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Geen duidelijkheid over locatie brandweerkazerne

Commotie over uitlekken
vertrouwelijke informatie

WEEKENDDIENSTEN

Ze werden er niets wijzer van. De le-
den van de Vordense vrijwillige
brandweer die vorige week op de pu-
blieke tribune zaten, dropen na af-
loop van de commissievergadering
voor Bestuur en Ruimtelijke Orde-
ning weer teleurgesteld af. De hele
vergadering stond in het teken van de
uitgelekte informatie over de onder-
handelingen met betrekking tot de
nieuwe locatie van de brandweerka-
zerne. Deze informatie is afkomstig
uit de besloten gemeenteraadsverga-
dering van 27 februari en werd twee
weken geleden gepubliceerd in Week-
blad Contact. Het agendapunt Locatie
brandweerkazerne' werd als gevolg
hiervan afgevoerd van de agenda.

Weekblad Contact publiceerde twee we-
ken geleden het uitgelekte nieuws dat
de gemeente Vorden voorlopig afziet
van de nieuwbouwlocaties Wiemelink
en Strodijk. De commissieleden vroegen
zich af hoe dit nieuws was uitgelekt.
Burgemeester E.CJ. Kamerling kon
daarop geen antwoord geven. 'Ik heb
het de journalist gevraagd, maar hij wil-
de daar geen antwoord op geven', aldus
burgemeester Kamerling. Fractievoor-
zitter A.H. Boers (CDA) had zich nog
het meest gestoord aan het bedrag van
250.00 gulden dat in het bewuste artikel
genoemd was. Volgens het krantebe-
richt zal de heer Koster - die eigenaar is
van de grond op de hoek van de Zut-
phenseweg en de Strodijk - een bedrag
van 250.000 gulden willen hebben voor
zijn grond. Een bedrag dat veel te hoog
is voor de gemeente Vorden. 'Normaal
gesproken brengen wij dergelijke onder-
nandelingsbedragen nooit naar buiten.
Daarom was ik ook zo boos toen ik dat
artikel las. Ik vraag me af waar het lek
zit', aldus de heer A.H. Boers.

Fractievoorzitter W. Voortman (PvdA)
stelde voor om het verslag van de beslo-
ten vergadering van 27 februari open-
baar te maken. 'Er is sprake van een
'lek' in de gemeenteraad. Dat betekent
dus dat de verdachtmaking bij de raad
ligt. En dat moet uit de wereld. Daarom
denk ik dat we het beste het verslag van
die vergadering openbaar kunnen ma-
ken. Want wat moeten de mensen nu
geloven? Is het waar wat er in Contact
stond? Zelf weet ik eigenlijk ook niet
meer wat ik moet geloven. Kloppen de
gegeven in weekblad Contact?', vroeg
de heer W. Voortman zich af. De overige
leden van de commissie vonden het
geen goed idee om het verslag openbaar
te maken.

•
Een stuurgroep van de brandweer heeft
van het college van B. en W. nu de op-
dracht gekregen om opnieuw te onder-
zoeken of huisvesting op andere locaties
mogelijk is en om de mogelijkheden te
bezien onflje huidige brandweerkazer-
ne te verwniwen. Burgemeester E.J.C.
Kamerling verwacht dat de stuurgroep
nog deze maand met een advies komt.
Het feit dat een stuurgroep van de
brandweer opnieuw alle mogelijke loca-
ties in Voi^gn onder de loep moet gaan
nemen, isfHer vreemd te noemen. Vol-
gens 'het ;ek' van Weekblad Contact
heeft burgemeester Kamerling in de be-
sloten vergadering van 27 februari voor-
gesteld om maar af te zien van nieuw-
bouw en over te gaan tot verbouwing
van de huidige brandweergarage. Het is
dus de vraag waarom de stuurgroep als-
nog moet gaan onderzoeken waar de
nieuwe brandweerkazerne moet komen
te staan, terwijl burgemeester E.J.C. Ka-
merling het antwoord in de besloten
vergadering van 27 februari eigenlijk al
heeft gegeven.

Gemeente en Bomen Belang tevreden

Constructief gesprek tussen
gemeente en Bomen Belang
De Vordense bomenwerkgroep die
voortaan als 'Bomen Belang Vorden'
door het leven zal gaan heeft dit
weekend een gesprek gevoerd met de
gemeente. Volgens M. Bos van Bomen
Belang een konstruktief gesprek
waarbij de gemeente te kennen heeft
gegeven in de toekomst op reguliere
wijze met Bomen Belang om de tafel
te willen gaan zitten. 'Wij moeten dan
wel vorm geven aan een bestuur met
statuten. Daar zijn we momenteel
druk mee bezig. Tot nu toe zijn we in
feite nog een werkgroep', aldus Bos.

Tijdens het gesprek, met wethouder
Mulderije heeft 'Bomen Belang Vorden'
haar ongenoegen geuit ten aanzien van
het kapbeleid van de gemeente Vorden.
Bos hierover: 'Wat betreft het beleid wil-
len wij gaarne dat wanneer de gemeente
voornemens is om bomen te kappen

dat wij vooraf in kennis worden gesteld.
Een kwestie van burgerlijk fatsoen. Ik
heb het hier met name over monumen-
tale bomen. Wij kunnen dan (als burger)
het beleid van de gemeente middels een
contra-expertise toetsen. De deskundig-
heid om tot een goeie beoordeling te ko-
men hebben wij in huis. Wethouder
Mulderije heeft te kennen gegeven hier-
over met het college en de raad te willen
praten', aldus Bos.
Wel is de gemeente Vorden volgens Bos
van mening dat het tot nu toe gevoerde
beleid korrekt is uitgevoerd. 'Onze visie
is uiteraard niet dezelfde. In elk geval is
het goed geweest met elkaar van ge-
dachten te wisselen. Ik heb er in ieder
geval een goed gevoel aan over gehou-
den', aldus Bos.

Jn het najaar komt er een vervolgge^
sprek met de gemeente Vorden.

Hervormde Gemeente
Zondag 24 maart 10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens. Er
is zondagsschool en Jeugdkerk.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 24 maart 10.00 uur ds. L. Horjus, Drempt.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 24 maart 10.00 uur ds. H. Lenters,
Apeldoorn; 19.00 uur ds. W. van Herwijnen,
Kampen.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 23 maart 18.30 uur Eucharistieviering, volks-
zang.

RK Kerk Vorden
Zondag 24 maart 10.00 uur Eucharistieviering, m.m.v.
VoTiko.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 23 maart 17.00 uur Eucharistieviering, volks-
zang.
Zondag 24 maart 10.00 uur Eucharistieviering, heren-
koor.

Weekendwacht pastores 24-25 maart pastoor J. van
Zeelst, Vorden, tel. (0575) 55 17 35.

Huisarts 23-24 maart dr. Haas, Christinalaan 18, tel.
55 16 78.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag en
zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van 17.00-
17.30 uur. U kunt dan o |̂llen (zonder afspraak)
komen of een dringende ̂ Pl aanvragen. Bij spoed-
gevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wach-
ten, gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Tandarts 23-24 maart G.M. Wolsink, Laren, tel.
(0573) 40 21 24.
Spreekuur alleen voor sj^^dgevallen zaterdag en
zondag 11.30-12.00 uur. 4^fc

Srreekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92.
Afspraakbureau tel. 59 28 92. Bezoekuren dagelijks
van 15.00-15.45 en 18.45-1930 uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag; voor an-
deren 15.00-1630 en 17.45-19.00 uur.
Hartbewaking en intensive care dagelijks 15.00-
1530 en 19.00-1930 uur (na overleg).
Kraamafdeling 1030-1130, 1530-16.45 en 18.45-
1930 uur. PAAZ iedere avond 1830-19.45 uur en
op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van
15.00-15.45 uur.

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

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

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

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 06-11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel (0575) 54 12 22.

Tafeltje Dekje maart: Mevr. Kamerling, tel. 1940
b.g.g. 1262. Graag bellen voor 8.30 uur .

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

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

Openbare bibliotheek Vorden geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur, donder-
dag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.30 uur, zater-
dag 10.00-12.00 uur.

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

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

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

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrijwilligers-
werk. Tel. (0575) 55 34 05. Buiten bereik bellen 55 22
48 of 55 1701.

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

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



Voortaan elke vrijdag

BAMI of NASI DAG
1 kilo 5.95

LEKKER MAKKELIJK

PAMPA-
SCHIJVEN

100 gr.

1,49

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

COBURGER
RAUWE HAM
100 gram f 1598

BOTERHAMWORST
100 gram f 0598

Geldig van 20 t/m 26 maart

EXTRA VOORDELIG

MAGERE
HAMLAPJES

1 kilo f 9,95

RUNDVLEES SPECIALITEIT

HAMBURGERS
SPECIAAL
5 halen

4 betalen

Lef op onze dagaanbiedingen in de winkel
ZATERDAG BIEFSTUKDAG

Ook uw adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij/worstmakerij
JAN RODENBURG

Dorpsstraat 32, Vorden Telefoon (0575) 55 14 70
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Wij zijn

DRUKKERIJ
WEEVERS

Bij ons zorgen

SERVICE f. VAKMANSCHAP
steeds voor heujewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schildersbedrf-gbs in lood atelier
VAN
DIEP

D
>V

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
b.g.g. telefoon (0575) 55 20 39
Filiaal Zutphen: Telefoon (0575) 51 97 89

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

KALVEROPFOKKLUB
VORDEN-HENGELO-EEFDE
De Scholengemeenschap „'t Beeckland" te Vorden
organiseert dit jaar weer een kalveropfokwedstrijd
voor jongens en meisjes van 7 t/m 15 jaar.

Verdere gegevens zijn:
Het kalf moet tussen 1 januari en 15 maart geboren
zijn. De verzorging van het kalf wordt drie keer door
een jury beoordeeld. Aan het eind van de periode (in
juli) is een centrale eindkeuring.

Tijdens deze verzorgperiode wordt een boekje bijge-
houden. In april zal een instructiemorgen/middag
worden gehouden.

Het doel van deze wedstrijd is het leren omgaan met
jonge kalveren.

Inlichtingen en opgave kan
bij bovengenoemde scholen-
gemeenschap plaatsvinden.
Het adres is: Nieuwstad 49,
Vorden. Tel. (0575) 55 11 55
óf b.g.g. 55 66 75.

Opgave graag voor 1 april.

* SNIJBARE OUDE KAAS
500 gram

* LENTE KAAS met fijne kruiden
100 gram

* MANCHEGO spaanse schapenkaas
100 gram

7«
|N

3?8

* KING SIZE PINDA'S vers gebrand «95
500 gram fc«

* WILD ZWIJN PATÉ
100 gram

NIEUW!!
* GERASPTE PIZZA GRATIN
OF PASTA KAAS -8
150 gram Oi

KAAS-/NOTEN-/WIJNWINKEL

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

85

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER

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

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied,

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

openingstijden, liggen vanaf 22 maart 1996 geduren-
de 4 weken ter inzage de ontwerp-besluiten op de
aanvraag van:

1. naam aanvrager: het Onstein B.V.
adres: Jansbuitensingel 20
woonplaats: 6811 AD Arnhem
adres van de inrichting: Onsteinseweg 13 te Vorden
om: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een bedrijf voor het houden van
krielkippen en fazanten

2. naam aanvrager: de heer A.J. Mulderije
adres: Deldensebroekweg 15
woonplaats: 7251 PW Vorden
adres van de inrichting: Deldensebroekweg 15 te
Vorden
om: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een agrarisch bedrijf met vleesvar-
kens en paarden

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieu-belasting van de in-
richting zelf en ontwikkelingen in de direkte 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 de ontwerp-besluiten
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 19 april 1996.
Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens als
indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend ge-
maakt. U moet dat dan wel tegelijkertijd met de beden-
kingen, schriftelijk aan ons college verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden in-
gebracht tot het einde van de termijn van 4 weken van de
ter inzagelegging.

Datum: 19 maart 1996

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, buro mi-
lieu, tel. (0575) 55 74 83 (doorkiesnummer), fax. (0575)
55 74 44

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG ZUTPHEN
(ind. terrein Revelhorst)

tr (0575) 52 28 16

*** BADKAMER VERBOUWEN?

O

Niet alleen staan wij

garant voor een vak-

kundige aanleg, maar

wij denken ook met u

mee over het design.

Met een super modern

computerprogramma

ontwerpen wij samen

met u een prachtige

badkamer, waarin wij

tot het laatste moment

met alle elementen

kunnen schuiven tot

het geheel helemaal

aan uw wensen vol-

doet.

Voor modern design...

F. Jansen Installatie-

bedrijf

f. Jansen installatiebedrijf

burg. galleestraal 58 7251 EC Vorden.
Tel.(0575)552637



Poeh hé, dat is snel!
Op 8 maart 1996 is geboren
onze zoon en broertje

Gijs

William van der Veen
Anita Pierik
Bas en Lisa

Horsterkamp 35
7251 AZ Vorden

Een mooi gezicht,
het maakt licht,
zo 'n nieuw leven
ons gegeven.

Jet

Ger, Ria, Tim en Gijs
Golstein

12 maart 1996
22.43 uur

Het Heijink 12
7251 VC Vorden

Wij rusten van 12.30 tot 15.30
uur en na 20.30 uur

Hoera!
Onze dochter en mijn zusje

Tecula,

geboren op 11 februari 1996
in Het Nieuwe Spittaal, is op
13 maart 1996 gezond en wel
thuisgekomen.

Henk, Ellen en
Feyoena Rabelink

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

• TE KOOP: konsumptie-
aardappelen het hele jaar
door. J. M. Wijnbergen, Lo-
chemseweg 4, Warnsveld. Tel.
(0575) 52 33 93.

• GEVRAAGD: een werkster
3 dagdelen per week voor
twee huishoudens. Bellen na
18.00 uur (0575) 43 19 68

• WIJ N VAK ANTI E. Te huur
aan de Moezel (Duitsland):
vijf volledig ingerichte cara-
vans met grote voortent op
camping Pommern (nabij
Cochem) in het prachtige
Moezeldal. Prijzen voorsei-
zoen vanaf f 225,- per week.
Nog enkele weken vrij.
Caravanverhuur LOVINK, Zel-
hem (0314) 62 15 48

• Met spoed GEVRAAGD:
woonruimte om te huren.
Woonhuis of gedeelte boerde-
rij, min. 2 slaapkamers. Tel.
(0575) 45 25 89

• GEVRAAGD: hulp voor
tuinonderhoud. Tel. (0575)
55 23 51 na 19-3-1996.

• TE KOOP: stalmest. Ge-
schikt voor bemesting van tui-
nen. H. Brummelman, Delden-
sebroekweg 1, telefoon (0575)
55 15 76

• Wegens omstandigheden
TE KOOP: Opel Astra 1.6 GL,
4-deurs, model 1995, 32.000
km, stuurbekrachtig. Nieuw-
prijs f 34.750,-. Vraagprijs
f 27.500,-. Tel. (0575) 46 35 82

• A.s. zondag 24 maart:
grote bingo, aanvang 19.30
uur. 't Olde Kriet Wichmond,
tel. (0575) 44 12 85

Ronald Jansen
en
Miriam Althusius

*

*
*

*
*
*
*

gaan trouwen op vrijdag 29 maart
1996 om 11.30 uur in het gemeente-
huis van Vorden.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 17.00 uur tot 18.30 uur
in zaal 'De Herberg', Dorpsstraat 10
te Vorden.

Ons adres:
De Voornekamp 67
7251 VK Vorden

*i

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*****
*****•i-

********************************
* ** Gerard Wagenvoort
* en
* Janny Korenblek

*
* gaan trouwen op donderdag 28 maart

1996 om 14.00 uur in het gemeente-
huis van Zutphen.

t

t
i
i

U bent van harte welkom op onze
receptie in Rest. 'Het IJsselpavil-
joen', IJsselkade 1 te Zutphen, waar
u ons kunt feliciteren van 16.00 tot
18.30 uur.

Ons adres:
Vliegendijk 21 a, 7205 CH Zutphen

*
*
*
*
*
*
**
*
*
-i-

********************************

Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte
en na het overlijden van onze lieve moecter en
oma

WILHELMINA
GOSSELINK-WESSELINK

betuigen wij u onze oprecme dank.

Kinderen en kleinkinderen

Vorden, maart 1996

Lang heeft het geduurd...
Een antwoord op de vraag:
Maken Mike en Inge buurt ?

bleef al die tijd wat vaag.

We zijn nog nooit zo blij geweest
Mike en Inge geven feest!!!

l8l MONUTA

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

0575 - 55 27 49
dag en nacht bereikbaar

Gehakt op z'n best bij uw
keurslager

598 KEURSLAGER

HEERLIJKE EIGEN GEMAAKTE

per kg

Keurkoopje van deze week

4 slavinken
4 hamburgers

995

KEURSLAGER

Tip voor de boterham

Snijworst
100 gram

Gebr. varkens rollade
100 gram

1
1

49

49

Zutphenseweg 16 - 7251 DK Vorden
Tel. (0575) 55 13 21

P.S. De dingen die werkelijk bij je horen kun je nooit verliezen of kwijtraken.

schadeherstel ook
echt herstel moet zijn...

LID VAN DE

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
C A R R O S S E R I E B E D R I J F

v. Leussen autoschade
Z.E. weg 103
7223 DB Baak
Tel. (0575) 44 12 35

2 BOS BLOEMEN naar keuze 8,95

GROTE HORTENSIA 9,95
6 PR l M U LAATJES 9,95
PAASTAK 2,95

VOLOP VIOLEN

DE VALEWEIDE bloemen

De

Notenspecialist

uit Rijswijk

op de Vordense

markt

SPECIALE AANBIEDING

Chocolade pinda's
en/off rozijnen

250 gram 3,75

NU 500 gram

TOT ZIENS OP DE MARKT!!!

4,95



Starters op de woningmarkt

Me eerste huis vergeet je nooit r
Een huis kopen is een ingrijpende ge-
beurtenis. Zeker voor wie dat voor het
eerst in z'n leven doet. Waarom kiezen
mensen eigenlijk voor een koophuis?
Welke overwegingen spelen mee bij
de keuze van een woning? En hoe
voelt het om zo'n huis te hebben?

Mireille: 'Even wennen aan het
idee'

Mireille Kohnstamm (27) laat trots haar
woning zien: een ruime etage in een
vooroorlogse buurt. De glas-in-lood ra-
men liet ze natuurlijk zitten. Zelf bracht
ze nog een paar klassieke ornamenten
aan.
Mireille vond vrij snel na haar afstude-
ren een baan bij een adviesbureau. 'Het
punt was dat ik niet aan een huurwo-
ning kon komen. En ik wilde ook niet
eeuwig in het studentenhuis blijven zit-
ten. Mijn vader vroeg: waarom koop je
dan niet iets? Ik heb daar echt even over
na moeten denken. Ik was net klaar met
mijn studie, een eigen huis stond zo ver
van me af! Puur om me te oriënteren-
heb ik toen eens een gesprek aange-
vraagd bij mijn bank en ik heb me laten
voorrekenen hoeveel hypotheek ik met
mijn salaris zou kunnen krijgen. Ik was
verrast toen bleek dat ik op mijn salaris
best een aardige hypotheek zou kunnen
afsluiten. Meer dan ik had verwacht.'

Kijken
'Toen ik dat wist, liet het me eigenlijk
niet meer los. Ongemerkt ging ik toch in
de zaterdagkrant en de makelaarskran-
ten kijken of er misschien leuke huizen
te koop werden aangeboden, en hoe die
prijzen ongeveer lagen.'
Hoe langer ze er over nadacht, hoe logi-
scher het leek: 'Ik huurde een nogal
dure kamer. Omdat je de rente kunt af-
trekken van de belastingen, zou ik met
een eigen huis netto niet eens zoveel
duurder uit zijn.'

Snel rond
Toch duurde het een t i jd voordat ze
daadwerkelijk een huis kocht. Dat deze
etage te koop stond, hoorde /e van een
vriend die de vorige eigenaar kende.
'Toen ik dit huis zag, wist ik: dit is het.
Midden in de stad, lekker centraal gele-
gen, in mijn oude buurtje! Omdat ik die
oriënterende gesprekken bij mijn bank
a! had gehad, kon het allemaal erg snel
rond gemaakt worden. Binnen een week
had ik de sleutel.' In haar vriendenkring
is /e de eerste met een eigen huis. 'Van
sommige kennissen kreeg ik wel de
readie: een eigen huis, weet je wel waar
je aan begint, je1 /il er voor je leven aan
vast!' Maar als /e mijn huis /.ien en we-
ten hoeveel mi jn woonlasten / i jn , zie je
/e tienken: 'hm, misschien toch niet zo'n
slecht idee'. Hn ik ben intussen helemaal
aan het idee gewend om een eigen huis
te hebben. Dit huis neemt een heel bij-
/onder plekje in mijn leven in. Het is
mijn eerste eigen huis - dat vergeet ik
nooit.'

Gwen en Hans: 'Je bouwt
vermogen op'

Een oud boerderijtje aan de dijk, met lin-
debomen ervoor en rondscharrelende
kippen: dat is sinds een half jaar het ei-
gen huis van Hans en Gwen Vervoort.
Gwen (27) geeft in het dagelijks leven
les op een lagere school, Hans (33) is
verkoopadviseur bij een groothandel.
Toen ze dit huis zagen, waren ze zelf
meteen verkocht, vertellen ze. Maar

voordat het huis aan hen verkocht was,
dat had heel wat meer voeten in de aar-
de.
'Het is ons eerste huis en dan ben je van
tevoren toch een beetje huiverig voor
wat er allemaal bij komt kijken/ zegt
Gwen. 'Je hoort natuurlijk wel eens wat
over hypotheekgaranties, overheidssub-
sidies, belastingvoordeel. Maar als je je
er echt in gaat verdiepen, zie je al snel
door de bomen het bos niet meer.' Hans:
'We hebben ons dan ook terdege laten
voorlichten voordat we een beslissing
namen. Veel abstracte dingen worden
dan ineens een stuk duidelijker. We heb-
ben bij de Rabobank een hypotheek af-
gesloten die helemaal bij ons past en die
heel flexibel is. We hebben r.u bijvoor-
beeld een rentebedenktijd van twee jaar,
waardoor we op elk moment zonder
kosten kunnen overschakelen op de ren-
tevorm die we willen. Ze kunnen we

nog profiteren van eventuele renteverla-
gingen.'

Ruimte over
Gwen: 'Onze hypotheekadviseur raad-
de ons aan om nog financiële ruimte
open te laten voor eventuele extra uitga-
ven. Dat lijkt overdreven voorzichtig,
maar het was in ons geval geen overbo-
dige luxe. De uitgaven waren toch net
hoger dan we van tevoren dachten. Ons
huis ligt erg afgelegen en openbaar ver-
voer komt hier niet langs. Omdat we al-
lebei voor ons werk een hele andere
kant op moeten, hebben we uiteindelijk
een tweede autootje gekocht. Daardoor
gaan de vaste lasten natuurlijk wel om-
hoog. En we zijn bezig om het huis beter
te isoleren, want de afgelopen winter
waren de stookkosten enorm hoog. Nu
merken we hoe belangrijk het is dat we

niet ons hele beschikbare inkomen in de
hypotheekaflossing hebben gestopt. We
hebben financieel genoeg ruimte om dat
soort zaken aan te pakken.'
Wat, merkt Hans op, ook weer een voor-
deel van een eigen huis aangeeft. 'Wat
we nu aan het huis veranderen, dat
doen we echt voor onszelf. Als je het
goed bekijkt is zo'n huis een geweldige
investering. Je bouwt wat op: niet alleen
het huis, maar ook je eigen vermogen.
Dat vind ik een prettig idee.'

Wilt u vandaag nog weten hoeveel
hypotheek u op u w salaris kunt
krijgen?
Bel naar de Rabobank
Hypotheeklijn 06-9279
(20 cent p.m.) 24 uur per dag,
7 dagen per week!

Vraag en Antwoord op de Huizenmarkt
Verzekeringen, rentevormen, hypot-
heekgaranties, voorwaarden, inko-
mens-eisen: aspirant-huizenkopers
worden met nogal wat moeilijke vra-
gen geconfronteerd. Het kopen van
een huis is tenslotte ook een ingewik-
kelde materie. We legden een aantal
veel voorkomende vragen voor aan
deskundigen.

1. 'Ik heb helemaal geen eigen geld.
Kan ik toch een huis kopen?'
Karel Schiffer,^irecteur van het Waar-
borgfonds Eig^p/Voningen: 'Ja, dat kan.
Dat gaat dan met behulp van de Natio-
nale Hypotheek Garantie, afgekort de
NHG. Het komt er op neer dat wij als
Waarborgfonds Eigen Woningen borg
staan voor de terugbetaling van de hy-
potheek. Daar^fcfi wel een aantal speci-
fieke voorwaarcren aan verbonden op
het gebied van inkomsten.
Om in aanmerking te komen voor de
Nationale Hypotheek Garantie, legt u
uw financiële gegevens voor aan uw
bank of andere hypotheekverstrekker.

Deze toetst met behulp van een compu-
terprogramma uw gegevens aan onze
normen en regelt vervolgens de aan-
vraag. Voor u als huizenkoper is het
aanvragen van de garantie dus een heel
eenvoudige procedure. U krijgt boven-
dien met de NHG een lagere rente die
kan oplopen tot 0,5%. Het maximale be-
drag dat u met een Nationale Hypot-
heek Garantie kunt lenen, bedraagt 315
duizend gulden. De NHG is overigens
beter bekend als de opvolger van de
voormalige gemeentegai^itie.'

2. Bij het afsluiten van een hypotheek
kan ik kiezen voor een vaste of een
variabele rente. Wat is op dit moment
verstandig?
Zeker nu de rentewisselingen elkaar in
snel tempo opvolgen, jApit een vraag
waar hypotheekverstre^ers vaak mee
worden geconfronteerd. Bij een lage ren-
te lijkt het verstandig om die voor een
langere periode vast te zetten. Maar hoe
de rentestand zich de komende jaren zal
ontwikkelen, is niet te voorspellen. Ge-

Koop een huis, als je durftttt

Wie wil er nou geen huis dat perfect is aangepast aan de individuele
smaak? Maar voor het zover is, zijn er nog heel wat vragen. De meest ge-
schikte hypotheek, hoge of lage rentestanden, hoe zit het met verzekerin-
gen en moet u het tweede inkomen nu meetellen of toch niet?

De weg naar een droomhuis lijkt geplaveid met moeilijke beslissingen. Geluk-
kig wordt er niet van de startende huizenkoper verwacht dat hij of zij zelf
uitpuzzelt hoe het allemaal in elkaar zit. Daar zijn deskundigen voor. Wie er
over denkt om een eigen huis te kopen (of misschien zelfs al een droomhuis op
het oog heeft) laat zich voorlichten door een deskundig adviseur. Daarvoor
kunt u onder meer terecht bij de Rabobank bij u in de buurt.

lukkig zijn er wel mogelijkheden om het
risico een te hoge rente te betalen, af te
dekken. Bijvoorbeeld de hypotheek met
startrente: daarbij kunt u gedurende één
of twee jaar zonder kosten overschake-
len op de rentevorm van uw keuze.

3. Mijn man en ik werken allebei.
Kunnen we het tweede inkomen vol-
ledig mee laten tellen bij de bereke-
ning van de hypotheek?
Vroeger telde het tweede inkomen maar
voor een beperkt aantal jaren mee. Te-
genwoordig mag u het voor 30 jaar
meetellen. Dat betekent dat u een veel
hogere hypotheek kunt afsluiten. Maar
het is wel iets oon even bij stil te staan,
want als u beide inkomens volledig mee
laat tellen, betekent het wel dat u voor
de volle 30 jaar aan een hoge hypotheek
vast zit. Als één van u korter wil gaan
werken, of misschien werkloos wordt,
kan zo'n hypotheek een enorme last
worden. Daarom is het verstandig om
met een deskundig adviseur de moge-
lijkheden goed door te spreken.

Rabobank
organiseert

derde
Infodag
Wonen.

Kom zaterdag 30 maart naar

de Rabobank, kantoor

Hengelo. Tussen 10.00 en

16.00 uur geeft een team

van deskundigen uitleg en

informatie over alles wat er

bij het kopen van een huis

komt kijken. Voor de

bezoekers ligt een aardige

attentie klaar.



DUBBEL
Sinds kort hebben wij onze
LPG-kapaciteit verdubbeld,

dat wil zeggen dat u nu

aan twee kanten tegelijk
kunt tanken

Om dit te vieren krijgt iedereen die bij
ons gas tankt

een kleine attentie.

Deze aktie loopt vanaf 18 maart, zolang de voorraad strekt.

aUTOBIMUf

Groot
jebbink

Rondweg 2, 7251 RV Vorden
Telefoon (0575) 55 22 22

"Bipbestediï
honderdvijftig gulden

originele zinken
met dweil grath

&w-

schildersbedrijf - verf handel

BOERSTOEL BV
Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vorden, tel.: 0575 - 551567

Wijnhandel - Slijterij

Johnnie Walker
Red Label

WIJNHUIS VORDEN
Still Going Strong

Burgemeester Galleestraat 12
Telefoon (0575) 55 13 91

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

EBO

MONUTA
kunt U bij ons terecht. Bel (0575) 551967 voor een
afspraak of kom naar ons kantoor.

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 55 27 83

Zo weinig!

CANON PRIMA
JUNIOR AF
van 199,-voor
Geldig t/m 30 maart '96

FANTASTISCH IN FOTO EN VIDEO

Combi Willemien, Dorpsstraat 20, Vorden.

Vindt u ook dat Geef u dan op als

lezen voor jong donateur van de

en oud in deze Stichting VOB

tijd erg waarde- (adres: Postbus 62

vol is? En het
werk van de Open-

bare Bibliotheek in

Vorden dus uw

steun verdient?

7250 AB Vorden).

Deze stichting

steunt het nuttige

werk van de

Openbare Biblio-

theek in Vorden.

Een folder is be-

schikbaar en infor-

matie wordt ver-

strekt aan de balie

van de bibliotheek.

,V-:-vm
Stichting Vrienden Openbare Bibliotheek - Vorden

Deze advertentie is aangeboden door Aannemersbedrijf H.J. Ruiterkamp BV

Café Uenk
Nieuwstad 13 - 7251 AD Vorden - Tel. (0575) 55 13 63

Onze klaverjasavonden zijn:

25 maart

29 april

Aanvang 20.00 uur Woensdag gesloten

"Ook wij
willen lezen

en schrijven!"
Miljoenen kinderen in onze wereld krijgen
geen onderwijs, waardoor zij weinig
toekomst hebben Het UNESCO Centrum
Nederland steunt jaarlijks vele onderwijs-
projecten in ontwikkelingslanden en vraagt
hiervoor uw financiële hulp.

Wij verstrekken u graag meer inlichtingen

Werkt u mee aan een
betere toekomst?

UNESCO Centrum Nederland
Oranje Nassaulaan 5. 1075 AH Amsterdam

Periodieken

Drukkerij
WEEVERS

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

gewoon thuis op
zoek naar de beste

Huren of kopen? Hoeveel kan ik lenen? Wat is de beste

hypotheekvorm voor mij? Wat zijn de netto maandelijkse lasten?

Wat doe ik met mijn eigen geld? Op al deze vragen kunt u gewoon

thuis, achter de computer, een antwoord krijgen. De SNS bank heeft

namelijk, speciaal voor iedereen die fnet een huis bezig is, een

handige diskette ontwikkeld: de SNS hypotheektoets*. U kunt

de diskette gratis afhalen bij een van de kantoren van de SNS bank

of bel gratis SNS Teleshopper (06-0703) van maandag t/m vrijdag

van 9.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot

14.00 uur. Dan krijgt u de diskette** thuisgestuurd..

De SNS hypotheektoets kunt u zowel onder DOS als DOS Windows draaien.
'Zolang de voorraad strekt.

SN& bank
GROOT GEWORDEN DOOR KLEIN TE BLIJVEN

gratis 06-07031
J>NS TeieshopperJ
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JrAfDEL/NG BESTUUR, ONDERDEEL BURGERZAKEN,
GESLOTEN OP WOENSDAG 27 MAART 1996

NA1L30ÜLTR

j!« GEEN SPREEKUUR
WETHOUDER AARTSEN

A.s. donderdag is wethouder mevr.
Aartsen niet in de gelegenheid spreek-
uur te houden.

De medewerkers van de afdeling bestuur, onderdeel burgerzaken moeten
op woensdag 27 maart 1996 een cursus volgen, i

Daarom is deze afdeling op die dag na 11.30 uur gesloten. Op donderdag 28
maart bent u weer van harte welkom voor geboorte-aangiften, paspoorten,
rijbewijzen, Europese reiskaarten etc. etc.

MTeIef'oon gemeente: (0575) 55 74 74.
mTelefax gemeente: (0575) 55 74 44.
UHetgemeentehuis is open van maandag
toten met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.
UOpeningstijden bibliotheek: (ter inzage
liggende stukken)
dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 17.30 uur,
vrijdagvan 13.30 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

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

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

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

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

Eind maart ontvangt u de belastingaanslag 1996 van de gemeente Vorden.
De aanslag betreft een combinatie van vier soorten gemeentelijke belastingen:
1) hondenbelasting
2) afvalstoffenheffing
3) rioolrechten
4) onroerende-zaakbelastingen

Tariefswijzigingen
Hondenbelasting (l hond)

Afvalstoffenheffing
(meerpersoonshuishouden)
(eenpersoonshuishouden)

Rioolrechten

Onroerende-zaakbelastingen
per f 3.000,-- economische waarde:
- gebruikersdeel
- eigenaarsdeel

1995 (oud)
f 51,-

f450,-
f337,-

f204,-

f2,39
f2,98

1996 (nieuw)
ongewijzigd

f492,-
f369,-

f252,-

f2,51
f3,13

Het tarief afvalstoffenheffing neemt toe omdat de kosten voor het verwerken van af-
val stijgen. Dit betreft met name het huisvuil uit de grijze con^ner. Volgens een nieu-
we milieuwet mogen wij een groot deel van dit afval niet rr^pstorten op de vuilnis-
plaats maar zijn verplicht dit te verbranden in speciale verbrandingsovens. Dit is aan-
zienlijk duurder.
Het tarief van de rioolrechten stijgt door investeringen in uitbreiding van de riolering
in het buitengebied. De onroerende-zaakbelastingen zijn verhoogd met 5,0 %.

Aan ruim 3600 belastingplichtigen wordt een aanslag gestuurd. Gemiddeld genomen
komt de aanslag voor de belastingplichtige in Vorden uit op een bedrag van circa f
960,--. De totale opbrengst bedraagt 3,4 miljoen.

Er zijn uitsluitend twee manieren om de aanslag te betalen
1. per automatische incasso
Heeft u al een machtiging verleend tot automatische afschrijving, dan hoeft u niets te
doen. Uw aanslagbedrag wordt in acht gelijke termijnen van uw bank- of giroreke-
ning afgeschreven. De eerste termijn vervalt op 30 april 1996 en de laatste eindigt op
30 november 1996.

Betaalt u nog niet vin automatische incasso, dan kunt u de gemeente alsnog hiervoor
machtigen. Bij uw aanslagbiljet treft u machtigingsformulieren aan. Als u de groene
machtigingskaart invult en ondertekent, en deze vóór 15 april 1996 terugstuurt, zor-
gen wij voor de verdere afhandeling. Voor het insturen van de groene kaart hoeft u
geen postzegel te plakken.
2. per acceptgiro
Wie niet voor automatische incasso heeft gekozen, moet zelf voor de betaling zorgen.
Bij uw aanslagbiljet treft u twee acceptgirokaarten aan. Het totale aanslagbedrag moet
u dan in twee termijnen betalen. De eerste termijn vervalt op 30 april 1996, en de
tweede termijn op 30 juni 1996.

Heeft u verder nog vragen dan u kunt u altijd bellen tijdens kantooruren naar (0575)
55 74 29 (doorkiesnummerj.

JE Wr/Z/G/NG INZAMELING HUISHOUDELIJK CHEMISCH
AFVAL

Met ingang van l april 1996 vindt er een wijziging plaats in de inzamelstructuur van
het huishoudelijk chemisch afval. U kunt in winkels geen klein chemisch afval meer
inleveren. Vanzelfsprekend kunt u uw huishoudelijk chemisch afval naar de ge-
meentewerf, Enkweg I I te Vorden, blijven brengen, elke maandag tussen 16.00 en
17.00 uur. In sommige winkels zal het wel mogelijk blijven om lege batterijen in te
leveren.

De reden om de mogelijkheid te beëindigen om huishoudelijk chemisch afval bij win-
kels in te zamelen is dat er op deze manier een duidelijker scheiding mogelijk is tussen
huishoudelijk chemisch afval en bedrijfs chemisch afval. Tevens zouden winkeliers
doordat er nieuwe milieuregels gelden voor de inzameling van huishoudelijk che-
misch afval dure voorzieningen moeten maken en een zogenaamd afvalstroomnum-
mer moeten aanvragen.

!« VERORDENING DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING
VRIJWILLIGERS

De gemeenteraad van Vorden heeft in zijn vergadering van 27 februari 1996 de Veror-
dening deskundigheidsbevordering vrijwilligers 1996 vastgesteld. Op grond van
deze Verordening kunnen burgemeester en wethouders een subsidie verlenen in de
kosten van de deskundigheidsbevordering van vrijwilligers van in deze gemeente
gevestigde niet-commerciële instellingen of verenigingen.
Voor meer informatie over deze Verordening en het indienen van aanvragen kunt u
kontakt opnemen met de afdeling welzijn van het gemeentehuis.

EKGL/NN/NGEN•
Op 12 maart jongstleden hebben burgemeester en wethouders vergunning verleend
aan:

- Woningstichting ThuHBest voor het uitbreiden van een woongebouw bij perceel
Nieuwstad 32 te Vorden.

- de heer L. Wensink voor het vergroten van een woning op het perceel Almenseweg
25 te Vorden.

- de heer J.A.B. Nijland voor het bouwen van een bergruimte op het perceel Mul-
derskampl te Vorden^^

- de heer G.M. Wopere^P^or het wijzigen van een bergruimte op het perceel Mos-
selseweg 6 te Vorden.

- Coro-kledinginzameling te Roosendaal voor het plaatsen van een kledingcontai-
ner bij Super Vezo aan de Dorpsstraat 18 te Vorden, voor een periode van één jaar.

- de provincie Gelderland, voor het vellen van houtopstanden langs de Ruurlose-
. weg ten behoeven van de aanleg van het fietspad van Vorden naar Kranenburg:

aantal boomsoort lokatie kadastraal
1 linde hoek Groeneweg M1143
5 linde tussen Groeneweg en Enkweg (aan noordzijde) M1143
3 linde nabij spoorwegovergang/lndustrieweg (aan zuidzijde) B 2218
4 beuk nabij Hamelandweg (aan noord-west zijde) B 2218
1 linde nabij Hamelandweg (aan noord-oost zijde) B 2218
2 am.eik nabij Hamelandweg (aan noord-oost zijde) B 2218
3 eik Ruurloseweg 40 B 2269
1 beuk tussen Hamelandweg en Wildenborchseweg B2218

(noordzijde)
1 acacia tussen Hamelandweg en Wildenborchseweg B 2218

(noordzijde)
10 eik tussen Hamelandweg en Wildenborchseweg B 2218

(noordzijde)
5 am.eik nabij Wildenborchseweg (noordzijde) B 2218
2 beuk nabij Kostedeweg (zuidzijde) B 2414
2 populier nabij Kostedeweg (zuidzijde) B 2414

Voor een aantal andere bomen is geen vergunning nodig omdat zij onder de Boswet vallen en de
provincie Gelderland een bij het Bosschap geregistreerde bosbouw onderneming is:

boomsoort lokatie
diversen bosperceel Konijnebult
acacia Wildenborchseweg
eik nabij Wildenborchseweg
beuk nabij Wildenborchseweg
diversen bos Graaskamp

1400 m2 diversen tussen bos Graaskamp en camping Wientjesvoort

1100 m2 diversen
280 m2 diversen
1200 m2 diversen

camping Wientjesvoort
camping Wientjesvoort
camping Wientjesvoort

kadastraal
M 246
B1948
B1849
B1849
B1731,
2189 en
1620
B 1822,
1821 en
1849
B1850
B 2176
B 2177

Voor het vallen van 2 linden ter hoogte van de Schutttestraat en 4 linden ter hoogte
van de Industrieweg en de Hamelandweg (zuidzijde) is geen vergunning nodig om-
dat zij noch onder de Apv noch onder de Boswet vallen.

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen
zes weken na bekendmaking van deze vergunningen aan aanvragers, daartegen een
bezwaarschrift in te dienen. Wanneer deze vergunningen aan aanvragers zijn bekend
gemaakt kunt u navragen bij de sector Grondgebied.
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NGEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN
Naam

Maatschap
Scheffer-
Broekgaarden
R. Eijkelkamp

A.Knoef

F.B.M. Hilge

Bouwadres Datum
ontv.

Nieuwenhuisweg l 06-03-96
Vorden

het Strooi?
Vorden

Margrietlaan 4
Vorden
Broekweg3
Wichmond

07-03-96

13-03-96

13-03-96

Omschrijving

bouwen van
voedersilo's

inpandig
verbouwen van
een woning/
bergruimte
vergroten van een
woning
bouwen van een
kapschuur

Deze bouwaanvragen kunt u inzien bij de sector Grondgebied, afdeling volkshuis
vesting en ruimtelijke ordening, in het koetshuis bij het kasteel.

oEITIE IJSSEESTREEK-OOST DAG EN NACHT
BEREIKBAAR

Bij het politiebureau in Vorden is een intercom geplaatst. Als de politie niet aanwezig
is dan wordt u direct doorverbonden met het bureau in Lochem of met de regionale
meldkamer in Apeldoorn. Op die manier is de politie steeds voor u bereikbaar. Indien
nodig zal de surveillancewagen zo spoedig mogelijk op de gewenste locatie aanwezig
trachten te zijn.

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MEEDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, buro milieu, en in de openba-
re bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,

liggen van 22 maart tot en met 19 april 1996 ter inzage:

een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid l) van:

1. de heer J.W. Huurnink, Leestenseweg 15, 7233 PD Vierakker, voor het oprichten
van een afgedekt bassin voor het bewaren van dunne mest op het perceel Leesten-
seweg 15 te Vierakker;

en een melding (artikel 8.19, lid 3) van:

2. Barendsen Vorden B.V., Zutphenseweg 15, 7251 DG Vorden, voor het aanbrengen
van een lichtreclame op het perceel Zutphenseweg 15 te Vorden;

3. de heer J.M. Pelgrum, Hamminkweg 4, 7251 RB Vorden, voor wijzigingen in het
gebruik van een aantal stallen, het bouwen van een werktuigenberging, het aanleg-
gen van een mestopslag en vermindering van het aantal dieren op het perceel Ham-
minkweg 4 te Vorden.

De wijzigingen genoemd in de meldingen onder de punten 2 en 3 hebben geen dan
wel uitsluitend gunstige gevolgen voor het milieu.

Parel 1995 voor pand Wezinkhof

De Werkgroep 'Leefbaarheid Vorden'
heeft het verbouwde pand van de fa-
milie Wezinkhof aan de Kapelweg 4
uitgeroepen tot de Tarel van Vorden
1995'. De daarbij behorende trophee
wordt de familie Wezinkhof dinsda-
gavond 19 maart tijdens een speciale
bijeenkomst door de Werkgroep Leef-
baarheid uitgereikt. Dan zal tevens
uitleg worden gegeven waarom juist
dit pand voor de Parel is uitverkoren.

De Werkgroep Leefbaarheid Vorden is
in de plaatselijke gemeenschap niet
meer weg te denken. De groep bestaan-
de uit 12 personen komt elke maand bij-
een met als uitgangspunt 'hoe kunnen
we Vorden leefbaar maken en leefbaar

houden'. Om ook de burger te 'prikke-
len' wordt er door de groep elk jaar een
'Parel van Vorden' uitgereikt. De eerste
was de verbouwde feestzaal van Hotel
Bakker die daarvoor in 1979 met een Pa-
rel werd beloond. Veelal een parel voor
een gebouw. Bij een verbouwing wordt
dan als een van de criteria gehanteerd
dat het pand, wanneer het klaar is, zo-
veel mogelijk in de oorspronkelijke staat'
wordt teruggebracht. Dat verhoogt de
leefbaarheid. Zo zijn de afgelopen jaren
onder meer parels uitgereikt aan 't Olde
Lettink, het pand van voormalig schil-
dershuis Blaauwboer en het pand van
de familie Koster. Behalve Parels voor
verbouwde panden heeft de Werkgroep
Leefbaarheid Vorden ook oog voor an-

dere zaken die de leefbaarheid van Vor-
den verhogen. Zo kreeg de Vordense
Winkeliersvereniging in 1985 een Parel
voor het feit dat zij de kom van het dorp
in december zo fraai met verlichte
Kerstbomen had versierd. De bewoners
van de Prins Bernhardweg kregen in
1988 een Parel voor de wijze waarop zij
hun straat leefbaar hebben gemaakt.

In de afgelopen 17 jaar werd de Parel
een keer niet uitgereikt. Dat was in 1992.
Toen heeft de Werkgroep Leefbaarheid
zich suf gepraktiseerd en moest zij tot
de conclusie komen dat er dat jaar maar
geen Parel moest worden uitgereikt.
Want zo kritisch is men wel: een Parel
moet verdiend worden.

Zwerfvuildag
'Jammer dat er zoveel vuil ligt, maar bij-
zonder fijn dat het allemaal is opge-
haald'. Deze woorden sprak wethouder
Ria Aartsen zaterdagmiddag toen zij bij
de gemeentewerf de 120 personen be-
dankte die deze dag hadden meegehol-
pen het zwerfvuil uit de bermen van het

buitengebied te verwijderen. Het idee
om in Vorden zwerfvuil te gaan verwij-
deren is afkomstig van de V^erkgroep
Leefbaarheid Vorden en de plaatselijke
praatgroep Milieu. De coördinatie was
deze dag in handen van de dames W.
Voerman, R. van Vleuten en de heer J.
van de Broek. Mevrouw van Vleuten:
'Wij zijn erg tevreden over het verloop

van de aktie en de inzet van de mensen.
Er is niet alleen vuil in het buitengebied
opgehaald ook de bosjes in het Hoetink-
hof en de Brinkerhof zien er weer
schoon uit'. In totaal werd er 25 kuub
zwerfvuil in Vorden verwijderd. Bedui-
dend meer dan vorig jaar.

Kalveropfokclub
Ook dit jaar houdt de kalveropfokclub
Hengelo-Vorden-Eefde in samenwer-
king met de scholengemeenschap 't
Beeckland in Vorden weer een kalverop-
fokwedstrijd voor jongens en meisjes
van 7 tot 15 jaar. Ook buiten dit gebied
zijn de kinderen van harte welkom. Bij
deze wedstrijd gaat het erom dat je thuis
of op het bedrijf van en buurman of ken-
nis een tijd lang een kalfje zo goed mo-
gelijk verzorgd. Het gaat hier om e da-
gelijkse verzorging zoals de voeding en
de huisvesting van het kalf. Ook de ma-
nier waarop men omgaat met het het
dier wordt meegenomen in de wed-
strijd. De kalveren moeten tussen l ja-
nuari en 15 maart geboren zijn.
De verzorging van het kalf duurt tot en
met de eindkeuring die waarschijnlijk
begin juli zal plaats vinden. Tijdens deze
periode moet de deelnemer of deel-
neemster een aantal gegevens noteren.
Hiervoor ontvang ieder kind een invul-
boekje. De jury zal in totaal drie keer het
bedrijf bezoeken en letten om zaken als
de omgang met het a l f, het bijhouden
van het invulboekje en tot slot op de
huisvesting of de weide van het dier. Op
de eindkeuring wordt alleen de omgang
en het toilet beoordeeld. De punten van
de drie rondgangen en de eindkeuring
worden dan opgeteld en op deze manier
komt men tot een uitslag.
Voor inlichtingen en informatie kan men
bellen met 't Beeckland (55 11 55), me-
vrouw Groot Roessink (46 14 42) of de
heer Zevenhoeken (55 66 75). Deelne-
mers moeten zich voor l april opgeven.
Zie ook advertentie.

ABTB
De afdeling Vorden van de ABTB houdt
vrijdagavond 22 maart een vergadering
in café restaurant 'Het Wapen van Med-
ler'. Bij de bestuurs ver kiezing stelt A.
Tinneveld zich herkiesbaar. Na het offi-
ciële gedeelte zal Freddy Schmitz een vi-
deoband laten zien van filmfragmenten
uit de jaren vijftig. Deze beelden zijn op-
genomen bij de oude school op de Kra-
nenburg en de school op de Medlertol
alsmede enkele andere lokaties in en
rond Vorden.

Tentoonstelling
In de bibliotheek in Vorden is van 20
maart tot en met 2 april een tentoonstel-
ling over 'Jongeren en genotmiddelen'.
Deze expositie is vooral bedoeld voor
ouders. De tentoonstelling heeft plaats
op de eerste verdieping van de biblio-
theek en wordt gehouden door de In-
stelling Verslavingszorg Stedendrie-
hoek. Door middel van wandplaten en
een videofilm worden de bezoekers van
de expostie op de hoogte gebracht van
zaken als alcohol- en softdrugsgebruik.



Tentoonstelling 'Zicht op Hackfort' in galerie Bibliotheek:

'Zo'n expositie is eigenlijk best wel eng'
Robbert Feickens uit Zutphen gaf
in!994 en 1995 een cursus landschaps-
tekenen en schilderen in kasteel
Hackfort. De resultaten van deze twee
cursussen zijn tot en met zaterdag 30
maart te bewonderen in de galerie van
de Bibliotheek in Vorden. De exposi-
tie 'Zicht op Hackfort' bestaat uit 46
werken. De deelnemers komen uit de
hele regio. Weekblad Contact bekeek
samen met twee exposanten de ver-
schillende schilderijen die de afgelo-
pen twee jaar gemaakt zijn. Het gaat
hier om de 90-jarige mevrouw D.M.
Dik uit Vorden en de 28-jarige Ingrid
van der Linden uit Zutphen. Het
tweetal maakte tijdens het interview
voor het eerst kennis met elkaar, aan-
gezien ze niet tegelijkertijd de cursus
hebben gevolgd. Een dubbelgesprek.

Van der Linden: 'Ik was laatst in het
Kroller Moller Museum en het viel mij
op dat wereldberoemde schilders vaak
dingen doen waar eigenlijk helemaal
niets van klopt. Tenminste ze houden
zich niet aan regels die wij tijdens de
cursus van Robbert Feickens hebben ge-
leerd. Zo zag ik in het Kroller Moller een
schilderij van Rembrandt waarvan de
handen van een afgebeelde man veel te
groot waren geschilderd in verhouding
met de rest van zijn lichaam. Raar is dat
eigenlijk. Ons wordt een aantal basisre-
gels geleerd, terwijl de grote meesters
zich daar niet aan houden. Maar blijk-
baar mogen zij dat. Ik denk ook dat kun-
stenaars die eenmaal de basis beheersen
de drang hebben om van daaruit te ex-
pirimenteren. Zo moet je dat volgens mij
zien.'
Dik: 'Maar zover ben ik nog lang niet. Ik
zit momenteel nog steeds in een leerfa-
se. Ik had al jarenlang een cursus schil-
deren en tekenen willen volgen, maar
het kwam er eigenlijk nooit van. Toen ik
in 1994 de oproep van Robbert Feickens
in Weekblad Contact zag staan, heb ik
de stoute schoenen aangetrokken en op-
gebeld. In eerste instantie was er geen
plaats meer, omdat het maximale aantal
deelnemers bereikt was. Maar toen Rob-
bert Feickens hoorde dat ik echt heel
graag mee wilde doen, heeft hij een uit-
zondering gemaakt en mij als zestiende
deelnemer aan de curus toegevoegd.'
Mevrouw Dik ervaart het tekenen en
schilderen als leuk en leerzaam. 'Als ik
eenmaal aan het tekenen ben, dan ga ik
daar helemaal in op. Je bent dan hele-
maal weg van de werkelijkheid. Het is
een soort roes waar je dan in terecht

Ingrid van der Linden (links) en mevrouw Dik bekijken twee werken die gemaakt zijn door mevrouw Dik.

komt. En als het eenmaal lekker gaat,
weet ik meestal ook van geen ophou-
den. Heerlijk is dat. Het was zelfs een
keer zo erg dat ik tot twee uur 's nachts
ben doorgegaan. Het moet dan eerst af.
Het tekenen en schilderen doe ik overi-
gens in alle rust. Het moet dan echt stil
in huis zijn.' ^fc
Van der Linden^Voor mij is het tekenen
ook een prima manier om tot rust te ko-
men. Overdag heb ik een drukke baan
als arbeidsconsulent. Dan is het een
heerlijke afleiding om 's avonds of in het
weekend te gtft tekenen. Maar het is
niet zo dat het^^mij helemaal stil moet
zijn in huis als ik ga tekenen. Integen-
deel. Ik ga dan juist hele harde muziek
draaien van bijvoorbeeld U2, IXC en
Melissa Etheridge. Tekenen heeft voor
mij heel veel met sfeer te maken. Als ik
er niet voor in de stemming ben, krijg ik
ook niets op papier. Wat dat betreft vind
ik het jammer dat ik niet net zoals u tot
diep in de nacht door kan gaan als ik
aan het tekenen ben. Dat kan ik me niet
permitteren. Want 's morgens moet ik
weer vroeg op om naar mijn werk te

gaan. Maar van de andere kant vraag ik
me ook af of ik het kan opbrengen om
enkele uren achter elkaar door te wer-
ken. Bij mij gaat dat meestal in periodes.
Als ik dan een half uur heb getekend,
moet ik even weer wat anders doen.
Wat dat betreft zit ik heeü"aar in elkaar.
Ondanks het feit dat ikflfcrt zekere rust
zoek tijdens het tekenen, zit er een zeke-
re onrust in mij. Maar dat zal de leeftijd
wel zijn. Misschien dat ik later - wan-
neer ik ook 90 ben - daar een veel betere
balans in heb gevonden.'
Mevrouw Dik is een ^^lurmens. Ze
vindt het heerlijk om te^iinieren en te
wandelen. 'Wat dat betreft was kasteel
Hackfort een schitterende en inspireren-
de locatie om te tekenen en schilderen.
Het stomme is alleen wel dat de werken
van mij die hier op de expositie hangen,
gemaakt zijn naar aanleiding van dia's
die ik in Frankrijk heb genomen.'
Van der Linden: 'Maar de meeste andere
deelnemers aan de curus hebben zich
echter wel laten inspireren door land-
goed Hackfort. Bijna alles dat hier
hangt, heeft op een of andere manier

met het landgoed of het kasteel te ma-
ken. Ik vond het ook heerlijk om op za-
terdagochtend naar kasteel Hackfort te
gaan voor de cursus. Het is daar zo
mooi. Eigenlijk hoef ik dat niet eens te
zeggen. De werken die hier hangen,
drukken dat volgens mij voldoende uit.'
Toen Robbert Feickens met het idee
kwam om een expositie te houden in de
galerie van de bibliotheek van Vorden,
had Ingrid van de Linden in eerste in-
stantie haar bedenkingen. 'Ja, dat klopt.
Als je iets tekent of schildert dan is dat
iets van jezelf. Je geeft je als het ware
bloot. En dat vind ik eigenlijk best wel
een beetje eng. Want daar word je door
de bezoekers van de tentoonstelling op
beoordeeld.'
Mevrouw Dik is het helemaal met In-
grid van der Linden eens. 'Ja, ik heb dat
ook wel. Maar van de andere kant is het
natuurlijk zo dat het pas twee jaar gele-
den is dat ik begon met tekenen. Ik kan
alleen maar beter worden. Wat dat be-
treft hoop ik dat ik nog vele jaren in goe-
de gezondheid mag tekenen, want het is
gewoon harstikke leuk om te doen.'

Leon de Winter te gast
in bibliotheek Vorden
Niet iedere Vordenaar zal weten wie
Leon de Winter is. Toch wordt bij
Boekhandel Loga en in de bibliotheek
zijn naam vaak genoemd. Leon de
Winter is namelijk een van de meest-
gelezen auteurs van ons land: Zijn
boeken zijn vertaald en verschijnen in
vele landen, vier van zijn romans zijn
verfilmd. En omdat het deze week
Boekenweek is, durfden de biblio-
theek en Loga het aan deze auteur uit
te nodigen naar Vorden om te vertel-
len over zijn schrijverschap en boe-
ken. Vrijdagavond 15 maart was een
volle bibliotheek in afwachting van
de komst van de schrijver.

Om acht uur was er enige consternatie
want op dat moment was Leon de Win-
ter nog niet in Vorden gearriveerd. Het
bleek namelijk dat hij, onderweg van
Amsterdam naar Vorden, door een
stremming van het treinverkeer ergens
was blijven steken. Via een telefonische
melding zorgde een in Vorden wonende
vriend van de schrijver voor aansluiting
zodat om kwart over acht Leon de Win-

ter zijn verhaal kon beginnen. Het ver-
haal van de zoon van een Joodse lom-
penhandelaar in 's Hertogenbosch die in
zijn jeugd op geen school was te hand-
haven. Het verhaal van een jongeman
die maar één ding belangrijk vond: op-
stellen maken en verhalen bedenken.
Een vriendin stuurde min of meer tegen
zijn zin een verhaal op naar een blad dat
geplaatst werd. Een beginnend uitgever
durfde het aan een boek te publiceren.
Het kreeg van Kees Fens, in die jaren de
paus van de Nederlandse literatuurkri-
tici, een vernietigende recensie. Leon
schreef echter door, ook al waren de kri-
tieken over het algemeen slecht. Maar
het publiek ontdekte deze rasverteller
en de oplagen van zijn boeken stegen.
Toen er internationale erkenning kwam
en zijn boeken ook werden verfilmd,
kwam de doorbraak. Leon de Winter
hoort nu tot de meestgelezen auteurs
van ons land; vorig jaar werd hij uitge-
nodigd het Boekenweekgeschenk te
schrijven.
Na de pauze, waarin de auteur veel zo-
juist aangekochte boeken signeerde,

konden vragen worden gesteld. Vragen
die vooral betrekking hadden op zijn ro-
manfiguren en in hoeverre hun leven te
maken had met de schrijver zelf. Vooral
de schijnbare ontkenning van zijn jood-
se achtergrond die in veel van de Win-
ters boeken een thema vormt, werd
door de schrijver uitvoerig toegelicht en
weersproken.

De organisatoren van deze avond (de
Openbare Bibliotheek, Boekhandel Loga
.en de Stichting Vrienden van de Open-
bare Bibliotheek) kregen na afloop van
velen een compliment voor dit moedige
initiatief. Een collega-medewerkster van
een bibliotheek uit een grote provincie-

plaats in de omgeving was verrast dat
het in Vorden mogelijk bleek een avond
van dit niveau te organiseren.

Colllecte
Van 23 tot en met 30 maart wordt er in
Vorden een collecte voor Simavi gehou-
den. Simavi steunt sinds 1925 gezond-
heidsprojecten in 35 ontwikkelingslan-
den. De onafhankelijke positie ten op-
zichte van politiek, religie en ras, maakt
het mogelijk de hulpverlening snel en
direkt uit te voeren.

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

SIMAVI
kollekte

SIMAVI 23 t/m 30 maart

Dr. Inge Koppelaar, arts in Zimbabwe:

'Dankzij uw steun kan ik door-
gaan'

GIRO 300100



SHOW EN DEMO
OP VRIJDAG 5, ZATERDAG 6
EN MAANDAG 8 APRIL

Motormaaiers vanaf f 545,-
Zitmaaiers vanaf f 1995,-
Diverse aanbiedingen
Voor alle merken land-, tuin- en hobbymachi-
nes en verkoop, reparatie, verhuur

INKEIJENBORG
LAND- EN TUINBOUWMECHANISATIE
Branderhorstweg 5, 7256 KG Keijenborg
Telefoon (0575) 46 20 26, Fax (0575) 46 39 04

OPENINGSTIJDEN:
di. t/m do. van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat van 9.00-15.00 uur

TEGELHANDEL

mullcf-vordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair .

Kerkhoflaan 1 1 - Vorden - tel. (0575) 55 32 78 (industrieterrein)

SMAN
GROENSPECIALIST

AFHAALPRIJZEN tot 1 mei 1996

zwarte grond
straatzand
boomschors
champignonmest
compost
tuinturf
vijverturven
natuursteen 3-8 cm
'moraine' gladde steen
graszaad in soorten

f
f
f

± f
f

f 30,00
f 27,50
f 45,00
f 20,00
f 30,00

50,00
19,00
37,50

0,25
12,50

En vele soorten tuinplanten
tégen scherpe prijzen!!!
Verkoop alleen op zaterdag of na tel. afspraak

Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 26 19

iiöii

1995

kinderruit
blouse

hinder-
spijkerbroek

••̂ •fc ü 'munt
mode voor
het héle gezin
fashion WINTERSWIJK-WIERDEN-VORDEN-TERBORG-DIDAM-

AALTEN-ZEVENAAR-LICHTENVOORDE-'s-HEERENBERG

Uniek! Stijlvol! Mooi! Schitterend!

De Luxaflex Kollektie is niet in woorden te vatten. Zes ver-

schillende typen raambekleding in een oneindige reeks tinten

en dessins. Horizontale en«vertikale aluminium jaloezieën

met unieke coatings die sfeer en warmte uitstralen. Zachte,

DU/ZEND-EN-EEN IDEEËN VOOR RAMEN
Uw Luxaflex Produkten-Specialisc:

DE WONERIJ
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9 - 7261 AM Ruurto - Tel.: (0573) 4512 39 - Fax: (0573) 45 36 94 1001 IDEEËN VOOR RAMEN

zwevende textiel lamellen van Luxaflex Silhouette" Gordijn.

En Luxaflex' Duette' Fashion Shades, Plissé en Rolgordijnen

in een unieke serie stoffen.

De 1001 nieuwe ideeën voor ramen moet u komen

bekijken. Kom eens bij ons langs. U weet niet wat u ziet!



Pootaardappels
bestellen?
Nu Kluvers

bellen!

KLUVERS
VOEDERS

Zutphenseweg 41
7251 DH Vorden

Tel. (0575) 55 13 18

• TE KOOP: hoekkeuken,
wit/grijs 2,70 x 1,80 m, inkl.
oven, kookplaat en afzuigkap.
Tel. (0575) 55 32 91 (na 17.00
uur)

• GEVRAAGD: hulp in de
huishouding voor de don-
derdag- of vrijdagmorgen. Tel.
(0575) 55 38 76

• GEZOCHT: lieve, zorgzame,
niet rokende oppasmoe-
der/oma bij ons thuis (in
Vorden) voor onze dochter
van 5 maanden voor 12 uur
per week. Later uitbreiding
naar ca. 20 uur per week.
Eventueel met huishoudelijk
werk. Meeste schoolvakanties
vrij. Brieven onder nr. V1 buro
Contact, Postbus 22, 7250 AA
Vorden

• Operation Friendship Vor-
den organiseert een auto-
wasactie. f 10,- wassen en
zuigen. Zaterdag 23 maart a.s.
vanaf 9 uur. Bij de Sorbo aan
de Nieuwstad.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

THUISKAPPER
OPHAALKAPPER

<De KOPTE (gapper Bij \

u thuis!

Wij komen om het haar bij
ü thuis te doen.
(Thuiskapper)

óf
Wij halen u op en doen uw

haar bij ons in de salon.
(Ophaalkapper)

tfbelt... W/komen!

l HEERS1NK haarmode l
! Zutphenseweg 21 vorden j

• (0575)551215

organiseert
donderdag 21 maart

een

KLAVERJAS
en

JOKERAVOND

Aanvang:
20.00 uur

Plaats:
Kantine "De Ark"

Rabobank organiseert

Een informatiemarkt waar deskundigen uitleg geven over
onder meer hypotheken, verzekeringen, bestemmingsplan-
nen en hypotheekgaranti^L Dat is de opzet van de landelij-
ke Infodag Wonen op zat^Kag 30 maart. De dag is een ini-
tiatief van de Rabobank, die voor de gelegenheid haar kan-
toren extra gezellig heeft gemaakt, compleet met koffie en
versnaperingen en een speelhoek voor de kinderen. Het
kantoor te Hengelo van de Rabobank Hengelo-Steenderen-
Vorden is op 30 maart gec^Énd tussen 10.00 en 16.00 uur en
de toegang is overal gratis^

We wel eens een huis
leeft gekocht of zijn
nuis ingrijpend heeft

verbouwd, weet er alles van: je
wordt overladen met adviezen
en waarschuwingen van vrien-
den, familie, kennissen en buren.
Ze kennen immer allemaal wel
een voorbeeld van hoe het mis
kan gaan.
"Neem niet de hypotheek die
mijn zwager z'n zus nam hoor,
want dat was niks!" Of: "Wil je
een dakkapel op je huis zetten?
Hou op, de rompslomp die dat
met zich meebrengt! Weet je wel
dat je die formulieren in zesvoud
bij de gemeente in moet leve-
ren?"

Voor de argeloze toehoorder lijkt
de koop of verbouwing al snel
een niet te nemen hindernis.

Voorlichting essentieel
Toegegeven: voor de koop van
een huis moet er heel wat
geregeld worden.
En ook een nieuwe dakkapel
komt er niet zonder enig
breek- en rekenwerk. Maar
zo ingewikkeld als het soms
voorgespiegeld wordt,
is het nu ook weer
niet. / ;:
Als je je maar door
de juiste mensen
laat voorlichten. En
dat is precies waar

het bij de landelijke Infodag Wo-
nen om draait.

Grote vra< ^
Reinier Klein Br̂ ice, coördinator
van de Infodag Wonen: "We
organiseren deze Infodag dit jaar
voor het eerst als nieuwe bank
Hengelo-Ste^^jeren-Vorden,
daarvoor org^Hkrden de drie
banken dit afzonderlijk. Er is voor
gekozen om de Infodag dit jaar
te localiseren op het kantoor te
Hengelo. Het is het derde jaar dat
de Infodag Wonen wordt geor-
ganiseerd en dat is natuurlijk niet
voor niets. We hebben de voor-
gaande jaren gemerkt dat er bij
het publiek een enorme
behoefte bestaat aan
betrouwbaar advies over
woonzaken. Want of het nu
gaat om de aankoop van
een huis of om een ingrij-

pende verbouwing: je
hebt het over een
grote beslissing. En
dan kun je je toch het
beste laten voorlich-

ten door mensen die
op dat gebied deskun-

dig zijn. Bij de Rabobank kunt u
dagelijks terecht voor een solide
advies."
Dat er in de Rabobanken tijdens
de Infodag Wonen hypotheekad-
viseurs aanwezig zijn om advies
te geven aan huizenkopers, ver-
baast u niet. Maar er is meer.
Reinier Klein Brinke : "Het draait
natuurlijk niet alleen om geld. Als
je een huis wilt kopen, krijg je te
maken met een bulk aan infor-
matie waar je niet in thuis bent.
Mensen willen graag van tevoren
weten hoe dat nu precies zit met
die koopakte en de andere offi-
ciële stukken en niemand kan
daar beter antwoord op geven
dan een notaris. Bovendien
wordt aan de Infodag meege-
werkt door: architecten, advies-
bureaus, bouwbedrijven, wo-
ninginrichters, tuincentra etc.
Ook de plaatselijke politie zal met
een stand aanwezig zijn."

Vrijblijvend advies
Oriëntatie en advies over woon-
zaken, daar draait het om bij de
landelijke Infodag Wonen. "Dat
advies is natuurlijk geheel vrijblij-
vend," benadrukt Reinier Klein
Brinke "En voor de volledigheid
wil ik er graag aan toevoegen
dat ook mensen die geen klant
zijn van de Rabobank, van harte
welkom zijn."

Rabobank organiseert
derde Infodag Wonen.
Kom zaterdag 30 maart
naar de Rabobank,
kantoor Hengelo,
Raadhuisstraat 21,
7255 BK Hengelo.
Aan de Infodag wordt
meegewerkt door: nota-
riskantoor, architecten,
adviesbureaus, bouwbe-
drijven, woninginrichters,
tuincentra en de plaatse-
lijke politie Tussen 10.00
en 16.00 uur geeft een
team van deskundigen
uitleg en informatie over
alles wat er bij het kopen
van een huis komt kijken.
Voor de bezoekers ligt
een aardige attentie klaar.

BEN VERMEULEN
Erkend installateur voor

elektra - gas - sanitair - water
Lid VNI

* AANLEG EN ONDERHOUD *
* SNELLE HULP BIJ STORINGEN *

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

VORDENS TENNIS PARK

AANMELDING
NIEUWE LEDEN

BIJ
TRUUS BRANDENBARG
Christinalaan 3b, tel. 552024

(een juniorlid moet voor
1 oktober 7 jaar zijn)

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18

wil iedereen bedan-
ken voor hun komst
naar The Arkanois
Dreamparty l van
vrijdag j.l.

Graag willen wij ook de onderstaande
bedrijven

* Super Wilbert en Yvonne Grotenhuys
* Slagerij Jan Rodenburg
* Bodega 't Pantoffeltje
* de R.T.V. (wielerclub)

hartelijk danken voor hun spontane mede-
werking.

De activiteiten commissie van de Voetbal-
vereniging Vorden.



Administratie- en belastingadvieskantoor

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

Eigenaar H.H. Wanders, belastingadviseur
Ottenkampweg 16 - 7256 BG Keijenborg

Telefoon (0575) 463274

Voor het deskundig en toch betaalbaar
invullen van al uw aangiften.

Tevens het adres voor een totaalpakket
administratieve dienstverlening

Speciaal voor het invullen van uw

belastingaangiften
houden wij

extra zittingsavonden
op woensdag 20 en 27 maart

van 17.30-19.30 uur.

Gaarne op telefonische afspraak.

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

Oud-Hollandsche nostalgische

BUITENVERLICHTING

BRIEVENBUSSEN

Lassen en verwerken van roestvrij
staal en aluminium

Verkoop en reparatie van

STAIJNRICHTING

KONSTRUKTIEWERK
EN LASWERK

SMEDERJJ
BORGONJEN

Vosheuvelweg 6 Tel.: (0573) 45 27 61
7261 PD Ruurlo Fax: (0573) 45 27 61
Werkplaats: Palssteeg 2a 7261 TR Ruurlo

Tel.: (0573) 35 37 30

Joostenkamp 41
7261 PJ Ruurlo

ACCOUNTANTS

BELASTING AD VISEURS

Telefoon (0573) 45 36 76
Fax (0573) 45 39 76

Uw partner onder andere inzake:

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

Meer info?
Bel vrijblijvend

'

N HUI
N

Restaurant Grill De Rotonde
Kerkstraat 3, Vorden, tel. (0575) 55 15 19

Liefhebbers van een groot stuk vlees,
let op!

STEAK.S
Neem eens een steak van onze speciale

Steakkaart.
Malse, sappige en vooral grote steaks

van 300-750 gram!

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

OP 21 ,
MAART

MEUBELS OM BIJ
WEG TE DROMEN

Grootbod Woninginrichting houdt Open

Huis op 21, 22 en 23 maart

Grootbod Wuunginrichting in Hengelo

(Gld) heijjne gehele showroom

opnieuw ingericht. En hoe! Maar liefst
20 grenen interieurs staan er opgesteld,

compleet met lampen en talrijke

decoratie-^i woonaccessoires. Ga
zitten, strijjjier het gloedvolle hout,

voel die prachtige stoffering.

Op uw 'droomroute' komt u ook langs

bijpassende gordijnen, vloerbedekking

en dekbedovertrekken. Zoveel moois

aan romantisch woonplezier heeft u

nog nooit bij elkaar gezien!

Zet een kaars op uw tafel! U krijgt 'm

cadeau bij uw bezoek tijdens de Open

Huis dagen.

Grootbod Woninginrichting houdt Open

Huis op donderdag 21 maart (tot 21.00
uur), vrijdag 22 maart (tot 21.00 uur)

en op zaterdag 23 maart. U kunt dus

zelf kiezen wanneer u komt dromen!

Wie weet wordt u wakker in een

droombungalow! Met een beetje geluk

wint u de romantische prijs die verloot

wordt onder de Open Huis-kopers: een

weekend Bungalowpark Stroombroek.

Ook daar komt u luxueus tot 't besef

dat dromen echt bestaan!

(jrootbod

Grootbod Woninginrichting, Raadhuisstraat 11-13, 7255 BK, Hengelo (Gld),

te lefoon: (0575)461469 .



Veel weerstand tegen nota 'Recreatie in natuur- en stiltegebieden

Massaal protest tegen nota

Het bestuur van de auto- en motordub De Graafschaprijders heeft vorige week 409 handtekeningen aangeboden aan wethouder Mulderije.
Dit gebeurde voordat de commissievergadering voor Volkshuisvesting, economische zaken en gemeentewerken van start ging. De auto- en
motordub protesteert hiermee tegen de notitie 'Recreatie in natuur- en stiltegebieden' die op 4 juni in de gemeenteraad zal worden
behandeld. Volgens voorzitter Joop Wuestenenk komt de auto- en motorsport in het gedrang als de plannen van de gemeente doorgaan. De
Graafschaprijders zijn met name ontstemd over het feit dat het college van plan is om het aantal orientatieritten de komende jaren
drastisch terug te brengen. Volgens het bestuur van De Graafschaprijders bestaat de nota voor 95 procent uit diverse regels en acties ten
einde de auto- en motorsport de nek op te draaien. De Vereniging Natuurmonumenten, Stichting Het Geldersch Landschap en Staatsbos-
beheer hebben daarentegen de gemeente in een brief medegedeeld het een goed streven te vinden om het aantal orrientatieritten te
verminderen. Ook vinden zij dat er meer zandwegen moeten worden afgesloten.

Johnnie Walker Experience

Wie nu bij Wijnhuis Vorden binnens-
tapt kan zich opgeven voor een wed-
strijd vol avontuur. Iedereen die er
een inschrijf kaart invult, doet mee in
de selectie voor de Johnnie Walker Ex-
perience 1996. Zij die door de eerste
ronde komen, vliegen met Air UK
naar de Schotse hoofdstad Edinburgh
om te strijden voor een plaats in de fi-
nale.

Deze voorwedstrijd wordt al een bele-
venis waar de deelnemers jaren later
nog enthousiast over zullen zijn. De

teams van twee personen die de finale
halen gaan op een ontdekkingstocht
door Schotland. Deze tocht zal het uiter-
ste van hun karakter en vindingrijkheid
vragen. De winnaars worden beloond
met een vat whisky.

Meteen bij binnenkomst valt bij de zij-
ingang aan de Molenweg van Wijnhuis
Vorden de felrode kelur op van het
Johnnie Walker Red Label. Wijnhuis
Vorden doet actief mee in de actie van
dit oer-Schotse whisky-merk en heeft dit
nieuwe deel van de winkel daarvoor

passend aangekleed. Ook aanbiedingen
maken deel uit van deze actie. En na-
tuurlijk de inschrijfkaarten voor de
Johnnie Walker Experience 1996, die in
de winkel klaarliggen.

Vergeleken met de twee voorgaande ja-
ren wordt de Johnnie Walker Experience
1996 nog grootser opgezet. Dit jaar doen
ook teams uit België en Luxemburg
mee. Op radio, tv en in kranten wordt
ruim aandacht besteed aan deze karak-
tertocht door het adembenemende land-
schap van Schotland.

Erkenningsvignet
woonbranche
voor Wim Polman
Interieurs Wim Polman is officieel be-
voegd om het CBW Erkenningsvignet te
voeren. Dit houdt in dat Interieurs Wim
Polman ruimschoots voldoet aan een
aantal strenge eisen op het gebied van
bedrijfsvoering, warenkennis en perso-
neel. Daarnaast geeft het vignet de ga-
rantie dat de consument er nooit een kat
in de zak kan kopen. Een ;zaak met de
CBW Erkenning staat honderd procent
garant voor kwaliteit en service. Daar-
mee is de nieuwe Erkenningsregeling
van de CBW een flinke uitbreiding en
verbetering van het Interieur Waarborg
dat per l januari 1996 is komen te ver-
vallen.

Kraamzorg
Vanaf heden krijgt iedere kraamvrouw
meer keuzevrijheid in het aanbod van
kraamzorg. Dit is het directe gevolg van
de officiële erkenning van minister Borst
van VWS aan de Stichting NTN Thuis-
zorg als landelijke werkend kraamcen-
trum. Kraamzorg via NTN is gegaran-
deerd en kan bovendien op flexibele tij-
den worden ingevuld. Zelfs tijdens top-
drukte. Voor particulier verzekerden is
het al langer mogelijk om zelf te bepalen
waar de kraamzorg wordt ingekocht.
Nu hebben dus ook de ziekenfondsver-
zekerden die keuzevrijheid.

Yos Secretariële
Dienstverlening
Voor veel particulieren en bedrijven is
Yos Secretariële Dienstverlening een uit-
komst. Dit nieuwe bedrijf in Hengelo
houdt zich bezig met het uitwerken van
verslagen en rapporten, facturering en
allerlei andere secretariaatswerk. Ook
biedt Yos Secretariële Dienstverlening
een telefoonantwoordservice aan. Yos
Secretariële Dienstverlening is gevestigd
aan de Raadhuisstraat 61 in Hengelo,
tel. (0575) 46 23 84. Zie ook advertentie.

Interchrist
In de week voor Pasen heeft het koor
Interchrist weer een aantal optredens.
Op Witte Donclerdag verleent het koor
haar medewerking aan de dienst in de
Dorpskerk in Vorden. Op Stille Zaterdag
heeft er een optreden plaats in Steeende-
ren en op Eerste Paasdag zal het koor in
Eefde de Young Messiah ten gehore
brengen.

Hervormde vrouwen
Woensdag 6 maart verzorgde de Her-
vormde Vrouwengroep Wichmond
weer een ouderenmiddag. Na de ope-
ning door de voorzitter werd het woord
gegeven aan mevrouw Leuvenstein uit
Steenderen. Zij vertelde aan de hand
van dia's over de geschiedenis van
Bronkhorst en over de tijd dat dit klein-
de stadje oner supervisie van Monu-
mentenzorg kwam. De midag werd af-
gesloten door een lid van de kerkeraad.

Lezing
Op uitnodiging van De Vogelvriend
houdt de heer Denekamp op donderdag
21 maart een lezing. Denekamp is werk-
zaam bij Beaphar in Kaalte. Op deze
avond zal de heer Denekamp de aanwe-
zigen van alles vertellen over ziektes,
voeding, huisvesting van diverse soor-
ten volierevogels. Ook zal ruim aan-
dacht worden besteed aan diverse me-
dicinale middelen die de firma Beaphar
op de markt brengt. De lezing wordt ge-
houden in het Dorpscentrum en is voor
iedereen vrij toegankelijk.

Jubal
De muziekvereniging Jubal geeft op
zaterdagavond 23 maart een concert in
het Ludgerusgebouw in Vierakker. In de
pauze wordt er een loting gehouden
met vele mooie prijzen.



THEO TERWEL l
•l AUTOSCHADESPECIALIST III

Burg. Galleestraat 67, 7251 EA VORDEN, Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

TE KOOP
Bij inschrijving perceel bouwland met aan-
grenzend bosperceel. Groot 4.12.00 ha
waarvan 0.39.90 ha bos. Gelegen aan de
Bekmansdijk te Vorden. Alleen aaneenge-
sloten te koop. Briefjes inleveren t/m 3 april
1996. Gunning onder voorbehoud, kosten
koper.

H.W. Wesselink
Eikenlaan 23, Vorden

Met uw hulp redt zij het!
ROSA GHANA

Save the Children
STICHTING RED T DE KINDEREN (NEDERLAND)

"Ook wij willen lezen en schrijven!"
Miljoenen kinderen in onze wereld krijgen geen ondi-twijs. I let UNF.SCO Centrum
Nederland steunt jaarlijks vele onderwijsprojecten in ontwikkelingslanden en vraagt

hiervoor uw financiële hulp. In 1996 bestaat de UMI.SCO T>0 jaar.

Werkt u mee aan een betere toekomst?

UNESCO Centrum Nederland
N.is-,.uiUm r>, K)7.r> AM AmsU'KUn

Uitnodiging
Op 18 maart (vanaf 13.30) t/m
23 maart a.s. presenteren wij u de nieu-
we voorjaarsmode '96. Dit alles onder het
genot van een drankje. Omdat u als vaste
klant voor ons onmisbaar bent en uw
mening op prijs wordt gesteld, zouden
wij het een eer vinden u te mogen
begroeten.

Korting...
Het filiaal van Lammers Damesmode
in Winterswijk viert dit jaar haar 10-
jarige jubileum. Om dit jubileum met u
te vieren kunt u tijdens de mode-intro-
ductieweek in alle filialen van Lam-
mers Damesmode op nog eens 10%
korting rekenen!

P.S.
Denkt u aan uw stempelkaart?

de

introductieweek
Van maandag 18 maart (vanaf 13.30

uur) t/m zaterdag 23 maart 1996

D A M E S M O D E

t Vordén Zutpbtmscweg.: .
• Winterswijk Miste rstraat .76, Tel.

• Doetinchem Dr Hubtr Nüodtstraat

1971
-51 39 W)

Rt;M:;8tM-36(>4 16

Met kwaliteitsdrukwerk van de
gecertificeerde drukker uit Vorden

bent u beslist de winnaar

DRUKKERIJ CONTACT
WEEVERS
VORDEN • TEL 0676 661010, FAX 661086. DBS 554O40
NIEUWSTAD 30 - 7261 AH - POSTBUS 22 - 7260 AA

het échte plaatselijke
weekblad

Lood om oud ijzer.'
Nee!• Het maakt wel degelijk uit waar u uw

auto verzekert! Vergelijk zelf onze premies maar eens

met die van uw eigen verzekering! Stap eens bij ons

binnen, of bel voor een afspraak. Regelt u alles liever

thuis? Stuur dan de bon voor meer informatie van-

daag nog op.

Voorbeelden tarieven personenauto 's
Oorspronkelijke
cataloguswaarde

f 15.000,
f 20.000,
f 25.000,
f 35.000,-
f 45.000.
f 55.000.
/ 00.000,-

WA

f /M."
./' 233,-
ƒ 267.
ƒ 331-
ƒ -W.--
ƒ 433.
f 45K.-

W/U
beperkt casco

f 231,-
ƒ 276. -
ƒ 321,-
ƒ 407.-
f 4N2.
f 553,
f 5K</-

All-Risks

356,-
439,
522.-
6,S'6,-
847,

f 1.007.
f 1.087.-

:"vt'n w/Jen voor
de iWiym/r echteden:

drunin^cn. l-'riesliind.
Drenthe, Ovtrij
Flevoland (excl. Minere
t.O, i \(ii>nl-Hnlliiml-
\iinnl, (ielilerliiml fe\el.

Arnliein t.o., Nijmegen
<•.<>.i. Goeree-Ovfrflakkee.
:\<>nnl-Hiïihiini-\\'c\t.

Hij ilcre />reiiiie.s i.s n i t i f e i ; i i t i i i van 70'7< no-claimkorting en een eii^eii risico vun
j 300.-. Verzekerden van 24 jaar en onder kunnen de verzekering zonder ei^en
risico afsluiten le^cn een vaste premietoeslag van f 40. . Hij ntiihrenk (>elili
hij ver\-ani;inu altijd een ei^en risico van f 300,-.

/)c premies gelden voor nieuwe personenauto 's niit^e-andenl tii\i's. lease- en
lesdiito 'si die minder dun 20.000 kin per jaar en niet op diesel of LPCi rijden,
met een bestuurder lussen 24 en 65 jiuir. e\cl. OSSUnmtiebelaSting en poliskosten.

Voor bepaalde categorieën auto's vunaj f 35.000.- stelt (hiive de inbouw van
een TNO/SCM-goedgekeurd startblokkering.?- of alarmsysteem verplicht, /.onder
ro'n systeem ^eltlt bij dicjsttil van de inito een c\tni ci^en risico van f 2.000.
<\l er vol^t xcen ver^nedini;.

Kovcndien:
• (ïiinsii^e nieuwwaarderegeting
• Bnnuxbfschenning: n makt u\v korting niet '-oniaar' kwijt
• (irati.s lii/l/'dieiisi en groene kaar!
• BouwjaarkorHng voor het ca.scodeel hij auto's van 2 jaar en ouder

UMVEV-X VERZEKERINGEN • -*

Univé. Daar plukt ü de vruchten van!

Ik hen heel henieinvil o\' l/nivé mijn personenauto inderdaad •
goedkoper kun ver:ekeren. ,

1 ;V<nu contact nu'i mij op mor een vrijblijvende n/spraak.
"l Slum' mij een vrijblijvende offerte op husis vuil

onderstaande yctjci c/i.s.

,\'<iain: w/V

Adres:

l'ostcode: Woonplaats:

Telefoonnummer:

(ïiëntnummtr:

Geboortedatum regelmatige hè stuurde r:

l'ostcode regelmatige hestinirder:

Merk: Type:

Hoictvjaar: Kenteken:

Oorspronkelijke cataloguswaarde: l

liednit; Ie verzekeren tii'i cv.\o/rr.s. ' /'

.\antal km per jaar: Ei^en risico: '") ja !~l nee

Aaniiiljaren schadevrij: Trede:

^LPG/diesel

(.iewensic verykeringsvonn

~l H',\ 1 U , \ + heperkt COÉCO H MI-Ri.sks

\ Crviilddtum huidige polis:

U kunt deze bon opsturen aan: Univé Gelre,
Antwoordnummer 3525, 7260 ZX Ruurlo.
(een postzegel is niet nodig).

> • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Onderlinge Verzekerings Maatschappij

Univé Gelre
Stationsstraat 12
7261 AD Ruurlo
0573-451635

Deventerweg 56
7245 PK Laren Gld.
0573-402225



/* n SPORT-
NIEUWS

Voetbal

Zutphen-Vorden
Vanaf het beginsignaal dicteerde Vorden
het spel. Vooral de snelle Wilbert Gro-
tenhuys en Ronnie de Beus kregen deze
middag vleugels. In de 20e minuut red-
de de doelman van Zutphen fraai op
een kopbal van Ronnie de Beus. Vijf mi-
nuten later zette Wilbert Grotenhuys de
bal op maat voor, waarna Mark Sueters
beheerst scoorde (0-1). Een minuut later
een soortgelijke actie. Wederom was het
Mark Sueters die een voorzet van Wil-
bert Grotenhuys beheerst afrondde. En-
kele minuten later was het zelfs al 3-0.
Dit doelpunt werd gemaakt door Wil-
bert Grotenhuys.
Zutphen leek op dat moment geklopt.
Iwan Kamperman zorgde er echter weer
voor dat de spanning in de wedstrijd
enigszins terug kwam. Hij verschalkte
de Vordense achterhoede en bracht Zut-
phen op 1-3. Even later kreeg Zutphen
een penalty toegewezen. Jan Groot Jeb-
bink van Vorden maakte in de ogen van
de scheidsrechter een foutje. Serge van
Cothem benutte deze strafschop (2-3).
Vlak voor de theepauze bracht de Vor-
dense voorhoede Mark Severink van
Zutphen zodanig in het nauw dat deze
met een prachtige lob zijn eigen doel-
man passeerde (2-4).
Na de thee kwam Zutphen sterk uit de
startblokken. In de 55e minuut veroor-
zaakte keeper Marinho Besselink een
penalty. Deze werd door Serge van Cot-
hem weer feilloos ingeknald: 3-4. In de
68e minuut had Vorden geluk. Iwan
Kamperman van Zutphen knalde op de
binnenkant van de paal. Een kwartier
voor tijd bracht Ronnie de Beus - uit een
voorzet van Bennie Wentink - met een
mooie kopbal Vorden in veilige haven.
In de slotfase perste Wilbert Grotenhuys
er een sprintje uit. Zijn voorzet werd op
prachtige wijze door Mark Sueters afge-
rond (3-6).
Zondag speelt Vorden thuis tegen Her-
cules.

Uitslagen
Davo Al-Vorden Al 0-8, Daventria B2-
Vorden BI 3-7, Vorden B2-RKZVC B2
3-3, Vorden Cl-WVC C2 4-0, Vorden Dl-
Gazelle Nieuwland Dl 0-5, Erica El-
Vorden El 3-0, Vorden E2-Brummen E4
3-6, Zutphania Fl-Vorden Fl 1-2, Vorden
F2-Brummen F4 1-0, Vorden F3-Zut-
phen F2 0-2, Zutphen l-Vorden l 3-6,
Vorden 2-RKZVC 2 2-0, Vorden 3-Does-
burg 3 1-1, Vorden 4-Eibergen 4 3-3,
Hercules 2-Vorden 5 2-1, Witkampers
9-Vorden 6 6-1.

Programma
Vorden Al-ABS Al, Colmschate B2-Vor-
den BI, Reunie B2-Vorden B2, Vorden
Cl-Bredevoort Cl, Voorst Dl-Vorden
Dl, Vorden El-Brummen El, Dieren E2-
Vorden E2, Vorden Fl-AZC Fl, Gazelle
Nieuwland F3-Vorden F3, Vorden F3-
Witkampers F3, Vorden I-Hercules l,
Grol 4-Vorden 2, Angerlo 4-Vorden 3,
AD 4-Vorden 4, Vorden 5-Klein Dochte-
ren 3, Vorden 6-RuurIo 8.

Ratti
De dames van Ratti speelden afgelopen
weekend tegen Colmschate en wonnen
met 3-2. De neuzen van de dames ston-
den allemaal dezelfde kant op. Toen de
achterhoede van Colmschate nog stond
te slapen en zich nauwelijks bewust was
van het feit dat de wedstrijd was begon-
nen, hadden de dames van Ratti al toe-
geslagen in de persoon van Gerrie
Brummelman (1-0).

Even later kreeg Gerrie Brummelman
een uitstekende pass van Jessica Gom-
pert en was de stand al 2-0. Daarna be-
gaf Colmschate zich pas op de helft van
Ratti en lieten ze zien dat ze ook konden
aanvallen. Het doelpunt viel echter
weer aan de andere kant. Gerrie Brum-
melman maakte 3-0. Vervolgens deden
de dames van Colmschate wat terug:
3-1. Na de theeepauze waren het weder-
om de dames van Colmschate die het
doel vonden (3-2). Ratti kreeg nog wel
kansen maar wist deze niet om te zetten
in doelpunten.
Uitslagen jeugd Ratti: Ratti Al-Reunie
Al 0-4, Ratti Cl-Pax C2 2-1. Programma
23 maart: Ratti Al-Erix Al.

Socii
Uitslagen: Warnsveldse Boys F-Socii F
6-1, Socii E-Almen E 3-6, Socii C-Labor
C 4-2, Dinxperolo B-Socii B 1-6, WWV-
Socii 2-4, Socii 2-Zutphania 2 2-2, Socii
3-Wolfersveen 3 3-1, Ratti 1-Socii 4 3-0,
Eerbeekse Boys 8-Socii 5 0-3, Socii
6-Lochuizen 5 1-7.
Programma: Socii F-Almen F, Zutphen
E-Socii E, Zutphen C-Socii C, Socii B-Eri-
ca B, Socii l-Deventer, Zutphen 2-Socii
2, Socii 3-OBW 9, Socii 4-Dierense Boys
5, Oeken l-Socii 5, EG W 2-Socii 6.

V o 11 e y b a l

Dash Sorbo-Vouem 3-1
De dames van DaJ^&>rbo lieten in de
thuiswedstrijd tegen Vovem zien wat ze
echt in huis hebben. De eerste set werd
met 15-13 gewonnen, terwijl Dash Sorbo
in de tweede set al helemaal niet meer te
stoppen was. Dezo |̂t werd met 15-4
gewonnen. De dercWiet ging door con-
centratieverlies echter verloren maar dat
werd in de vierde set ruimschoots goed
gemaakt (15-12). Volgende week spelen
de dames van Dash Sorbo tegen Side
Out.

Heren Dash
Na een lange perioden zonder wedstrij-
den was het de afgelopen week drie
keer raak voor Dash Heren 1. Op don-
derdagavond 7 maart werd het inhaal-
duel tegen Devolco 3 in Deventer afge-
werkt. Deze ploeg bestaat uit veel routi-
niers waardoor de eerste twee sets ver-
loren gingen. In de derde set werd de
tegenstander wat overmoedig, zodat
Dash na een dubbele wissel met 16-14
kon zegevieren. De goede lijn werd in
de vierde set doorgezet, waardoor het
tot 12-12 gelijk opging. Toch ging deze
set met 12-15 en dus ook de wedstrijd
verloren.
Het goede spel van de laatste twee sets
was hoopgevend voor de wedstrijd op
zaterdag 9 maart thuis tegen Heeten.
Nadat er dit seizoen al in de beker en in
de competitie van werd verloren, had
Dash wat recht te zetten. Vanaf het be-
gin begon Dash goed met wisselende
aanvallen wat mogelijk werd gemaakt
door een goede pass. Ondanks dat ze
met 9-10 achter kwamen, wist Dash met
15-10 de set binnen te halen. In de
tweede set ging het wat moeilijker,
waardoor de aanval niet goed meer
doorkwam. Dash kwam dan ook met
11-6 achter. Toen de spelverdelers hun
plaatsen verwisselden, pakte dit goed
uit en wist Dash de tweede set alsnog
met 15-11 te winnen. Heeten kreeg hier-
door een mentale tik, waardoor Dash de
laatste set met 15-7 kon afsluiten. Dit be-
tekende dat Dash de eerste 3-0 overwin-
ning van dit seizoen en vooral drie be-
langrijke punten in de strijd tegen de-
gradatie.
Afgelopen zaterdag moest Dash uit te-
gen DVO. Dit team staat op de derde
plaats op de ranglijst. De Vordenaren

waren dan ook niet met al te hoge ver-
wachtingen afgereisd naar DVO. Door
het kwaliteitsverschil in de aanval, kon
een redelijk spelend Dash geen vuist
maken. Alleen in de tweede set kwam
Dash voor met 6-2, maar wist deze voor-
sprong niet te behouden. De wedstrijd
ging met de setstanden 9-15, 7-15 en
5-15 naar DVO. Zaterdag spelen de he-
ren van Dash thuis tegen Vios 3.

Uitslagen
H2A Socii l-Dash 2 2-1, D Recreanten
Dash 1-Vios 2 0-3, HP DVO l-Dash l
3-0, D3A Epse 2-Dash 4 0-3, D3B Devol-
co 8-Dash 5 2-1, MCI Gorssel-Dash l
0-3, DP Dash 2-Devolco 4 0-3, D3A Dash
6-Wik 4 0-3, D4A Dash 7-Voorwaarts 4
0-3, JB2 Dash 1-Side Out 2 2-1, MA2
Boemerang 1-Dash l 0-3.

Programma
D3A Keizersprong 4-Dash 6, H Recrean-
ten Dash 1-Harfsen, D3B Side Out
1-Dash Sorbo l, DP Vios 1-Dash 2-H3A
Heeten 2-Dash 3, JB2 Heeten 1-Dash l,
MA2 Vios 1-Dash l, H P Dash l-Vios 3,
H2A Dash 2-Harfsen 2, Dl Dash 3-DVO
l, D3A Dash 4-Vios 3, D3B Dash 5-Kei-
zersprong 5, MCI Dash 1-WSV l, JC2
Dash 1-Keizersprong 1.

Dam m e n

Het tweede team van Dosta^vbrden is
er niet in geslaagd om het kampioen-
schap van de Gelderse Hoofdklasse en
de daaraan verbonden promotie naar de
landelijke tweede klasse te bereiken. In
de slotronde werd met 8-^Ételijk ge-
speeld tegen Kroonschijf ui^Ede. Con-
current Troesoe uit Arnhem won wel
met 9-7 van Vriendenkring uit Nijmegen
en werd daarmee kampioen.

.Schieten
Bij de onderlinge schietwedstrijd tussen
SH'68 uit Hummelo en RAW uit Wich-
mond is de wisselbeker na twee jaar te-
rug in het Ludgerusgebouw. RAW wist
met dertien punten verschil te winnen.

J u d o
De judojeugd van Rob's Sport deed af-
gelopen zondag mee aan het 8e Euregio
Jeugd Judo Toernooi in Winterswijk. De
volgende personen vielen in de prijzen:
Bob van Lochem (3e), Koen Wellink (2e),
Bob van Turnhout (Ie), Jacco Jansen
(3e), Vincent Noteboom (Ie), Olivier van
Helden (2e), en Raymond Jolink (3e).

Bridge
Uitslagen bridgeclub BZR Vorden
Groep A: 1. dames Van Burk/Hendriks
68.5%, 2. mevrouw Elferink/de heer
Van Uffelen 54.8%, 3. dames Van Ma-
nen/Smit 54.7%. Groep B: 1. dames Van
Asselt/Vruggink 57.7%, 2. dames Ger-
lichhausen/Krukziener 53.0%, 3. Bou-
ma n/Snel 50.6%.

Pfl ardesport
Op maandag 11 maart werd in hotel
Bakker de jaarlijkse ledenvergadering
van de Landelijke rijvereniging en po-
nyclub 'De Graafschap' gehouden.
Voorzitter Henk Heuvelink loodste de
vergadering vlot door de diverse agen-
dapunten heen.
Voor de realisatie van de bouwplannen
voor een rijhal is het wachten nu op de
procedures die moeten worden opges-
tart. Een pr- en sponsorcommissie is op-
gericht om het bestuur bij de uitvoering
van die plannen te steunen. Door de
contstante groei van de vereniging en de
uitbreiding van de activiteiten bleek het
nodig het bestuur met twee leden uit te
breiden. Unaniem werden de twee
voorgestelde kandidaten gekozen. Het
gaat hier om Gert Wunderink jr. en Her-
man Maalderink. Binnen het bestuur
zullen een aantal taken opnieuw wor-
den verdeeld.
Op zondag 31 maart zal op het clubter-
rein aan de Hamelandweg de jaarlijkse
onderlinge wedstrijd gehouden wor-
den.

Regiocontact wandelt over
Archemer- en Lemelerberg
Wie wil genieten van een stevige
voorjaarswandeling kan op zaterdag
23 maart terecht bij de Stichting Re-
giocontact Vecht Veluwe IJsselstreek.
De wandeling duikt 'de barg in',
waarbij men wordt geconfronteerd
met de grilligheid van de natuur. Op
de hoog gelegen Archemerberg is het
spel van water en wind, dat de berg
aan het einde van de Saale-ijstijd
deed ontstaan te midden van een open
vlakte begroeid met heide nog goed te
zien.

De Lemelerberg is rond 1900 bebost,
daar is ook 'Park 1813' aangelegd door
de Oranje Bond van Orde, ter gelegen-
heid van de 100-jarige onafhankelijk-
heid van het Koninkrijk der Nederlan-
den in 1913. Aan de oostzijde van de
berg treft en de oude Lemeleresch aan,
het bouwland. Een beschreven route
van 8 en 15 km doet verschillende plek-
jes aan met hun eigen verhaal.
In de eerste plaats is de Archemerberg
een heidereservaat, dat in de stand
wordt gehouden door een schaapskud-
de. De heidesoort is over het algemeen
de struikheide, terwijl op vochtige plaat-
sen ook de dopheide voorkomt. Op de
berg werd aan het begin van deze eeuw
het landgoed Klein-Archem gesticht,
waaraan de aanplant met dennenbomen
op de oosthelling ons nog herinnert. Het
hoogste punt (71 m) wordt gemarkeerd

door een grote steen van de Rijksdrie-
hoekmeting, gebruikt voor het samen-
stellen van een kaart van de Bataafse Re-
publiek door Krayenhof. Het kan hier
hard waaien en soms ligt dit punt ver-
scholen in de mist, die aan deze plek de
naam 'Nevelpol' heeft gegeven.
Het eerste Nederlandse natuurpark
werd midden op de Lemelerberg ge-
sticht. Het initiatief daartoe werd geno-
men Jhr. J. Hora Siccama, en het fraaie
wegenplan is hier in 1918 uitgevoerd
door architect P.H. Wattez uit Delden.
Een groot- en klein ravijn werden uitge-
graven en twee uitzichthoogten opge-
worpen. De trots van het park is een
bakstenenzuil met een fiere oranje
leeuw. Het symbool van de Oranje Bond
van Orde een instelling die van
1893-1923 heeft bestaan. Een 'Dikke
Steen' vormt de grens russen de Arche-
mer- en Lemelerberg. Niet ver er van-
daan ligt de hoogst gelegen bron van
Nederland. Aan beide plekjes is een ver-
haal verbonden, dat eeuwenlang in de
buurtschappen Archem en Lemele is
doorverteld.

U kunt de wandeling beginnen bij Vacan-
tiecentrum 'Bergzicht', Dalmsholterweg 4,
8U7 RB Giethmen (Ommen) en Zaal
'Dijk', Korteveldsweg 3,8148 RD Lemele.
Voor meer inlichtingen: Stichting Regio-
contact Vecht Veluwe Ifsselstreek, tel.
0321-331555 en 0341-557212.
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Geef om het kind van nu
Geef aan Jantje Beton,

Jantjeptéton

'N OK QUALITY CAR
BEN JE NIET ZOMAAR

Opel Corsa l Ai Sport, 3-drs., rood, 29.000 km, 3/93 18.650,-
van Ie eigenaar, achterspoiler, GT-velgen, 14 inch wielen, speciale bekleding

Opel Astra 1.4i (82 pk) GT, 5-drs., rood, 55.000 km, 2/92 22.800,-
van Ie eigenaar, lichtmetalen velgen, radio-cassette, trekhaak, enz.

Opel Astra l Ai GL, 3-drs., wit, 68.000 km, 1/93, 22.250,-
van Ie eigenaar, spatlappen voor + achter

Opel Astra 1.8i GS-i, 3-drs., /.wart(m), 74.000 km, 1/94 38.600,
van Ie eigenaar, elektrische ramen + spiegels, airbag, powersteering,
stoelverwarming, enz.

Citroen ZX 1.4i Avantage, 3-drs., blauw, 30.000 km, 1/94 24.700,-
van Ie eigenaar, trekhaak, zeer mooie auto, verstelbare achterbank

Nissan Primera 1600i, 4-drs., grijs(m), 64.000 km, 5/92 2 1 . (XX), -
van Ie eigenaar, spatlappen, verstelbare koplampen, 5-bak, en/..

Peugeot 106 1100 Etoile, 3-drs., rood, 29.000 km, 3/94 18.250,-
van Ie eigenaar, radio-cassette, getint glas, trekhaak, uit/.etramen achter

Vplvo 460 2(XX)i GL „Escape", 4-drs. rood, 77.(XX) km, 9/92 25.750,-
elektrisch open dak, stuurbekrachtiging, elektrische ramen -f spiegels, trekhaak,
CPV, en/.

Volkswagen Golf 13(X)i „Pasadena", 3-drs., blauw(m), 59.(X)0 km, 12/91 15.5(X). -
stuurbekrachtiging, 4x koplampen, toerenteller, speciaal pakket

ok
QUALITY

C ARS

•*• Afleveringscertificaat
* 14 dagen omruilgarantie
* 1500 km inspectie
* l jaar garantie
* l jaar Opel Assistance

OPEL O

Inruilwagens maar dan van de Opel dealer

VftN DER KOOI
KWINKWEERD 20-21 - LOCHEM - TEL. 0573-252555

Hc'lnünk Meubelen volgt de nieuw-
ste woontrends op de roet. Daarom
hebben we ook een ruime kollektie
meubelen in klassieke stijl. Met bij-
passende gordijnstoffen, tapijt en
karpetten in diverse dessins en prijs-
klassen. Tevens een riante keus in
ledikanten, bedbodems, matrassen,
en bed textiel.
liet mooiste meubelnieuws vindt u
natuurlijk altijd weer bij Helmink
Meubelen.

BANKSTEL
Leverbaar in div. veloursstolïcn.
Afgewerkt met eiken l i j s ten
Als 5-zits met 2 f au t eu i l s nu voor

SALONTAFEL
Met ingelegde glasplaat

DRESSOIR
Massief eiken, leverbaar in
diverse kleuren

3195,
1095,
2095,

Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514

Helmink heeft een grote
collectie eiken fauteuils in
diverse uitvoeringen en
prijsklassen.

Op de slaapkamerafdeling
vindt u een ruime keus in
seniorenledikanten, latten-
bodems, matrassen etc.

J.W. Hagemanstraat 3 Tel. 0545-474190



Kleurige shows bij Visser Mode

Het meest opvallende tijdens de
shows die Visser Mode op donderdag
7 maart hield was het duidelijk aan-
wezig zijn van kleur in de voorjaars-
mode. We zien weinig 'saaie' kleuren
als zand en bruin. Daarentegen heel
veel groen, geel, oranje en rood. Daar-
naast is marine-wit dit voorjaar een
echt thema. Tijdens de shows bleek
dat Visser Mode een collectie heeft
die jong en oud aanspreekt.

Ladyspeaker Nel en de mannequins
Brenda, Jeanet, Reina, Bep en Justa en de

dressmen Patrick en Dik lieten op vrolij-
ke wijze zien wat de collecties van Ara,
Weber, Roberto S^to, Bianca, Another
Woman, Sandwid^PScarlatti en Punto
Verde dit voorjaar brengen. We zagen
kleurige maar ook praktische jacks en
jassen van onder andere Goldix. In de
pantalons zien we dit voorjaar naast de
piratenbroek de ba^nuda weer terug.

En natuurlijk zagen we veel strechbroe-
ken in uni en in ruiten. Veder heeft Vis-
ser Mode naast de klassieke japon heel
veel jonge modische jurkjes.

Opvallend in de herenmode is ook weer
de kleur. Vooral in de jonge herenmode
is veel nieuws te zien. Weleen fraaie
colberts van Groos en Bog^pTDe jacks
van Melka zien er dit seizoen weer zeer
uitgewerkt uit. In de bonnetrie heeft Vis-
ser Mode prachtige pullovers van Ro-
berto Sarto, Pierre Monee en State of
Art. En de voorjaarscollecti^van Cot-
tonfield en Love zijn ook ze^P de moei-
te waard om te bekijken.

Kortom, bij Visser Mode is het volop
voorjaar met veel kleurige mooie mode.

Succesvol Prom Concert
jubilerend Mannenkoor
Het eerste Promconcert van het Vor-
dens Mannenkoor in een fantastisch
aangeklede Sporthal in Vorden is een
overweldigend succes geworden. De
ruim 600 aanwezigen, hebben kunnen
genieten van een wervelende avond
waaraan naast het Vordens Mannen-
koor ook de Vordense Muziekvereni-
ging Concordia en het professionele
Salonorkest Rouge met Henriëtte van
Lith hun bijdrage leverden.

Voor het Vordens Mannenkoor dat dit
jaar haar 60ste verjaardag viert, is deze
nieuwe aanpak een schot in de roos ge-
weest. Ook de Rotary en pastor Nico
Derksen die de revenuen van deze
avond kunnen gaan overdragen aan het
Kinderziekenhuis in Bethlehem, kunnen
zeer tevreden. Naast een belangrijk deel
van de organisatie bracht de Rotary ook
het komische duo Bert de Regt en Wim
Polman in stelling. In het dagelijks leven
notabele ondernemers in vordens' dre-
ven ontpopten zij zich als volleerde pre-
sentatoren die op luchtige wijze de de-
len aan elkaar praten en de anders zo
oubollige openingstoespraak op die wij-
ze over de avond verdeelden. Daarom
kon om enkele seconden na 20.00 u on-
der aanvoering van Hans Kraxner het
'Land of Hope and Glory' in een geza-
menlijke uitvoering van Concordia en
Het Vordens Mannenkoor door de om-
getoverde sporthal knallen. Verdeeld
over de avond zouden deze twee Vor-

dense verenigingen tot groot genoegen
van het publiek nog vier keer samen op-
treden met o.a de 'Exodus'- song. Na de
openingsknaller ging het koor met hun
eigen dirigent Bert Nijhof 'a cappella'
verder met 'Moon river' van Mancini
om direct daarna hun 'parel', Ludo Ey-
kelkamp in stelling te brengen gevolgd
door 'We shall overcome' met hun bege-
leider René Kaskens uit Lochem. Na het
'He's got the whole world in His hands'
in een geraffineerde zetting van B.Nijhof
was de zaal los. En dat mocht ook. Het
was uiteindelijk een promenade-con-
cert. Na een kwartier mannenkoor was
het de beurt aan Concordia met naast
een prachtige selectie uit My Fair Lady
de populaire 'Second Waltz' van Shosta-
kovich. Programmatisch sloot dit prach-
tig aan bij de wassende vioolmuziek van
het salonorkest die de hele zaal in ge-
dachten naar Wenen bracht. Op niet mis
te verstane wijze deed Henriëtte daar
nog een schepje bovenop. Dat Rouge en
Henriëtte naast romantische weense
muziek ook verstand hadden van Hon-
gaarse goulash lieten ze later op de
avond nog eens merken.
Maar ook het publiek kwam aan zijn
trekken. Met de potpourri van neder-
landse liedjes onder aanvoering van het
salonorkest gaf de zaal blijk van hun po-
tentie om massaal lid van een koor te
worden. Zo wervelde de avond verder.
Na een verfrissende opvoering van
Concordia met o.a 'Music' en het man-

nenkoor met 'Spanish Eyes', 'Yesterday'
en 'You never walk alone' /afwisselend
begeleid door de pianist en het Salonor-
kest moesten de 'Twaalf Rovers' me
Ludo er toch aan te pas komen.
Na een tweede sollicitatieronde van het
publiek voor het Vordens Mannenkoor
kwam de grote finale. Ingezet met 'Ons
Gelderland' kwam het eind van de
avond met twee echte knallers: het be-
kende 'Slavenkoor' uit de opera 'Nabuc-
co' van Giuseppe Verdi begeleid door
Rouge, en een gezamenlijke uitvoering
door Concordia, Vordens Mannenkoor
en Rouge van 'Conquest of Paradise'
Daarbij valt op te merken dat het 'Sla-
venkoor' evenals het eerder genoemde
'Yesterday' speciaal voor het mannen-
koor was bewerkt door B.Nijhof.

Alles met elkaar een sfeervolle muzikale
avond die in deze stijl zijn weerga in
Vorden nog niet eerder had. Een initia-
tief dat zeker voor herhaling vatbaar is.
In die zin kan de 'prom' ook als 'prom'-
orie voor Vorden worden gezien. On-
danks de omstandigheid van een non-
stop promenade concert van 20.00 tot
23.00 uur waarbij alles van de zangers
werd gevraagd en waarbij tijdens het
concert de bediening volop doorgaat en
mensen in en uit de zaal lopen van een
alleszins acceptabel niveau. Een enkele
misser hier en daar moet dan kunnen.
Velen zal het niet eens opgevallen zijn.
En dan een mannenkoor zoals we dat
qua repertoire de laatste jaren in Vorden
niet gehoord hebben. Dat laatste is ove-
rigens behalve de besloten contactavon-
den überhaupt weinig het geval ge-,
weest. Mogelijk komt daar met dit
promconcert en het voorgenomen jubi-
leumconcert in oktober of november en

eigen kerstconcert in december verbete-
ring in. Het zal een stimulans voor la-
tente muziekbeoefenaren en een verrij-
king van het culturele leven in Vorden
zijn.

Is Uw drukwerk

vakwerk geworden,

dan komt het van

Weevers uit Vorden!

DRUKKERIJ
WEEVERS

! AGENDA
MAART

Iedere dag SWOV open tafel bij de
Wehme.

19 Samenzangavond RvK in de Geref.
Kerk

19 NCVB Vorden dhr. H. Berendsen
19 Soos Kranenburg
20 HVG Dorp viering 50-jarig jubileum
20 ANBO Klootschieten bij' t Olde

Lettink
20 Welfare voorjaarsconcertmiddag

Wehme
20 NBvP D. Hiddink in de Herberg
20 HVG Wichmond, Ringsamenkomst
21 PCOB Oude Volksgebruiken
21 HVG Wildenborch Paasliturgie
23 Concert Jubal Vierakker
25 NBvP 'Doe morgen'
27 Bejaardensoos Vierakker
27 ANBO Klootschieten bij't Olde

Lettink
28 Bejaardenkring Dorpscentrum

Paasmiddag
29 ANBO Alg. Ledenvergadering met

lezing/dia's in 't Stampertje, dhr. J.
Teeuwen

APRIL

ledere dag SWOV open tafel bij de
Wehme.

1 Vrouwenclub 'Medler', eigen leden
2 Bejaardensoos Kranenburg, Passie-

middag
3 ANBO klootschieten vanaf't Olde

Letrink
3 HVG Linde, Paasviering
3 HVG Wichmond, Paasstukjes maken
3 Welfare Handwerken Wehme
l Paasvuur CCK Kranenburg

10 ANBO klootschieten vanaf't Olde
Lettink

11 Bejaardenkring Dorpscentrum
11 HVG dorp Ringa vond in de Herberg,

Wilde Ganzen
11 HVGLindeRingavondinde

Herberg, Wilde Ganzen
15 Vrouwenclub Medler, Boerinnekes
16 Soos Kranenburg, soosmiddag
16 NCVB Mevr. T. van Buren
17 HVG dorp, Lezing Buitenleven in de

Achterhoek
17 HVG Wichmond, Kraam-en

bakerpraatjes
17 Welfare handwerken, Wehme
17 ANBO klootschieten vanaf't Olde

Lettink
18 PCOB Kamerplanten
18 HVG Wildenborch, Kunst en Kitsch
21 VoorjaarstochtVRTCde

Achtkastelenrijders
21 HSV de Snoekbaars,

Seniorwedstrijden
23 HVG Linde, Ledenvergadering in

Utrecht
23 HVG dorp, jaarvergadering in

Utrecht
24 ANBO Klootschieten vanaf't Olde

Lettink
25 Bejaardenkring, Dorpscentrum
26 ANBO Voorlichtingsprogramma,

Brandwondenstichting in 't
Stampertje

28 Vorden zingt Zangdienst in de
Dorpskerk

29 Vrouwenclub Medler, Baars



TE KOOP:

PEUGEOT 205 1087
HONDA CIVIC 1000

RICTMAtt
11 AUTOBAND f ff

Hengelo (G.), tel. (0575) 462779

GAAT U MEE
NAAR DE HUIS-

HOÜDBEURS
21 - 23 maart

(bij voldoende deelname)

Vertrek Ruurlo om 8.00 uur
daarna Vorden, Zutphen,

Brummen, Eerbeek en Loenen

f 42,- p.p. (entree + bus)

HAVI Reizen J.L Harren
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Tel. (0575) 50 13 34

LENTE
AANBIEDING

Bij aankoop
kuurkaart (10x)

2x extra zonnen

BEDANKT,
VAN UW GROENTE-, FRUIT-
EN TUINAFVAL IS AL VEEL

SCHONE COMPOST GEMAAKT

GROENTE-, FRUIT- EN TUINAFVAL
APART

EIN BETiR MI1IEU BE6IN1 Bil JEZELF &

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
4 mrt. t/m

Bij een
l a n r

verbruik
van:

de week van: maandag
zondag 10 mrt. 1996.

hoort een en een
streefver- totaal
bruik voor streefver-
de afgelo- bruik sinds
pen week 29-10-'95

800 m3

1000 m3

1200 m3

1400 m3

1600 m3

1800 m3

2000 m3

2200 m3

2400 rn3

2600 m3

2800 m3

3000 m3

3300 m3

3600 m3

3900 m3

4200 m3

4500 m3

5000 m3

5500 m3

6000 m3

van:

26 m3

33 m3

39 m3

46 m3

53 m3

59 m3

66 m3

72 m3

79 m3

86 m3

92 m3

99 m3

109 m3

118 m3

128 m3

138 m3

148 m3

164 m3

181 m3

197 m3

van:

588 m3

737 m3

885 m3

1031 m3

1181 m3

1326 m3

1474 m3

1622 m3

1768 m3

1917 m3

2063 m3

2211 m3

2432 m3

2653 m3

2874 m3

3093 m3

3316 m3

3682 m3

4053 m3

4423 m3

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

GAM1G
Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen met één
van onze kantoren:
DOETINCHEM : 0314 - 32 65 51
WINTERSWIJK : 0543 512212
ZEVENAAR : 0316-52 39 47
ZUTPHEN : 0575 - 54 24 24

YOS secretariële dienstverlening

uitwerken van verslagen, rapporten, notulen, etc.
uitwerken varrdicteercassettebandjes
facturering
telejoonantwoordservice
secretanaatswerkzaamheden op maat

Raadhuisstraat 61, 7255 BL Hengelo (Gld.)
tel. 0575-462384

ABK Zonwering
Zonneschermen Lamellen

Markiezen Gordijnen

Rolluiken Screens

etc. etc.

Uw zonweringsbedrijf in de regio.
Bel voor een afspraak:
(0575) 54 00 55

L.M.B. VORDEN B.V.
INDUSTRIEWEG 13 - 7251 JT VORDEN

TEL. 0575 - 55 31 63 FAX 0575 - 55 28 69

*** GROTE VOORJAARSSHOW*
Wij tonen u onder andere:
- machines voor tuin en gazononderhoud
- hogedrukreinigers
- bosmaaiers, bladblazers
- enz.

***** TIJDENS DEZE DAGEN
SPECIALE KORTINGEN *****

Tevens tonen wij u op deze dagen hekwerk en
poorten van gegalvaniseerd siersmeedwerk.
In diverse hoogtes en uitvoering en dat voor heel inte-
ressante prijzen. ^^

Wij verwelkomen u graag, de koffie of een drankje
staan voor u klaar.
Een bezoek is zeker de moeite waard.

Openingstijden tijdens deze dagen:
donderdag 28 t̂eirt 14.00-22.00 uur
vrijdag 29^fert 10.00-22.00 uur
zaterdag 30 maart 10.00-17.00 uur

oogstrelend
Kcivstante kwaliteit leveren Is

oi^^dqre^n gegeven Door

würcit niets meer aan het toëva l

overgelaten.

- h et

besef Wig w|̂ QJr<>Èiiwi 1 1 en

blijven

van

Wij zijn daarto uw partner.

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL 0676 661010. FAX 661086. BBS 554040
NIEUWSTAD 30 - 7261 AH - POSTBUS 22 - 7260 AA

GEMEENTE

Vorden is een bosrijke gemeente in de Gelderse Achterhoek met veel natuur-
schoon.
De gemeente heeft ruim 8.400 inwoners en een oppervlakte van 6.800 ha.
De gemeentelijke organisatie kent de sectoren grondgebied, middelen en
samenleving en een stafafdeling P en O. De sectoren zijn onderverdeeld in
afdelingen.

Voor de afdeling financiën van de sector middelen zoekt de gemeente een

A. MEDEWERKER BELASTINGEN EN
PLV. SYSTEEMBEHEERDER (M/V)

voor 38 uur per week.

Functie-informatie.
- het begeleiden van de herwaarderingswerkzaamheden
- het verzamelen van marktgegevens
- het kwaliteitsbeheer van de taxatiegegevens
- het geven van informatie aan Rijk en waterschappen
- het behandelen van bezwaarschriften
- applicatiebeheer van het WOZ-programma
- het vervangen en assisteren van de 1e systeembeheerder (20% van de

werkzaamheden)

De gemeente werkt met een Unix computersysteem met een Novell 3.12 PC-
netwerk, Windows, en Raet programmatuur.

Functie-eisen.
- MBO niveau
- bij voorkeur een vakgerichte opleiding b.v. HALO
- bereidheid tot het volgen van vakgerichte opleidingen
- belangstelling voor automatisering, ruime ervaring met PC's is een pluspunt
- goede contactuele eigenschappen

Salaris.
Afhankelijk van opleiding en ervaring is een salaris beschikbaar van maximaal
f 3.908,- (niveau 6 op basis van 38 uur).
De functie moet nog definitief worden gewaardeerd.

B. MEDOTERKER SYSTEEMBEHEER /
ADMINISTRATIE 50/50 (M/V)

voor 38 uur per week.

Functie-inforTOme.
Als 1 e systeembeheerder bent u belast met:
- het beheer van het computersysteem, inclusief het installeren van appara-

tuur en programmatuur
- het ondersteunen van applicatiebeheerders en gebruikers
- het bewaken van het beveiligingsplan
- het deelnemen aan het gegevensbeheerdersoverleg over de voortgang van

de informatievoorziening en automatisering

De gemeente werkt met een Unix computersysteem met een Novell 3.12 PC-
netwerk, Windows en Raet programmatuur.

Administratie
- de administratie van de Wet bejaardenoorden
- de administratie van de Wet voorziening gehandicapten

Functie-eisen.
- opleiding MBO
- ervaring op het gebied van systeembeheer
- bereidheid tot het volgen van vakgerichte opleidingen
- goed omgang met medewerkers en leveranciers
- administratieve ervaring strekt tot aanbeveling

Salaris.
Afhankelijk van opleiding en ervaring is een salaris beschikbaar van maximaal
f 3.908,- (niveau 6 op basis van 38 uur).
De functie moet nog definitief worden gewaardeerd.

Inlichtingen.
Belangstellenden voor deze functies kunnen telefonisch informatie inwinnen
bij de heer H.W. Olthaar, hoofd afdeling financiën, tel.nr. (0575) 55 74 30.

Sollicitatie.
Uw sollicitatiebrief kunt u binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad
richten aan het college van burgemeester en wethouders van Vorden, postbus
9001, 7250 HA Vorden, met vermelding van functie A of B.

Met uw hulp redt zij het!
^ Giro 809 Bank 70 70 70 252

• Save the Children®

STICHTING REDT DE KINDEREN (NEDERLAND)



Jan de Groot blij met burgemeesterschap in Ruurlo:

'Een liberaal met een sociaal gezicht'
Hij heeft het diverse malen moeten
horen. 'Zou je dat nou wel doen? Weet
je zeker dat je naar Ruurlo wilt?' Want
het was nog maar net een paar dagen
bekend dat Jan de Groot uit Harde-
wijk de nieuwe burgemeester van
Ruurlo zal worden, of deze achter-
hoekse gemeente haalde alle landelij-
ke voorpagina's. Aanleiding was dat
door een foutje op het gemeentehuis
een grote groep mannen in Ruurlo
was opgeroepen voor het bevolkings-
onderzoek baarmoederhalskanker. 'Ik
kreeg felicitatiekaartjes van vrienden
en kennissen uit het hele land die na-
tuurlijk ook allemaal het nieuws over
het bevolkingsonderzoek hadden ge-
lezen. Sommigen hadden zelf het be-
wuste kranteartikel opgestuurd en
voorzien van commentaar. Ik zou
maar niet vertellen wat er allemaal bij
stond', lacht de nieuwbakken burge-
meester. Jan de Groot is afkomstig uit
Hardewijk en zit sinds 1995 namens
de VVD in de Provinciale Saten van
Gelderland. Daarvoor was hij twaalf
jaar lang wethouder in Hardewijk.
Afgelopen zaterdag ging zijn benoe-
ming als burgemeeser van Ruurlo in.
Op maandag 25 februari zal Jan de
Groot officieel geïnstalleerd worden.

- In de praktijk wordt een burgemeester be-
noemd voor zes jaar. Bent u niet bang dat u
met het oog op de gemeentelijke herindeling
deze zes jaar niet eens kunt afmaken en
misschien over een jaar of drie zelfs alweer
op straat staat? '
'Ach, niets is onmogelijk. Ik denk ook
dat we daar niet treurig om moeten zijn.
Als een gemeentelijke herindeling voor
de burgers van Ruurlo en verbetering is,
dan moet Ruurlo een fusie of een sa-
menwerkingsverband aangaan met an-
dere gemeenten. Zo simpel is dat.'

- Dat is mooi gezegd. Maar u komt toch
niet naar Ruurlo om over drie jaar weer uw
biezen te pakken?
'Nee, natuurlijk niet. Maar als we tot de
conclusie komen dat we de burgers van
Ruurlo geen volledig dienstenpakket
kunnen aanbieden, dan vind ik dat je
daar als bestuurder je verantwoordelijk-
heid uit moet trekken. Je eigen positie
zul je dan even helemaal moeten wegcij-
feren. Dat is dan niet belangrijk. Ook
niet als je nog maar net burgemeester
bent. In de afgelopen jaren zijn er door
de landelijke overheid en de provincie
zeer veel taken afgestoten naar de locale
overheden en het is de vraag of de klei-
nere gemeenten in Nederland dat aan-
kunnen. De kosten daarvoor moeten na-
tuurlijk ook niet de pan uitrijzen. Dat
zijn twee aspecten die heel erg belang-
rijk zijn. Wanneer dat niet mogelijk is,
zul je moeten komen tot een fusie of een
andere soort van samenwerking met
buurtgemeenten.'

- Waarom moeten ze in Ruurlo blij zijn
met Jan de Groot?
'Die vraag moet u niet aan mij stellen.
Daar ga ik geen antwoord op geven.
Maar ik denk wel dat ik in hoge mate
voldoe aan de profielschets die was op-
gesteld door de gemeenteraad. Zo be-
schik ik over goede contacten in Arn-
hem en Den Haag. Als lid van de Pro-
vinciale Staten van Gelderland heb ik re-
gelmatig contact met leden van de
Tweede Kamer en ik denk dat Ruurlo
daar alleen maar profijt van kan hebben.
Verder ben ik een liberaal met een so-
ciaal gezicht. Ook dat was een wens van
de gemeente Ruurlo. In de afgelopen ja-
ren ben ik veel in aanraking gekomen
met zaken als werkloosheid en arbeids-
voorziening. Als ik dat allemaal bij el-
kaar optel, dan denk ik dat ik aardig
voldoe aan wat er in de profielschets
heeft gestaan.'

- Het CDA in Ruurlo heeft het liefst een
burgemeester met een christelijke levens-
overtuiging. Bent u aangesloten bij een
kerk?

'Nee. Ik heb geen religieuze achter-
grond. Maar ik denk niet dat dit een
handicap hoeft te^ijn bij mijn aanstel-
ling in Ruurlo. Als^lthouder in Harde-
wijk heb ik twaalf jaar lang uitstekend
gefunctioneerd in gemeente met een
duidelijke confentionele inslag. Wat dat
betreft verwacht ik ook hier geen pro-
blemen.'

- Ziet u het ontbreken van een christelijke
levensovertuiging niet als een gemis?
'Nee, want ik ken het niet. Dus ik zou
ook niet weten wat ik zou moeten mis-
sen. Wel weet ik van mensen uit mijn
omgeving dat ze er ontzettend veel
steun aan hebben. Hoe ik me staande
houd? Nou gewoon, door in mensen te
geloven. Dat is ook de reden waarom ik
liberaal ben. Ik geloof dat de mens in
staat is, om ook sociaal bezig te zijn. Dat
ie om andere mensen geeft en bereidt is
iets voor deze medemens te doen. Dat is
altijd mijn uitgangspunt. In de praktijk
betekent dat dus dat ik andere mensen
het vertrouwen gun, totdat het tegen-
deel bewezen is.'

- Maar dat valt dus ook wel eens tegen.
'Ja, want we zijn met 15 miljoen mensen
in Nederland en niet altijd kom je tot de
conclusie dat het vertrouwen dat je hebt
gegeven, ook terecht gegeven is. Dat is
heel vervelend en heel triest om dat te
moeten waarnemen. Maar gelukkig is
me dat nog niet veel overkomen.'

- Even iets heel anders. U bent van 1982
tot 1994 wethouder geweest van Harder-
wijk. Noemt u eens een onderwerp waarop
u trots bent dat u dit bereikt heeft in Har-
derwijk.
'Toen ik als wethouder van start ging,
bevond de gemeente Harderwijk zich in
een slechte economische positie. Als eer-
ste politiek gekozen pertefuillehouder
van Economische Zaken ben ik toen een
toeristisch beleid gaan ontwikkelen in
Hardwijk. Er kwamen in de gemeente
op dat moment al heel veel dagtoeristen
maar er was door de gemeente eigenlijk
nooit een toeristisch beleid gevoerd. Dat

heb ik dus vanaf de jaren tachtig in gang
gezet. Overigens zeer tegen de zin in
van gemeenten rondom Hajierwijk die
vonden dat het toerisme eHzaak was
van het bedrijfsleven. Maar daar waren
wij het dus niet mee eens.'

- U heeft inmiddels u raadslidmaatschap
in Hardewijk opgezegd. Stopt u ook als lid
van de Provinciale Staten van Gelderland?
'Nee, dat ga ik combineren met het bur-
germeesterschap van Ruurlo. Ik heb in-
middels al contact gehad met de overige
collegeleden hier in Ruurlo en zij vinden
het ook een goede zaak als ik lid blijf
van de Provinciale Staten. Op die ma-
nier onderhouden we als gemeente
Ruurlo hele rechtstreekse contacten met
de provincie in Arnhem. Dat kan alleen
maar in het voordeel werken van Ruur-
lo.'

- Ik heb gelezen dat u ongehuwd bent en
niet samenwoont. Ook heeft u geen huisdie-
ren, omdat u maar zeer weinig thuis bent.
Betekent dit dat u een workaholic bent die
dag en nacht bezig is met zijn werk?
'Ja dat klopt. Ik ben een echte workaho-
lic. Maar ik probeer altijd wel een goed
evenwicht te creëren tussen mijn werk
en mijn vrije rijd. Je moet namelijk wel
uitkijken dat je niet doorslaat en ook af
en toe je rust en ontspanning pakt. Daar-
om ben ik een fanaat bezoeker van thea-
ter en toneel. Daar reageer ik me mee af.
Dat is ook de reden dat ik in de weeken-
den vaak niet thuis ben. Dan ga ik dus
naar het theater of naar de Stopera.
Maar van de andere kant vind ik het
ook heerlijk om eens rustig thuis te zit-
ten en een cd op te zetten.'

- Welke muziek staat er dan op?
'Bijna altijd opera. Maar ook wel eens
andere klassieke muziek of jazz. Dat
hangt eigenlijk een beetje van mijn stem-
ming af.'

- Is dat voor u ook een manier om helemaal
uw werk even los te laten ?
'Ja, als ik in de Weekenden naar de
schouwburg ga of naar de opera, dan

praat ik niet meer over mijn werk. Op
dit moment heb ik een abonnement bij
schouwburg De Flint in Amersfoort en
daar treft ik bijna wekelijks een groep
vrienden en kennissen. Het leuke is dat
er in deze groep geen enkele persoon zit
die net zoals ik in de polihek of het
openbaar bestuur werkt. En eerlijk ge-
zegd vind ik dat wel net zo prettig. Op
die manier kom je even helemaal los van
je functie.'

- Uw voorganger - burgemeester Ordel-
man - is zeventien jaar burgemeester ge-
weest in Ruurlo. Blijft u ook zolang?
'Ik ben nu 44. Dat betekent dus dat ik
aan het einde van mijn eerste ambtspe-
riode vijftig word. In burgemeesters-
kringen is dat nog jong genoeg om twee
ambtsperiodes aan te gaan. Dat betekent
dus dat ik dan voor mezelf moet bepa-
len wat ik wil. Maar laat ik nou niet op
de zaken vooruit lopen.'

- Waarom niet. Bent u een tussenpaus of
blijft u langer dan zes jaar?
'Ik wil daar nu nog geen antwoord op
geven. Daar is het nog veel te vroeg
voor. Maar het is natuurlijk wel zo dat
de afstand tussen het gemeentebestuur
en de plaatselijke bevolking bij een
plaats als Ruurlo veel kleiner is dan bij
een gemeente die tien keer zo groot. En
dat trekt mij dus niet zo. Want dan ben
je eingelijk meer bezig met management
dan dat je het gevoel hebt dat je burge-
meester bent van een stad of dorp waar
mensen wonen. Daarom ben ik ook zo
blij met mijn baan als burgemeester van
Ruurlo. De lijnen zijn hier heel kort
waardoor je veel contact hebt met de be-
volking. De mensen moeten daarom
ook niet schromen om mij aan te spre-
ken. Dat juich ik alleen maar toe. Van de
andere kant zal ik ook proberen zo snel
mogelijk contacten te maken met de
plaatselijke bevolking. Zo ben ik op dit
moment op zoek naar een leuk huis in
Ruurlo. Wat dat betreft wil ik me zo snel
mogelijk inburgeren.'



Groot jazzspektakel op 30 maart

Big Band Festival in Zutphen
Volksuniversiteit
De Stichting Volksuniversiteit Zutphen
houdt op vrijdag 22 en zaterdag 23
maart een tentoonstelling in de Burger-
zaal van het gemeentehuis van Zut-
phen. Tijdens deze expositie zijn er wer-
ken te zien van de verschillende cursus-
sen die de Volksuniversiteit het afgelo-
pen jaar organiseerde. De toegang van
de tentoonstelling is gratis. Verder
houdt de Volksuniversiteit Zutphen op
zaterdag 23 maart een workshop 'Paas-
eieren beschilderen'. Voor deze work-
shop zijn nog enkele plaatsen vrij. Voor
opgave en informatie moet men bellen
met de Volksuniversiteit Zutphen.

Expositie
In verzorgingstehuis De Bleijke in Hen-
gelo exposeert Kootje's Kleine Kunst tot
4 april haar beschilderde houten pane-
len. De buitenpanelen waar Kootje op
schildert zijn gemaakt van oud grenen
planken of worden oud gemaakt. Na
enkele verflagen worden er decoraties
op aangebracht. Wanneer men dat
wenst wordt de naam er onder gezet of
iets anders is ook mogelijk. De kleur van
het paneel is meestal oud groen of an-
tiek blauw. De panelen voor binnen be-
houden de orginele houtkleuren.

Zaterdag 30 maart heeft er een groot jazzspektakel plaats in de Hanzehof in Zutphen. Samen met een aantal Nederlandse toppers op
jazzgebied geeft Big Band Zutphen een concert ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan. De presentatie van de avond is in handen van
Leonie Jansen.

Wandeling

(ADVERTENTIE)

Weekendrecept
Vlogman
Iberisch gehakt ^
Bereidingstijd: 50 minuten

Benodigdheden voor 4 personen:
400 gram rundergehakt, l kleine fijngesnipperde ui, 2 geperste teentjes, kno-
flook, l rode Spaanse peper, l theelepel paprikapoeder, 1/2 theelepel gember-
poeder (djahé), 40 gram paneermeel, l ei, peper uit de molen, sherry, zout, l
rode paprika, l middelgrote courgette, 200 gram champignons, l eetlepel
citroensap, 4 gepelde tomaten, 4 eetlepels olijf- of slaolie, 150 gram dobbel-
steentjes, ontbijtspek, l deciliter tomatensap, l eetlepel aardappelmeel, rijm,
worcestersaus, tabasco, 20 zwarte ontpitte olijven, l eetlepel kappertjes

Benodigd keukengerei: kom, knoflookpers, mes, dunschiller, lepel, braad-
pan, groentemixer, diepe schaal

Bereidingswijze:
1. Doe het gehakt in een kom. Voeg de ui, het knoflook, de Spaanse peper, het

paprikapoeder, het gemberpoeder, de paneermeel en het ei toe.
2. Roer of kneed de ingrediënten door elkaar. Voeg naar smaak sherry, peper

en zout toe. Maak het gehakt pittig van smaak. Zet het afgedekt in de koel-
kast.

3. Was de paprika. Snijd deze overlangs 2 keer door en verwijder de steel en de
zaadlijsten met zaad. Snijd het vruchtvlees in smalle repen.

4. Schil de courgette met een dunschiller. Snijd deze overlangs door en verwij-
der met een lepel de zaden. Snijd de courgette overdwars in !/2 centimeter
dikke halve plakjes.

5. Was de champignons en verwijder lelijke plekken. Snijd de champignons in
plakjes. Besprenkel ze met het citroensap.

6. Snijd de tomaten in 4 partjes en verwijder met een lepel het zaad.
7. Verdeel het gehakt in 4 porties en deze weer in 3 porties. Rol hiervan mooie

gelijkmatige balletjes zonder barsten.
8. Doe de olie in de pan en laat deze heet worden. Bak hierin de balletjes mooi

bruin en gaar. Neem ze uit de pan en zet ze op een warme plaats weg.
9. Bak de dobbelsteentjes spek in de pan krokant. Temper de warmtebron.

10. Doe de paprikareepjes, de stukjes courgette en de champignons in de pan.
Laat de groente in 8 minuten gaar smoren op een laaggedraaide warmte-
bron.

11. Doe de stukjes tomaat bij de rest van de groente en schep alles door elkaar.
Schenk het tomatensap in de pan en breng het aan de kook.

12. Roer het aardappelmeel aan met 3 eetlepels koud water en bind hiermee de
inhoud van de pan. Laat deze opnieuw aan de kook komen en maak het
geheel pittig van smaak met zout, peper, tijm, worcestersaus en tabasco.

13. Schep de gehaktballetjes door de groentemix en roer de olijven erdoor.
14. Serveer het gerecht in een diepe schaal en strooi de kappertjes erover.

Wijntip:
Schenk er een rode Spaanse niet-zoete wijn bij.

Tip van de kok:
Vervang de courgette door aubergine of pompoen. Voeg extra seizoengroente
of restjes toe.

slagerij Vlogman

Puzzeltocht
Nu het voorjaar weer aanbreekt denkt
men aan fietsen en buitenontspanning.
Party Restaurant De Smid in Keijenborg
houdt ook dit jaar ^^r puzzel tochten
op een tandem. De^Ptochten zijn ge-
schikt voor verenigingen, clubs en per-
soneelsavonden van 20 tot 100 perso-
nen. De barbecue kan worden gecombi-
neerd met een barbecue of husselavond.
Voor meer info: 46 12fl|. Zie ook adver-
tentie.

Kinderkledingbeurs
Truitje' houdt zaterdag 23 maart een
Jkinderkledingbeurs. De verkoop is in de
OBS Rozengaardsweide in Hengelo. De
inbreng - maximaal 15 stuks - is vrijdag
22 maart.

Het Wereld Natuur Fonds houdt op
zondagmiddag 24 maart een natuur-
wandeling in de omgeving van de Lo-
chemseberg. Het vertrek is bij restaurant
Bon Aparte. Aan de deelnemers wordt
een bescheiden bijdrage gevraagd. Voor
meer informatie kan men contact opne-
men met Job Teeuwen, Velhorst l, Lo-
chem, tel. (0575) 43 11 98.

Is Uw drukwerk
vakwerk geworden,

dan komt het van

Weevers uit Vorden!

DRUKKERIJ
WEEVERS

ISO N02

De Zonnebloem zoekt
verplegers en verzorgers
De nationale vereniging de Zonne-
bloem heeft nog een groot aantal ver-
pegenden en verzorgenden nodig
voor de aangepaste vakanties die dit
jaar op het programma staan. In totaal
gaan dit jaar 5.800 langdurig zieken,
lichamelijk gehandicapen en hulpbe-
hoevende ouderen met de vrijwilli-
gersorganisatie op vakantie.

Ruim 6.000 vrijwilligers zijn nodig voor
de verzorging en begeleiding van de
zieke en gehandicapte vakantiegangers,
waaronder meer dan 1.100 verplegen-
den en verzorgenden. Tot nu toe hebben
zo'n 750 gediplomeerde vrijwilligers
aangemeld. Maar dat zijn er dus nog
lang niet genoeg. Daarom is de Zonne-
bloem een groot wervingsoffensief ge-
start om alsnog het benodigde aantal
verplegenden en verzorgenden te vin-
den die een week vrij willen maken om
zieken en gehandicapten in 1996 de va-
kantie van hun leven te bezorgen. Daar-
bij concentreert de organisatie zich voor-
al op de maanden juni, juli en augustus.
'Ik kan al mijn collega-verplegenden
van harte zo'n indrukwekkende erva-
ring aanbevelen', vertelt ziekenver-
zorgster Charlot Eijzenga (27) uit Rijs-
wijk. Zij nam in 1994 voor de eerste

maal als vrijwilligster aan de Zonne-
bloemvakantie deel. Dat beviel haar zo
goed, dat ze besloot om in 1995 maar
meteen twee weken voor de Zonne-
bloem te reserveren. En als haar drukke
baan het enigszins toelaat is ze ook dit
jaar beslist weer van de partij. 'Het is
best zwaar zo'n vakantie, maar het geeft
een heel voldaan gevoel als je de deelne-
mers zo ziet genieten', vertelt ze enthou-
siast. 'Wat ik vooral zo leuk vind aan
zo'n Zonnebloem, is dat er voldoende
ruimte is voor persoonlijk contact met
zieken en gehandicapten. Dat is in mijn
dagelijkse werk stukken moeilijker'.
Charlot Eijzenga heeft tijdens de drie
Zonnebloemvakanties die ze tot nu toe
heeft meegemaakt niet alleen genoten
van het contact met de zieke en gehan-
dicapte vakantiedeelnemers. 'Ik vond
het ook geweldig om met andere vrij-
willers te werken. Eigenlijk is de sfeer
tijdens zo'n vakantie met geen pen te
beschrijven. Het heeft diepe indruk op
mij gemaakt'.

Nieuwe vrijwilligers kunnen bij een
Zonnebloem een informatieboekje en
een aanmeldingsformulier aanvragen:
Postbus 2100, 4800 CC Breda, tel. (076)
560 20.60.



Weekendaanbiedingen

ECHTE LIMBURGSE
VLAAIEN

in wel 30 soorten

DIT WEEKEND

RUSTE VLAAI MET
KERSEN EN SLAGROOM

'n Lekkere frisse combinatie

nu voor maar 17550

Goed voor 12 royale punten

BOSVRUCHTEN-VLAAI
'n compositie van 9 verschillende vruchten

Goed voor 6 punten

dit weekend voor 8,50

ROOMBOTER KOKOS
MAKRONEN

s VOOR 5,25

TIP VAN DE WEEK:

VORDENSE STOET
'n puur natuur volkoren

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

gordijnstoffen?

| ploegstoffen
natuurlijk!

ze zijn verkriiahaa,• ""•"'jgoaar

^terleuradvlseur

'*tet**(

Ryksstraatweg 39
AB Warnsveld

Te/efoon(0575)526l32

De Landelijke Rijvereniging
en Ponyclub De Graafschap

houdt deze week
haar jaarlijkse huis aan huis

verkoopactie
van perkplanten en potgrond.

Inmiddels heeft u de brochure met bestel-
formulier thuis bezorgd gekregen en
leden van de vereniging halen dit in de
loop van de week bij u op.

Door mee te doen
ondersteunt u onze vereniging.

Vul uw bestelling vandaag nog in;
wij danken u voor uw medewerking.

22 en 23 maart 1996

<4L.oat ze
ruumtev

Jong Gelre
Warnsveld

Aanvang 22 maart, 19.30 uur
23 maart, 14.00 en 19.30 uur

in "De Boggelaar"
te Warnsveld Na Afloop dans

Kranenburg
Vanaf 5 maart

iedere dinsdagmiddag
vanaf 14.00 tot ca. 17.00 uur.

Gezellige middag voor iedereen
van 55+ met o.a. biljarten, poolen,
sjoelen, kaarten enz. U mag ook
spellen meebrengen. Prijzen van
drank zijn: bier, jonge jenever,
citroen brandewijn f 1,50 per stuk.

Iedereen is van harte welkom
Tel. (0575) 55 69 57

Icrijgje eenheel elftal
over de vloer...

QU IC K STEP
FLOOR

Quick«Step Floor is een slijtvaste, oersterke en vooral
heel betaalbare laminaatvloer.

Kies voor Quick.Step Floor, de vloer met karakter.

Interieuradviseur^^Mftft iinwiiBumuvisour

jfiieterse
* woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39
7231 AB Warnsveld

Tel. (0575) 52 61 32
Maandagmorgen en woensdag-

middag gesloten.
Geen koopavond

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

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

BABYWEEK BABYWEEK BABYWEEK BABYWEEK BABYWEEK

PEUTERS EN KLEUTERS OPGELET
De komende 2 weken van maandag 18 maart t/m zaterdag 30 maart 1996 staan jullie bij SUPER WILBERT EN YVONNE GROTENHUYS in het

middelpunt van de belangstelling. Er zijn dan allerlei leuke dingen te beleven. Jullie kunnen meedoen aan een grote kleurwedstrijd
waarmee je altijd prijs hebt. Tijdens deze 2 babyweken kun je bij verschillende Olvarit, Bebirix en Bambix-produkten sparen voor hele lieve

knuffels. Kom dus gauw naar de winkel.

Ook jullie ouders vergeten we niet. 4 Spektakulaire aanbiedingen hebben we de eerste week

Op elk potje Olvarit fruit en drink

20 ct. korting
Nu bij 3 potjes

GRATIS KNUFFEL-PLONSJE
B| 10 potjes

GRATIS DE GROTE
MOEDER-PLONS

BAMBIX
BEESTENBOEL BEBENKOEKJES, STARTVOEDING

per pak van 2,95 nu 1,99

Babyweek-aktie 3 pak voors,-

BAMBIX
GROEI-ONTBIJT, VOLKOREN-ONTBIJT. FRUIT-ONTBIJT

per pak ran 2,45 nu 1,99

Babyweek-aktie 3 pak voor

Per duo-pak 37,99

Babyweek-aktie

Al deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 18 maart t/m 23 maart 1996 natuurlijk alleen geldig bij:

Wilbert en
Yvonne
Grotenhuys
Smidsstraat 2, Vorden, tel. (0575) 55 23 08

BABYWEEK BABYWEEK BABYWEEK BABYWEEK BABYWEEK
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