebbink van
09.00 uur tot 13.00 uur. Deze judowed-
strijdjes hebben tot doel om kinderen
wedstrijdervaring op te laten doen en
worden georganiseerd door trainer
Robert Piek De judolessen voor de jeugd
vanaf 4 jaar worden gegeven in de sport-
hal op de maandagmiddag. Op maandag
16, 23 en 30 maart zijn er kennisma-
kingslessen judo voor de jeugd. Uw kind
kan dan meedoen aan de judoles om een
indruk op te doen wat judo inhoudt.
Voor info: 0543-517467 of 0543476761.

W i e l c' r s p o r t
10e Plaats Gretha KI. Brinke
Afgelopen zondag startte Gretha Klein
Brinke bij de dames ATB-wedstrijd te
Berlicum, Brabant. Op een zwaar par-
cour met veel loopwerk erin, dit veroor-
zaakt door de hevige regenval van de
laatste tijd behaalde ze een knappe 10e
plaats.
Martin Wevers uit Hengelo (Gld.) ook lid
van de RTV en Edwin Zeevalkink uit
Steenderen behaalden in de sportklasse
respectievelijk een 29e en 24e plaats, er
stonden ruim 150 renners aan de start in
hun klasse. Ook reden diverse RTV-ers
van voren in de diverse voorjaarswedstrij-
den.
Rudi Peters werd zaterdag in Zutphen 2e
achter Jan Brouwer de huisarts uit
Deventer^fcfer Makkink werd zaterdag
en zonda^re bij de Amateurs.
OokVordenaar André Bargeman had een
goed weekend, zaterdag reed hij lek en
zondag behaalde hij een knappe 2e
plaats. Ook het komend weekend zullen
de RTV-eql^n de start staan bij diverse
wedst rijoW. Zondag reed Rudi Peters
nog een wedstrijd in het Duitse Straelen
onder zeer slechte weersomstandighe-
den, veel regen en hagel, behaalde hij
een 8e plaats.

Bridge
Bridgeclub "B.Z.R. Vorden"
Uitslagen van woensdag 4 maart
1998
Groep A: 1. Groot Bramel / Wolters 67.1%;
2. v. Gastel / Hendriks 61.3%; 3. mv. / hr.
Polstra 58.1%.
Groep B: 1. mv. / hr. Speulman 67.5%; 2.
v.d. Vlugt / Gille 62.9%; 3. mv. / hr. Jaburg
57.9%.

Op maandag 6 april houdt De Zonne-
bloem weer haar jaarlijkse dagboot-
tocht. De vertrekplaats is dit keer
Doetinchem. De route voert over de
Oude IJssel naar Doesburg en van daar
over de IJssel en de Rijn naar Arnhem
en terug. Voor deelnemers uit Vorden
bestaat de mogelijkheid om per bus
naar Doetinchem en weer terug ge-
bracht te worden.
De dagtocht is bedoeld voor degenen
die zelf niet meer zo gemakkelijk een
dagje uit kunnen gaan. Voor nadere in-
formatie en opgave kunt u contact op-
nemen met mevrouw T. Klein Kranen-
barg, Molenweg 4, tel. 55 13 47.

Voorjaarsconcerten van
Sursum Corda afgelast
Vanwege een sterfgeval gaan de twee
voorjaarsconcerten van Sursum Corda
die voor komend weekend gepland
stonden niet door.

A la carte van
de keurslaser

*' ; -̂ ^̂ ^ C^

Varkensoesters
b// aankoop van 4 stuks

champignonroomsaus gratis,
per stuk

4A95 krabsalade,4 f iletlapjes en
4 saucijzen ̂

169

Q9S

Keurslager

Vlogman
Zutphenseweg 1̂ - Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

gebraden rosbief,
WO gr.

boterhamworst
100 gr.

100 gr.
lasagne,
100 gr. •
ham gehaktbroodje,
100 gr. ^^
mosterdrollade,
100 gr.

225

Donderdag 12 maart
zijn wij wegens
omstandigheden na
12.00 uur gesloten

V o c t b u l

W Vorden
Programma
SDOUC Al - Vorden Al; Meddo Al -
Vorden A2; Vorden BI - AZC B2; V en L Cl
-Vorden Cl; Gazelle N. Dl -Vorden Dl;
Gazelle N. Dl -Vorden Dl; Gazelle N. E2 -
Vorden El; WHCZ E4 - Vorden E2; Vorden
E3 - Be Quick E3; Vorden E4 - WHCZ E8;
Brummen Fl - Vorden Fl; Vorden F2 -
WHCZ F7; Vorden F3 - Be Quick F2;
Dieren F3 - Vorden F4.
Vorden l - De Hoven 1; Doetinchem 3 -
Vorden 2; Eibergen 4 - Vorden 3; Vorden 4
- Roda 5; Worth Re. 3 -Vorden 5; Vorden 6
- Baakse Boys 5.

Soefi
Sociï E - Gazelle Nieuwland El; Sociï F -
Gazelle Nieuwland Fl; Sociï C - Drempt
Vooruit Cl.
Sociï l - DEO 1; Sociï 2 - SVBV 2;
Loenermark 3 - Sociï 3; Sociï 4 - Ratti 2;
De Hoven 6 - Sociï 5; KSV4 - Sociï 6.

S.V. Ratti
Programma
Ratti Al - Deventer Al; Neede C3 - Ratti
Cl; KI. Dochteren Dl - Ratti Dl; Ratti El -
Ruurlo E2; Ratti Fl - Ruurlo Fl; Ratti F2 -
Ruurlo F4; Ratti 5 (zat.) - Brummen 2.
Ratti l - S.H.E. 1; Sociï 4 - Ratti 2; Erica '76
9 - Ratti 3; Ratti 4 - Gorssel 6; Ratti l (da-
mes) - Ruurlo 1.

Vordens Tennispark
houdt zaterdag
21 maart Open Huis
Op zaterdag 21 maart wordt er door
tennisvereniging Vordens Tennispark
Open Huis gehouden. Niet-leden wor-
den uitgenodigd om onder begeleiding
een balletje te slaan om zo nader ken-
nis te maken met de tennissport. Zie
ook advertentie.

Zwerfvuildag
Een grote groep vrijwilligers komt za-
terdagmorgen 21 maart weer in actie
om Vorden te schonen van al het zwerf-
vuil. Bermen en sloten in het buitenge
bied van Vorden worden dan weer
energiek onder handen genomen.
Onder het motto "Samen wonen, sa-
men verantwoordelijk en samen trots"
en gewapend met een vuilniszak wordt
deze klus geklaard.
De actie wordt aan het einde van de
morgen afgeblazen door hoornblazers
van Wildbeheer Eenheid IJssel Oost en
het gemeentebestuur van Vorden biedt
de vrijwilligers een drankje aan. Super
Grotenhuys wil de groep dit jaar ver-
rassen met een hapje. Voor meer infor-
matie en opgave kan men contact op-
nemen met mevrouw R. van Vleuten:
55 33 57.

Kinderkleding- en
speelgoedbeurs op
zaterdag 28 maart
Op zaterdag 28 maart wordt er in peu-
terspeelzaal Ot en Sien een speelgoed-
en kinderkledingbeurs gehouden. Er is
tijdens deze dag een ruime collectie
speelgoed en kinderkleding in diverse
maten uitgestald. Deze beurs wordt
jaarlijks georganiseerd door het be-
stuur van de peuterspeelzaal. Met de
opbrengst gaat men nieuw spelmateri-
aal voor de peuters kopen. Iedereen is
van harte welkom om een kijkje te ko-
men nemen.

Schooltennisweek
Van 16 tot en met 20 maart vindt de
Schooltennisweek plaats op het
Vordens Tennispark. In de week krijgen
leerlingen van de basisscholen tennis-
les in plaats van gymnastiekles. Dit
evenement staat onder leiding van ten-
nisleraar Robin van Beveren met bege-
leiding van de jeugdcommissie.



V o l l c' v b ti l

Dames Dash verliezen van SKV
Zaterdag jl. togen de Vordense dames, na
een competitie onderbreking van twee
weken wegens voorjaarsreces, naar
Wageningen om daar de strijd aan te bin-
den met het op de derde plaats in 3g ver-
kerende SKV. De sfeer in de gele bus van
subsponsor VEGA Autoverhuur oogde
ontspannen en zo was ook de voorberei-
ding gedurende de trainingen van afge-
lopen week. "Niets moet, alles mag" is
het motto waaronder coach Louis
Bosman zijn speelsters tegen een tegen-
stander van dergelijk kaliber het veld in
stuurt, "zolang je maar je eigen volley-
balniveau haalt of daar bovenuit stijgt."
Snel werd duidelijk dat deze realistische
instelling de enige juiste bleek. Vrijuit
spelen, zonder druk werkt als beste als je
tegenstander tenminste één klasse beter
speelt; SKV won de eerste set na twee ti-
me outs en zonder wissels in negentien
minuten met maar liefst 15-3. Bosman
koos ervoor zijn basis bestaande uit
Debby Leferink, Gracia Rouwen, Anoek
Dalhuisen, Mirjam Boel, Margreet Smid
en Bianca Doornebosch de hele eerste set
te laten staan. "Speelsters moeten ener-
zijds weten dat zj enige tijd vertrouwen
genieten en fouten mogen maken, waar-
bij ze dan kans krijgen om die fouten te
herstellen."

De tweede omloop maakte Boel plaats
voor Joyce Wentink, terwijl gedurende
deze set Leferink nog plaats moest ma-
ken voor Nicole Scharrenberg, Doorne-
bosch voor Hanneke Maljers, Smid voor
Ilona Hoetink en Rouwen voor Boel. Het
bleek allemaal niet voldoende; Dash
kwam achter met 9-3. Door voornoemde
wissels en time outs wisten de Vordensen
terug te krabbelen tot 9-7. Hierna moest
SKV in een time out vluchten. Dit bleek
voldoende om de Wageningsen weer op
het juiste spoor te zetten. SKV won in
twintig minuten met 15-8. Een relatief
goede set met veel service wisselingen,
echter het krachtsversch.il blijkt dan te
groot om Dash punten te doen vergaren.
Het verschil zat met name in de hardere
aanval en de goede blokkering van een
tweetal ervaren (eerste divisie) speelsters
van SKV.

De derde set was een kopie van de eerste.
Bosman wisselde nog wel enkele keren,
zodat iedereen haar steentje bijdroeg
maar het tij was niet te keren (15-4). Aan
Dash zijde speelden vooral de jongsten,
Hanneke Maljers en Anoek Dalhuisen,
een goede wedstrijd. Volgende week spe
len de Vordense meiden thuis tegen
Waho, een internationaal studenten
team van de Hogeschool, eveneens uit
Wageningen.

Uitslagen
Heren prom. kl. Dash l - SVS 2 3-0; Heren
eerste kl. WSV l - Dash 2 3-0; Heren derde
kl. DSC 3 - Dash 3 2-1; Heren derde kl. ABS
2 - Dash 4 0-3; Jongens B WSV / Dash
Combi -Voorwaarts 3-0; Dames derde div.
G. SKV - Dash l 3-0; Dames derde div. B
Dash 2 - Blok '71 3-0; Dames prom. kl.
Side Out l - Dash 3 3-0; Dames tweede kl.
WSV l - Dash 4 3-0; Dames derde kl. WSV
4 - Dash 6 0-3; Dames vierde kl. Dash 7 -
Devolco 111-2; Meisjes A Heeten l - Dash
11-3; Meisjes B Dash l - Vios 11-2; Meisjes
C WSV 2 - Dash 2 2-1; Dames rekr. Side
Out 2 - Dash 1-2.

Programma
Heren prom. kl. Vios 2 - Dash 1; Heren
eerste kl. Dash 2 - Side Out 2; Heren der-
de kl. Dash 3 - Boemerang 3; Heren derde
kl. Dash 4 - Gorssel 2; Jongens B SV
Voorwaarts - WSV/Dash Combi; Dames
derde div. G Dash l - Waho; Dames prom.
kl. Dash 3 - Devolco 2; Dames tweede kl.
Dash 4 - Overa 1; Dames derde kl. Dash 5
- WSV 5; Dames derde kl. Dash 6 - ABS 2;
Dames vierde kl. Devolco 9 - Dash 7;
Meisjes A Dash l - SVS 1; Meisjes B
Keizersprong 2 - Dash 1; Meisjes Cl Dash
l - SV Voorwaarts; Meisjes C2 Dash 2 -
Keizersprong 1; Dames rekr. Dash l -
Epse 1; Heren rekr. SC Gorssel - Dash 1;
Heren rekr. Dash 2 - WSV 3.

JSAPEIWEG14-VIERAKKER

5CHARREL-EIEREN'MRDAPPELS'FRUIT

Kom gerust eens bij ons
aan de Nieuwstad 30

U kunt dan uitzoeken uit de
enorme collectie kaartjes.

Als presentje mag u
een leuk cadeautje uitzoeken

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0676) 661010 - FAX (0676) 661086
NIEUWSTAD 30. 7261 AH - POSTBUS 22. 7260 AA
BBS 554040 - httD://www.weever*.nl - ISDN 551329

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/ALGEMENE
WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving voornemen tot intrekking ver-
gunning (art. 8.26 Wmb en art. 3.30 Awb)

In
a. het geBBmtehuis van Vorden, sector grondgebied,

bureau milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de

openingstijden,

ligt met ingang van 13 maart tot en met 9 april 1998 ter
inzage het ontwerp-besluit tot intrekking van de aan
de heer J. de Greeff, Koekoekstraat 19, 7233 PB
Vierakker, verleende milieurevisievergunning van 31
januari 1995 voor een agrarisch bedrijf op het perceel
Koekoekstraat 19 te Vierakker, kadastraal bekend
gemeente Vorden, sectie S, nummer 661;

Strekking van het ontwerp-besluit:

Vanwege verkoop van een gedeelte van de ammo-
niakrechten aan een bedrijf in de gemeente Gorssel
(1268,3 kilogram NH3 van de totaal vergunde hoe-
veelheid van 1462,6 kilogram NH3)
heeft vergunninghouder verzocht een deel van de ver-
gunning in te trekken; het besluit tot intrekking gaat
pas in op het moment dat aan de koper een onher-
roepelijke milieuvergunning is verleend.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
kunnen schriftelijk alswel mondeling door een ieder
worden gemaakt gedurende de termijn van ter inzage-
legging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend vóór 10 april 1998.

Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens
als indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel tegelijkertijd met de
bedenkingen, schriftelijk aan ons college verzoeken.

Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden
ingebracht tot het einde van de termijn van de ter inza-
gelegging.

Datum: 10 maart 1998.

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

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden,
bureau milieu, tel. (0575) 55 75 32 (doorkies-
nummer), fax. (0575) 55 74 44

GEMEENTE
VORDEN
WIJZIGINGSPLAN EX. ARTIKEL
11 WET OP DE RUIMTELIJKE
ORDENING.

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat vanaf donderdag 12 maart 1998, gedu-
rende twee weken, voor een ieder ter gemeente-
secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (koetshuis), een wijzigingsplan van het
bestemmingsplan Vorden Noord (het Joostink) ter
inzage ligt.

Het plan maakt het mogelijk om in de zone langs het
spoor woningen van maximaal 8,80 meter hoog te
bouwen.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
bedenkingen bij hun college in dienen.

Vorden, 11 maart 1998

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

GEMEENTE
VORDEN
BEKENDMAKING AANWIJZINGS-
EN MANDAATBESLUITEN EN DE
REGELING GEMEENTELIJKE
BELASTINGEN

De Gemeentewet is voor de gemeentelijke belastingen
gewijzigd. Dit heeft belangrijke gevolgen voor de uitvoering

'van de gemeentelijke belastingen en de Wet Waardering
onroerende zaken. Een aantal regelgevende bevoegdhe-
den van de raad gaan over naar het college van burge-
meester en wethouders. Daarnaast gaan bevoegdheden
op het gebied van de heffing en de invordering van belas-

gingen over van het college van burgemeester en wethou-
ïrs naar het hoofd van de sector middelen .

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend
dat vanaf woensdag 11 maart 1998 voor een ieder ter
gemeente-secretarie kosteloos ter inzage liggen enkele
besluiten op het gebied van belastingen.

A. Bepaalde regelgevende bevoegdheden gaan van de
raad over op het college van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente. Enkele bepalingen die tot nu toe
in een belastingverordening waren opgenomen, heeft
het college van burgemeester en wethouders nu in een
regeling opgenomen. De belangrijkste zijn regels over
de aangifte, verzending van aanslagen en te
betalen/vergoeden rente.

B.1. De bevoegdheden met betrekking tot de aanslagop-
legging, de invordering van gemeentelijke belastingen
en de uitvoering van de Wet Waardering onroerende
zaken gaan van het college van burgemeester en wet-
houders over op daartoe aangewezen gemeenteamb-
tenaren of personen.
2. Het betreft de besluiten tot het aanwijzen van de:
- heffings- en invorderingsambtenaar;
- medewerkers belastingen;
- ambtenaren die bevoegd zijn inlichtingen in te winnen;
- belastingdeurwaarder/betekenaar.

C.Het college van burgemeester en wethouders heeft
enkele bevoegdheden overgedragen aan het hoofd van
de sector middelen. Het betreft het gegevensbeheer
voor de Wét Waardering onroerende zaken, en het toe-
passen van de hardheidsclausule.

De besluiten zijn vastgesteld bij besluit van burgemeester
en wethouders van de gemeente Vorden op 3 maart 1998.
De besluiten treden in werking op 11 maart 1998. De
bekendmaking heeft plaatsgevonden door opneming van
de besluiten op 11 maart 1998 in het register "Vastgestelde
belastingverordeningen, aanwijzings- en mandaatbeslui-
ten, en regeling gemeentelijke belastingen". Een ieder kan
op verzoek tegen betaling van een bedrag aan rechten
een afschrift krijgen van genoemde besluiten.

De besluiten liggen kostenloos ter inzage bij de sector
middelen (kasteel).

Vorden, 11 maart 1998

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



Safari

Olifant
Jonge Jenever

Gorter
Jachtbitter

De wijnen van Groot Constantia worden beschouwd

tot de beste van Afrika. De paradepaardjes van Zuid

Afrika's oudste en meest gerenommeerde wijnhuis, de

Gouverneurs Reserve en Heerenrood, weten zich jaar in,

jaar uit gelauwerd met de hoogste onderscheidingen

wijngebied. Gulle Bottelier reserveerde deze twee

prachtige wijnen voor de echte wijnlief-

hebbers.

! Johnnie Walker
! Red Label

Delaforce Port
Tawny/White/Ruby

Hoppe
Vieux

Prtjzen zijn II
afhaalprijzon ̂  •

7495
2/95

GULLE GULLE 30TTELIER VAN LOON
n/^v-r-r r • irn WIJNHUIS VORDEN
Kl II l™ l r* tf Burg. Galleestraat 12, 7251 EB Vorden
*-* ̂ -^ l- l- • L. l V fel. (0575) 55 13 91, fax 55 44 53, E-mail: wjvloon@tref.nl

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m 21 maart 1990. Ruim en vrij parkeren - Gratis bezorgen

• Ideaal ontmoetingspunt

voor uw afspraken.

• Gemakkelijk te bereiken.

• Volop parkeergelegenheid.

• Diners tot 40 personen.

• Dinef-i»ü1t?Uen tot

60 personen.

• Pleisterplaats bij fiets-

en wandeltochten.

Een feestje geven, gezellig dineren, van een smaak-
volle lunch genieten of gewoon een lekker kopje

koffie drinken. Wij zorgen ervoo^fct het u aan niets
ontbreekt. Tenslotte is dat ons val<

Gulle
gastvrijheid in
een sfeervolle

ambiance..

BOUWMATERIALEN
Openingstijden ma. t.m don. 8.00-18.00 uur / vrij. tot 21.00 uur / zat. tot 13.00 ui

Lochemseweg 16, 7231 PD Warnsveld, TeTTOon/Fax 0575-431336

Koninklijke Harmonie

Concordia
HENGELO (Gid) OPGERICHT i86i

zoekt met spoed

docenten m/v
saxofoon,
klarinet en
dwarsfluit

"Concordia" speelt in de afdeling uitmuntend-
heid en leidt leerlingen in eigen beheer op
voor de KNFm diploma's (A, B, C, D).
Kandidaten dienen in het bezit te zijn van een
diploma conservatorium of in ieder geval bin-
nen afzienbare tijd af te studeren.
Geïnteresseerden voor één van deze functies
kunnen voor meer informatie contact opne-
men met de jeugdcommissie.
Sandra Boerman telefoon (0575) 46 17 46
Email: concordia@fenk.wau.nl
http://www.tref.nl/graafschap-west/concordia

vrijdag 13 maart
1 0.30 & 1 4.30 uu

I
vrijdag 20 maart
1 0.30 & 14.30 uur

modecentrum

mode voor hem & haar.

voor alle gebruiksmomenten
onze bekende top-modemerken
geven u de beste indruk van de
mode voor dit voorjaar.

ruurlo

dorpsstraat 22
0573-451438



Zuid-Afrikaanse zangeres Caz wil nog dit jaar doorbreken 'Ik hou van échte mensen'
Amper 25 jaar oud en dan al zoveel
meegemaakt. Bij een gesprek met
Caz zit je op de punt van je stoel.
Deze kleine (1.52 nieter) talentvolle
zangeres trekt voortdurend je aan-
dacht en blijft boeiend van begin
tot eind. Zo'n anderhalf jaar gele-
den heeft zij een definitieve keuze
in haar leven gemaakt; Caz verliet
Zuid-Afrika om een internationale
zangcarrière te beginnen. Zij kwam
naar Nederland en wil van hieruit
de wereld veroveren. En zij zal heel
ver komen, daarvan zijn inmiddels
velen overtuigd.

Vorig jaar op de Vordense Beach-Party
verraste de toen nog onbekende zange
res Caz met haar band Cazmelion de
bezoekers met een fantastisch optre
den. Op verzoek van organisator André
Schröer zong zij daar ook een aantal ei-
gen nummers die erin gingen als koek.
Caz genoot van dat optreden en wilde
die ingeslagen weg blijven volgen. De
bandleden.wilden echter de gemakke-
lijke, commerciële weg via het
disco/dancingcircuit handhaven. Maar
Caz wilde veel meer eigen repertoire
brengen e*ï koos voor de moeilijke weg.
Zij brak met de muzikanten en zocht
een nieuwe band. Caz kwam wederom
met André in contact en vroeg hem als
haar manager. Er werd een nieuwe
band geformeerd met professionele
muzikanten die elk -naast hun muzi-
kale talent- ook een bijzondere uitstra-
ling hebben. Besloten werd om de
reeds geboekte optredens voort te zet-
ten onder de naam Cazmelion. Vanaf
30 april (Koninginnedag) zal de naam
gewijzigd worden in CAZ, en zal er veel
meer eigen repertoire worden ge-
bracht.
De komende weken zal Cazmelion en-
kele keren in de Achterhoek optreden:
Zaterdag 7 maart in Dancing De Woage
te Halle, vrijdag 13 maart speciale try-
out in Zaal Heezen te Steenderen, zon-
dagmiddag 22 maart in Café De Zaak
te Lichtenvoorde, zondagavond 22
maart in City-Lido te Groenlo en tot
slot vrijdag 27 maart als voorprogram-
ma van de Golden Earring te Zieuwent.
Op 7 maart worden in Halle tevens vi-

deo-opnamen, gemaakt ten behoeve
van buitenlandse festivals.

Grote doorbraak
Inmiddels bestaat de nieuwe band zo'n
drie maanden en het is bijna onbegrij-
pelijk dat in zo'n korte tijd zoveel
progressie is bereikt. De optredens zijn
een lust voor oor en oog. Cazmelion
trekt ook steeds vaker bomvolle zalen.
Haar eigen repertoire slaat aan bij het
publiek en inmiddels zijn ruim zestig
optredens voor dit jaar vastgelegd. De
plannen voor een eigen CD zijn nu de
fïnitief en Caz is in onderhandeling
met een platenmaatschappij en een
zeer bekende Amerikaanse producer
om hiervan een topproduct te maken.
Die debuut-CD zal nog dit jaar uitko-
men. Ook de eerste festivals zijn vast-
gelegd en tevens staan er twee buiten-
landse tournees gepland.

Wie is Caz?
Caz is een nieuwe, jonge zangeres die
uniek is, en barstensvol talent zit. Caz
komt uit Johannesburg (Zuid-Afrika)
en zij heeft thans Nederland gekozen
als haar start voor een internationale
carrière. En daar mogen wij blij om
zijn! Haar stem is zó fabuleus mooi,
daarover geen twijfel. Maar daarnaast
is haar performance óók zo geweldig!
Een optreden van Caz meemaken is
een optreden lang genieten. Caz be-
speelt haar publiek op een unieke wij-
ze. Caz zal je intens laten genieten,
maar je af en toe ook choqueren om je
vervolgens weer innig te omarmen.Caz
is wars van sterallures, want zij wil één
zijn met haar publiek en zij ziet een ie
der als haar gelijke en als haar mede
mens. Caz houdt van echte mensen. En
zeker, Caz is heel mooi om te zien,
maar daarnaasj^eeft zij ook zo'n
prachtige, innernple schoonheid, die je
helaas bij slechts weinig mensen aan-
treft. Misschien dat dat de verklaring is
dat iedereen zich meteen zo tot haar
aangetrokken voelt!

En wie is dan CAZ?
CAZ is de nieuwe band van de talent-
volle zangeres Caz. De band speelt mo-
derne, stevige rock. Opvallend zijn

Biej ons in d'n Achterhoek
Willem Draodman is zien wief ok weer kwiet, hee zit weer allene, 'n Hele erva-
ring rieker.
Willem leaven tot veur een paar jaor trugge daor zo röstig hen met zien va en
moe. Een klein plaetsken met zo'n twintig melkbeeste en een betjen varkens.
Wieters nog ganzen, kniens en wat ander grei waor allene maor geld biej mot.
Maor wieters hadn zee 't bes nao eur zin met mekare. De olde luu trokken van
Drees en zodoende kwam d'r geld zat in huus. Genog veur eur umme d'r nao
eur doen goed van te leaven. Vekantie of nieje klere zei eur net zovölle as niks.

Maor an dat goeie leaven kwam een ende too Willem kot nao mekare zien va en
zien moe nao 't kerkhof mos brengen. Too ston hee d'r opens allene veur. Zien
moeder had um al wel 's ezeg dat e nao een vrouw uut mos tóekn maor daor
had e nooit wat op uut edaon. Maor now zat e met de gebakken peern. Veural
met 't meddagetn zat e te kiekn.Hee had jao nog nooit 'n earpel ekokt. De eer-
ste tied redn e zich zo'n betjen met de weckflessen vol vleis en bonen die zien
moeder 't leste jaor nog inemaakt had. Veural bonen. Die at Willem zovölle dat
e d'r haos gruun van uutsloog.

Hee was dan ok besunder bli'j dat e van de melkmeschinemonteur een tip had
ekregen oaver een beste vrouw veur um. 't Was wel een wedevrouw nao at e zei
maor wieters was zee goed biej de pinken. Willem leet t'r gin gres oaver gruu-
jen en ging d'r 'n volgenden zondag drek op af. De eerste kennismaking veleep
goed en 't duurn dan ok neet zo heel lange of zee trok biej Willem in. Zee,
Karma was wel van Poolse afkomst maor daor was ze niks minder umme. De
taal had ze al aadig an-eleerd. Nao een maond of wat begon Willem oaver trou-
wen te praom. Karma lek 't wel wat at t'r teminste nieje gediens en meubels in
huus kwammen. D'r wodn 'n dag afepraot waorop zee met eur beiden 't een en
ander zoln koopn.

's Meddagens teveurn haaln Willem vieftienduuzend gulden van de banke. Hee
heel van botter biej de vis. 'n Volgenden maarn ging e betieds hen melken, 't
Was zowat half negen too hee 't wark in de riege had. Guns, Karina had nog ens
neet egètn, zol ze neet goed in orde wean?. Op de slaopkamer was ze neet meer
en wieter was ze ok naans te vinden. En 't gekke was, eur fletse was ok weg.
Umme kot te gaon: Willem hef Karina nooit weer ezien en ok de vieftien-
duuzend gulden neet want daor was zee d'r met vandeur. Achteraf von e nog
een briefken in bedde met daorop in grote letters: BEDANKT!. Zodoende zit
Willem now weer allene, biej ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman

daarnaast de gevoelige ballads en de
mooie melodieën. De vier bandleden
die haar begeleiden zijn^fcen profes-
sionele muzikanten die eü^en bijzon-
dere uitstraling hebben. CAZ klinkt in-
ternationaal, en is dat ook. De roots
van CAZ zijn ook internationaal. Naast

de Zuid-Afrikaanse zangeres Caz ("ik
kan beikie Neerlands ook") bestaat CAZ
uit de oer-Hollanders Robby-W. (gitaar,
zang) en Rozy (gitaar, ruige zang);
Frankie (bas) afkomstig uit Indonesië,
en Mauricio (drums) die in Chili is ge
boren en getogen.

Drukwerk is een belangrijke factor
in uw communicatie.

Om uw boodschap duidelijk en goed
over te brengen zijn tekst en

illustraties alleen onvoldoende,
u hebt ook en vooral

eersteklas drukwerk nodig.

U bent altijd
NUMMER l

met drukwerk van

DRUKKERIJ CERTIFICAATHOUDER

WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
BBS 554040 - E-mail: lnfo@weevers.nl - ISDN 551329

ISO 9002



Actie
'zuinig
stoken'

Volg kritisch uw gasverbruik door
wekelijks de meterstand te noteren

en uw verbruik (hoe lager, hoe beter)
te vergelijken met uw streefverbruik.
Hou 't bij op de "gamog-meterkaart.

tabel voor de week van:
maandag 23 feb. t/m zondag

1 maart 1998.

Bij een
jaarverfaruik
van:

800 M3
1000 M3
1200M3
MOOwJ
1600 M3
1800M3
2000 w3
2200 M3
2400 M3
2600 «O
2800 MJ
3000 M3
3300 M3
3600 M3
3900 M3
4200 Ml
4500 M3
5000 M3
5500 M3
6000 Ml

hoorteen
streefver-
bruik voor
de afgelopen
week van:

21 M3
26 M3
32 M3
37 M3
42 M3
47 M3
53 M3
58 M3
63 M3
69 M3
74 M 3
79 w3
87 M3
95 M3

103 M3
111 M3

119 M3
132 M3
145 u3
158M3

en een totaal
streefver-
bruik sinds
03-11 -'97
van:

403 M3
501 M 3
604 M 3
703 M3
804 M3
902 M3

1004 M3
1104 M3
1203 M3
1303M3
1406 M3
1504M3
1656M3
1808 M3
1959 M3
2107 M3
2259 M3
2509 M3
2760 M3
3011 M 3

Het weekstreefverbruik wordt bepaald
aan de hand van de in de

afgelopen week gemeten temperaturen.

Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen:

0800-1548

Kom naar de
van 9 t/m 14 maart

mode-
introductie
week

voorjaar/zomer'98

lommers

L I N G E R I E

Doetinchem
Dr Huber Noodtstraat 14 tel.: (0314) 3604 16

Vorden
Zutphcnscwcg 29 tel.: (0575) 55 1971

Winterswijk
Misterstraat 76 tel.: (05431 51 39 HO

ZIJ IS VLOT!
E.M, t/ootdelig/

IS STOER!

AKMOWORKS
jack tuunteprijs

nu vanaf:

PERSIVAL
sweater
tuunteprijs

nu vanaf

voor:

PERSIVAL
legging
uitlopende pijp

nu vanaf

voor:

59?5

PERSIVAL
sweater
d i v. prints

tuunteprijs

nu vanaf:

combat
broek
tuunteprijs

nu vanaf:

ucm
fashion

mode voor het héle gezin

Betalen
met je

pincode

advertentie geldig

t/m 21 maart

WINTERSWIJK«WIERDEN-VORDEN-TERBORG-DIDAM-

AALTEN-ZEVENAAR-LICHTENVOORDE-'s-HEERENBERG

Laat uw

drukwerk

onze zorg

zijn

Wij bieden u een com-

plete collectie kaarten

van diverse leveran-

ciers o.a.

GEBOORTE

VERLOVING

HUWELIJK

JUBILEUM

DANK-
BETUIGING

MENU

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Telefoon (0575) 551010

Fax (0575) 551086 -

TE KOOP GEVRAAGD

Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFS-
WAGENS

a contant +

RDW vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0314) 62 31 98

b.g.g. 06-53405682



Ademiherapeute Tonneke Schepers:

Tonneke Scheepers, ademtherapeu-
te en hulpverlener, wil aan haar
werkzaamheden meer bekendheid
geven. Na jaren van opbouw kreeg
zij in november 1997 de officiële toe-
stemming van de gemeente Vorden
om haar praktijkruimten op boer-
derij 't Spieker' in gebruink te ne-
men.

Haar start als therapeute begon in no-
vember 1988 toen zij deze, 10 jaar leeg-
staande, bouwvallige boerderij kocht
en daar met haar zoons Mark en Ivo
(toen 11 en 13 jaar) introk. Deze bouwval
heeft in de afgelopen jaren een meta-
morfose ondergaan, waardoor de zo-
zeer gewenste combinatie van wonen
en werken gerealiseerd is. Zowel de
plek als de inrichting van de werk-
ruimten van, inmiddels, "Centrum 't
Spieker" ademen een weldadige rust
uit.
Tijdens haar werkzaamheden als parti-
culier verpleegkundige volgde Tonne-
ke Scheepers (49 jaar) de opleiding tot
ademtherapeute, welke zij in 1992 af-
rondde.

Welke mensen komen nu bij een adem-
therapeute? In principe gewone men-
sen, die tijdens hun leven bepaalde in-
tense ervaringen hebben opgedaan
waarvoor zij een "oplossing" oftewel
"een verwerking" zoeken. Dikwijls ko-
men mensen er niet toe, blijven de
pijn, het onbehagen, het verdriet, de
schaamte, de onmacht met zich mee
dragen. Komt dat door de omgeving
waarin dikwijls gezegd wordt: " Kom
op, flink zijn, de schouders eronder..!"
Of doen we het, eigenlijk zelf, door on-
ze opvoeding, omdat we vroeger thuis
ook altijd 'flink' dienden te zijn?

Voorbeelden van intense ervaringen
zijn:
-Mensen met een rouwproces. Het ver-
lies van dierbare mensen in ons leven
kan heel zwaar zijn. De leegte die ont-
staat is een 'ingrijpende verandering'
waarop wij, meestal, niet zijn voorbe-
reid. Het verdriet verwerken en het ver-
lies een goede plaats te geven in ons le-
ven is een opgave waarbij soms profes-
sionele hulp zinvol kan zijn.
-Mensen, die over-spannen, over-ge-
stresst zijn. Het bloot staan aan stress,
en wie is dat niet, door de hoge eisen
die aan ons gesteld worden door je le-
venssituatie, baan, eigen bedrijf, tegen-
slagen in het leven en de combinatie
werk-gezin-studie. Hoe hiermee om te
gaan zonder er 'onderdoor' te gaan?
-Mensen met vastgelopen relaties.
Mensen die "onmacht" ervaren in de
contacten, elkaar niet goed begrijpen,
verwachtingen hebben ten aanzien

van elkaar die r ' u i t k o m e n ' . Hoe de
ze relaties binnen het gezin, tussen
partners, vrienden op het werk of met
de buren weer op gang te brengen, leef-
baar te maken?
-Mensen met e^fc incestervaring. Zij
hebben al vroegT« hun leven, noodge-
dwongen, concessies gedaan. Als ver-
wonde mensen dienen zij geheeld te
worden. Het vraagt om het herstel van
het basisvertrouwen in zichzelf en de
ander. Veel toewijding en zorg is tij-
dens de ademsessies aanwezig om dit
vertrouwen te kunnen laten groeien.

Wat is nu eigenlijk ademtherapie?
Door de toepassing van een 'verbonden
ademhaling', een speciale manier van
ademen, komt men bij diepere lagen
van vastgezetteemotionele ervaringen.
De beleving van deze ervaringen is
vaak 'weggestopt' omdat een mens
'schrikt' van negatieve gebeurtenissen
die op zijn of haar pad komen. Als je
schrikt houd je je adem 'letterlijk' in.,
je stopt even met ademen. Het gebeur-

de beneemt je de adem .ÜKn te leven.
Je kunt daardoor een beetje dood gaan.
Wij kunnen een behoorlijke tijd zon-
der voeding en water, wij kunnen niet
leven zonder zuurstof. Ademen is van
levensbelang! Wij gebrijfcen gemid-
deld slechts 10% van oniBfongcapaci-
teit en daarmee 'overleven' we. Door
verbonden ademhaling krijgen belem-
merende emoties ruimte om omgezet
te worden in 'opnieuw te leven'. Door
verbonden te ademen, komt het gehele
lichaam op adem en kunnen barrières
geruimd worden.
Een ademsessie duurt l a l 1\2 uur.
Daarna kan men, na behoefte, nog eni-
ge tijd uitrusten of wandelen in de
tuin. Ieder heeft zo, zijn eigen behoef-
te. Ademsessies worden heel specifiek
op de mens met zijn haar behoeften
toegespitst. Daarom is het bij het ken-
nismakingsgesprek, voorafgaand aan
een sessie, van belang dat het contact
tussen de cliënt en de ademtherapeut
'klikt' en vastgesteld kan worden of de
methode 'integratieve ademtherapie'

passend is bij persoon en diens vraag.
Zowel cliënt als therapeut dragen een
eigen verantwoordelijkheid voor het
hulpverleningsproces, waarin weder-
zijds vertrouwen mag groeien. Belang-
rijk is de bereidheid samen de adem-
therapeutische sessies te willen aan-
gaan. Als deze overeenstemming er is,
kan de eerste afspraak voor een sessie
gemaakt worden.

Naast het werk als ademtherapeut, kan
men bij Tonneke Scheepers ook te
recht voor een gesprek van mens tot
mens. Als u gewoon eens wilt praten
over een kwestie, waarvoor u in uw
naaste omgeving niet terecht kunt. Het
kan 'helend' zijn uw hart eens te 'luch-
ten' . Daarbij staat het beroepsgeheim
vooropAls u geïnteresseerd bent kunt
u Tonneke Scheepers telefonisch be
reiken op : 0575-552688 (eventueel
kunt u uw naam en telefoonnummer
inspreken op het antwoordapparaat)
en schriftelijk: Centrum 't Spieker',
Spiekerweg 2, 7251 RA Vorden.

A G E N D A
MAART
Iedere dag:

SWOV: Open Tafel in de Wehme
Jeu de Boulebaan bij de Wehme: info
bij de receptie

11 HVG linde, Middagexcursie
11 BZR Vorden in 't Stampertje
11 ANBO Klootschieten, 't Olde Lettink
14 LR. en P.C. de Graafschap,

Feestavond
16 Vrouwenclub Medler, Coberco
16 Bridgeclub Vorden, Dorpscentrum
17 N.B.V.P., Doe middag
18 HVG Wichmond, doe-avond
18 HVG dorp Vorden, Paasliturgie uit de

Fakkel.
18 Welfare, voorjaarscontactmiddag

in de Wehme
18 BZR Vorden in 't Stampertje

18 ANBO Klootschieten, 't Olde Lettink
19 P.C.O.B., op weg met het Paaslicht

(mevr. Visser)
19 Bejaardenkring Dorpscentrum
23 Bridgeclub Vorden, Dorpscentrum
24 HVG dorp, bezoek Delta Zutphen
24 Bejaardensoos Kranenburg
24 NCVB Vorden, Joodse traditie
25 ANBO, Klootschieten 't Olde Lettink
25 N.B.V.P., "Vrouwluu uut de

Achterhoek"
25 BZR Vorden in 't Stampertje
26 HVG Wildenborch, Paasviering
26 Oudheidkundige Ver. "Oud Vorden",

jaarvergadering
27 ANBO Alg. ledenvergadering met dia-

lezing. "Leven en werken in West
Afrika", door dhr. Rossel

30 Bridgeclub Vorden, Dorpscentrum

APRIL
Iedere dag:

SWOV: Open Tafel in de Wehme
Jeu de Boulebaan bij de Wehme: info
bij de receptie

l H.V.G. linde, Paasviering
l Handwerkmiddag in de Wehme,

Welfare
l H.V.G. Wichmond, Lezing
l ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
1 BZR Vorden in't Stampertje
2 H.V.G. Vorden, Ringvergadering in

Almen
2 H.V.G. linde, Ringvergadering in

Almen
4 Vrouwenclub Medler, Feestavond
7 Bejaardensoos Kranenburg,

Passiemiddag
8 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
8 BZR Vorden in 't Stampertje

15 Handwerkmiddag in de Wehme,
Welfare

15 Fjctra verkoopmiddag Welfare in de
Wehme

15 ANBO Klootschieten bij 't Olde
Lettink

15 BZR Vorden in 't Stampertje

15 V.H.G. dorp dhr. Smeitink uit
Hengelo

16 VHG Wildenborch dhr. Kaemingk.
dia's

20 Bridgeclub Vorden, Dorpscentrum
20 Vrouwenclub Medler, dhr.

Graaskamp

21 Bejaardensoos Kranenburg, soosmid-
dag

22 H.V.G. Wichmond, mevr. Walpot
22 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink

22 BZR Vorden in 't Stampertje
26 Vorden zingt in de Dorpskerk
27 Bridgeclub Vorden, Dorpscentrum
28 NCVB Vorden, Grafologie etc.
29 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
29 BZR Vorden in 't Stampertje
29 Handwerkmiddag in de Wehme,

Welfare



* Alles wat u moet weten over gezond slapen
Persoonlijk advies voor individuele wensen • Diverse aanbiedingen

SLAPE
Zondag 15 maart van l 1.00 tot 17.00 uur

LINNENKASTEN
Maatwerk in kasten

SLAAPKAMER M ELI N A
Zeer moderne slaapkamer, van alle gemakken voorzien

SENIOREN BEDDEN
Wie wat minder slaapt,

hoeft, natuurlijk niet minder goed te slapen

PULLMAN BOXSPRINGS
organa heeft zowel gestoffeerde als inzet-boxspring^^L

complete slaapkamers

boxspringsystemen

kasten

toilettafels

tienerkamers

lattenbodems

matrassen

waterbedden

dekbedden

kussens

organa
slaapkamers

•ERKEND

LUBBERS
Raadhuisstraat 45, Hengelo (Gld), 0575 - 46 46 00
maandagochtend gesloten, vrijdag koopavond
Internet: www.morgana.com

overtrekken stijl -f kwaliteit voor de nachtelijke helft van je leven

Banden, velgen, uitlaten, accu's,
schokdempers, APK e.d.

VOOR KWALITEIT EN SERVICE:

RlfTMAN
l AU708ANDCK

Onze prijzen zijn altijd inclusief
Slotsteeg 18, Hengelo Gld., tel. (0575) 462779

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

TENNISVERENIGING VELDHOEK
KOMT U OOK KENNISMAKEN MET ONZE VERENIGING?

Wij hebben een mooi nieuw aangelegd tennispark met 2 nieuwe
kunstgrasbanen met verlichting. Het ligt op een unieke plek in de
Veldhoek, waar je midden in de natuur kunt genieten van de ten-
nissport.

Wij doen u een geweldig aanbod.
Als u zich met 2 mensen aanmeldt betaalt het tweede
lid het eerste jaar de helft van de prijs.

1e nieuw lid contributie f 195,-
2e nieuw lid contributie f 97,50

ZOMER EN WINTER KUN JE BIJ ONS BUITEN SPELEN

Er zijn vele activiteiten. Zowel in de zomer als in de winter is er de
mogelijkheid om deel te nemen aan een competitie, toss-avond en
diverse toernooien.
In de zomer is er de mogelijkheid tennisles te nemen.

U kunt vanaf 1 april t/m 31 maart lid worden en vanaf
1 okt t/m 31 maart kunt u winteriid worden.

ioek Vraag vrijblijvend inlichtingen:

Telefoon (0573) 45 14 50 G. Toevank
Telefoon (0575) 46 35 26 P. Jansen Schutten
Telefoon (0314) 62 21 96 F. Böttger

'KEYBOARDS 'REPARATIE/REVISIE 'STEMMEN 'TAXATIES

PIANO/MUZIEKHANDEL

W. BAL -BORCULO

SPOORSTRAAT 36 BORCULO TEL. (0545) 27 24 91 FAX: (0573) 45 22 40
GEOPEND VRIJDAG 14.00 • 18.00 EN 19.00 - 21.00 UUR ZATERDAG 10.00 16.00 UUR

'NIEUWE/GEBRUIKTE PIANO'S 'PIANO/VLEUGEL TRANSPORT

VRIJDAG 13 MAART
Try-oul / >|MM-ia:il optreden van:

CAZMELION
weergaloze roi'klmnd met Zuid- tfrikaanse ster Cox,

dé ontdekking rein l998

ZAAL HEEZEN - STEENDEREN
Telefoon (Or>7r>) ir> 1201

\aii\un» 22.00 uur • l.iitree f 10,- • /aal open 21.00 uur

l-H op: kom op tijd in verband met te verwaehteii drukte!

Voorverkoop van start van Barchem Muziekfestival:

Frans Bauer en Marianne Weber
publiekstrekkers muziekfestival
Het Barchem Muziekfestival gaat in
1998 weer op de oude voet verder:
topamusement op de vertrouwde
plek aan de Ruurloseweg en natuur-
lijk weer in de feesttent. Het
Muziekfestival heeft dit jaar plaats
van 26 tot en met 28 juni. Op het
programma staan optredens van
Dennis Franke en de Golfbrekers,
Frans Bauer, Marianne Weber en
Liberty. Het Barchem Muziekfesti-
val wordt op zondag 28 juni afgeslo-
tenmet het traditionele frühschop-
pen.

In samenwerking met Grolsch zullen
drie gratis ballonvaarten ter beschik-

king worden gesteld voor snelle beslis-
sers en iedereen die niet achter het net
wil vissen. Deze drie ballonvaarten zul-
len ter beschikking worden gesteld aan
de mensen die in de periode van 2 tot
en met 14 maart entreekaarten kopen
bij Meermarkt Oplaat of Kapsalon
Striekwold voor zaterdag 27 en zondag
28 juni.

De ballonvaart ter waarde van drie-
honderd gulden per persoon zal plaats-
vinden op zondag 21 juni. De loting
voor de drie ballonvaarten is op zater-
dagavond 14 maart bij Hotel In de
Groene Jager en voor iedereen toegan-
kelijk.



Onthulling nieuwe
bewegwijzering
van 'Het Werkveld'
Gedeputeeerde Boxem van de provin-
cie Gelderland onthulde afgelopen
vrijdag de nieuwe bewegwijzering op
industrieterrein Het Werkveld. De ont-
hulling vond niet plaats bij het echte
bord maar was vanwege de regen ver-
plaats naar de kantine van de Gems.
Namens het gemeentebestuur waren
burgemeester EJ.C. Kamerling en wet-
houder D. Mulderije-Meulenbroek aan-
wezig.
In zijn toespraak ging de heer
Kamerling in op de gemeentelijke uit-
breidingsplannen ten aanzien van het
industrieterrein en de komst van een
bedrij vencontactfunctionaris. Gedepu-
teerde Boxem beloofde dat de provin-
cie er alles aan zal doen om zo snel mo-
gelijk te kunnen beginnen met de uit-
breiding van het industrieterrein.

Raad van State geeft
groen licht voor
vestiging Meddens
De heer M. Meddens uit Vorden kan
zich met zijn laboratorium vestigen in
het voormalige Groene Kruis gebouw
aan het Jebbink. Dit maakte de Raad
van State vorige week bekend. De heer
Meddens heeft op dit moment een la-
boratorium in Brummen.
Nadat de gemeente Vorden een milieu-
vergunning had afgegeven voor het
pand aan het Jebbink spanden de
buurtbewoners een spoedprocedure
aan om de vestiging van Meddens in
het voormalige kruisgebouw tegen te
gaan. De buurtbewoners vinden dat
een dergelijk bedrijf niet thuis hoort in
een woonwijk.

Taizé-dienst
Op zondagmiddag 15 maart wordt er
weer een Taizé-dienst gehouden in de
Hervormde Kerk. Enkele kenmerken
van een Taizé-dienst zijn de herha-
lingsliederen, zogenaamde latineën,
een korte schriftlezing en de stiltes. De
kerk is een half uur voor aanvang
open. Er kunnen dan al voor wie dat
wil Taizé-liederen worden gezongen.
Na de dienst is er in de kerk gelegen-
heid om een kop koffie of thee te drin-
ken.

GELEDEN

Bleumink start hoveniersbedrijf

jeroen Bleumink Ppan het Lekkebekje 4 in Vorden is gestart met een eig
Tuincentrum Ooyernoek in Zutphen en is gespecialiseerd in het aanleggen

veniersbedrijf. Bleumink werkte de afgelopen vier jaar bij
nderhouden van tuinen.

Rijvaardigteidstest voor
50 plussers op 26 maart

De Stichting Welzijn Ouderen Vorden
houdt in samenwerking met de plaat-
selijke rij-instructeurs, Veilig Verkeer
Nederland en de Ouderenbonden op
donderdag 26 maart rijvaardigheidsrit-
ten voor vijftigplussers. Het doel is om
uw rijvaardigheid onder de loep te ne-
men. Een ogentest maakt onderdeel

uit van de dag. De rijtest heeft geen ge-
volgen voor uw rijbewijs^Afhankelijk
van de deelname wordt e^fci de test in-
dividueel of 's avonds mèole groep de
theorie besproken. U kunt zich voor de
rijvaardigheidstest opgeven bij de
Stichting Welzijn Ouderen Vorden aan
de Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

De afdeling Vorden van Jong Gelre

houdt vrijdag 13 maart een dropping.
Het vertrek is vanaf de parkeerplaats
bij café Eskes.

Plattelandsvrouwen
De dames van de afdeling Vorden van
de Plattelandsvrouwen hebben afgelo-
pen week een bezoek gebracht aan
Coberco Kaas in Winterswijk. Daar heb-
ben ze het bedrijf bezichtigd en een
diaserie over het concern Coberco be-
keken.

De hond
en het varken op de Nieuwstad

Een meneer uit de stad fietste over de
Nieuwstad. Hij had vakantie en daar
wilde hij in Vorden van genieten.
Op de Nieuwstad hadden in de jaren
dertig het burgerleven en het boerenbe-
staan gemeenschap met elkaar. Dat is
wat stuntelig uitgedrukt en het wordt
er ook nog niet beter op. Op de
Nieuwstad hadden enkele Vordenaren -
het waren er nog maar een paar - aan
de voorkant iets van een burgerman,
maar aan de achterkant van een boer.
Aan de voorkant leek hun huis - daar
gaat het om, niet om de mensen - het
huis dus leek op dat van burgers, maar
aan de achterkant vond je deuren die
bij de koestal en de varkenshokken
hoorden en achter een paar huizen
stonden schuurtjes waarin kippen en
varkens een onderkomen vonden.
Bij zo'n huis op de Nieuwstad stond op
een zomermiddag Berend met zijn

hond bij een van gaas en draad gemaak-
te loopren voor varkens. Want toen
mochten varkens bij mooi weer nog bui-
ten komen. De meneer uit de stad
kwam op zijn fiets voorbij. Laat ik nu
eens een ontmoeting hebben met een
landman, dacht hij en fietste het paadje
op terzijde van het huis.
Het lijkt me dat u verweven bent met de
dieren, zei de Hollander en dat had hij
goed gezien. De hond lag trouw en
waakzaam bij Berends voeten. In de ker-
senboom zaten drie vogels die zowel de
man als de vruchten van de boom
mochten. Een eind verderop lag een
poes in de zon en drie jonge varkens ge-
noten van de prachtige zomerdag.

De meneer uit de stad en Berend ston-
den zwijgend bij het gedierte i nde zo-
merzon. Wat is toch het geheim van de
ze serene vrede? zei de Hollander. Och,

zei Berend, we kennen mekaar hier,
niet alleen de mensen maar ook de die-
ren, de varkens, de hond, de kippen.
Kijk, zei Berend, met deze kippen ben ik
helemaal vergroeid. Als ik hier loop ko-
men ze naar me toe en beginnen ze blij
te kakelen en de twee konijnen in het
hok begroeten me als ik er aan kom.
Die hond is zeker een trouw beest, zei
de man. Berend glunderde. Zeker is-ie
dat. Laat es zien, zei de meneer. Haalt-ie
een stok voor je op?

Hij zei 'je' en dat hinderde Berend. In
het Achterhoeks is er geen verschil tus-
sen u en jij, maar in het Nederlands wel.
Mensen uit de stad jij-den soms zo-maar
- het leek neerbuigend - tegen de plat-
telanders. Berend ergerde zich daar dan
aan en hij liet dat af en toe ook merken.
Je moet je niets verbeelden als je uit de
stad komt, dacht hij. Maar goed, de

hond zou zijn verknochtheid aan de
baas laten blijken.
Berend pakte een stokje, liet de hond er
aan ruiken en gooide het een eind weg.
Zoek! zei hij. De hond kwam enkele
ogenblikken later terug met de stok.
Het is verbazingwekkend, vond de stad-
se man. Ik moet nu weg, zei hij, maar
als ik vragen mag, heb je ook zo'n band
met dat varken - en hij wees naar het
dier dat aan Berends voeten i nde zon
lag te luieren.

Zeker, zei Berend, ik zal het u laten zien.
Hij hield het stokje onder de neus van
het varken, gooide het weg, keek het
dier aan en gebood: blijf! En het varken
bleef gehoorzaam liggen.
Zeer interessant, sprak de man uit
Holland en vertrok.

GJ. BREUKER



Heb je trouwplannen
voor 1999 of 2000?
Al je plannen krijgen
meteen vaste vorm op de
3e bruisende Bruids-Info-
Show bij Zalencentrum
"t Witte Paard" in Zelhem.
Met een adembenemende show
van bruidsmode, gepresenteert
door professionele mannequins en
dressmen.
In deze inspirerende entourage
presenteren diverse bedrijven een
keur van artikelen en diensten.
Een unieke totaalbeurs die in één
overzicht de "grote dag" extra
feestelijk maakt.

Maandag 16 maart a.s.
vanaf 19.30 uur

zaal open 18.30 uur
ZALEMCENTRUM
't WITTE PAARD

in Zelhem
entree 10,00
incl. kopje koffie

ZALENCENTRUN

RUURLOSEWEQ l
7021 HA ZELHEM

Tel. (0314) 62 12 27

stichting serviceflat de IJssel
EMMERIKSEWEG 252, 72 ZUTPHEN, TEL. 0575-520202

Verder aanwezig in het
gebouw:
winkel, wasserette, kapsalon,
liften, recreatieruimte met
bar en biljart, hobbyruimte
en fietsenstalling.

Op werkdagen is de recep-
tie bemand waar u naast de
gebruikelijke service o.a.
postzegels kunt verkrijgen.

Tevens kunt u gebruik
maken van de diensten van
een kapster, pedicure en
een klusjesman.

Inlichtingen op werk-
dagen op bovenstaand
adres en telefoonnummer

Biedt te huur aan per 1-04-98:

één appartement
op de 1e en 5e etage
De appartementen bestaan uit:
• een ruime woonkamer met keukenhoek
• een royale slaapkamer met balkon
• een 'natte cel' met douche, vaste wastafel

en toilet
• een berging (o.a. geschikt voor een wasmachine)
• de kale huur bedraagt f 725,81
• de servicekosten bedragen f 325,-
In de servicekosten zijn o.a. opgenomen voorschot stook-
kosten verwarming, warm en koud stromend water, onder-
houds- en ontstoppingsfonds, uitgebreid intern 24-uurs
bewaakt alarmsysteem, WA-verzekering, ophalen huisvuil,
schoonhouden algemene ruimten.

Administratie- en belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK
Raadhuisstraat 22 - 7251 AB Vorden - Tel. (0575) 551455

Eigenaar H.H. Wanders, belastingadviseur
Ottenkampweg 16 - 7256 BG Keijenborg
Telefoon (0575) 463274

Voor het deskundig en toch betaalbaar invullen van al uw aangiften.
Tevens het adres voor een totaalpakket administratieve dienstver-
lening.

Speciaal voor het invullen van uw belastingaangiften

houden wij extra zittingsavonden
op woensdag 11, 18 en 25 maart
van 17.3O tot 19.3O uur.
Gaarne telefonische afspraak.

Vergeet u niet de waardebepaling van de gemeente met betrekking tot uw
eigen woning mee te nemen. (Beter bekend als de W.O.Z.-beschikking)

Lid: Ned. College van Belastingadviseurs, aangesloten bij Federatie Adviserende Beroepen

ZorgGroepOostGelderland

ZorgGroep Oost-Gelderland
is een thuiszorgorganisatie
met een gevarieerd zorg-
aanbod. Inwoners van het
werkgebied kunnen een
beroep doen op o.a. gezins-
verzorging, de diensten van
het kruiswerk, kraamzorg
en maatschappelijk werk.

Voor de ZorgGroep zijn on-
geveer 2.000 medewerkers
werkzaam. Het werkgebied
omvat circa 340.000 inwo-

ZorgGroep Oost-Gelderland komt graag zo spoedig
mogelijk in contact met belangstellenden in
de gemeenten Steenderen en Vorden voor de
functie van

alpha-helpende m/v

Functie-informatie
De alpha-helpende werkt enkele dagen per week
(maximaal 15 uur), via bemiddeling van de Zorg-
Groep bij gezinnen en/of bejaarden die voornamelijk
huishoudelijke hulp nodig hebben.

Functie-eisen
- ervaring en inzicht in huishoudelijk werk;
- in staat zijn zelfstandig te werken;
- beschikking over goede contactuele eigenschappen;
- leeftijd vanaf 23 jaar.

Arbeidsvoorwaarden
Het uurloon bedraagt bij 23 jaar en ouder maximaal
ƒ 15,36 (inclusief doorbetaalde vakantie en 8%
vakantietoeslag), en is bij een maximum van 11,1 uur
per week belastingvrij.

Informatie
Voor het maken van een afspraak en het verkrijgen
van informatie kunt u terecht bij mw. B. Harmsen
(Steenderen) en mw. H. Isfordink (Vorden), alpha-
bemiddelaars.
Van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van
9.00 tot 10.00 uur. Telefoon (0575) 54 38 00.

KANKERBESTKqtHNG

Alles watje weten wilt
over benandelingen, onderzoek,

begeleiding en preventie van kanker

JBEL GRATIS 0800 0226622
•• Voorlichtingscentrum Nederlandse Kankerbestrijding/KWF

£ Sophialaan 8, 1075 BR Amsterdam
Internet-site: http:l/www. kankerbettrijding. nl
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nieuw seizoen - nieuwe collectie - nieuwe

KINDERMODE SHOW

Natuur Üj k kom jy ook want het wordt
weer hartstikke leuk !

Vrydag 13 maart
om 19.15 uur
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Burg. Galleestraat 9, 7251 EA Vorden, (0575) 55 13 81

LA PAQAYO • LOCKER • SALTY DOG • LEE • C. WALK



Efke zaterdag
op het marktplein

te Vorden
van 1000-1700 uur

Vietnamese
foemp/a's e.d.

• Wilt u uw gewicht beheer-
sen zonder uw favoriete ge-
rechten te laten staan? Wilt u
verantwoord eten en slanker
worden? De oplossing is
simpel en binnen handbe-
reik. Vraag vrijblijvend infor-
matie! Mevr. A. Eijsink (0575)
57 21 27

• Donker eiken meubels en
keukens worden weer licht
(blank). Tevens antiekres-
tauratie en loogwerkverzor-
ging. Vraag vrijblijvende infor-
matie. C/B Renovatie, tel.
(0544) 46 39 54, mobiel: 06-
55143833

• HERBALIFE brengt even-
wicht in ons lichaam. Wilt u in
gewicht AANKOMEN, wilt u in
gewicht AFVALLEN, wilt u
meer energie of een sportpro-
gramma: HERBALIFE kan u
helpen. Bel voor meer infor-
matie of voor een afspraak:
Femy Bokstart, 't Gotink 22,
Ruurlo, tel. 0573-453718.

OPEN CASINO
AVOND

DATA:
21 maart - 25 april
6 juni - 29 augustus

UW AVOND VOLLEDIG VERZORGD:

i het Keijenl org
f 77,50 p.p.

PARTYRESTAURANT DE SMID

• Is dit misschien iets voor
u? We zijn dringend op zoek
naar gemotiveerde mensen
die wat extra's willen verdie-
nen door onafhankelijk te
werken in hun vrije tijd. Top-
inkomsten mogelijk voor de
juiste mensen. Eerlijkheid &
integriteit zijn een vereiste.
Bel: Doublé Impact (0575) 57
21 27

O P E N
13.30 tot 18.00
ELKE MAANDAG
Heersink haarmode
vorden (0575) 55 12 15

• Hondenschool 'Klein Wee-
tink' te Velswijk start maan-
dag 6 april weer met de
nieuwe cursussen. Ook fly-
ball en behendigheidsbaan.
Inlichtingen en opgave: Lucia
Mullink (0314) 62 23 61 of Ap
Peters (0314) 64 14 36

DRLJKKERU Vï-
WEEVBIS .s
VORDEN - Ta. (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
HIEUWSTAD 30. 7Z51 AH - POSTBUS 22. 7250 AA J

• VERLICHT UZELF! Beheers
die kilo's en centimeters met
HERBALIFE. Nu ook hier
verkrijgbaar. Bel Lenie Wal-
gemoet, Vorden, tel. (0575) 55
2825

WIJ REPAREREN NOG
Wasmautomatenservice

Cor de Wild
Tel. (0575) 51 54 10

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta ¥
kunt u bij ons terecht. Bel (O575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

/TicHTine
DORP/CEflTRUm

Het Dorpscentrum zoekt in verband
met de steeds drukker wordende
werkzaamheden"

oproepkrachten / parttimers m/v
min. leeftijd 16 jaar.

Ben je bereid om overdag of in de avonduren service-
gericht te werken en afwisselende werkzaamheden te
verrichten, neem dan contact op met de beheerder,
de heer L Bos, telefoon (0575) 55 27 22

BOEKENWIfK 1998
11-21 MAftlT

Grimberg
gratis

Boekenweekgeschenk
1998: De heilige Antonio
over de kunst van het
hongerig houden.
Geschreven door Arnon
Grunberg, een van de
meest zichtbare nieuwe
schrijvers van dit

moment. Cadeau bij aankoop van ten minste
ƒ 19,50 aan boeken, zolang de voorraad strekt.

Raadhuisstraat 22 • Vorden • Telefoon (0575) 55 31 00

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van
Vorden maken bekend dat met

ingang van donderdag 12 maart 1998 voor een ieder
ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis) ter inzage ligt het
onherroepelijk geworden bestemmingsplan "Buiten-
gebied, sirenemast Kranenburg".

Dit plan maakt het mogelijk om op het sportterrein aan
de zuidzijde van de Eikenlaan te Kranenburg een sire-
nemast te bouwen voor het nieuwe landelijk waar-
schuwingsstelsel (alarmering bij dreigend gevaar).

Vorden, 11 maart 1998.

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

EEKMARK3L
De groente-
specialist op
de markt te
Vorden

Rode Flor
10 stuks

Grote bos peen
Hand/perssinaasappelen
20 stuks voor

Porta bella
bekend van Kas Spijkers, 250 gram

KOLDENHOF's Versmarkt

Win nu de cruise van
de eeuw.

Ni- l ' i t Fasto bestaat 10Ü jaar.

Dat gebeurt maar één keer

daarom trakteren wc als n o o i t

tevoren. Ontdek nu dat de NeHt

HR-ketel a l l e records

b n - i ' k t op het gebied van z u i n i g ,

schoon en comfortabel s token . En

win een c r u i s e voor twee met de

l u x e v i j l ' m a s t e r Club Med 1. De

a c t i e loopt tot 31 maar t 1998.

100 jaar energie in schonere warmte.

f. jansen
installatiebedrijf

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

B V O R D E N
ook perfectie in tuinmachines

Sentinel met achtervanger

Meerdere model-
len:
12 t/m 16 pk
Maaibreedte:
102 cm

fCwafiteftsmacfiffies
zie onze showroom

Mountfield

Empress 18 SP
B&S motor
maaibreedte
45 cm
aluminium maaihuis
instelbare maaihoogte-
regeling
grasopvangzak
van 50 liter
zelfrijdend
met BBC (mesremkoppeling)
met rol vooreen klassiek
streepetfect
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Sentinel sso - sso SP
1. Een prima grasopvang (90 liter)
2. Deflector voor zijdelingse uitworp
3.Mulchmaaier
motor 5 pk B&S Quantum
maaibreedte 55 cm
gelagerde wielen
centrale hoogteregeling
zelfrijdend met 3 snelheden 169!,-

Ook verkoop van
bosmaaiers, zuigers, blazers,

HD-reinigers enz.

MTD
Sprinto
het
maaifenomeen
wan de 21e eeuw

Specificaties:
Motor: 6 pk OHV IC, 190 cc, elektr. start
Tankinhoud: 4,5 liter
Maaibalk: 70 cm
Vangbak: 90 liter
Rijsnelheid: 0-8 km/h
Banden
voor: 12" x 5"
achter: 15"x6"

compleet met vangbak

2995,-
incl. BTW

Industrieterrein 13 • Tel. (0575) 55 31 63
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