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Oud-wethouder HA Bogchelman
op 73-jarige leeftijd overleden

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

Oud-wethouder HA. Bogchelman is
vorige week woensdagavond overle-
den. Hij werd 73 jaar. Bogchelman
was wethouder van 1974 tot 1986. De
crematieplechtigheid had dinsdag
11 maart plaats in het crematorium
in Dieren.

De heer HA. Bogchelman werd op 3
september 1974 benoemd tot wethou-
der van de gemeente Vorden. Hij was
op dat moment 50 jaar en direkteur
van Albers BV. De politiek was in 1974
helemaal nieuw voor Bogchelman.
"Mag je eigenlijk wel nee zeggen wan-
neer er vanuit de gemeenschap een be-
roep op je wordt gedaan. Ik dacht van

niet", aldus Bochelman in een inter-
view bij zijn aantreden. "Het is alle-
maal een beetje snel gegaan. Ik had al-
tijd al een flinke interesse in het dorps-
gebeuren, maar de gedachte om nog
eens raadslid te worden is eigenlijk
nooit bij mij opgekomen. Totdat de
WD mij verzocht om me kandidaat te
stellen voor de gemeenteraadsverkie-
zingen. Om eerlijk te zijn was ik op dat
moment nog niet eens lid van de WD.
Voor welke partij iemand zitting heeft
in de raad, vind ik overigens niet zo be-
langrijk. Als de bewust man of vrouw
zich maar voor de gehele gemeenschap
wil inzetten", aldus Bogchelman in het
bewuste interview.

FNV-Afdelingen Vorden, vierakker, Warnsveld en Zutphen fuseren

Fusie Bouw- en Houtbond een feit
Met ingang van 3 maart zijn de afde-
lingen Vorden, Vierakker, Warns-
veld en Zutphen van de Bouw- en
Houtbond officieel gefuseerd. Dit
gebeurde tijdens de gezamenlijke
jaarvergadering die werd gehouden
in de Eekschuur te Warnsveld.
Onder voorzitterschap van de inte-
rim voorzitter de heer G.M. Eggink
hielden bovengenoemde afdelingen
de jaarvergadering gezamenlijk. Er
was een goede belangstelling.

Na de opening werden eerst de ontval-
len leden herdacht. De secretarissen
J.BA Vreman en C.M. Cornelissen me-
moreerden in hun jaarverslag dat de
Bouw- en Houtbond een zeer druk jaar
achter zich heeft waar regelmatig zo-
wel afzonderlijk als gezamenlijk met
en tussen besturen is vergaderd en
overlegd. Ook werden alle districts- en
rayonvergaderingen door meerdere be-
stuursleden bezocht. Er waren natuur-
lijk weer de gebruikelijke contactavon-
den, kindermiddag en thema-avonden.
Ook werden de klachtenbehandelaars
genoemd die het afgelopen jaar weer
de nodige klachten kregen te verwer-
ken over loongeschillen RBS, achters-
tand ontslag, WW en WAO, alsook de
ziekteuitkering, reisgeld en kilometer-
vergoeding. Zelfs werd hulp verleend
bij geschil over een onroerend goed
zaak. Deze werden door de klachten-
man van de afdeling behandeld en/of
doorverwezen naar de rechtskundige
dienst en konden op een enkele na tot
een goed einde worden gebracht.En als
de fusie tussen de afdelingen Vorden,
Vierakker, Warnsveld en Zutphen een
feit is zal dit nog krachtiger ter hand
worden genomen, aldus de secretaris-
sen. De penningmeesters, de heren J.
Boel en R.G.M. Langenhof konden het
jaar afsluiten met een batig saldo.

Hierna werd de fusie een feit door het
voorstellen en kiezen van het nieuwe
bestuur. Dit gebeurde onder het toe
ziend oog van de districtsbestuurder
Arthur Bargerbos. Het nieuwe bestuur-
ziet er als volgt uit: G.M. Eggink (voor-
zitter), J.BA Vremen (secretaris), J. Boel
(penningmeester) en de bestuursleden
C.M. Cornelissen, R.G.M. Langenhof, J.
Gerrits, J.H.M. Cornelissen, AJ. Nijen-
huis, J.F. Zieverink, L.A.M. Bleumink en
H.P.D. Nijenhuis. Hierna werd door de
voorzitter G.M. Eggink de nieuwe

naam van de afdeling onthuld. Deze
gaat voortaan IJsselvallei heten. Na de
felicitaties van de districtsbestuurder
aan de nia^e afdeling ging Eggink
verder in opBret hoe en waarom van de
fusie. ledere afdeling moet minimaal
een ledenbestand bezitten van 250 Ie
den. Mocht blijken dat een afdeling
niet het gewenste aantal leden bezit,
dan moet ^k een fusie plaatsvinden.
Dit betekeHPk>or bovengenoemde af-
delingen alsook voor afdelingen in de
regio dat er gefuseerd moet worden.

Wanneer afdelingen gaan samenwer-
ken kan een sterkere afdeling ont-
staan. Sterk in het behartigen van de
belangen van de leden. Sterk in het
stand houden van een grote, democra-
tische bond. Door als afdelingen sa-
men te werken kan er een nieuwe A-
lijn ontstaan. Een A-lijn die er voor
zorgt dat alle leden krijgen waar ze
recht op hebben. Een A-lijn die het voor
leden aantrekkelijk maakt om er aan
mee te doen, aldus Arthur Bargerbos,
de districtsbestuurder, die deze avond
aanwezig om de fusie te bekrachtigen.
Tevens ging hij in op de CAO onder-
handelingen die momenteel bezig zijn
maar zeer stroef verlopen. Onderhan-
delen is een kwestie van geven en ne
men, aldus dhr. Bargerbos, maar de
werkgevers willen alleen maar nemen
en weigeren de werknemers iets te ge
ven. Op belangrijke onderdelen als het
loon, de arbeidstijden en het uitzend-
werk zijn ze de werknemers nog op
geen enkele manier tegemoet geko-
men. En dat terwijl het de bedrijfstak
zo voor de wind gaat. De Bouw- en
Houtbond FNV vindt dat ook de werk-
nemers daar de vruchten van mogen
plukken. Dat het nu zo goed gaat in de
bouw is immers ook de verdienste van
de werknemers. Dat dient ook tot uit-
drukking te komen in een goede CAO
volgens Arthur Bargerbos. Hij wenste
nogmaals de nieuwe afdeling die voor-
taan dus IJsselvallei zal heten en 407 Ie
den telt heel veel geluk toe.

Na de pauze die volgde gaf notaris
G.J.P. Renskers uitgebreid uitleg over
de Algemene Nabestaanden Wet,
Erfrecht en een Samenlevingscontract.
Nadat hij de vragen hierover tot ieders
tevredenheid had beantwoord sloot
voorzitter Gerrit Eggink de vergade
ring.

Hervormde Gemeente
Woensdag 12 maart Biddag 19.30 uur ds. HA
Speelman, gez. dienst in N.H. Kerk.
Zondag 16 maan 10.00 uur Ds. J.W. Baan uit
Nijverdal.

Hervormde kerk Wichmond
Woensdag 12 maart 19.30 uur ds. A. Walpot-
Hagoort. Bidstond voor gewas en arbeid.
Zondag 16 maart 10.00 uur ds. B. Seelenieyer,
Steenderen.

Gereformeerde Kerk Vorden
Woensdag 12 maart 19.30 uur Bidstond gez. dienst
in N.H. Kerk.
Zondag 16 maart 10.00 uur ds. HA Speelman; 19.00
uur ds. D. van Alphen-Ubbens, Barchem.

RK kerk Vierakker-Wichïnond
Zaterdag 15 maart 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 16 maart 10.00 uur Eucharistieviering.

R.K. Kerk Vorden
Zaterdag 15 maart 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 16 maart 10.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. Votiko.

Weekendwacht Pastores: 16-17 maart Pastor J.
Lamers, Ruurlo, tel. (0575) 45 14 56.

Huisarts 15-16 maart dr. Sterringa, Schoolstraat
9, tel. 55 1255.

Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 0930-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt <MÉÉ>pbellen (zonder af-
spraak) komen of een dr^^ende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts 15-16 maart G.M. Wolsink, Laren. Tel.
(0573) 40 21 24. Spreekuu^illeen voor spoedge-
vallen zaterdag en zonda^^30 - 12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoek-
seweg 8, tel. (0575) 592592. Afspraakbureau tel.
592892.

Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45--
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezins-
leden de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care
dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na
overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 112

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

b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 112
AMBULANCE: dag en nacht 112

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

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

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

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

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

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

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat
11 a. Onderhoudsklachten en technische zaken

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter. telefoon (0575)
551256.

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

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

Begrafenisdienst mekladres tel. 06-8212240.

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

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

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

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

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

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

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

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

Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma t/m vr. van 9.00-
10.00 uur, tel. 55 34 05.
Dagopvang aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV. tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 1448.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 Of 55 1701.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.
Personenalarmering melden bij SWOV.
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Een schnftzel met een gepanneerd

jasje. Dat is lekker...

en nu extra voordelig

WOENSDAG GEHAKTDAG
HALF OM HALF GEHAKT

3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 12,50

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG

GEPANNEERDE
SCHNITZEL

Per stuk f 1,50

WEEKEND COMBI VOORDEEL

500 GRAM HAMLAPPEN

+ 500 GRAM RUNDERGEHAKT

SAMEN f9,95

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

100 gram

gebr. varkensrollade

f 1,89
100 gram boterhamworst

f 0,98

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE BIEFSTUK
ONGEWOON LEKKER

100 gram voor

f2,85
MARKTAANBIEDING

BAMI OF NASI

1 kilo ff 5j95

Slagerij/worstmakerij

MAANDAG EN DINSDAG

GROVE OF FIJNE
VERSE WORST

1 kilo ff 7j95

4 VLINDERVINKEN +
4 BOERENGEHAKTSCHNITZEL

samen f7,95

SJAN RODENBURG
Dorpsstraat 32,

Vorden
Tel.(0575)551470

Bi

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Lcwiautoyralls c/c.

Brinkhors t l
7207 IJG ZUTPIIKN
( i i u l . terrein Revelhorst)
» (0575) 52 28 l G BDVAG

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Laatste verkoopdag
zaterdag 22 maart

2 50
j •

O50
Mode-oorbellen ^ •

Heel veel artikelen
de helft van de 1A prijs

Tevens te koop kledingrekken, rollen
inpakpapier prijspistool, etc.

Sla uw slag uw laatste kans

Demi Byou
Zutphcnsewcg 8, Vorden, tel. (0575) 55 37 85

, 'n Minigraver
huur je voortaan

bij DWS-Verhuur.
:
n niet alleen voor een
minigraver kun je bij

DWS-Verhuur terecht. Ook
rolsteigers, kruiwagens,
bouwdrogers, behang-
stoomapparatuur, hout-

kloofmachines, bouwlampen,
heteluchtkanonnen, Bobcats,

aanhangwagens, bestelauto's en ladders in
vele uitvoeringen staan op het menu van
DWS-Verhuur. Meer weten, bel dan:
(0575)4311 11

Aan de weg Zutphen-Lochem, Lochemseweg 26,
Warnsveld, Telefoon (0575) 43 11 11.

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

Loonbedrijf

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

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

ai EN 2a maart 1997

JONG

GELRE
WAR N S VELD

TONEEL
'sjongejongejonge'

Aanvang:
21 maart 19.30 uur 22 maart 14.00 en

19.30 uur in

•De Bosrand' Czaal Ludgerus)
te VierakKer

Na afloop dansen
Voorverkoop 14 maart in 'De Bosrand'

te Vierakker



Ojee de rust is weer verstoord.
Ze waren met z'n drieën,
Maar het kwartet is nu voltooid,
in de verte hoorde ik al mijn
naam

Lian

Mijn ouders en zus zijn

Herbert, Yvonne en
Kim Brummelman

5 maart 1997
De Eendracht 7
7251 GA Vorden

Yvonne en Lian rusten van
12.00 il m 15.00 uur

Intens gelukkig en dankbaar
verwelkomen wij in ons gezin
onze dochter en zusje

Thirsa
RIANNE BERDIEN

Fons en Marjon
Jansen-Hartman
Tarik

5 maart 1997
De Banenkamp 15
7251 LV Vorden

Groof is het wonder
jij bent zo klein.
Gelukkig zijn wij
dat jij ons kindje mag zijn.

Op 6 maart 1997 is onze zoon

Torn
geboren.

Hij weegt 3700 gram
en is 55 cm lang.

Lenie en Martin
Niessink

De Voornekamp 71
7251 VK Vorden
Tel. (0575) 55 37 91

Wij rusten van 12.00 tot 15.00
uur en na 21.30 uur.
Graag even bellen voor een
bezoekje

Op 7 maart 1997 is onze zoon
en ons broertje geboren.

Zijn naam is

Merijn

Wim, Gonny, Thomas
en Matthijs Ween k
Welkoop Vorden

Scholtenweg 6
7261 KC Ruurlo
Tel. (0573) 45 35 56

Hartelijk dank voor uw geluk-
wens bij ons 40-jarig huwe-
lijksfeest.

We hebben een fijne dag ge-
had.

Gijs en Lidy Gille-Vink

Voor de vele blijken van me-
deleven, ons betoond na het
overlijden van onze moeder,
groot- en overgrootmoeder

HENDRIKA WILHELMINA
DOLPHIJN-VOSSELMAN

betuigen wij u onze oprechte
dank.

Fam. Dolphijn

Donor-codicil,

<$>
van

levensbelang

• Wij zoeken 100 mensen mer
overgewichtproblemen voor
een bijz. gewild gewichtsbe-
heersingsprogramma: " geen
trucjes, * eet het voedsel dat u
lekker vindt, * 30 dagen geld
terug-garantie. Bel mevr. Anke
Eysink: (0575) 52 98 69

Bedroefd, maar dankbaar voor al zijn liefde en
zorgzaamheid, delen wij u mede dat na een kort-
stondige ziekte van ons is heengegaan mijn lieve
man, onze zorgzame vader en opa

HENDRIK ANTONIE
BLOEMENDAAL

ECHTGENOOT VAN HENDRIKA JOHANNA GOLSTEIN

op de leeftijd van 77 jaar.

Vorden: H.J. Bloemendaal-Golstein

Markelo: Tonny Addink-Bloemendaal
Gerrit Addink

Gerard en Sandra
Rudi

Vorden: Willy Radstake-Bloemendaal
Han Radstake

Thomas

6 maart 1997
Het Hoge 38
7251 XX Vorden

De begrafenis heeft dinsdag 11 maart plaatsge-
vonden op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Heden is na een kortstondige ziekte overleden
onze lieve broer, zwager en oom

HENDRIK ANTONIE
BLOEMENDAAL

ECHTGENOOT VAN R. BLOEMENDAAL-GOLSTEIN

op de leeftijd van 77 jaar.

Zutphen: G. Jansen-Bloemendaal

Vorden:

Wichmond:

Vorden, 6 maart 1997

B. Bloemendaal
J. Bloemendaal-Scholten

G.J. Bloemendaal
Z. Bloemendaal-Greutink

Neven en nichten

Geheel onverwacht is van ons heengegaan onze
beste zwager en oom

HENK BLO* ENDAAL
ECHTGENOOT VAN RIEK GOLSTEIN

Vorden: Annie

Vorden: Gerrit

Zevenaar: Derk - Mien

Vorden: Johan

Warnsveld: Antoon

Laren: Zwenneken - Jan

Vorden: Berthus -

Vorden: Henk

Vorden: Wim

Neven en

Vorden, 6 maart 1997

Lenie

nichten

^

Gemeentebestuur en medewerkers hebben met
droefheid kennis genomen van het overlijden van
de heer

H.A. BLOEMENDAAL
oud-medewerker van de gemeente Vorden.

Gemeentebestuur en medewerkers wensen me-
vrouw H.J. Bloemendaal, kinderen en kleinkinde-
ren veel sterkte met het dragen van dit verlies.

Vorden, 10 maart 1997,

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

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

Toch nog onverwacht, waardoor hem een langdu-
rig lijden bespaard is gebleven, overleed vredig in
zijn eigen omgeving

HENDRIK ALBERTUS
BOGCHELMAN

op de leeftijd van 73 jaar.

Vorden: C.G. Bogchelman-Albers

Leek: Dick en Liesbeth Bogchelman
Machteld, Wendela,
Piet Hein

Zwijndrecht: Alice en Hilbert Kok
Louise, Maurice

Bilthoven: Jacqueline en Geert van der Werf
Dymph, Douwe,
Edsard, Maarten

Amersfoort: Bert en Melanie Bogchelman
Caroline

5 maart 1997
Zutphenseweg 57
7251 DH Vorden

De crematieplechtigheid heeft dinsdag 11 maart te
Dieren plaatsgevonden.

Na een periode van ziekte is toch nog plotseling
overleden mijn lieve broer, onze zwager en oom

1923

HENDRIK ALBERTUS
BOGCHELMAN

gehuwd met Cato G. Albers
f1997

G. Bogchelman
G. Bogchelman-Bosch

E. de Grip-Albers
M.L. de Grip

J.W. Albers
J.A. Albers-Huiser

Neven en nichten

Vorden, 5 maart 19J

Gemeentebestuur en medewerkers hebben met
droefheid kennis genomen van het overlijden van
de heer ^^

H.A. BOGCHELMAN
oud-wethouder van de gemeente Vorden.

Gemeentebestuur en medewerkers wensen me-
vrouw C.G. Bogchelman, kinderen en kleinkinde-
ren veel sterkte met het dragen van dit verlies.

Vorden, 10 maart 1997,

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

Heden ontvingen wij het droeve bericht van het
overlijden van oud-wethouder en lid van onze ver-
eniging, de heer

HENDRIK BOGCHELMAN

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe in deze
dagen.

« Bestuur en leden van de plaatselijke
afdeling van de WD

AAN DE DONATEURS VAN HET
VORDENS DAMESKOOR

De contactavond, die zou worden
gehouden op woensdag 19 februari
en die is uitgesteld vanwege het
overlijden van een onzer leden,
wordt thans gehouden op

WOENSDAG 19 MAART 1997
in het Dorpscentrum
aanvang 20.00 uur

Het bestuur

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

• Te koop: een aanhangwa-
gen 1 m x 1,9 m f 400,-.
Bellen 's-avonds na 18.00 uur
(0575) 55 26 57

• Aangeboden: partij béton-
tegels 30 x 30 cm; grindte-
gels 40 x 60 cm. Gratis te
halen. Baron v.d. Heijdenlaan
22, Wichmond

• Aangeboden: moestuin.
Molenweg 16, tel. 55 15 98

• Gevraagd: zelfstandige en
lieve oppas voor onze doch-
ter (1 jaar). Elke donderdag en
vrijdag (1 x per 2 weken).
Werktijden: 7.45-17.45 uur.
Tel. reacties 55 17 71 na 19.00
uur

• Te koop: 2-jarige luxe
Haflinger merrie met papie-
ren, 1e*premie. Tel. (0575) 55
64 25

• Te koop: cirkelzaag, meng-
mesttank 3500 l, krachtkabel,
electromotoren, motorolie, par-
tij glas, gashaard, gevelka-
chel, enz. J. Wesselink, Berg-
kappeweg 2, Vorden, tel.
(0575) 55 66 63

• Te koop: handpalletwagen
geheel gereviceerd, merk BT.
Inruil defecte mogelijk. Ook
voor reparaties (0575) 55 23
47

• Te koop: caravan Knaus
330 b.j. 1985. Tel. (0575) 55 31
99

• Gevraagd: standhouders
voor de braderie in Wichmond
op 26 en 27 juli. Telefoon
(0575) 44 12 85

• Gevraagd: allerhande
spullen voor onze boeldag
(snuffelmarkt) op zaterdag 10
mei a.s. Wij komen het graag
bij u ophalen. Boerendans-
groep 'De Knupduukskes', tel.
(0575) 55 32 02

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

• Donker eiken meubels en
keukens worden weer licht
(blank). Vraag vrijblijvende
informatie C/B Renovatie, tel.
(0544) 46 39 54, mobiel: 06-
53433398

• TE KOOP: Aardappelen,
Bildstar en Surprise. Rode en
witte kool. Witlof en uien, win-
terwortelen en voerwortelen.
A. Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden. Tel. 0575 - 556876.

• Wij werken met mensen die
5, 10 of 15 kg onder-/overge-
wicht hebben. Kent u mensen
die hun gewicht willen
beheersen? Neem dan con-
tact met ons op: Wilma,
Gerard Horsting. tel. 0575 -
467222.

• VERLICHT UZELF! Beheers
die kilo's en centimeters met
HERBALIFE. Geen resultaat
binnen 30 dagen, dan geld
terug. Bel Lenie Walgemoet,
Vorden, tel. (0575) 55 28 25



BULLETIN y O R D E N

m Telefoon gemeend: (0575) SS: 74 M

UTdejüx gemeente:: (0575) 155 74 44. ;

K Hef gemeentehuis i$ vpen van maan-
dag m en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur - op woensdag
ook -van 73.30 tot 17.00 uur. ;

• Openingstijden bibliotheek:
(ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 13.30 tot 2030 uur,
woensdagvan 13.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 1330 tot 17Muur,
vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur, i

zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Burgemeester E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.
Wethouder M, Aar tsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder D. Mulcterijfe-Meulenbroek:
donderdagmorgen van 1000 tot 11.00 uur
en volgens a/spraak.

Afspraken kunnen telefonisch
worden; gewaakt fcy de receptie van het
gemeentehuis.

De werkgroep Zwerfvuildag organi-
seert op 15 maart 1997 de jaarlijkse
zwerfVuildag buitengebied.
Buurtverenigingen en andere groepen
zijn door de organisatie benaderd om
medewerking te verlenen.
De gemeente stelt een aantal grote con-
tainers beschikbaar en stelt zich ga-
rant voor de kosté*n die de werkgroep
maakt.
De burgemeester zal de zwerfVuildag
officieel afsluiten.

EMEENTEGIDS 1997

De gemeentegids 1997 is huis aan huis
verspreid.

Heeft u geen gemeentegids ontvangen,
dan kunt u contact opnemen met de
afdeling bestuur, mevrouw N. Gansner,
tel 557495. Zij zal uw naam en adres
noteren en ervoor zorgen dat u op
korte termijn alsnog een gemeentegids
krijgt.

ERGUNNINGEN

Op 4 maart jongstleden hebben burge-
meester en wethouders vergunning
verleend aan:

Unigro Nederland B.V. voor het bou-
wen van een scheidingsmuur op het
perceel Dorpsstraat 18 te Vorden.

de firma Hartemink voor het bouwen
van een woning met garage op het per-
ceel Hackforterweg 11 a te Wichmond.

de heer G.J. Hissink voor het bouwen
van een woning met bergruimte op het
perceel Lindeselaak 5 te Wichmond.

de heer N. Vreeman voor het bouwen
van een bergruimte op het perceel
Kerkstraat 5 te Vorden.

de heer A. Hietbrink en mevrouw G.
Stoel voor het bouwen van een berg-
ruimte op het perceel Vogelzang 38 te
Wichmond.

de heer HJ. Ligtenbarg voor het bou-
wen van een carport op het perceel de
Steege 18 te Vorden.

de heer K. Jan^| voor het bouwen van
een bergruinMr op het perceel het
Elshof 4 te Vorden.

de heer D.W. Pasman voor het vellen
van l conifeer en l grove den op het
perceel Wilhetaunalaan 18 te Vorden.

Nuon Oost Gelderland voor het vellen
van l wilg op het perceel Wilden-
borchseweg nabij nr. 16 te Vorden.

de heer D.E. Star voor het vellen van l
den op het perceel het Wiemelink
12 te Vorden.

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

OUNTRY LIVING FAIR 1997; OPENBARE VOORBEREIDINGS-
PROCEDURE

Home and Garden heeft de gemeente verzocht om de vereiste vergunningen voor
het houden van de Country Living Fair 1997, van 31 augustus tot en met 4 sep-
tember a.s., op het terrein bij kasteel Vorden.

De Country Living Fair is een evenement met een grootschalig karakter dat vorig
jaar in Eefde heeft plaatsgevonden. Burgemeester en wethouders hebben onder
meer een verkeersplan opgesteld voor de aan- en afvoer van het verkeer en zullen
verkeersmaatregelen treffen.

Van 13 maart tot en met 10 april 1997 liggen de aanvraag en de ontwerp-beschik-
king tijdens openstellingsuren (maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.30 uur
en op woensdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur) ter inzage op de afdeling bestuur
van het gemeentehuis. Kopieën van deze stukken kunt u tegen betaling van rech-
ten verkrijgen. Inzage in de stukken is kosteloos. Belanghebbenden kunnen in
deze periode hun zienswijze over de aanvraag en de ontwerp-beschikking naar
voren brengen. De zienswijzen betrekt het college van burgemeester en wethou-
ders en de burgemeester bij de definitieve beslissing.

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en
in de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,

liggen van 14 maart tot en met 11 april 1997 ter inzage:

een melding (artikel 8.19, lid 3) van:

1. mevrouw J.W.G. Hendriksen, Dorpsstraat 10, 7251 BB Vorden,
voor het bouwen van een serre op het perceel Dorpsstraat 10 te Vorden;

2. de heer H.W.B. Lichtenberg, Lindeseweg 5, 7251 NG Vorden,
voor wijziging in hè
Lindeseweg 5 te Vor
voor wijziging in he^|bruik van de stallen en het dierenaantal op het perceel

dB.
Deze wijzigingen hebben geen dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voor het
milieu.

NGEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN

Naam

J.H. ten Brinke

G.PJ. Dankers

J.J.H. Tiemeijer

Bouwadres Datum ontvangst Omschrijving

Zutphenseweg 121 27-02-97
Vorden

Giezenkampweg 2 04-03-97
Vorden

Ruurloseweg 28
Vorden

05-03-97

verbouwen van een
winkel tot woning

verbouwen van een
boerderij

bouwen van een
paardenstal, berging
en serre/berging

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

H ¥ 7y\yH
NTEIGENING VOOR FIETSPAD LANKHORSTERSTAAT; OPENBARE

VOORBEREIDINGSPROCEDURE

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan de gemeenteraad een voor-
stel te doen tot onteigening van percelen grond aan de Lankhorsterstraat te
Wichmond voor de realisering van een vrijliggend fietspad vanaf de kruising
Bceklaan-Baakscweg-Lankhorsterstraat tot aan het sportcomplex aan de
Lankhorsterstraat.

Een ontwcrp-besluit, uitgewerkte tekeningen van het plan, grondtekeningen
waarop de te onteigenen onroerende zaken en een lijst van de te onteigenen
onroerende zaken aangeduid met hun kadastrale aanduiding met vermelding
van de grootte en de eigenaren van de percelen liggen met ingang van donderdag
13 maart 1997 tot en met woensdag 9 april 1997 voor belanghebbenden ter inzage
ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koets-
huis).

De stukken zijn in te zien van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur
en op woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur of op afspraak. Kopieën van de
stukken kunt u tegen betaling van rechten verkrijgen. Inzage in de stukken in kos-
tenloos.

Belanghebbenden kunnen gedurende genoemde termijn hun zienswijze aan de
gemeenteraad kenbaar maken. De gemeenteraad zal kenbaar gemaakte zienswij-
zen betrekken bij zijn beslissing.

s NIEUW
OPENSTELLINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS

MET INGANG VAN l APRIL 1997
Door de invoering van de 36-urige werkweek en de steeds verder-
gaande flexibilisering van de arbeidstijden, worden de openingstijden
van het gemeentehuis gewijzigd als volgt:

maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur
woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

AFSPRAKEN
Bent u binnen de openingstijden niet in de gelegenheid het gemeen-
tehuis te bezoeken, dan kimt u in overleg met de medewerkers een
afspraak maken.

De telefonische bereikbaarheid van het gemeentehuis blijft ongewij-
zigd:
maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 12.30 uur en van 1330 tot
17.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 12.30 uur.

_



E MEEST GESTELDE VRAGEN OVER DE BESCHIKKING WET WOZ (WAARDERING ONROERENDE ZAKEN)

1. Waarom heb ik deze beschikking gekregen?
U kreeg deze beschikking in de bus omdat Regering en Parlement dat in de Wet Waardering Onroerende Zaken zo hebben bepaald. Voor het bepalen van de
hoogte van hun belastingen baseren gemeenten, de waterschappen en de belastingdienst zich op de waarde van onroerende zaken. Voorheen bepaalde elk van
deze partijen ieder voor zich de waarde. De Wet WOZ schrijft voor dat de gemeenten de taxaties verrichten en de gegevens verstrekken aan de anderen.

2. Wat is een beschikking?
Dit is een officieel schriftelijk besluit van het college van burgemeester en wethouders waarin de waarde van uw onroerende zaak wordt vastgesteld. De WOZ-
beschikking is geen belastingaanslag. Het is zinvol de beschikking goed te bewaren want de waarde die erop vermeldt staat geldt voor vier jaar.

3. Ik ben geen eigenaar van een woning maar huurder. Krijg ik ook een beschikking?
Ja, zowel de eigenaar als de gebruiker van een onroerende zaak krijgt een beschikking.

4. De waarde is te hoog getaxeerd, ik wil bezwaar maken.
De gegevens op de beschikking zijn zoals gezegd vier jaar lang uitgangspunt. Het is dan ook belangrijk dat u het eens bent met de gegevens die op de beschik-
kking staan vermeld. Als dit niet het geval is kunt u bezwaar maken. Het bezwaar dient u wel te motiveren. De procedure is als volgt: schriftelijk, gericht aan
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden, voorzien van het beschikkingnummer, de gronden van het bezwaar, uw naam en adres,
en uw handtekening.

5. Ik heb helemaal geen taxateur gezien, bij mij is niemand binnen geweest.
Vermoe'delijk heeft de taxateur uw pand van buitenaf getaxeerd, omdat er waarschijnlijk niemand aanwezig was. Het is niet noodzakelijk dat een taxateur bij
iedereen binnën-komt.

6. Is de grond ook meegetaxeerd?
Ja, de taxatie betreft de opstallen (incl. bijgebouwen) en de bijbehorende grond.

7. Wanneer krijg ik de aanslag ozb?
De aanslag voor de gemeentelijke belastingen wordt eind maart verzonden.

8. De waarde van mijn woning is flink gestegen. Ga ik nu meer ozb-belasting betalen?
Dat hoeft niet. In de gemeente Vorden is de waarde van alle woningen in totaal met 50% toegenomen. De gemeenteraad heeft in december al besloten om de
ozb-tarieven evenredig te verlagen, zodat in principe het te betalen belastingbedrag aan ozb gelijk blijft met dat van vorig jaar. Dit verhaal gaat op als uw
woning ongeveer 50% in waarde is gestegen. Is de waardestijging bij u minder dan 50% dan betaalt u iets minder dan vorig jaar, is het meer dan 50% dan komt
het te betalen bedrag iets hoger uit.

9. Ik heb om een taxatieverslag gevraagd. Wanneer krijg ik deze?
Het is de bedoeling om deze allemaal in de week van 17-21 maart te verzenden. Of dit lukt hangt af van een nog uit te voeren aanpassing in een computer-
programma.

!• VRIJSTELLING VOOR BOUWEN DUBBELE CARPORT ZUIVELHOF I
TE VORDEN

Burgemeester en wethouders zijn van plan met toepassil! van artikel 5, lid 5.8
sub d van het bestemmingsplan "Vorden Centrum en Oost 1994" vrijstelling te
verlenen van het bepaalde in artikel 5, lid 5.4 voor het bouwen van een dubbele
carport op de percelen Zuivelhof l en 3, alhier.
De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen met ingang van don-
derdag 13 maart 1997, gedurende vier weken, voor bel^|hebbenden ter inzage
ter gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruWfelijke ordening (koets-
huis).
Eventuele zienswijzen kunnen gedurende genoemde termijn schriftelijk aan hun
college worden kenbaar gemaakt.

ONDENPOEP.....RUIM OP DIE TROEP!!!

vWl
Wist u dat:
- er bij de gemeente v^ff klachten komen over overlast van hondenpoep;
- honden in Vorden uitsluitend in de goot hun behoefte mogen doen;
- anders de hondenuitlater de poep op moet ruimen;
- hondenbezitters bij het uitlaten een ruimmiddel bij zich moeten hebben
- hondenpoep met name bij kinderen ernstige ziekten kan veroorzaken;
- de medewerkers vanflfe buitendienst veel last hebben van de hondenpoep die

in plantsoenen en spwlvelden wordt gedeponeerd;
- kinderen die op de speelvelden spelen daar ook veel last van hebben.

dus: HONDENPOEP. !!!

Reurei in "De Luifel" en "De Keizerskroon
Voor de vierde keer wordt in Ruurlo
"Reurei" gehouden, een grote
paas/eielrmarkt die jaarlijks op
palmzondag ruim tweeduizend be-
zoekers telt. Dit jaar is "Reurei" in
een nieuw jasje gestoken. Want niet
alleen de zalen in "De Luifel" wor-
den in paassfeer gehuld, maar ook
de zaal in "De Keizerskroon". De or-
ganisatoren, de echtparen Kok en
Mol, meenden er goed aan te doen
"Reurei" uit te breiden vanwege de
grote toeloop van bezoekers. In de
afgelopen jaren hebben vele bezoe-
kers de tentoongestelde eieren al-
leen kunnen bekijken over ander-
mans schouder. Met de uitbreiding
dit jaar zal er genoeg loopruimte
zijn, zodat iedereen de gelegenheid
heeft om goed rond te kijken. Het
hart van de zalen zal met gezellige
zitjes met parasols worden inge-
richt, waar men een hapje en een
drankje kan nuttigen. Het belooft
heel gezellig te worden!

Het ei, paassymbool bij uitstek, vormt
ook nu weer de hoofdmoot van
"Reurei", maar dan wel als het versier-
de ei. Ook dit jaar zullen rond vijftig
deelenmers met zeer uiteenlopende
versiertechnieken een plaats innemen
op deze expositie, die de grootste in

Oost-Nederland is. Hier en daar worden
ook demonstraties gegeven in speciale
versier- of bewerkingstechnieken. Eie-
ren van de meest uiteenlopende vogel-
soorten zullen als oogstrelende juweel-
tjes te pronk staan en een aantal daar-
van zal tevens te koop zijn voor lief-
hebbers en verzamelaars. Veel aan-
dacht zal op "Reurei" ook weer worden
besteed aan andere paasartikelen, zo-
als paasdecoraties van diverse materia-
len, voorjaarsprodukten van de plaat-
selijke kaasboerderij (onder andere bo-
terlammetjes, tokkelroom en kakelver-
se eieren) en patisserie.

Tradities
Oude en traditionele paasgebruiken
krijgen aandacht in een speciale stand,
waaraan medewerking zal worden ver-
leend door het "Staringinstituut" (voor
taal en cultuur van de Achterhoek), dat
een fotoexpositie en oude paasvoor-
werpen beschikbaar stelt. Aan een edu-
catieve tafel kan de bezoeker uitleg
krijgen over eieren van zeer uiteenlo-
pende vogelsoorten. Bovendien zijn
daar uitgeblazen eieren te koop voor
die mensen die zijn aangetrokken door
het "eiversiervirus" en zelf aan de slag
willen. Versiermaterialen zijn te koop
op "Reurei", evenals lektuur over diver-
se technieken. Naast de stand met in-

formatie over oude paasgebruiken zal
dit maal een aantal kleine lezingen
plaatsvinden, afwisselend in beide ho-
recabedrijven. Hierin worden diverse
aspecten van het ei als paassymbool
door een deskundige toegelicht op een
bijzondere, spontane en onderhouden-
de manier.
Er zullen diverse oude palmpaasstok-
ken geëxposeerd worden, maar ook
nieuwe. De laatste zijn gemaakt door
de leerlingen van de Ruurlose basis-
scholen van de groepen 5 en 6. Leerlin-
gen van de groepen 3 en 4 gaan schil-
derijen maken van een ei waar kuiken-
tjes uit komen. De scholen doen mee
aan "Reurei" in wedstrijdverband.
Sinds vorig jaar heeft "Reurei" een
Euregionaal karakter gekregen. Onder
de deelenemers bevinden zich name-
lijk ook twee Duitse dames. Verder zal
een traditionele Westfaalse "Kiepen-
kerl" (marskramer) acte-de-présence ge-
ven. Met op zijn rug een draagmand ge-
vuld met eieren, zal hij samen met zijn
vrouw door alle zalen lopen om het pu-
bliek brood aan te bieden (teken van
vriendschap) en hun waren slijten.
Beide zijn gestoken in oude, traditione-
le kledij.
Pluimvee- en Konijnenvereniging
"Nieuw Leven" zal de mooiste kippen
en konijnen tonen. Daarbij is ook ge-

dacht aan peuters en kleuters, want
kuikentjes en jonge konijntjes zijn
eveneens van de partij. Er is zelfs een
"knuffelhoek", waar de kleintjes de
dieren mogen aaien en knuffelen.
Nieuw dit jaar op "Reurei" is de hoek
van verzamelaars. Deze is te vinden op
het toneel van "De Keizerskroon". Er is
een schitterende verzameling van eier-
dopjes te zien, haantjes van klein tot
groot, dinerborden met haanmotieven
van porselein en aardewerk en peper-
en zoutstelletjes in paassfeer.

Winkels open!
"Reurei" is heel blij met de mede-
werking van de Ruurlose Onder-
nemers Vereniging. De kruiwa-
gens in de Dorpsstraat worden in
paassfeer ingeplant en alle ROV-
winkels zijn op palmzondag 23
maart geopend. Ook is "Reurei"
blij met de medewerking van vier
Ruurlose autobedrijven, dealers
van de merken "Citroen" (Rue-
sink), "Volvo" (Deunk-Hendrik-
sen), "Fiat" (Teger) en "Subaru"
(Huinink). Op palmzondag kunt u
een kijkje gaan nemen in hun
showroom.



Uitnodiging
De nieuwe voorjaarsmode '97 is
binnen! Kom deze bewonderen
tijdens de Mode-Introductieweek
van maandag 10 maart (vanaf
13.30 uur) t/m zaterdag 15 maart
a.s. onder het genot van een
drankje. Wij zouden het een eer
vinden u te mogen begroeten.

Prijsvraag-
Met deze prijsvraag maakt u in
iedere vestiging van Lammers
Modehuis kans op een Rabobank-
reis naar keuze t.w.v. Hfl. 500,-
of de helft van dit bedrag in
contanten! Om deel te nemen vult
u de bijgevoegde bon in.
Deponeer deze bon tijdens de
Mode-Introductieweek van
Lammers Modehuis in de ton bij
één van onze vestigingen.
Prijswinnaars krijgen persoonlijk
bericht in week 12.

BezoeK o.

M O D E S

/. In welke plaatsen heeft zowel Lammers Modehuis als de Rabobank een vestiging?

2. Maak onderstaande slagzin af:
Lammers Modehuis maakt reizen

Naam

Straat

Postcode. Plaats:

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

KOM OOK
vrijdagavond

14 maart

om 19.15 uur

in onze zaak

speciale

TUINDER
MODE SHOW

kom ook kijken naar de leuke
voorjaarsmode van Barbara Farber,

Pointer, Cakewalk, Rags,
La Pagayo, Lee, Locker

en meer-

Sterk in
technisch werl

Oldenhave Personeelsdiensten
biedt volop werk voor constructie-

werkzaamheden, fabrieks- en
machineonderhoud, installatie-

techniek en op kantoor.

Oldenhave
PERSONEELSDIENSTEN B.V.

Kteine Belt 3 Zutphen (0575) 546986
Riezenweg 5 Ulft (0315) 640022

oorter steeds

meer van .-

BOUWMATERIALEN

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

problemen

. -—-—
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 totaal-
pakket administratieve dienstverlening.

• verzorging financiële admini-
stratie midden- en kleinbedrijf
en agrariërs
mineralenadministratie
loonadministratie
samenstellen jaarstukken en
tussentijdse rapportage
verzorging alle belastingzaken
deskundige adviezen
bedrijfsbegeleiding

Speciaal voor het invullen van uw

houden wij extra zittingsavonden op woens-
dag 12, 19 en 26 maart van 17.30 tot 19.3O
uur. Gaarne telefonische afspraak.

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

Vrijdag 28 maart a.s. (Goede Vrijdag) is ons kantoor
de gehele dag gesloten

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Bun;. Gallccstraat 9, Vorden, (0575) 55 13 81

f ndoor sport vonden
ZONDAG 23 MAART
OPEN DAG
VAN 14.OO TOT 17.00 UUR

Met veel demonstraties van: • FITNESS

• CARDIOFITNESS

• AEROBICS

• AANGEPASTE FITNESS

• JONGEREN- EN KINDERLESSEN

• JUDO EN KARATE

Indoor Sport Vorden - Overweg 16, 7251 JS Vorden - Tel. (O575) 55 34 33



SPÖRT-S c
Voetbal

Vorden l - ZW l
Vorden wilde tegen ZW iets recht zet-
ten. Bij ZW in Apeldoorn kreeg Vorden
legio kansen om te scoren. Het lukte
toen slechts eenmaal.
Vanaf het beginsignaal drong Vorden
fel aan. In de 12e minuut nam Dennis
Wentink vanaf 20 meter de bal op de
"pantoffel" en kegelde de bal in het
ZW doel: 1-0.
Tien minuten later wist doelman
Marinho Besselink met de punt van de
schoen de gelijkmaker te voorkomen.
In de 28e minuut kopte Mare van dei-
Linden de bal door op Mark Sueters die
met eep effectbal keeper Logtenberg
van ZW verschalkte: 2-0.
Na de theepauze kwamen Hans van
Dijk en Ronnie de Beus in het veld voor
de geblesseerde Peter Hoevers en Jan
Groot Jebbink. Het spel werd nu ver-
legd naar het middenveld. Vorden gaf
in deze periode weinig kansen weg. In
de slotfase kregen Mark Sueters en
Ronnie de Beus beiden een unieke kans
om de voorsprong uit te bouwen. De
bal knalde beide keren steenhard tegen
de reclameborden. Zondag speelt
Vorden thuis tegen Vaassen.

Uitslagen: Vorden Al - Diepenheim Al
6-1; Wilh. SSS B2 - Vorden BI 2-3;
Vorden B2 - AZC B2 2-2; Colmsch. C3 -
Vorden Cl 2-4; Vorden Dl - Erica Dl
1-3; Vorden El - Eefde El 2-8; Almen El
- Vorden E2 2-9; Brummen E4 - Vorden
E3 2-2; Vorden Fl - Oeken Fl 0-2;
Gazelle Fl - Vorden F2 1-0; Vorden F3 -
Zutphania Fl 4-7; Vorden l - ZW l 2-0;
Vorden 2 - Sp. Eibergen 2 1-1; Vorden 3
- WVC 5 4-1;_ Socii 3 - Vorden 4 6-0;
Vorden 5 - Erica 6 0-2; Baakse B. 4 -
Vorden 61-4.

Programma: Vorden Al - Wolfersveen
Al; Witkampers BI - Vorden BI; Vorden
B2 - Labor BI; Vorden Cl - ABS C3; AZC
El - Vorden El; Vorden E2 - Sp.
Brummen E3; Vorden E3 - AZC E4;
Wilh. SSS F2 - Vorden Fl; Vorden F2 -
Almen Fl - Socii Fl - Vorden F3; Vorden
I - Vaassen 1; HSC '21 3 - Vorden 2;
Halle 2 - Vorden 3; Vorden 4
Witkampers 5; Vorden 5 - Sp. Brummen
4; Socii 4 - Vorden 6.

Meisjes voetballen voorwedstrijd
Zondag voetbalt Ratti l thuis tegen H
en K 1. Voor de promotie van het meis-
jes/dames voetbal, spelen de meisjes
van Ratti in voorwedstrijd tegen Ratti
Cl. Het meisjeselftal wordt samenge-
steld uit speelsters die in alle elftallen
van Ratti voetballen. Zie ook adverten-
tie.

Colmschate l - Ratti l 7-0
De dames van Ratti gingen met precies
II speelsters naar Deventer afgelopen
zondag. Het is beter met 2 wissels,
maar helaas die waren niet voorradig.
Colmschate staat tweede op de rang-
lijst en is een zeer technische ploeg.
Ze scoorden al binnen 10 min. hun eer-
ste goal. Ratti hanteerde veel de bui-
tenspelval maar de scheidsrechter
fluitte niet, hierdoor vielen er in de
eerste helft nog 2 doelpunten.
Ruststand: 3-0.
Het kon nog 3-3 worden, maar het
werd al snel 4-0. Ratti kreeg ook wel
wat kansen maar benutte ze niet. Er
werd vaker gefloten voor buitenspel-
val. Ook 5-0 kwam eraan.
Toen raakte de keepster van Ratti ge-
bleseerd aan haar bovenarm maar ze
ging toch verder: 6-0. De eindstand was
7-0. Hopenlijk de volgende keer beter.
Zondag zijn de dames van Ratti vrij.

Uitslagen jeugd Ratti
Wolfersveen Al - Ratti Al 1-0; Ratti BI -
se. Haarlo BI 3-2; Zutphen Cl - Ratti Cl
4-2; KI. Dochteren D2 - Ratti Dl 1-4;
SVBV El - Ratti El 4-4; Ratti Fl - Lochem
F3 0-1.

Programma: Socii Al - Ratti Al; Ratti
BI - Sp. Eibergen B2; Ratti Cl - Oeken
Cl; Ratti El Sp. Neede E2; KI.
Dochteren Fl - Ratti Fl; Ratti 5 - Zelos
5; Ratti l - H en K 1; Ratti 2 - SHE 5;
Hercules 3 - Ratti 3.

Socii
Uitslagen: Oeken F - Socii F 3-4; Socii E -
Warnsv. Boys E 2-2; Socii C - Sportclub
Meddo C 9-0; Socii - EGW 2-0;
Riermden 2 - Soeii 2 0-6; Socii 3 -
Vorden 4 6-0; Steenderen 4 - Socii 4 1-4;
Socii 5 - Oeken 5 1-1; Socii 6 - SVBV 6 1-
5.

"Programma: Socii A - Ratti A; Diepen-
heim C - Socii C; Gazelle Nieuwland -
Socii E; Socii F - Vorden F; Ruurlo -
Socii; Socii 2 - Fias B 3; Steenderen 3 -
Socii 3; Socii 4 - Vorden 6; Warns. Boys
4-Socii 5; Socii 6-AZC 7.

Bridge
Bridgeclub Vorden
Uitslag maandagavond 3-3-97: 1. Ep
Hoftijzer 66.0%; 2. van Burk / Hendriks
65.6%; 3. Bergman / Stapelbroek 56.9%.

Bridgeclul^ZR Vorden
Uitslagen van woensdag 5 maart:
Groep A: 1. v. Burk/Hendriks 69.3%; 2.
Groot Bramel/Wolters 62.5%; 3. mv/hr
Scholten 58.3%.
Groep B: l.^fcrichhausen/Kamp 70.8%;
2. mv/hr Miri Snethlage 62.5%; 3.
Bouman/Snel 52.1%..

Dammen
Dostal Vorden - Hiltex A'dam 7-13
Het eerste team heeft de competitie on-
danks een 7-13 nederlaag tegen kam-
pioen Hiltex uit Amsterdam afgesloten
met een derde plaats en 14 wedstrijd-
punten.
In de slotronde was de nederlaag onaf-
wendbaar, ondanks een snelle remise
van Henk Grotenhuis ten Harkel tegen
Rob Clerc. Alex Klein moest al vroeg
een schijfje offeren en ook Henk
Ruesink speelde zich al snel vast en gaf
op in een stand met wederzijds nog 11
schrijven. Ook Haijtink liet zich verras-
sen, al had hij bij goed spel kon kans op
remise.
Harry Graaskamp leek eerst ook wég-
gespeeld te worden, maar een wan-
hoopsoffensief dat 2 schrijven kostte,
bracht hem nog dicht bij de remise. Op
het cruciale moment miste hij echter
de belangrijkste zetten en verloor als-
nog.
De enige winstpartij was van Gerrit
Wassink, die profiteerde van een blun-
der van zijn tegenstander. Hendrik van
der Zee en Gerrit Boom speelden ge-
lijkwaardige remises.

Sneldammen voor teams
In een vol "Stampertje" behaalde
Dostal l het kampioenschap in de
hoofdklasse. Het enige puntverlies
kwam in de slotronde tegen DVD
Doetinchem.
Het tweede team werd tweede in de
eerste klasse. Wederom werd met 5-7
verloren van ADC Aalten dat met het
kampioenschap en de daaraan verbon-
den promotie ging strijken. Het derde
team werd in Zevenaar derde ruim ach-
ter winnaar DEZ Dinxperlo. Tenslotte
eindigde het vierde team als 3e achter
winnaar BDV Brummen 2.

Volleybal

DeVolCo 2 - Dash/Sorbo (0-3)
Trainer Gilbert Meijer was afwezig,
Louis Bosman verving hem. Tamara
Bos was ook afwezig wegens ziekte. Een
speelster uit het tweede en een speel-
ster uit het derde team deden mee zo-
dat het team uit acht personen be-
stond. De wedstrijd begon heel gemak-
kelijk voor de speelsters uit Vorden.
Met een goeie servedruk stond
Dash/Sorbo in de eerste set met 3-11
voor. Toen begonnen ze fouten te ma-
ken. DeVolCo kwam terug met 10-11,
maar Dash/Sorbo gaf de set niet uit
handen. Met 12-15 ging de set naar de
Vordense ploeg.
De tweede set ging gelijk op. Dash /
Sorbo was degene die het samen met
de wissels goed af kon maken. Het
werd 11-15. Tot slot de derde set, dit
was weer een ander verhaal. O.a. door
opslagfouten kwam Dash / Sorbo niet
aan scoren toe. DeVolCo kwam voor te
staan met 13-3. Dash / Sorbo liet zich
niet kisten en kwam heel gemakkelijk
weer terug. Ze ging er zelfs overheen
en het werd 13-15. Dash ging tevreden
naar huis met drie goed bruikbare
punten. Volgende week speelt de Vor-
dense ploeg weer een hele belangrijke
wedstrijd thuis. De driepunten die dan
ook weer gepakt kunnen worden zijn
erg van belang, omdat Dash/Sorbo niet
wil degraderen. Bou^yn / Kangeroe is
volgende week de t^cnstander en zij
staan onderaan. Die punten men dus
niet weggegeven worden.

Dash Heren l
Zaterdag 8 maart sĵ .1 voor Dash de
lastige uitwedstrijd^Pgen Bruvoc op
het programma. Bruvoc is een midden-
motor die dit seizoen niets meer te
winnen of te verliezen heeft; Dash is
nog volop aan het strijden tegen degra-
datie.
De eerste set vertoonde het beeld dat
de hele wedstrijd zou blijven gelden. Er
speelden twee gelijkwaardige teams
met Bruvoc als de gelukkigste ploeg.
Tot 8-8 ging het gelijk op maar door
cruciale beslissingen van de scheids-
rechter in het nadeel van Dash konden
de Brummenaren via 11-9 de set met
15-9 winnend afsluiten.

In de tweede set liet Dash zien dat het,
ondanks de lage klassering en vele ver-
liespartijen, over voldoende vechtlust
beschikt. De goede passing zorgde er-
voor dat spelverdeler Robert Ellen-
kamp regelmatig de ingestudeerde

aanvalscombinaties kon kiezen.
Hiermee werd het sterke Brummense
blok keer op keer misleid. Dash won
deze set dan ook verdiend met 15-11.
Bloedstollende taferelen lieten beide
ploegen zien in de derde set. Met geva-
rieerde services kon Dash het zwak pas-
sende Bruvoc onder druk houden. De
coach van Bruvoc had inmiddels zijn
beste aanvaller in het veld gebracht, en
die stelde de Vordense blokkering en
verdediging voor grote problemen.
Zowel op 14-13 als op 15-14 kreeg Dash
de mogelijkheid omhet beslissende
punt te scoren, maar uiteindelijk was
Bruvoc de ploeg die met 17-15 de set
won.

Voor de vierde set had coach Bert
Vricler de opstelling van Dash drie
plaatsen doorgedraaid om zo Fokke
Voerman beter in stelling te brengen.
Die opzet slaagde, want met ferme
klappen wist Dash vrij eenvoudig een
vijfde set uit het vuur te slepen: 15-10.
Vijf sets spelen de heren uit Vorden
niet zo vaak, en het winnen van een
vijfde set is al helemaal zelfzaam dit
seizoen. Door vijf persoonlijke fouten
leek Dash opnieuw te gaan verliezen
aangezien er een 7-1 achterstand op
het scorebord stond. Met het rally-
pointsysteem kan het echter snel gaan,
en na spectaculair Vordens verdedi-
gingswerk en Brummens knoeiwerk
kwam Dash terug tot 7-6. Uiteindelijk
toonde Bruvoc zich toch de betere en
won de set met 15-7 en de wedstrijd
derhalve met 3-2.

Door dit resultaat, behaald met slechts
zes spelers, doet Dash de laatste plaats
weer over aan DSC, dat tevens de vol-
gende tegenstander is. Om 15.00 speelt
Dash aanstaande zaterdag deze zeer
belangrijke wedstrijd in Diepenveen.

Uitslagen: Overa 3 - Dash 3 heren 0-3;
Bruvoc l - Dash l heren 3-2; Side Out l
- WiDaCo l jongens B 2-1; Devolco 8 -
Dash 4 dames 1-2; Vios 4 - Dash 6 da-
mes 2-1; Dash 2 -Wik l dames 2-3; Dash
3 - Devolco 4 dames 1-3; Dash 7 -
Devolco 10 dames 2-1; Wik l - Dash l
meisjes B 0-3; Dash 5 - SVTerwolde 4
dames 0-3.

Programma: SV Wilp l - Dash 3 dames;
Heeten l - Dash l meisjes B; DSC l -
Dash l heren; Heeten 4 - Dash 7 dames;
Wik 4 - Dash 6 dames; Dash 2 - Devolco
3 dames; Dash 2 - Bruvoc 2 heren;
WiDaCo l - Keizersprong l jongens B;
Dash 3 - ABS 2 heren; Dash/Sorbo -
Bl./Kangeroe dames.

Meiden kom erbij!
Ben je tussen de 16 en 25 jaar? En wil je ook graag buiten-
sporten in teamverband? Kom dan voetballen bij Ratti. Je
kunt in april en mee mee trainen. Zo vaak je wilt. Al meer
dan 20 jaar is er bij Ratti damesvoetbal. Dit dreigt nu te
gaan verdwijnen. Het huidige team heeft 15 dames en zo-
veel heb je ook nodig, want zo nu en dan moeten er wat
werken of een blessure kan ook voor komen. Nu zijn er 6 da-
mes die hebben aangegeven aan het einde van het seizoen
te stoppen. Enkele vanwege hun leeftijd en enkele vanwege
studie in een "big city" te ver hier vandaan.
Drie meiden die nu nog bij de B-junioren spelen komen ook
bij de dames en nu wil Ratti graag ook nieuwe speelsters
hebben die het aantal compleet maken voor een nieuw sei-
zoen.



BOEKENWEEK 1997
12-22 MAART

Boekenweek-
geschenk om
verliefd op te

worden.
. Want

dit is mijn
lichaam

Renate Dorrestein

K < ' M , i t r Dorrestein sr.hrcnf Want dit ;,s WI/H lichaam,
< u - n wrang en vermakelijk verhaal rond o.a. Xantlra die

d e n k t dat de mens via plastische, chirurgie maakbaar
is en Joh, haar beroemde SchoongTOOtvader wiens

n ieuwe h u w e l i j k met de veertig jaar jongere l- 'elicity het
vreselijkste- onheil oproept. ( I r a t i s b i j aankoop van ten
minste. / H),50 aan boeken, zolang de voorraad strekt.

Raadhuisstraat 22, Vorden, tel. 55 31 00

Nieuw bij

DEVAKMAN

BARENDSEN

Tuin plus-
zaden
• Groentenzaden

• Bloemenzaden

• Kruidenzaden

Zutphenseweg 15, Vorden, tel. (0575) 55 12 61

VOORLICHTINGSAVOND
OVER INCONTINENTIE

Veel mensen hebben last van

incontinentie
in lichte of ernstige mate.
Mensen met lichtere vormen melden dit
slechts met grote schroom, terwijl ze vaak
niet op de hoogte zijn met de
behandelingsmogelijkheden.

Op woensdag 19 maart a.s.
wordt er een voorlichtingsavond

georganiseerd waaraan meewerken:
dr. W. Haas, huisarts
mevr. M. Leerkes en R.J. Jansen van den
Berg, fysiotherapeuten en
B. Veen, apotheker

De avond begint om 20.00 uur in Hotel Bakker
Toegang en koffie zijn gratis

AANBIEDINGEN VAN MAANDAG 10 MAART T/M ZATERDAG 15 MAART 1997

ONZE VLEESTOPPERS:

SLAVINKEN 8 stuks nu 7,98
KEER EN KLAAR RUNDERROSBIEFLAPJES 100 gram van 2.79 voor 1,99

KEER EN KLAAR VARKENSFILETLAPJES 100 gram van 2.59 voor 1,79
KARBONADE ZONDER BEEN 1000 gram van 21,90 voor 16,90

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

KIWI FRUIT

CHAMPIGNONS
JAFFA HANDSINAASAPPELEN

BAMI-PAKKET

1000 gram van 2,98 voor 1,98

bak è 400 gram van 2.98 voor 2,49

net è 3 kilo 3,98

I no,90
DEZE WEEK BIJ ONZE VLEESWAREN-/KAASAFDELING

VOOR OP UW BOTERHAM:

Snijverse Vergeer kaas

BELEGEN KAAS 1000 gram van 13,49 voor 11,98

SNIJVERSE

f £' ELZASSER CERVELAAT 100 gram van 1.89 voor 1,49

GEEN GRATIS EDAH-KAART?
HAAL DEZE NU BIJ ONZE KASSIËRES.

DE VOLGENDE AANBIEDINGEN GELDEN:

4,19 (30% korting)

.,98 (45% korting)

1,49 (35% korting)

0,77 (35% korting)

6,97 (30% korting)

2,92 (35% korting)

3.99 (30% korting)

0,97 (30% korting)

1,49 (50% korting)
^^^

DENKT U AAN UW VOLLE SPAARKAARTEN?
VOOR INFORMATIE ZIE ONZE VITRINEKAST VOOR IN DE WINKEL

ELSÈVE SHAMPOO OF CREMESPOELING

200 ML 4.99 NU MET 1 VOLLE SPAARKAART GRATIS!

W1SIL MEGAPERLS 600 gram van 6.99 nu met 1 volle spaa A 1,99

Buysman

HOT CHOCOLAT DRINK pot 300 gram van 5,49 nu met 1 volle spaarkaart 0,49

CAFÉ CRUZ AROMA ROOD

UNOX BIG FRANKS

LU BASTOGNE KOEKEN

VERKADE BESCHUIT NATUREL

DIAMANT VLOEIBAAR FRITUURVET

EDAH VRUCHTENLIMONAGESIROOP

SMITHS' STAR-WARS MULTI-PACK

WEELANDER VERSE SLAGROOM

ABEE KIP-KERRY SALADE

500 gram van 5,99 voor

blik 300 gram van 3,59 voor

260 gram van 2,29 voor

per rol van 1,19 voor

2 liter van 9.95 voor

750 ml van 4.49 voor

7 uitdeelzakjes nu

250 ml van 1,39 voor

200 gram van 2,99 voor

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

Hemelvaartsdagen zijn
bijzondere dagen in

Hengelo (6ld.). Houd deze
dagen vrij. Kijk en huSver
met als thema: 'HEN6ELO

STAAT VOOR EEN PAAL

8.00-18.00 uur
8.00-18.00 uur
8.00-20.00 uur
8.00-20.00 uur
8.00-2T.00 uur
8.00-16.00 uur

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

Edah G. BOTTERMAN B.V.

7s uw drukwerk vakwerk geworden, dan komt 't van Weevers uit Vorden.

ADMINISTRATIEKANTOOR

OOSTERLAKEN

• Administratieverzorging

• Loonadministratie

• Verzorgen

van belastingaangiften
• Opstellen jaarrekening

In verband met invullen van de aangifte inkomstenbelasting
1996 zijn wij de volgende donderdagavonden open van
18.30 tot 20.00 uur

• 6 maart 1997
• 13 maart 1997
• 20 maart 1997
• 27 maart 1997

Dr. A. Ariensstraat 12, Steenderen
Telefoon (0575) 45 12 93

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design . . .
F. Jansen installatiebedrijf

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

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



«rat je vef(s) hooit is lekker!
DRUIVEN
wit of blauw

lente kriebels

SLA met een
KOMKOMMER

harde

ELSTAR
extra kwal.

2
kilo

zomerkoninkjes

AARDBEIEN

vers gesneden

BAMIGROENTE
FRISSE

RAUWKOST
hagelwitte

CHAMPIGNONS

Niet zomaar
een groente-
winkel ..

RAUWKOST-EXOTEN

FAM. J. HUITINK
Burg. Galleestraat 3, Vorden

Telefoon (0575) 55 16 17

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER

openbare kennisgeving ontwerp-besluit
Algemene wet bestuursrecht (art. 13.4 Wmb en art. 3.19
Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied,
bureau milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de
openingstijden,

liggen vanaf 14 maart 1997 gedurende 4 weken ter
inzage de ontwerp-besluiten op de aanvraag van:

1. naam aanvrager:
adres:
woonplaats:
adres van de inrichting:

de heer F.B.W. Bleumink
Dorpsstraat 12
7251 BB Vorden
Dorpsstraat 12

om: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende ver-
gunning voor een inrichting voor herstel-, verkoop- en
verhuur van rijwielen

2. naam aanvrager:
adres:
woonplaats:
adres van de inrichting:

maatschap Pardijs
Beckenstraat 1
7233 PC Vierakker
Beckenstraat 1

om: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende ver-
gunning voor een melkrundveehouderij

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de
inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving,
is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in
het belang van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
kunnen schriftelijk alswel mondeling door een ieder wor-
den gemaakt gedurende de termijn van ter inzageleg-
ging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend vóór 11 april 1997.

Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens als
indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel tegelijkertijd met de beden-
kingen, schriftelijk aan ons college verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden
ingebracht tot het einde van de termijn van 4 weken van
de ter inzagelegging.

Datum: 11 maart 1997

Burgemeester en wethouders van de gemeente 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 33 / 55 75 34 (doorkiesnummer),
fax. (0575) 55 74 44

A L S O F ER EEN P A A S H A A S J E
OVER UW TONC F IETST

De bakker heeft weer een verrassend smakelijke

traktatie, speciaal voor de paashaas gebakken:

KUKELBROOD! hn die is hartstikke lekker

voor jong en oud! Het Kukelbrood is gemaakt

van tarwemeel met kaneel, speciale krui-

den en nog een heleboel meer. Maar het

belangrijkste zijn natuurlijk de chocolade -

drups. Gewoon een plakje Kukelbrood is

al heerlijk, maar je kunt er ook heel goed

een beetje boter op doen. Kom snel proeven

in onze winkel!

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

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18, Vorden
Telefoon (0575) 55 13 84

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

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

juwelier
siemerink Zutphenseweg 7

(0575) 55 15 05

kortingen van 1O tot 6O°/o
gouden en zilveren sieraden, horloges,

klokken, barometers, brillen/
zonnebrillen enz.

iejO reparaties
vallen niet onder de actie)



AGENDA
MAART 1997

Jeu de Boulebaan bij de Wehme
(info bij receptie) SWOV open tafel
iedere dag bij de Wehme.

12 HVG Dorp Vorden bezoek
Synagoge

12 ANBO Klootschieten bij 't Olde
Lettink

12 Bridgeclub BZR Vorden in het
Dorpscentrum

15 Feestavond PL en LR de Graafschap
in de Herberg

17 Bridgeclub Vorden in het
Dorpscentrum

17 Vrouwenclub Medler lezing MS
Patiënten

18 Bejaardensoos Kranenburg
Passiemiddag

18 NCVB Vorden
18 Plattelandsvrouwen, excursie
18 Plattelandsvrouwen, doe-morgen
19 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
19 Welfare voorjaarscontactmiddag

Wehme
19 HVG Wichmond Zorggroep Oost-

Gelderland
19 BZR Vorden in het Dorpscentrum
20 HVG Wildenborch Paasviering
20 PCOB in de Wehme
20 Bejaardenkring Vorden, Pasen
21 ANBO Alg. Ledenvergadering met

aanvullend programma.
Onderwerp: "Met de inbreker op
stap"

22 HSV de Snoekbaars. Paaswedstrijd
22 HSV de Snoekbaars. Paaswedstrijd

jeugd
24 HVG dorp Vorden, Paasliturgie
24 Bridgeclub Vorden in

Dorpscentrum
25 Plattelandsvrouwen, excursie
26 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
26 BZR Vorden in het Dorpscentrum
26 Plattelandsvrouwen, boekbespre-

king
31 Bridgeclub Vorden in het

Dorpscentrum

APRIL
Iedere dag:

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

1 Gewone Soosmiddag Kranenburg
2 Welfare handwerken Wehme
2 Bridgeclub BZR Vorden in het

Dorpscentrum
2 HVG Wichmond, Lezing
2 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
3 Bejaardenkring Dorpscentrum
7 Vrouwenclub Medler

Boekbespreking
7 Bridgeclub Vorden in het

Dorpscentrum
9 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
9 Bridgeclub BZR Vorden in het

Dorpscentrum
10 HVG dorp Ringmiddag in de

Herberg
14 Bridgeclub Vorden in het

Dorpscentrum
15 Soos Kranenburg Middag
15 NCVB Vorden
16 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
16 Bridgeclub BZR Vorden in het

Dorpscentrum
16 HVG dorp Lezing over Portugal
16 Welfare handwerken Wehme
17 HVG Wildenborch, Mevr.

Boersbroek orchideeën
17 Bejaardenkring Vorden
21 Bridgeclub Vorden in het

Dorpscentrum
21 Vrouwenclub Medler - Zonnebloem
23 HVG Wichmond J. Marij nissen
23 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
24 Bridgeclub BZR Vorden in het

Dorpscentrum
27 HSV de Snoekbaars. Senior-

wedstrijden
28 Bridgeclub Vorden in het

Dorpscentrum
29 Soos Kranenburg gewone middag

Gedeputeerde De Bondt
houdt spreekbeurt
in zaal "De Boggelaar"
Gedeputeerde Jan de Bondt zal op don-
derdag 20 maart een spreekbeurt voor
de Vordense Landbouw Federatie ver-
zorgen. Deze wordt gehouden in "De
Boggelaar" in Warnsveld.
Het werkterrein van de Bondt omvat
onder andere verkeer en vervoer, wa-
terbeheer en grondzaken. Al deze za-
ken hebben direkt invloed op de land-
bouw. Hierbij wordt gedacht aan de
Noordtak Betuwelijn en de ruimtelijke
ordening in de breedste zin. Er wordt
steeds meer grond voor allerlei doel-
einden aan de landbouw onttrokken.
Genoeg stof voor de inleiding van de
heer de Bondt en voor een levendige
discussie.

NCVB
Op dinsdag 18 mart gaat het bij de
NVBVover kleuren. Mevrouw G. Lan-
gelaar-Van der Meijden uit Arnhem zal
in haar inleiding voor de pauze praten
over wat kleuren in ons dagelijks leven
doen. Allerlei aspecten komen aan de
orde zoals kleuren in de reclame en
voorkeuren van mensen voor bepaalde
kleuren. Na de pauze gaat het over
kleuren en kleding. De avond wordt ge-
opend door mevrouw Sophie de Vries-
Firet. Zij zal het hebben over kleuren in
de kerk. Geïnteresseerden zijn van har-
te welkom in het Dorpscentrum.

Vrouwenclub Medler
Op maandag 3 n^art was het FVN te
gast bij de dam^^an het Medler. Het
onderwerp was "Zwerven door Mont-
ferland". Aan de hand van dia's werden
de mooie plekjes bezichtigd en niet te
vergeten de vogels, dassen, paddestoe-
len en planten d^^aar leven en groei-
en. Ook werden^P enkele volksverha-
len verteld. De dames hebben erg ge
noten van deze avond.

Donor-codicil,
van levensbelang

Voorlichtingsavond
over incontinentie op
19 maart bij Bakker
Er zijn veel mensen die last hebben van
incontinentie in lichte of ernstiger ma-
te. Met name de mensen met lichtere
vormen van incontinentie melden dit
slechts met grote schroom. Bovendien
zijn ze vaak onvoldoende op de hoogte
van de diverse mogelijkheden van be-
handeling. In de eerste plaats is goede
voorlichting van belang en dient men
gewezen te worden op de mogelijkhe-
den van goede training en het verkrij-
gen van goed materiaal. Bij de juiste
behandeling kan herstel optreden, of
kunnen de klachten verminderen.
Om u zo goed mogelijk te informeren
en'mogelijkheden aan te dragen wordt
er een thema-avond over dit onder-
werp georganiseerd. Om alle aspecten
te belichten worden er vanuit drie dis-
ciplines lezingen gegeven. Te weten dr.
W. Haas (huisarts), mevrouw M.
Leerkes en RJ. Jansen van den Berg
(beide fysiotherapeut) en B. Veen (apo-
theker). Dit alles in samenwerking met
Koninklijke Utermöhlen.
De avond zal gehouden worden op
woensdag 19 maart in Hotel Bakker.
Toegang en koffie zijn gratis. Zie ad-
vertentie.

Allerhand
in 't Saksenland

Wie wel eens in hetWestfaalse land komt heeft ongetwijfeld wel eens
een beeld bij een brug gezien, een zogenaamde "brugheilige". Reeds
in de middeleeuwen beschouwde men het bouwen van een brug als
een goede dienst aan de gemeenschap. In Frankrijk kende men toen
al een religieuze orde van bruggenbouwers, de "Gatres Pontificus".
Hun bruggen stcld^Ke onder bescherming van de Heilige Nicolaas
of Christoffel. Late^verd dat de Heilige Nepomuk. Wie was deze
Nepomuk?
Nepomuk was vikaris in het aartsbisdom Praag en leefde in de veer-
tiende eeuw. Wenzel, koning van Bohemen en het Duitse rijk, wilde
van Nepomuk weten wat zijn vrouw bij Nepomuk gebiecht had. Deze
weigerde dat en beriep zich op zijn biechtgeheim. Wenzel liet hem
daarop in de Moldau gooien en Nepomuk verdronk. Zo is althans het
verhaal. Later werd er op de Karlsbrug in Praag een standbeeld voor
hem opgericht, hij werd toen als martelaar beschouwd en werd hei-
lig verklaard.
Op de foto de H. Nepomuk bij de brug over de Berkel in Vreden. Op de
sokkel staat vermeld: Sei bitte den Vredenern ein gnadiger Schutz-
herr Bewahre Sie Nepomuk vor der wilden Flut.
Let maar eens op deze beelden. U komt ze over de grens regelmatig
tegen. In Coesfeld bijvoorbeeld staan er geloof ik wel zeven. Maar ook
andere bezienswaardigheden als kruisen en kapelletjes, burchten en
oer-oude boerderijen vertellen fluisterend de sagen van het West-
faalse land.

H.G. Wullink.

JE HERSENEN
dat ben je zélf!
Jaarlijks lopen tienduizenden mensen hersenletsel op,
waarna hun leven dramatisch veranderd is en hun
persoonlijkheid beschadigd.

Steun het wetenschappelijk onderzoek naar hersenletsel en
meld u aan als donateur van de Hersenstichting Nederland*

Giro 860
HERSENSTICHTING NEDERLAND
Korte Houtstraat 10 2511 CD 's-Gravenhage



SMAN
G R O E N S P E C I A L I S T

Bij Bosman Groenspecialist verkopen ze niet alleen

TUINPLANTEN
maar ook veel materiaal dat bij de aanleg van uw
tuin gebruikt kan worden.
Hieronder zijn ook zeer exclusieve materialen die
niet in de normale verkoop zijn. Bijvoorbeeld:

. STAPSTENEN
80 cm 0 en 18 cm dik, te gebruiken als stap-
steen in de vijver en als traptreden

. WATERSCHALEN
met brede en smalle uitloop, 70, 80, 90 cm 0

. GERIBBELDE WATERBOLLEN
35, 45 en 60 cm 0, maar ook

• WATER UFO 45, 60 en 90 cm 0
Natuurlijk deskundige uitleg voor de doe-het-zelver.

VOORJAARSAANBIEDINGEN
l.35

l.75

2oo

l.50

2.°°

BEUK VOOR HAGEN 60-100 cm vanaf

100-125 cm vanaf

MOOIE BUXUS 20-25 cm vanaf

LAVENDEL VOOR HAAGJES vanaf

VASTE PLANTEN veel soorten nu
En verder groot assortiment van heesters,
coniferen, rozen, enz.
LAAGBLIJVENDE HEESTERS
zoals Spiraea, Potentilla, Hypericum vanaf
BLOEMHEESTERS
zoals Forsythia, Ribes, Jasmijn enz. vanaf
RHODODENDRONS (mooie planten)
wit, rose, rood en paars
FRUIT IN VELE SOORTEN
bessen
STRUIKVORM ook halfstam en hoogstam
appel, peer, pruim, kers

Verkoop alleen op zaterdag of na telefonische afspraak.
Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.)Telefoon (0575) 46 26 7!

l.50

Waarom
u een N V M -makelaar nodig heeft

als u twijfelt aan de wettelijke
waardevaststelling van uw pand?

* kennis en ervaring
* gedegen opleiding

* uitgebreide marktkennis
* deskundige toetsing vastgestelde waarde

* erkend taxateur
* begeleiding bij bezwaar en beroep

* complete afwikkeling

DAAROM DUS.

/\/\ MAKELAARDIJ O.G.

W WENTINK
G H . WENTINK Makelaar onroerende goederen .

Makelaar agrarische productierechten.
ZAARBELINKDUK 11 — 7256 KL KEUENBORG
TEL. 0575-461779 — FAX 0575-463869

Alleen achter een goede naam staat NVM.
Nu ook op Internet: http:/www.nvm.nl

H

ACTIE
'ZUINIG
STOKEN'

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

Tabel voor de week van: maandag
24 febr. t/m zondag 2 mrt. 1997.

Bij een
jaar-
verbruik
van:

800 m3

1000 m3

1200 m3

1400 m3

1600 m3

1800 m3

2000 m3

2200 m3

2400 m3

2600 m3

2800 m3

3000 m3

3300 m3

3600 m3

3900 m3

4200 m3

4500 m3

5000 m3

5500 m3

6000 m3

hoort een
streefver-
bruikvoor
de afgelo-
pen week
van:

17 m3

21 m3

25 m3

29 m3

33 m3

37 m3

41 m3

45 m3

50 m3

54 m3

58 m3

62 m3

68 m3

74 m3

81 m3

87 m3

93 m3

103 m3

114m3

124 m3

en een
totaal
streefver-
bruik sinds
3-1V96
van:

503 m3

624 m3

750 m3

877 m3

1003 m3

1128 m3

1250 m3

1378 m3

1505 m3

1630 m3

1753 m3

1880 m3

2068 m3

2255 m3

2444 m3

2632 m3

2818 m3

3132 m3

3447 m3

3758 m3

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

GAMQG
Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen met één
van onze kantoren:
DOETINCHEM : 031 't - 32 65 51
WINTERSWIJK : 0543 - 512 212
ZEVENAAR : 0316 - 52 39 47
ZUTPHEN : 0575 - 54 24 24

Feelthe
New Velvets

Ontdek de fluwelen schoonheid van New Velvets.
Een betoverende collectie Fluweelachtige stoffen

van de allerfijnste kwaliteit. Met schitterende kleuren,
tinten en dessins. Dus kom langs. Want dit moet

u niet alleen zien. Dit moet u vooral voelen.

DE WONER1J
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9, Ruurlo, telefoon (0573) 45 12 38

New Velvets

sweaters
div. modellen
en kleuren

van
39,95

UCIIf
fashi

mode
voor het
héle
gezin

NTERSWIJK
'I-N

RDEN
RBORG
AM

&AUEN
ZEVENAAR
LICHTENVOORDEN
's-HEERENBERG

Akva waterbedden
DOOR UNIEK ISOLATIESYSTEEM TOT 50% ENERGIEBESPARING!

Akva-Soft waterbedden:
• voldoen ruimschoots

aan de strengste
kwaliteitsnormen.

• goede garantie
• altijd goed op

temperatuur
• probleemloos te

reinigen
• ook toepasbaar in uw

eigen ledikant!
Kom naar Helmink en
ervaar zelf het
ligcomfort van een ener-
giezuinig en comfortabel
AKVA waterbed.

Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

Goed slapen is de
basis van een gezond

leven. Kies daarom
voor een Akva-Soft
waterbed, u slaapt

dieper en beter ont-
spannen.

Een AKVA water-
matras is vervaardigd

van de beste vinyl-
soort en heeft een

afneembare en
afwasbare toplaag.

f.W. Hagemanstraat 3
Tel. O545 - 47419O



Prijsuitreiking bij Weulen Kranenbarg

Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe tankstation konden alle klanten van Weulen Kranenbarg na a/loop van het tanken een en-
velop trekken. Men had altijd prijs. De hoofdprijs bestond uit een reis naar Portugal. Deze werd gewonnen door Han Eskes (links op de fo-
to). De eerste prijs ging naar Wendy Sieverink (derde van links). Zij won een televisie. De tweede prijs was voor mevrouw Wagenvoort (vier-
de van links). Zij ging naar huis met een tuinlantaarn. Mevrouw Van Amerongen (tweede van rechts) won de derde prijs en mag zich de
gelukkige eigenaar noemen van defriteuse. De winnaars gingen vorige week donderdag op de foto met de eigenaren Martie en letje Weulen
Kranenbarg en medewerkster Natasja Zeevalkink.

CONTACT
•en goed en graag gelezen {

Supporters van
"Crescendo" voeren
weer een toneelstuk op
Net zoals voorgaande jaren zullen de
supporters van de christelijke muziek-
vereniging "Crescendo" uit Hengelo
Gld. weer een toneelstuk opvoeren en
wel op zaterdag 15 en 22 maart a.s. in
het gemeentecentrum Ons Huis" aan
de Beukenlaan 30 te Hengelo Gld.
Het toneelstuk van dit jaar heeft als ti-
tel: "De Hinderwet" en is een blijspel in
drie bedrijven en geschreven door dhr.
G.H. Hulshof uit Ruurlo.
Het toneelstuk speelt zich afrond Wim
Jansen (weduwnaar), die samen met
zijn zoon, dochter en schoonvader
woont op een boerderij. Wim wil niets
liever dan dat zijn zoon Geert boer
wordt en de boerderij overneemt, van-
daar dat er een grote varkensschuur
bijgebouwd moet worden.
Als de vergunning voor de nieuwe var-
kensschuur opgehaald kan worden,
deelt Geert mee, dat hij helemaal geen
boer wil worden. Hij wil de boerderij
wel overnemen, maar dan wil hij er sa-
men met zijn vriendin een soort van
pannenkoekenhuis van maken. Wim is
het hiermee uitereerd niet eens. Als op
een gegeven moment Marga van
Offenberg (een wel hele bekende oude
liefde van Wim) verschijnt, heeft Wim
plotseling geen aandacht meer voor de
nieuw te bouwen varkensschuur en
kan hij zich vinden in de ideeën van
zijn zoon Geert. Dan krijgt Petronella,
de buurvrouw van Wim en tevens zus-
ter van Marga weet van de nieuwe
plannen en wil ze er voor zorgen, dat
het helemaal niet door gaat. Maar of
het haar lukt en wat voor rol opa en de
andere buren spelen, tijdens dit blij-
spel, kunt u zelf zien en meemaken op
zaterdagavond 15 en 22 maart a.s. in
"Ons Huis", in Hengelo Gld.

i Gaatjesboorders actief
De laatste maanden zijn de "gaat-
jesboorders" in het district IJssel-
streek actief. Deze inbrekers drin-
gen de huizen binnen door middel
van het boren van gaatjes in ramen
en tuindeuren. Door middel van
preventieve maatregelen kunnen
deze inbraken eenvoudig voorko-
men worden.

De gemeenten Brummen, Gorssel,
Lochem, Steenderen, Voorst, Vorden,
Warnsveld en Zutphen vormen samen
het politiedistrict IJsselstreek. Vanaf l
oktober 1996 tot 9 januari 1997 werd
in totaal 191 maal in woningen inge-
broken. 24 maal werd de werkwijze
gaatjes boren gebruikt. Dit is ongeveer
12,5% van alle gevallen! Het gaatjesbo-
ren kwam tot nu toe 13 maal voor in de
gemeente Warnsveld, 7 maal in de ge-
meente Voorst, 3 maal in de gemeente
Lochem en l maal in de gemeente
Zutphen.
De inbrekers gaan als volgt te werk. Zij
boren een gat in het houtwerk van ra-
men en tuindeuren. Door het ontstane
gat steken zij een lang dun stuk ijzer of
een schroevedraaier. Daarmee tillen zij
vervolgens het raamboompje, het uit-
zetijzer of het handvat van de espagno-
letsluiting van de tuindeuren op. Ver-
volgens kunnen het raam of de deuren
worden opengetrokken. Met behulp
van het moderne accugereedschap kan
er stil en snel gewerkt worden.

Preventie
Tegen deze werkwijze van inbrekers
zijn eenvoudige preventieve maatrege-
len te treffen. Met behulp van afsluit-
bare of vergrendelbare raamboompjes

is het niet langer mogelijk deze van
buitenaf op te tillen. Een eventueel bij-
zetslot verhindert het opentrekken van
het raam. Een bijzetslot kan ook ge
plaatst worden op een espagnoletslui-
ting. Hierdoor kan het handvat niet
langer worden opgetild en kunnen de
tuindeuren niet worden ontgrendeld.
Het advies van de politie luidt: vraag
de ijzerwarenzaken naar goedgekeur-
de sloten. Verder zijn deze artikelen
ook verkrijgbaar bij bouwmarkten.
De gaatjesboorders hebben het tot nu
toe voornamelijk voorzien op geld en
cheques. Toch worden er bij woningin-
braken ook vaak andere goederen ge-
stolen. Dan blijken de bewoners vaak
niet meer over belangrijke gegevens te
beschikken. Zij kunnen soms uitslui-
tend het merk van een verdwenen ap-
paraat opgeven. Serienummers en an-
dere bijzondere kenmerken blijven
vaak onbekend. De politie wordt hier-
mee helaas te vaak geconfronteerd.
Toch treft de politie regelmatig bij in-
brekers en helers goederen aan, die
vermoedelijk van diefstal afkomstig
zijn. Als er dan niet voldoende gege-
vens bekend zijn, is de kans dat slacht-
offers de bij hun gestolen goederen te-
rugkrijgen echter erg klein. Ook de mo-
gelijkheden van de politie om vervol-
gens door te kunnen gaan met het on-
derzoek worden kleiner.

Merk en registreer daarom uw goede-
ren. Voor het merken kunt u gebruik
maken van uw postcode en huisnum-
mer. Maak van zeldzame goederen (an-
tiek, schilderijen) een foto.

ij veel gelegenheden die voor u

van grote betekenis zijn, wilt u anderen

daarvan kennis geven.

Wij willen u daarbij graag van dienst zijn

en doen dat vanuit een lange

ervaring en kijk op individuele wensen.

Een uitgebreide collectie kaarten

staat ons ter beschikking om aan alle

wensen tegemoet te komen.

Voeg daarbij de uitgebreide letterkeuze

en ons vakmanschap

dan zult u er van overtuigd raken

dat uw boodschap bij ons de gestalte

krijgt die u het meest aanspreekt.

Wij leven met u mee van begin tot eind

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30. 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
BBS 554040 - http://www.weevers.nl - ISDN 551329



vanaf vandaag tot zaterdag 15 maart

dames & heren merkenweek o.a. Gerry Weber, Bianca, Frankenwalder, Rosner & Oliver,,
Essentio, Lord Hamilton, New Bondstreet

mode centrum

Teuiiksen ruurlo

Dorpsstraat 22
Tel. (0573) 45 14 38

U kunt reserveren

HEBT U NOG
SPULLETJES OVER
VOOR DE VEILING?

Wij halen het graag
bij u op. Bel dan:

(0575)55 1486
(0575)55 1961
(0575) 55 16 73
(0575) 55 3O 81

f997;
Veiling 20 september
De Herberg Vorden

Bus bestellen?
Harren bellen!

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

SCHAATSEN OP DE WEG!
Skeeler- en inline-skatelessen onder begeleiding van

Elfstedentochtrijders

een nieuwe activiteit van free-wheei
Serie van 3 lessen voor slechts f 75,- (inclusief huur skates en bescherm-

materiaal) 1e les op 22 maart a.s. (Op deze datum start er ook een
nieuwe rolski-cursus).

Arrangementen voor personeelsuitjes, familie-reünies, verenigingen etc.
met o.a. rolskiën, mountainbiken, kanovaren, steppen, golfen, klootschie-

ten etc.

SPORT EN RECREATIE
Van Lennepweg 6, Vorden, tel. (0575) 554228 / fax 554253

Binnenkort

Wicanders parket B-keus
zwevend

(beuken breedstrook)

1O jaar doorslijtgarantie
(minimale visuele en technische gebreken)

77.°°
Nu reserveren:
nog eens

1O% korting

Lochem
Parket & Tapijt

Tevens
Laminaat Kurk
Vinyl Karpetten

Molenstraat 6
(centrum)

Tel. (0573) 258952

Woensdag t/m
zaterdag

erif Jfa
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

OPGEVEN
Heb je al zin?
Je kunt meer infor-
matie vragen en je
opgeven door te
bellen na zes uur
's-avonds, vraag
naar Operation
Friendship
Nederland-bestuurs-
leden: voorzitter Jan
Rigterink (0575)
552933 Vorden
secretaris Ingrid van
der Linden (0575)
542579 Zutphen

INTERNATIONAL YOUTH VENTURE

Ga mee met Operation Friendship naar
Tsjechië of Amerika
KOSTEN. De reis naar Tsjechië kost f 250,-. De reis naar
Amerika f 1500,-. Hiervan worden je reis, alle program-
ma-activiteiten, je onderdak en het eten en drinken be-
taalt. Zorg zelf voor zakgeld en een reisverzekering en je
kunt beginnen aan de onvergetelijke weken.

WIE GAAT ER MEE? Operation Friendship Nederland
zoekt twee groepen van ieder 10 jongeren van 15 tot 21
jaar. Een groep gaat naar Praag, Tsjechië en de andere
naar Kearney, New Jersey, Amerika. Je reist onder bege-
leiding van een volwassen advisor. De reis naar Tsjechiue
is twee weken van 6 juli tot 19 juli 1997 en de reis naar
Amerika is drie weken van 19 juli tot 9 augustus 1997.

Paas-
krant
In week 13 ver-
schijnt de Paas-
krant. Copij en ad-
vertenties voor deze
krant dienen uiter-
lijk op woensdag 12
maart bij ons bin-
nen te zijn.

De Redactie

1-1-2
DAAR RED JE
LEVENS MEE /

Raambiljetten

Enveloppen

DRUKKERIJ
WEEVERS

DISBERGEN ZONWERING
servicegericht - klantvriendelijk - prijsbewust

BUITENZONWERING BINNENZONWERING
uitvalschermen - knikarmschermen • horizontale en verticale lamellen

• rolluiken • horren • hordeuren • dealer o.a. Luxaflex/Verosol
• markiezen • screens • rolgordijnen • plissé's

PLV-NORM KWALITEIT - SCHERPE PRIJZEN

l SNELLE LEVERTIJD
SIQOB \ Demonstratie 'n onze showroom

i na telefonische afspraak
Tel./fax 0575-461425

Ruurloseweg 77, Hengelo (6ld)

ADVERTEREN KOST GELD.
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Jeugdsecretariaat:
Mevr. T. Gudde
Kerkweide 1,
7251 JN Vorden,
Telefoon (0575) 55 65 35

Voor de uitbreiding van ons

damesvoetbal
zoeken wij nu

meisjes
die bij ons willen komen
voetballen

Heb je zin in meisjes-Xdamesvoetbal?
Meld je aan bij ons Jeugdsecretariaat

INSCHRIJVING

INLICHTINGEN:

Perceel
landbouw-
grond
groot ca. 2,7 ha

gelegen aan de

Beunkstege te Vorden

in de

Ruilverkaveling
Hengelo - Zelhem

Zutphenseweg 31
Vorden
Telefoon (0575) 55 15 31



Expositie
Onder het motto "Een nieuwe lente,
een nieuw geluid" opent Riek Schagen
op de lentedag 21 maart haar
"Galeriek" aan de Nieuwstad 2. Tot en
met 31 maart geeft de schilderes een
expositie van haar werken.

AJK

Het AJK houdt op maandag 17 maart
een avond die wordt verzorgd door het
accountantskantoor Gibo. Spreker is
oud-Vordenaar Jan Ruessink. Het on-
derwerp op deze avond is bedrijfsont-
wikkeling. Welke maatregelen moet
men nemen om ook in de toekomst
boer te kunnen blijven? Hoe groot
moet een bedrijf zijn om er over tien
jaar nog een boterham mee te kunnen
verdienen? Melkprijzen en vleesprijzen
staan onder grote druk, waardoor er
vele vragen zullen zijn. De bijeenkomst
wordt gehouden in het Dorpscentrum.

Landbouwfederaü'e
Volgens het bestuur van de Vordense
Landbouwfederatie is dezer dagen
naar aller waarschijnlijkheid het laat-
ste jaarverslag verschenen. Dit in ver-
band met de voorgenomen fusie van de
landbouworganisaties Zuid Midden
Oost (ZMO) en LTO Midden Oost. Deze
fusie zal waarschijnlijk ingaan op l ja-
nuari 1998. Formeel bestaan de huidi-
ge organisaties dus nog een jaar.
In Vorden is er echter ook het voorne-
men te fuseren met de ZMO afdeling
Warnsveld, hetgeen waarschijnlijk al
in de tweede helft van 1997 zal plaats-
vinden. Dan zal de GLTO afdeling
Vorden-Zutphen-Warnsveld een feit
worden. Er moet nog een besluit wor-
den genomen over de definitieve

naamstelling. Momenteel is het leden-
tal van de ZMO in Vorden 180, de CBTB
heeft 37 leden, de ABTB afdeling
Vorden 18 leden en de ABTB afdeling
Vierakker 31. De aktiviteiten vonden
vrijwel allemaal plaats onder de vlag
van de Vordense Landbouw Federatie.
Wat betreft de op handen zijnde fusie
is een stuurgroep bezig de zaken op
een rijtje te zetten. Met name wordt be-
sproken hoe de belangenbehartiging
per gemeente zo goed mogelijk kan
plaats hebben. Ook wordt bekeken hoe
de bestaande banden met de
Plattelandsvrouwen en Jong Gelre zo-
veel mogelijk doorgang kunnen vin-
den.
Het gebied waarin de Vordense
Landbouw Federatie "opereert" wordt
door het bestuur als een kwetsbaar ge
bied bestempeld, waarmee wordt be-
doeld dat vele plannen zich op dit ge
bied concentreren. Hiertegen bestaat
veel weerstand. De landbouworganisa-
tie stelt alles in het werk om de land-
bouwbelangen in Vorden zo goed mo-
gelijk te behartigen. Anderzijds is het
volgens het bestuur een illusie om te
veronderstellen dat door overal tegen
te zijn alle onheil afgewend wordt. Dat
wil zeggen dat de ondernemer van de
toekomst in zal moeten spelen op de
ontwikkelingen die gaande zijn.

Vrouwenraad
De Vrouwenraad Vorden houdt don-
derdag 13 maart ter gelegenheid van
Wereld Vrouwendag een excursie naar
Zutphen. De dames verzamelen zich
bij de Sint Walburg kerk in Zutphen
van waaruit allereerst het Grafisch mu-
seum zal worden bezocht.

HONDEROEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZÜkUW ADVERTENTIELEZEJW

Biej ons
in d'n Achterhoek
"En, hoe he'j 't ehacl, Rinus?"
"Oh, wel goed, maor achteraf bezien ha'w bes in huus können blievn.
Wiej bunt t'r hen egaon umdat 't hier umme dizzen tied van 't jaor nog
mieterig kold kan wean. En now ha'w hier al volop veurjaor. Maor jao, de
vrouwluu woln dat now eenmaol en dan mo'j wel 's wat".

Rinus Kempers is met zien vrouw en nog un paar bekenden van eur, waor
ze altied met kaart, nao Gran Canaria ewes. Wat zien wark betrof kon
Rinus makkelijk gaon. Hee had de leste tied nogal wat oaveruren emaakt.
Die kreeg e neet uutbetaald maor mos e an snipperdage opnemmen, zo
gauw 't wat minder druk was.

Zodoende had e maor un stuk of vief dage vri'j enommen en können ze
d'r un wekke tussenuut. Ze hadn gebruuk emaakt van zo'n "last-minute"
anbieding, dus volle geld had 't eur ens neet ekost. 't Appartement was
dan wel neet met 't uutzicht ewes zoat ze zich edach hadn en 't lei ok nog
knap wied van zee, maor jao, un mense kan neet alles hemmen in de
weald.
"Bu'j ok nog biej "Broodje Amsterdam" ewes. lej wet wel dat ding dat ze
op de tillevisie nogal ophemeln?"
"Jao, maor daor hoef iej d'r neet veur hen te gaon. 't Is neet duur, maor
daor 's dan ok alles met ezeg". "Wie'j heb 't t'r bes nao onze zin ehad
maor 'k gao maondag ok weer met plezier an 't wark". "Dat zal wel en dan
zö'j ok nog wel 's en 'n hof motn".

"Heb iej daor al wat an edaon?".
"Wat an edaon?, dat dach ik toch. De spinazie he'w d'r al wied en breed
in en de stengels staot t'r al mooi op. 't Spul broest uut de grond.
'k Gleuve trouwens dat de hele buurte 't grei d'r al zo'n betjen in her. Dat
leste was neet helemaol waor maor 'k wol Rinus un betjen op stang jagen.
"Dan mo'k maondag nog maor un snipperdag opnemmen, dan kan'k t'r
ok an gaon".
"Iej bunt jao gek, kiek toch neet nao 'n ander", zei Joke, zien vrouw, "'t Is
jao pas begin meert, iej hebt nog tied zat".

Maor Rinus was neet meer te holn. Maondagmaarn ging e al vrog un
anhanger met mest haaln en too ging 't t'r an. As un bok op un haverkiste
ging e an 't spaan umme maor zovölle meugelijk umme te kriegen.
't Ging goed tot un uur of drie. Too schot 't um in de rugge en kon e nau-
welijks meer rechtuut gaon.
Snipperdage hoeft e dizze wekke neet meer op te nemmen. Hee mag now
in de ziektewet. Maor daor loopt t'r wel meer in, biej ons in d'n Achter-
hook.

H. Leestman

Bij Sursum Corda is de lente al begonnen
Onder zeer goede belangstelling
heeft Sursum Corda op vrijdag en
zaterdag een goed en verfrissend
voorjaarsconcert verzorgd in het
Dorpscentrum. Aan dit concert ver-
leenden alle afdelingen van Sursum
Corda hun medewerking.

Na verwelkoming van de aanwezigen
door voorzitter Dick Boerstoel, waaron-
der Burgemeester E.J.C. Kamerling op
vrijdag en wethouder mevr. M. Aart-
sen-den Harder op zaterdag, opende
het harmonieorkest onder leiding van
dirigent Gerald Roerdinkholder het
Voorjaarsconcert met het koraal To my
Country, gevolgd door Celestial Cele
bration, het keuzewerk waarmee Sur-
sum Corda in de afdeling uitmuntend-
heid hoopt deel te nemen aan het con-
cours op 8 november in Enschede.
Dat Sursum Corda over goed opgeleide
leden beschikt bleek bij de uitvoering
van het Concerto for Clarinet van W.A.
Mozart. Door de soliste Ellen Schuur-
man werd dit werk schitterend üitge
voerd met begeleiding van het orkest
en mocht daarvoor een dankbaar ap-
plaus van het publiek in ontvangst ne
men. Op zaterdag 12 april hoopt Ellen
haar D-diploma te behalen met de uit-
voering van dit werk. Het harmonie-or-
kest besloot haar aandeel voor de pau-
ze met Flashing Winds en de concert-
mars Sonority.
Hierna volgde een show van de mini-
rettes met "Pipo lied" en voerden de
majorettes de concoursshow op waar-
mee vorig jaar werd deelgenomen aan
het concours in IJsselmuiden. De majo-
rettegroepen bij Sursum Corda staan
onder leiding van instructrice Erna
Wolsink-Reinders en Sandra Stoelhorst.
Dat Sursum Corda over trouwe leden
beschikt, bleek uit de huldiging van
een drietal jubilarissen: Jan en Edwin
Hulshof voor het 12,5-jarig lidmaat-

schap van de Malletband en Arie
Wullink voor het 50-jarig lidmaat-
schap van het orkest. De jubilarissen
werden door Dick Boerstoel gecompli-
menteerd met hun verdiensten voor de
vereniging en kregen de onderschei-
dingen opgespeld door de heer Heu-
tinck, secretaris provinciaal bestuur
van de Koninklijke Nederlandse Fede
ratie van muziekverenigingen in Ne
derland, afd. Gelderland/Flevoland. De
dames werd een mooi boeket bloemen
aangeboden.
Voor de pauze bracht vervolgens de
Malletband onder leiding van instruc-
teur Harry Klaassen 3 werken ten ge
hore, waaronder de 2 concourswerken
Mexican Medley en Perfect Timing,
waarmee op het concours te Hooge
zand een Ie prijs in de Ie divisie werd
behaald.
Na de pauze vervolgde de Malletband
haar optreden met een mooie uitvoe
ring van een 4-tal, bekend in de oren
klinkende werken, zoals: Here I am,
Fiesta Cubana, Rock around the Clock
en Apache. Door de majorettes werd
hun aandeel aan het voorjaarsconcert
besloten met de show "Thunderbirds".
Het concert werd besloten met een op-
treden van het orkest, met medewer-
king van de bariton Ludo Eykelkamp.
Een optreden, dat zeker voor herhaling
vatbaar is, gezien de reakties van het
publiek. Onder begeleiding van het or-
kest bracht Ludo 3 werken op schitte
rende wijze ten gehore: the Exodus
Song, Anthem uit de musical Chess en
Over the rainbow.
Tot besluit van dit geslaagde concert
werd Irving Berlin Showstoppers door
het orkest op een swingende wijze ten
gehore gebracht, waarvoor men een
staande ovatie in ontvangst mocht ne
men. De presentatie was beide avon-
den in goede handen van Karin
Pelgrum. Voorzitter Dick Boerstoel feliciteert de jubilarissen van muziekvereniging Sursum Corda.
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Het voorjaar begint bij Opelservice W. J. van der Kooi

KOM NAAR HET GROTE
INRUILWAGENFESTIVAL IN LOCHEM!

Opelservice W. J. v.d. Kooi heet u van harte welkom
op vrijdag 14, zaterdag 15, zondag 16 maart

± 50 OK-INRUILWAGENS

Op 14, 15 en 16 maart
is het echt de moeite
waard om een
bezoekje te brengen
aan Opel-dealer
W. J. v.d. Kooi
in Lochem.
In en om ons bedrijf staan maar liefst
50 perfecte inruilwagens voor u klaar.
De auto's staan droog + warm en zijn bovendien
technisch en optisch volledig „voorjaarsklaar".
Bovendien doen wij een bod op uw huidige auto
dat er niet om zal liegen.

BI] ONS WINT U ALTIJD

Wanneer u tijdens het
OK-inruilwagenfesti
kopen van een
van ons een
om uw toebe;
winnen bij
Nijmegen,
ook andere Ie

sluit tot het
n krijgt u

aal mee
erug te

asino in
kunt er natuurlijk

ke dingen mee doen.

OPEL VECTRA 4-drs. 1700 Turbo diesel, rood,
l-'96, trekhaak, l.m. velgen + ABS,
vele extra's
(nieuwprijs 46.270.-)

KOM KIEZEN

35.750.-
Kijk in alle rust even rond en geniet van de
koffie of iets fris, aan uw kinderen heeft u geen
kind in onze gezellige kinderhoek.

NU UW AUTO INRUILEN

UW AUTO IS ALTIJD 2000.- WAARD

Dat er met ons valt te praten over de inruilprijs,
ervaart u wanneer u op ons voorjaarsfestival
komt. U ziet dan dat onze auto's
,— VOLLEDIG ZOMERKLAAR ZIJN ,

alle auto's een grote beurt hebben gehad
APK-goedgekeurd zijn
alle Opeis worden verkocht met z.g. voorjaarsgarantie, 3 mnd.
div. auto's zijn voorzien van de quality cargarantie
d.w.z. l jaar volledige garantie

Als u op een van onze showdagen komt bieden
wij u altijd tenminste 2000.- voor uw huidige
auto ongeacht in welke staat deze ook verkeert.
Dat doen wij natuurlijk alleen als het kenteken
tenminste 3 maanden op uw naam staat en u
hem ook inruilt op één van onze
OK-festivalinruilauto's.
(Geldig op auto's boven 7500.-).

W. J. v.d. Kooi G.Boonk M. Schekman

FINANCIERING, METEEN TE
REGELEN ZONDER AANBETALING

OPENINGSTIJDEN

Snel, soepel en tegen uiterst gunstige condities
kunt u bij ons ter plekke de financiering
regelen. Vraag vrijblijvend een van onze
gastheren om advies.

Vrijdag 14 maart 10.00-21.00 uur
Zaterdag 15 maart 10.00-17.00 uur
Zondag 16 maart 10.00-17.00 uur

Tot ziens op één van deze OK-inruilwagen-fesüvaldagen

OPEL VAN DER K
e OFFICIEEL OPEL-DEALER

KWINKWEERD 20-21
LOCHEM TEL. 0573-25 25 55



U hebt keuze uit 3O soorten echte
LIMBURGSE VLAAIEN

CALORIE-ARM EN GOED VOOR 12 ROYALE PUNTEN

NIEUW 'N HEERLIJKE

NOTEN-BAVAROISE VLAAI
Verrassend lekker.

f 16,95
Dit weekend voor maar

De bakker heeft weer een verrassend
smakelijke traktatie, speciaal voor de

Paashaas gebakken:

KUKELBROOD
'n heerlijke bol met kaneel, kruiden en chocolade

drups.

f O 5O
Wj

AMERIKAANSE MUFFINS
met een frisse bosbesvulling

5 halen = 4 betalen

TIP VAN DE WEEK:

VORDENSE STOET!
'n lekker meergranen van zuivere molenmaling, boor-

devol vitamines en mineralen.

f2j50Dit weekend voor de speciale prijs van
ALLES VERS VAN DE ECHTE WARME BAKKER

DAT PROEFT U!

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

Café Uenk
Nieuwstad 13, 7251 AD Vorden
Telefoon (0575) 55 13 63

Onze Klaverjasavond is
op vrijdag
14 maart a.s.

Aanvang 20.00 uur

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Tel. (0575) 55 10 12

Johnnie Walker

Red Label

ƒ26,95
STILL GOING STRONG

Burg. Galléestraat 12
Telefoon (0575) 55 13 91

06-11
WORDT

112
EN JE KRIJGT
As EERSTE

HULP
1-1-2 DAAR RED JE
LEVENS MEE

Deze schnitzels
zijn kiplekker.

">"̂ Ë? .X

kipschnitzels,
diverse smaken 100 gram

3 biefstukken

cornedbeef,
100 gr.

10,- fruitsalade,
100 gr.

129
pepergehakt
100 gr.

1i
1

98

75

gekookte Geldersegekookte Uelderse ^>93
worst, 100 gr. hamgehaktbroodje

Keurslager

Vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

Voor aanbiedingen
zie deze week

onze folder

DE VALEWEIDE-bloemen
DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

ZIEN IS...
WAT ANDERS DAN TOEKIJKEN

Zo'n 50 miljoen mensen zijn blind of ernstig slechtziend.
In Zuidoost Azië wordt elke minuut (!)
een kind blind. U kunt helpen: 'n staar-
operatie kost in India slechts ƒ 70,-.

ZIEN, Stichting Blindheid-
bestrijding Ontwikkelingslanden
Spruitenbosstraat 6, 2012 LK Flaarlem. Telefoon 023 - 534 36 08

GIRO 330070

KINDEREN WILLEN SPELEN
IN EIGEN BUURT

Binnenkort gaat de Jantje Beton collecte weer van start. In bijna alle steden en
dorpen. Talloze plaatselijke jeugdverenigingen en *

vrijwilligersgroepen, kinderen én volwassenen, vragen T^filÏA < •-• Dof AW
dan uw aandacht en een (kleine) bijdrage voor hun buurt Jfl* HJv "Wr DCIUI l

projecten. Geeft u ook? Uw buurt wordt er beter van!
Postbus 85233, 3508 AE Utrecht Giro 1247

Schoonmaken zonder chloor,
allesreiniger of schuurmiddel,
kan dat? Ja dat kan!

GOEDKOPER. Per jaar besteedt een Nederlands gezin zo'n
200 tot 300 gulden aan schoonmaakmiddelen. Met Groene
Beer werken betekent een aanzienlijke besparing van water
en door de lange levensduur van de producten een enorme
besparing van geld.

GEZONDER. Alle producten geven een beter resultaat zon-
der gebruik van chemische schoonmaakmiddelen, dit is
uiteraard gezonder om mee te werken.

GEMAKKELIJK EN SNELLER. Met Groene Beer maakt-u
professioneel schoon. Glazenwassers bijvoorbeeld gebruiken
ons Groene Beer raamsysteem, omdat dit snel en gemakke-
lijk werkt. Streeploos schoon in één beweging.

Het vloersysteem
Het vloersysteem van Groene Beer bestaat uit een houder en een steel met
diverse bodemdoeken. ledere doek heeft een specifieke toepassing en werking.
De houder en steel zijn zeer gebruiksvriendelijk, ook al omdat u niet meer hoeft
te bukken. Het systeem is licht van gewicht, kaarsrecht, stabiel en het geheel
is zeer wendbaar waardoor u overal tussen en onder kunt komen (onder tafels,
kasten en bedden).
Het drukvlak van de houder is groot, zodat u zonder veel moeite grondig kunt
reinigen. De houder is gemaakt van gerecycled kunststof en kan worden her-
gebruikt.

Bal voor meer informatie uw milieu-consulente:

Groene Beer®
RIET ROMBOUTS
Het Vaarwerk 5, 7251 DD Vorden
Telefoon (0575) 55 31 11 / Fax (0575) 55 35 98
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