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Alexander Kappert nieuwe
vuurkoning in Kranenburg
Alexander Kappert is afgelopen
zondag de nieuwe vuurkoning van
de Kranenburg geworden. Hij deed
dit door als eerste een brandende
borstel in een teertonne te gooien.
Na afloop van het borstelwerpen
werd Alexander Kappert door het
bestuur van het Cultureel Collectief
Kranenburg gehuldigd en kreeg hij
de wisseltrofee overhandigd die tot
voor kort bij Herwin Reintjes uit
Mossel op de schoorsteen heeft ge-
staan. Reintjes wist in 1996 het bor-
stelgooien op zijn naam te schrij-
ven.

Het feest in Kranenburg begon om
kwart over acht. Op dat tijdstip vertrok
aan het begin van de Eikenlaan een
koets met daarop de "oude vuurko-
ning" in de richting van de feesttent
die zoals elk jaar op het terrein van de
heer Wesseling stond. Traditiegetrouw
werd de koets getrokken door een
paard van de heer Groot Jebbink van de
Almenseweg. Omdat het paard dit jaar
dertig is geworden kreeg de viervoeter
bij het vertrek een krans omgehangen.
Voor een paard is dit een uitzonderlijk
hoge leeftijd. Gemiddeld worden ze
niet veel ouder dan een jaar of acht-
tien.

De "optocht" werd zondagavond aan-
gevoerd door een fakkeldraagster en
twee paashazen. Muziekvereniging
Concordia zorgde voor de muzikale
omlijsting. Rond half negen kwam de
stoet aan op het feestterrein waar
Herwin Reintjes het paasvuur mocht
aansteken. Een kleine tweeduizend
mensen hadden zich op dat moment
aan de Eikenlaan verzameld om dit
mee te maken. Vervolgens was het
woord aan Hans Krabbenborg. De zan-
ger van de Vordense dialectband Kas
Bendjen was door de organisatie ge-
vraagd om het borstelgooien te presen-
teren. En dat was hem wel toever-
trouwd. Op uiterst humoristische wij-
ze wist hij het evenement aan elkaar te
praten. Vergeleken bij andere jaren
duurde het vrij lang voordat de nieuwe
vuurkoning bekend was. Er waren
maar liefst 105 worpen nodig voordat
de teertonne in de brand vloog.
Alexander Kappert was de gelukkige
Het had dit jaar overigens ook heel
goed een vuurkoningin kunnen zijn.
Er waren namelijk opvallend veel vrou-
wen onde^^e deelnemers. Het feest
werd tenslorte voortgezet in de ver-
warmde tent waar de Spitfires uit
Ruurlo het publiek tot in de late uur-
tjes wisten te vermaken.

Raad gaat accoord met
krediet voor aanleg
riolering buitengebied
De gemeenteraad stelde vorige week
dinsdagavond een krediet beschikbaar
van f 1.213.000,- voor de aanleg van
drukriolering in het buitengebied. Dit
geld is bestemd voor Fase 3A. De aan-
leg zal in vier fases geschieden. Fase 3A
wordt globaal gevormd wordt door de
landgoederen Kiefskamp en Vorden. In
totaal zullen er in dit gebied 47 perce-
len op de riolering worden aangesloten
waaronder 12 melkveehouderijbedrij-
ven.
De heer A.H. Boers (CDA) had in de
raadsvergadering van februari reeds
aangekondigd dat hij bij elke deelfase
zal vragen of er geen goedkoper alter-
natief is voor drukriolering. Ondanks
het feit dat er zich de afgelopen
maand geen nieuwe ontwikkelingen
hadden voorgedaan, vroeg hij zich
dinsdagavond af of het college van B en
W wel voldoende had gekeken naar de
alternatieve mogelijkheden. De heer E.
Brandenbarg (WD) vond het erg kin-
derachtig van de fractievoorzitter van
het CDA om weer opnieuw de discussie
aan te gaan met wethouder Mulderije.
"Ik heb het gevoel dat we de raadsver-
gadering van vorige week aan het over-
doen zijn. Wethouder Mulderije heeft
vorige maand heel duidelijk gezegd
dat het college de verschillende alter-

natieven g^j in de gaten zal houden.
Het mag dSRlijk zijn dat er zich in de
afgelopen weken geen nieuwe ontwik-
kelingen hebben voorgedaan", aldus
Brandenbarg.
De heer Boers was vervolgens enigszins
in zijn wiek geschoten. "Het lijkt net
alsof ik buiten mijn potje heb gepiest.
En dat is niet zo. Tijdens de vorige
raadsvergadering heb ik heel duidelijk
aangekondigd dat ik bij elke deelfase
zal vragen naar de alternatieve moge
ij kneden. Deze laatste fase gaat ons
ruim vijf miljoen gulden kosten en dat
is een flink bedrag. Ik vind dan ook dat
we goed moeten weten waar we ons
geld voor inzetten en of het mogelijk is
om te komen tot een goedkoper alter-
natief', zei hij. Fractievoorzitter A.H.
Boers en de heer J. Bouwmeister van
het CDA stemden tegen het beschik-
baar stellen van het krediet voor deel-
fase 3A.

Cabaretgroep Hoe? Zo!
Het nieuwe cabaretprogrogramma van
de cabaretgroep Hoe? Zo! is goed ont-
vangen. Na de enthousiaste reacties op
de eerste uitvoering is ook de tweede
avond op 11 april uitverkocht. Om toch
iedereen die dat wil de kans te geven
het programma te komen bekijken,
hebben de leden van Hoc? Zo! besloten
om nog een avond te organiseren. Dit
derde optreden zal plaats vinden op
vrijdag 2 mei in De Herberg.

ORANJEKRANT
De kopij en advertenties voor de Oranjekrant dienen uiterlijk op vrijdag
11 april om 17.00 uur bij ons binnen te zijn.

Redactie

W E E K E N D D I E N S T E N
Hervormde Gemeente
Zondag 6 april 10.00 uur ds. Weernekers uit
Varsseveld.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 6 april 10.00 uur S. Gerbrandy, Zutphen.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 6 april 10.00 uur ds. HA Speelman; 19.00
uur ds. Tsj. Zuidema, Apeldoorn.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 5 april 17.00 uur Viering.
Zondag f> april 10.00 uur Viering.

R.K. Kerk Kranenburg
Zaterdag 5 april 18.30 uur volkszang.
Zondag 6 april 10.00 uur Eucharistieviering met
medewerking van Cantemus Domino.

Weekendwacht Pastores: 6—7 april Pastoor G.
Simons, Borculo, tel. (0545) 271383

Huisarts 5-6 april dr. Haas, Christinalaan 18, tel.
551678.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts 5-6 april G . \ l s m a , Lochem, tel.
(0573) 251870. SpreekuuWlleen voor spoedge-
vallen zaterdag en zondag 11.30 - 12.00 uur.

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

Bezoekuren dagelijks va^R.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezins-
leden de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care
dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na
overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avcrnd
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.
Brandweer 06-11, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijd van het

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 1 1 2

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

b.g.g. (055) 368 68 68
B R A N D W E E R : dag en nacht 112
AMBULANCE: dag en nacht 112

kantoor is woensdag van 14.00 tot 18.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

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

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

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

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

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

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en «vzinsvvr/orging, 24
uur per dag bereik b •omiummer
06-8806 ( 2 0 c t / m i n ) .

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor thumYiyleging 24 uur por dag, tel. (0575)
51 64 63.
Steunpunt Winterswijk t e l . /0:ï43) 5'<H)53.

Pedicure
L. Evers-Jansen, iel . (0575) 462"-!'). mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 553472 e:i mevr. M o k k i n k -
Kasteel, tel. 556908.

Gehandicapten Platform Vorden
Flke Ie dinsdag in de maand spreekuur van
14.00-16.00 uur bij SWOV-kantOOr Raadhu i s -
straat. Info 55 33 48.

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg l c, Vorden. te!. (0575) 552129,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22

Taxidienst Taxibedrijf Trajrter, telefoon (0575)
551256.

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

Monuta Stichting rouwcentnuu Het Jebbink
4a, te!. (0575) 55 27 49.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland,
tel. (026)445 2220.

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

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

WV-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.30 tot
17.30 uur; zaterdag 9.30 tot 15.00 uur.

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

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

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

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

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

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

GOED SCHILDERWERK
IS 'N KWESTIE VAN

VAKMANSCHAP
Voor goed en betrouwbaar schilderwerk ga je naar
een vakman. Iemand met een professionele aanpak
en ambachtelijke kwaliteit. Ook voor glaszetten,
wandafwerking en spuitwerk. Als erkend Schilders-
en Afwerkingsbedrijf garanderen wij u Vakmanschap
en kwaliteit. Die garantie krijgt u bij YVim Lenselink
zwart op wit.
Een afspraak voor een vrijblij-
vende offerte is snel gemaakt:
bel (0575M623I9. (N ATWtMUNClUDAJIF

LENSELINK
S C H l LD E R S B E D R I J F

Geltinkweg 9 Keijenbprg

Telefoon (0575) 462319

ACTIE
'ZUINIG

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

Tabel voor de week van: maandag
17j^t/m zondag 23 mrt. 1997.

jaar-
verbruik
van:

800 m3

1000 m3

1200 m3

1400 m3

1600 m3

1800 m3

2000 m3

2200 m3

2400 m3

2600 m3

2800 m3

3000 m3

3300 m3

3600 m3

3900 m3

4200 m3

4500 m3

5000 m3

5500 m3

6000 m3

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

21 m3

26 m3

31 m3

36 m3

41 m3

46 m3

51 m3

56 m3

62 m3

67 m3

72 m3

77 m3

85 m3

92 m3

100 m3

108 m3

116 m3

128 m3

141 m3

154 m3

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

557 m3

692 m3

831 m3

971 m3

1110 m3

1249 m3

1384 m3

1525 m3

1666 m3

1805 m3

1942 m3

2082 m3

2290 m3

2496 m3

2706 m3

2915 m3

3121 m3

3468 m3

3816 m3

4162 m3

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

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

Runderborstlapjes
iets doorregen, lekker sudder,
lekker mals

WOENSDAG GEHAKTDAG
HALF OM HALF GEHAKT

3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 12,50

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG

HAMBURGERS

5 HALEN
4 BETALEN

WEEKENDVOORDEEL

MALSE RUNDER-

BORSTLAPJES

500 gram f6,25

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

100 g ram leverkaas
100 gram gebraden gehakt
100 gram boterhamworst

samen f2,99
ZATERDAG BIEFSTUKDAG

f2,85
MARKTAANBIEDING

BAMI OF NASI
1 kilo f 5,95

Slagerij/worstmakerij

MAANDAG EN DINSDAG

GROVE OF FIJNE
VERSE WORST

1 kilo f7,95
4 BOERENGEHAKTSCHNITZELS

+ 4 SLAVINKEN

samen f7,95

Ooit het adres voor af uw
huisslachtingen

SJAN RODEN BURG
Dorpsstraat 32,

Vorden
Tel.(0575)551470

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Sterk in
technisch werk

Oldenhave Personeelsdiensten
biedt volop werk voor constructie-

werkzaamheden, fabrieks- en
machineonderhoud, installatie-

techniek en op kantoor.

PERSONEELSDIENSTEN B.V.
Kteine Belt 3 Zutphen (0575) 546986

Riezenweg 5 Ulft (0315) 640022

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van
Vorden maken bekend dat zij in hun
vergadering van 18 maart 1997 heb-
ben vastgesteld:

"het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de
ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone
ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling
van het bureau van de burgerlijke stand".

Het reglement ligt vanaf heden voor een ieder ter inzage
en is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.

Het reglement treedt in werking op de dag volgende op
die van bekendmaking.

Vorden, 2 april 1997,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

Wilt u dit jaar uw woning of bedrijfspand nog
geschilderd hebben?

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

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

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

ïfwttr

ROOZEGJuS&E
Spot & Mode JRW"

^^ fjvrnrn}iyi

Spalstraat 13, 7255 AA Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 19 96



Met grote vreugde geven wij
te kennen dat op 28 maart
1997 onze dochter en zusje

Nané

geboren is.

André, Janine en Lina
Janssen

Hoetinkhof 257
7251 WN Vorden

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

• Gezocht: onze lieve grijs/
zwarte cyprische kater. Hij
is vermist sinds zondagavond.
Hij is 6 jaar oud. Komt nor-
maal gesproken nooit buiten.
Wie heeft hem gezien? Roep-
naam: Mousse. Adres: Jan-
sen, De Voornekamp 67, Vor-
den, tel. (0575) 55 36 24

• Wij werken met mensen die
5, 10 of 15 kg onder/overge-
wicht hebben. Kent u men-
sen die hun gewicht willen
beheersen? Neem dan con-
tact met mij op: Monique Fok-
kink. Tel. (0575) 55 67 41

• Concert Regionaal Pro-
ject Orkest op zondag 13
april in kasteel Hackfort in
Vorden, aanvang 15.00 uur.
Reserveren a f 10,- (0575) 55
1799

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

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

• Te koop: volop violen, ook
aardappels en witlof. Tuin-
derij Bannink, Hulshofweg 8,
Ruurlo

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

• 't Kwekertje De Rouwen-
horst heeft voor u interes-
sante planten, uit eigen kwe-
kerij, dus zeer voordelig.
Leestenseweg 32, Vierakker.
Open op vrijdag en zaterdag

HEBT U NOG
SPULLETJES OVER
VOOR DE VEILING?

Wij halen het graag
bij u op. Bel dan:

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

1997:
Veiling 20 september
De Herberg Vorden

Vrijdag 11 april hoop ik 90 jaar te
worden.

Christina Tjoonk-Kamperman

Wilt u mij hiermee komen feliciteren,
dan bent u van harte welkom op de
receptie van 14.00 tot 17.00 uur in
De Keizerskroon, Dorpsstraat 15 te
Ruurlo.

Wiersserweg 57
7261 MB Ruurlo

HARRY

Jij was 't, waar ik altijd om moest lachen.
Jij was 't, die altijd voor me klaar stond.
Jij was 't, die 't leven kleur gaf.
Ik was 't, die zei: Jij blijft mijn grootste kanjer.

Hubert

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het feit, dat onze grote vriend en team-
genoot van ons is heengegaan

HARRY STAPELBROEK

Wij wensen Annet en verdere familie veel sterkte
toe met dit grote verlies.

Kaderteam KOT:
Hubert
Jan
Hans

ONZE GERRIT
* 20 juni 1963
t 1 april 1996

OM TE GEDENKEN

Fam. Krljenbrink
Warnsveld

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

proeft u natuurlijk bij

Uit onze wintervoorraad...

beste BILDTSTAR

millieubewuste tee

KOMKOMMER
extra selectie

NAVEL LATES
ZOET SAPPIG BETEfl

sterk staaltje

SPINAZIE
vers van het land

vers gesneden

ANDIJVIE

volop raapstelen, spinazie, asperges en andere primeurs

S)*
:/ FAM. J. HU1TINK \̂ /̂

RAUWKOST-EXOTEN

FAM. J. HUITINK
Burg. Galleestraat 3, Vorden

Telefoon (0575) 55 16 17

Heel gewoon
en elke keer
bijzonder.
s~y\ •!

ribkarbonades 19

5 schouder-
karbonades

bacon, 100 gr.

95
gebraden varkens-
fricandeau, 100 gr. 215

komkommersalade,
100 gr. 1

75 gebraden pepercarré,
100 VLEESWAREN

SPECIAL

45
boswachterstas,
heerlijk gekruid filetlapje
gevuld met groenten,
100 gr.

35

Keurslager

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

Schoonmaak- en
• Schoorsteenveegbedrijf

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

Kilo's verdwijnen bij
afslankstudio Oris

VORDEN - Nog net voor de bikini uit de kast komt een paar pondjes
kwijt? Dat lukt vast en zeker met het Slenderlijnprogramma van afslank-
studio Oris in Vorden. Zeker in combinatie met een kuur op de Slim-Line
Combo vliegen de kilo's eraf. Te mooi om waar te zijn? Kom het dan zelf
eens proberen!

Het Slenderlijn afslankprogramma waar-
bij u mag eten wat u lekker vindt, is een
heel nieuwe visie op slank worden en
slank blijven. Voor iedereen
op maat gemaakt en, heel
belangrijk, met een indivi-
duele begeleiding.
Met behulp van uw per-
soonlijke gegevens over
onder andere uw eetpa-
troon en uw energiebe-
hoefte, bepaalt een com-
puterprogramma wat u
per dag nodig heeft om
het gewicht te bereiken
waar u zich het meest pret-
tig bij voelt.. Aan de hand
van een uitgebreide vra-
genlijst selecteert u zelf
wat u wel en niet wilt eten. Op basis van
uw favoriete gerechten wordt uw per-
soonlijk menu vastgesteld. Elke dag is er
een nieuw menu, waar ook uw partner
en eventuele kinderen aan mee kunnen
doen. Het Slenderlijnprogramma wordt
op de achtergrond begeleid door een
arts en een voedingsdeskundige. Om de
pondjes extra snel te laten verdwijnen is

Voor:
manicure

zonnebank
huidverzorging

afslanken
Slim-Line Combo

Bodywrap
schoonheids-

behandelingen

een gelijktijdige kuur op de Slim-Line
Combo aan te raden. De huid wordt
weer mooi strak, centimeters en cellulitis

verdwijnen en spieren
worden soepeler na een
kuur op de Slim-Line.

Maak eens een afspraak
voor een gratis proefbe-
handeling! Sinds kort kunt
u bij Oris op donderdag
terecht voor schoonheids-
behandelingen, uitsluitend
op afspraak uiteraard. Ook
voor beenharsen kunt u ne
een afspraak bij eigenares-
se Saskia de Koekkoek
maken.

Afslankstudio Oris,
Kerkstraat 9,
7251 BC Vorden
Telefoon: (0575) 55 41 41



G E M E E N T E O R D E N

Telefoon gemeente; {0575) 55 7474.

• Openingstijden Gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag van
830 tot 12,00 uur
wensdagmiddag van 14.0Ó tot 1700 mr.

• Openingstijden bibliotheek;
(ter inzage jtggende stukken)
dinsdag van 13,50 tot 20,30 uur,
\MSerisdag W* 13,30 tot 1730 uur,
donderdag van 1330 tot 17.30 uur,
vrijdag van 13,30 tot 20.30 uur,

Zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Burgemeester E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen van 1100 tot 12.00 uur
en volgens a/spraak.
Wethouder M; Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
en volgens a/spraak.

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

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

ERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders heb-
ben op 25 maart 1997 vergunning
verleend aan:

de heer A. Hoogstra voor het verande-
ren en vergroten van een campingvoor-
zieningengebouw op het perceel
Enzerinckweg 12 te Vorden;

Aannemersbedrijf HJ. Ruiterkamp B.V.
voor het bouwen van een opslagloods
op het perceel Lindeseweg 26 te
Vorden;

Maatschap G.J. Scheffer en E.H.
Broekgaarden voor het bouwen van
een aardappel-opslag loods op het per-
ceel Nieuwenhuisweg l te Vorden;

de heer G.J. Groot Jebbink voor het
plaatsen van een sanitaire unit op het
perceel Lindese weg 18a te Vorden;

de heer G. van de Craats voor het bou-
wen van een houtberging op het per-
ceel Ludger l te Wichmond;

de heer P.S. Exler voor het slopen van
een kippenhok, een paardenbox en een
overkapping op het perceel Lindeseweg
8 te Vorden;

de heer J.W. Smallegoor voor het
geheel slopen van een stroloods en een
kippenhok op het perceel
Leestenseweg 34 te Vierakker;

de heer H J. Hukker voor het geheel slo-
pen van een mestvarkensschuur op het
perceel de Horst 2 te Vorden;

Stichting Het Geldersch Landschap
voor het herstellen van een (voorma-
lige) beekloop op het perceel landgoed
Vorden;

NGEKOMEN BOUWAANVRAAG

de heer G.W.H. Wargerink voor het aan-
leggen van een poel op het perceel
Zomervreugdweg
ongenummerd te Vorden;
de heer G. Schuerink voor het vellen
van l fijnspar en l berk op het perceel
Enzerinckweg 10 te Vorden;

de heer WJ. Denkers voor het vellen
van l conifeer op het perceel het
Wiemelink 73 te Vorden;

Wed. A.B. Martens b.v. voor het vellen
van ongeveer 1550 m2 populier op het
perceel Ruurlo seweg te Kranenburg;

mevrouw HJ. Hissink-Bitter voor het
vellen van 6 dennen op het perceel
Hackforterweg 3 te
Wichmond;

de heer J.A. GunWwijk voor het vellen
van l berk op het perceel Julianalaan
23 te Vorden;

de heer A.H. Leeflang voor het vellen
van 4 fijnspaawi op het perceel
Schoolstraat 17

Vereniging Natuurmonumenten voor
het aanleggen van twee poelen op de
percelen Kruisdij k 2 en Strodijk 10 te
Vorden;

R.T.V. Vierakker Wichmond voor een
wielerronde in Vorden op 3 juli 1997
en een wielerronde in Wichmond op
27 augustus 1997.

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

Naam Bouwadres Datum ontvangst Omschrijving

J. Bosch Ruurloseweg 47a 26-03-97
Vorden bouwen van een bergruimte

Deze bouwaanvraag kunt u tijdens kantooruren inzien bij de afdeling volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

ERGUNNING GASTOUDERBUREAU

Stichting De Blokkentoren uit Zutphen heeft burgemeester en wethouders ver-
zocht om een vergunning voor het oprichten en houden van een gastouderbureau
in de gemeente Vorden. Een gastouderbureau is een organisatie die bemiddelt tus-
sen gastouders en ouders van kinderen bij vraag naar kinderopvang binnen een
gezinssituatie.

Op grond van artikel 5 van de Verordening kinderopvang Vorden 1996 passen bur-
gemeester en wethouders de openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht toe op de aanvraag.

Van 17 april tot 15 mei 1997 leggen burgemeester en wethouders de aanvraag en
de ontwerp-beschikking tijdens openstellingsuren (maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 12.30 uur en op woensdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur) ter inzage
op de afdeling bestuur van het gemeentehuis. Inzage in de stukken is kostenloos.
Kopieën van deze stukken kunt u tegen betaling van rechten verkrijgen.
Belanghebbenden kunnen in deze periode hun zienswijze over de aanvraag en de
ontwerp-beschikking naar voren brengen. De zienswijzen betrekken burgemees-
ter en wethouders bij hun definitieve beslissing.

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDINGEN

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

ligt van 4 april tot en met 2 mei 1997 ter inzage:

een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van:

de heer J.A. Roeterdink, Lieferinkweg 2, 7251 NV Vorden,
voor het wijzigen van een agrarisch bedrijf met nieuwbouw van een
wagen-/graanloods op het perceel Lieferinkweg 2 te Vorden.

WIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

Met ingang van l januari 1997 heeft de gemeente Vorden de kwijtscheldings-
norm verruimd. Dit betekent dat meer mensen dan voorheen in aanmerking
komen voor kwijtschelding.

Een verzoek om kwijtschelding doet u via het invullen van het formulier
"Verzoek om kwijtschelding". Dit formulier is verkrijgbaar bij de sector middelen.
Aan de hand hiervan beslist de gemeente Vorden of u wel of niet in aanmerking
komt voor kwijtschelding. U kunt kwijtschelding aanvragen voor de hondenbe-
lasting, onroerende-zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolrechten.

Kosten van bestaan ^^
Onder de huidige kwijtsSPldingsregeling wordt voor de kosten van bestaan uit-
gegaan van de bijstandsuitkering van het huishoudtype van de belastingbetaler.
Er zijn drie typen huishoudens. Per huishoudtype is er minimum- en een maxi-
mumnorminkomen. De minimum- en maximum-norminkomens bedragen per
maand (m.i.v. l januari 1997) per huishoudtype en bij een kwijtscheldingsnorm
van 100%: A

huishoudtypenj minimum:
gehuwden/samenwonenden 1.586,—
alleenstaande ouder 1.388,—
alleenstaande 991,—

maximum:
1.982-
1.784-
1.388-

Uw inkomen ligt onder het minimum-norminkomen:
Als uw inkomen per maand gelijk of lager is dan het minimum-normbedrag,
kunt u in beginsel volledige kwijtschelding krijgen.

Uw inkomen ligt tussen minimum- en maximum-norminkomen:
Heeft u een inkomen per maand dat ligt tussen het minimum en maximum-nor-
min-komen dan komt u in principe in aanmerking voor gedeeltelijke of gehele
kwijtschelding.

Uw inkomen ligt hoger dan het maximum-norminkomen:
Is uw inkomen hoger dan het maximum-norminkomen, dan is er sprake van bet-
alingsruimte. Aan u wordt geen of gedeeltelijke kwijtschelding verleend.

Wat is het inkomen?
Met het inkomen wordt bedoeld het netto-besteedbaar inkomen. Het netto-
besteedbaar inkomen is het totaal aan inkomsten verminderd met het totaal aan
uitgaven voor kale huur of hypotheekrente, premies ziektekostenverzekering en
alimentatie voor vroegere echtgenoot en/of kinderen. Ontvangen kinderbijslag
telt niet mee als inkomsten voor de berekening van het netto-besteedbaar inko-
men.
De huursubsidie behoort tot de netto-besteedbaar inkomen. Met de ontvangen
huursubsidie wordt bedoeld: de huursubsidie verminderd met de daarin ver-
werkte kindertoeslag.

Wat is de betalingsruimte?
Het verschil tussen uw feitelijk inkomen en het voor u geldend normbedrag is de
betalingsruimte. Van dit bedrag moet tenminste 80% worden gebruikt ter vol-
doening van de belastingaanslag.
Bij het vaststellen van de betalingsruimte betrekt de gemeente Vorden ook de
belastin-gen/heffmgen van het waterschap. De betalingsruimte wordt afgezet
tegen het totaal van alle belastingen/heffingen.

Vermogen
Voldoet u aan bovenstaande normen en de aanslag kunt u niet voldoen uit uw
inkomsten dan komt u in beginsel in aanmerking voor gehele of gedeeltelijke
kwijtschelding, tenzij er sprake is van vermogen. Bij vermogen moet u denken
aan het bezit van een eigen woning, spaartegoeden, bank- en girosaldi. Een auto
met een verkoopwaarde beneden een bescheiden vrijgesteld bedrag telt niet mee
bij de bepaling van het vermogen.

nadere informatie
Voor vragen over kwijtschelding kunt u contact opnemen met de sector midde-
len, telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren onder nummer 0575 - 557431.
(doorkiesnummer)



VERHANGENDE TAKKEN

In het voorjaar loopt alles weer prach-
tig uit. Het komt dan voor dat struiken
of bomen met hun takken over de trot-
toirs hangen. Voor wandelaars en in
het bijzonder mensen in rolstoelen en
moeders met kinderwagens is dit las-
tig-

Een vriendelijk verzoek: snoeit u deze
takken zo terug dat anderen er geen
last van hebben.

marathon op zondag 6 april 1997 heb-
ben burgemeester en wethouders
besloten om één rijbaan van de
Dorpsstraat te Vorden op die dag af te
sluiten voor alle bestuurders van voer-
tuigen behalve voetgangers.

Eventuele bedenkingen kunt u gedurende die termijn schriftelijk aan burge-
meester en wethouders kenbaar maken.

IJDELIJKE VERKEERS-
f MAATREGEL

In verband met de Achtkastelenmini-

SFALTERINGSWERKZAAM-
HEDEN LANKHORSTERSTRAAT.

De gemeente Hengelo asfalteert de
Lankhorsterstraat in die gemeente. Dit
heeft ook gevol gen voor het door-
gaande verkeer dat vanuit de richting
Wichmond de Lankhorsterstraat op-
rijdt. Houdt u rekening met een omlei-
ding.

'B,jf MJ OUWEN BERGING OP PERCEEL OUDE ZUTPHENSEWEG 11
TE VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van de vrij-
stellingsmogelijkheid van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
medewerking te verlenen aan een plan voor het bouwen van een berging op het
perceel Oude Zutphenseweg 11, kadastraal bekend gemeente Vorden, sektie B, nr.
2324;

De op het plan betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag 3
april 1997, gedurende twee weken, voor een ieder op de gemeente-secretarie, afde-
ling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage.

NZAMELING GROF SNOEI- EN TUINAFVAL OP WOENSDAG
9 APRIL 1997.

bebouwde kom

In de bebouwde kommen van Vorden, Wichmond en Kranenburg haalt de inza-
melaar het grof snoei- en tuinafval dat niet in de groene container past, huis aan
huis op.

buitengebied

Inwoners van het buitengebied moeten telefonisch een afspraak maken via de
Regionale Afval-Informatie-Lijn, tel 0570-637755, bereikbaar van 9.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 15.00 uur. Inhet buitengebied liggen de woningen die buiten het ver-
bod om sneller te rijden dan 50 km. per uur (voor de bebouwde kommen).

regels voor het aanbieden:

- het afval moet uiterlijk om 7.30 uur aan de -openbare- weg liggen;
- takken mogen niet dikker zijn dan 15 centimeter en niet langer dan 1,5 meter;
- takken moet u bundelen, de bundels mogen niet zwaarder zijn dan 25 kilogram;
- het maximum volume mag niet meer zijn dan 2 m3;
- bladafval alleen in de speciale papieren gft-zakken;
- geen wortels en boomstobben dikker dan 15 centimeter.

zelf brengen van grof snoei- en tuinafval

snoei- en tuinafval kunt u gratis brengen naar:
- het afvalscheidingsdepot aan de Letlandsestraat 2 (industrieterrein "de Mars") in
Zutphen

- stortplaats Armhoede, Hagendijk l in Lochem,
beide geopend op werkdagen van 8.00 -12.00 en 12.30 - 16.00 uur en op zaterdag
van 9.00 -13.00 uur.

WEEKENDAANBIEDINGEN

ECHTE LIMBURGSE VLAAIEN
in wel 30 soorten

Dit weekend

ZWITSERSE APPEL-ROOM
VLAAI

goed voor 12 royale punten
Lekker fris, romig en calorie-arm.

Ook verkrijgbaar in halve vlaaien, dit weekend

voor maar ff 17,50

ACHTERHOEKSCHE BOLUSSEN
Ouderwets lekker, met kaneel en suiker

5O
nu 6 voor ff 4,<

BOSVRUCHTEN VLAAI
met 9 verschillende bosvruchten

en eventueel toefjes slag room
goed voor 6 punten

dit weekend ff 8,5O

Tip van de week:

WALD-KORN
gezond en puur natuur

het lekkerste brood van Nederland

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

SPOR r- iT"

Voetbal

SVRatti
Programma zaterdag 5 april
Ratti Al-Diepenheim Al, Rietmolen Bl-
Ratti BI, Ratti Cl-Baakse Boys Cl,
Reunie D2-Ratti Dl, SSSEEl-Ratti El
Ratti Fl-Sp. Neede F2, Ratti 5-Avanti I.(
5.

Programma zondag 6 april
Baakse Boys l-Ratti l, Ratti 2-Erica '76
8, Erica '76 7-Ratti 3, AGOW 1-Ratti l
(dames).

B r i d g e

Bridgeclub BZR Vorden
Uitslagen van woensdag 26 maart:
Groep A: 1. v. Burk/Hendriks 58.3%, 2.
den Elzen/v. Manen 57,6%, 3. Greida-
nus/Kloosterman 54,9%.
Groep B: 1. mw./hr. de Bruin 59,7%, 2. v.
Gastel/Gille 49,0%, mw./hr. Speulman
57,6%.

Bridgeclub Vorden
Uitslag maandag 24 maart: 1.
Wijers/Wullink 67,6%, 2. Ep Hoftijzer
56,3%, 3. M. van der List/de Bruin
55,1%.

P a a r d e n s p o r t

LR & PC de Graafschap
Op zondag 23 maart werd in Barchem
een springwedstrijd voor 40+-ers ge-
houden. Gerrit Harmsen behaalde hier
met zijn paard Jasmin een Ie prijs in
het progressief springen en een 2e prijs
in het klassiek parcour.
Op de dressuurwedstrijd in Haarle be-
haalde Simone Baauw met Limone een
3e prijs met 171 punten in de klasse B.

Donor-codicil,
van levensbelang

NIEUW IN VORDEN

PEANUT DELICATESSEN
Zutphenseweg 1a • Vorden

KAASSPECIAALZAAK • NOTEN • WIJNEN e.d.
Onze openingstijden:

dinsdag, woensdag, donderdag 9.00 - 18.00 uur
vrijdag 9.00 - 20.00 uur

zaterdag 9.00 - 16.00 uur

BELEGEN KAAS
(delicateurkaas) 1 kilo

ABRIKOZEN
(gedroogd) 500 gram

250 gram

CHOCOLADE PINDA'S
250 gram

9.98

3.98

2?5

2?5

(Nagekomen familieberichten)

Lieve Toos
je hield van bloemen en van zonlicht,
nu eindelijk het voorjaar is gekomen
heeft God je tot zich genomen

Na een leven van werken, vol liefde en zorg voor
haar gezin is geheel onverwacht overleden mijn
innig geliefde vrouw, onze lieve moeder, schoon-
moeder en oma

TONIA CHRISTINA
WEENK-ROUWENHORST

13 mei 1932

TOOS
echtgenote van Johan Weenk

t 31 maart 1997

Vorden: Johan Weenk
Vorden: Hans, Gea en Thomas Weenk
Vorden: Gerard Weenk en Klara Smedeman

Steenderen: Ingrid Weenk en Ernest Peters

van Lennepweg 1
7251 J M Vorden

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
vrijdag 4 april van 19.00-19.30 uur in uitvaartcen-
trum Monuta, Het Jebbink 4 te Vorden.
De uitvaartdienst zal worden gehouden op zater-
dag 5 april om 11.00 uur in de Nederlands Her-
vormde Kerk te Vorden.
Daarna zal de begrafenisplechtigheid plaatsvin-
den om ± 12.00 uur op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.
Na de begrafenisplechtigheid is er gelegenheid
tot condoleren in de zaal van het Pantofteltje te
Vorden.

Mocht u onverhoopt geen rouwbrief hebben ont-
vangen, gelieve dan deze advertentie als zodanig
te beschouwen.



10e achtkastelen minimarathon op 6 april
De VW in Vorden houdt op zondag
6 april voor de tiende keer de acht-
kastelen minimarathon over een af-
stand van 30 kilometer. Ook heeft
op deze dag de zesde halve marthon
plaats. De start en finish van beide
afstanden is bij Hotel Bakker. Voor
de minder geoefende lopers is er
ook nog een tien kilometer. De or-
ganisatie verwacht evenals vorig
jaar weer een recordaantal deelne-
mers. In 1996 stonden er ruim vijf-
honderd deelnemers aan de start.

De organistatie van het loopfestijn in
Vorden is in handen van Jules Honig,
Ernst te Velthuis en Leo Slütter. Het
eerst genoemde tweetal heeft jaren-
.lang in het bestuur van de plaatselijke
VW gezeten en is dit jaar wederom ge-
vraagd om de organisatie van de mini-
en halve marathon op zich te nemen.
"Samen met Leo Slütter zijn Ernst en ik
een perfect op elkaar afstemd trio dat
elk jaar weer met veel plezier de orga-
nisatie van dit loopevenement op zich
neemt. Vorig jaar hadden we zelfs een
recordaantal deelnemers. Er waren er
meer dan vijfhonderd. Dit jaar ver-
wachten we ongeveer hetzelfde aantal
lopers als vorig jaar. Maar zoiets is na-
tuurlijk wel heel sterk afhankelijk van
het weer", aldus Jules Honig.

De deelnemers aan het loopfestijn ko-
men uit het hele land. "We proberen
altijd drie weken voor de marathon
van Rotterdam onze achtkastelenloop
te organiseren. Voor heel veel lopers is
deze minimarathon dus een mooi trai-
ning voor de wedstrijd in Rotterdam.
Dit jaar zitten er echter geen drie maar
twee weken tussen. Toch maakt dat vol-
gens mij niet zo heel veel uit in het
aantal deelnemers dat op 6 april aan
de start staat. In de loop van de jaren
hebben wij gewoon een goede naam op
gebouwd en blijkt dat de lopers graag
naar Vorden komen. Ze komen echt uit
het hele land. Van Sittard tot Gro-
ningen en van Rotterdam tot Twente",
aldus Honig.
De afgelopen twee jaar werd de mini-

De Vordenaren Ernst te Velthuis (op de voorgrond) en Jules Honi

marathon van Vorden gewonnen door
Cees Kraayeveld. Dit jaar zal de uit
Apeldoorn afkomstige atleet niet mee-
doen omdat hij o^leze dag een ande-
re wedstrijd loopt^Uit betekent echter
niet dat er zondag geen bekende na-
men aande start verschijnen. Zo zullen
op zondag 6 april Gerrit Voortman en
Herman Rappolt naar Vorden afreizen.
Rappolt was vorig^^r oktober de beste
Nederlander tijdens de marathon van

Athene. De drie organisatoren van het
loopevenement in Vorden hebben zelf
vorig jaar ook meegedaan^^n de ma-
rathon van Athene. "Dat ^P echt ge-
weldig", blikt Jules Honig terug. "Ik
kreeg vorig jaar ter gelegenheid van
mijn 50e verjaardag een ticket naar
Athene. Die marathon wilde ik altijd
graag al lopen maar dat wa^r telkens
niet van gekomen. Vorig j^^r was de
marathon van Athene extra bijzonder

marathon van Athene

omdat het toen precies honderd jaar
geleden was dat de eerste Olympische
marathon in Athene werd verlopen".
Naast Honig deden ook de Vordenaren
Ernst te Velthuis, Leo Slütter en Ton
ten Have mee aan deze marathon. "Het
was echt een grandioos spektakel dat
wij niet snel zullen vergeten. Maar la-
ten we overgaan tot de orde van de dag
want zondag staat ons eigen spektakel
op het programma", lacht Honig.

ABTB
De ABTB houdt op vrijdagavond 4 april
haar laatste jaarverdering in 't Wapen
van 't Medler. Vanaf de tweede helft
van dit jaar zal de ABTB opgaan in de
GTLO Vorden-Warnsveld-Zutphen.

Nieuwstad te Vorden een lezing over
het onderwerp "Een ekologisehe kring-
looptuin te Velp". Sjef van de Molen is
al 14 jaar bezig met zijn kringlooptuin
in Velp. Hij vertelt aan de hand van
dia's over de processen in zijn tuin.

Lezing Collecte
Amateur vcldbioloog en beeldend kun-
stenaar houdt op donderdag 20 april in
de galerie van Agnes Raben aan de

De collecte voor het Nationaal Reuma-
fonds heeft in de dorpen Wichmond
en Vierakker een bedrag van f 1.687,-
opgebracht.

'n Aanhangwagen
huur je voortaan

bij DWS-Verhuur.

En niet alleen voor een kun je
bij DWS-Verhuur terecht. Ook rolsteigers, krui-

wagens, bouwdrogers, behangstoomapparatuur,
houtkloofmachines, bouwlampen, minigravers,
Bobcats, heteluchtkanonnen, bestelauto's en lad-
ders in vele uitvoeringen staan op het menu van
DWS-Verhuur. Meer weten, bel dan:
(0575)4311 11

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

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Met z'n
allen tegen

kanker.
Blijfgeven.

GIRO 26000
• 6-t t l t « H D l l
KANKERBESTRIJDING

ABN AMRO geeft Air Miles weg
Zeven weken lang kunnen Air Miles
spaarders bij ABN AMRO hun Air
Miles-saldo aanzienlijk verhogen.
ABN AMRO is de enige bank die Air
Miles aanbiedt bij haar produkten
en van 17 maart tot en met 2 mei
geeft ABN AMRO zelfs Bonus Miles
weg. Nieuwe rekeninghouders en
cliënten die hun betaalrekening
uitbreiden met één of meer pro-
dukten kunnen tot 150 Bonus Miles
verdienen. En met de bon uit de
Libelle of op vertoon van hun pin-
pas kunnen belangstellenden in
het bezit komen van het Libelle
Geld & Spaar Basisboek.

Het leven lijkt steeds ingewikkelder en
jachtiger te worden. ABN AMRO heeft
een betaalrekening waar het allemaal
weer wat makkelijker mee wordt.
Opdrachten worden snel en acuraat
uitgevoerd, rekeninghouders hebben
nauwelijks omkijken naar financiële
zaken. Maar er is meer. Aan de ABN
AMRO betaalrekening is een hele reeks
gemakken gekoppeld waarmee geldza-
ken worden geregeld zoals de reke-
ninghouder dat zelf wil. Van lenen tot
automatisch sparen, van Chipknip tot
wereldwijd creditcard-gemak. En alsof
dat allemaal nog niet genoeg is, kan de
ABN AMRO rekeninghouder ook nog
eens automatisch Air Miles sparen.
Van 17 maart tot en met 2 mei geeft
ABN AMRO bij een aantal betaalpro-
dukten Bonus Miles weg. Voor elk van
deze betaalprodukten krijgen cliënten
25 Bonus Miles. En als een cliënt meer
produkten tegelijk aanschaft, worden

dat er nog veel meer. Schaft hij bijvoor-
beeld een ABN AMRO Credit Card aan
en de Spaarservice, dan krijgt hij niet
tweemaal 25 maar 60 Bonus Miles. Hoe
meer produkten een cliënt tegelijk
aanschaft, hoe meer Bonus Miles hij
krijgt. Dit aantal kan oplopen tot 150.
Belangstellenden kunnen natuurlijk
naar het dichtsbijzijnde ABN AMRO
kantoor gaan om van deze aanbieding
gebruik te maken. Maar het is veel ge-
makkelijker om een te bellen met
0900-0024, het algemene telefoonnum-
mer van de Bank. Dit nummer is 24
uur per dag, zeven dagen per week be-
reikbaar en kost 40 cent per minuut.
Als u via 0900-0024 een of meer betaal-
produkten aanschaft, krijgt u nog eens
vijf Bonus Miles.
Cliënten van ABN AMRO met een pin-
pas kunnen nu bij ABN AMRO zolang
de voorraad strekt gratis het Libelle
Geld & Spaar Basisboek afhalen. Een
slim bewaarboekje met financiële tips
en adviezen en informatie over geld en
sparen van de A van Aandeel en de Z
van Zakgeld. Belangstelling maar geen
pinpas? Geen probleem, op vertoon
van de bon uit de Libelle kan het boek-
je aan de balie worden afgehaald. Het
is natuurlijk nog eenvoudiger om even
een pinpas aan te vragen en ook nog
eens 25 Bonus Miles verdienen.

Alle informatie over bank- en verzeker-
zaken is verkrijbaar via nummer 09-
0024. Langskomen mag ook. Iedereen
is van harte welkom op de ABN AMRO
in Vorden. Daar hebben ze antwoord
op alle bank- en verzekervragen.



AANBIEDINGEN VAN DINSDAG 1 APRIL T/M ZATERDAG 5 APRIL 1997

ONZE VLEESTOPPERS:

TARTAAR
DOORREGEN VARKENSLAPJES
KIPPEBOUTEN
KALKOENHAMBURGERS

per 8 stuks nu 7,98

1 kilo van f 11,90 voor 7,98

± 1900 gr. per pakket nu 8,98

per 100 gr. van 1.59 voor 0,99

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

WASPEEN
ELSTAR HANDAPPELEN
HANDSINAASAPPELEN
BILDSTAR AARDAPPELEN

zak 1 kilo van 1,98 voor

11/2 kg van 3,49 voor

net 2 kilo van 4.98 voor

5 kilo van 3,98 voor

0,98
2,49
3,98
1,98

DEZE WEEK BIJ ONZE VLEESWAREN-/KAASAFOELING
VOOR OP UW BOTERHAM:

Sni/verse Vergeer kaas

KOMIJNENKAAS jong 1 kilo van 112,50 voor 9,90

SNIJVERSE
BOTERHAMWORST 100 gram van 1,39 voor 0,89

GEBRADEN SLAGERSGEHAKT 100 gram van 1,69 voor 1,29

NU MET UW GRATIS EDAH-CARD DE VOLGENDE AANBIEDINGEN

>

CAFÉ CRUZ GOUDMERK KOFFIE 250 gr. van 3,69 voor 2,95 (20% korting)

KANJERS STROOPWAFELS 4 x 2 st. van 2,89 voor 1,88 (35% korting)

MAGGI PASTA-SNACK div. smaken zakje van 1,89 voor 0,95 (50% korting)

BETUWE EXTRA

AARDBEIEN JAM grote pot a 600 gr. van 3,25 voor 2,28 (30% korting)

SLANKIE SMEERKAAS naturel of ham 100 gram van 1.29 voor 0,77 (40% korting)

MONA BIOMILD DRINK div. smaken 11t. van 2,49 voor 1,74 (30% korting)

DIEPVRIES: GROKO HOLLANDSE

PANGROENTE 450 gr. van 2,49 voor 1,74 (30% korting)

ABEE SLAATJES div. smaken 150 gr. van 1,29 voor 0,6 (̂50% korting)6^5

Bij een tekort aan aktie artikelen met een Edah card, kunt u een tegoedbon bij

de vleeswarenatdeling vragen. Deze bon is 1 week geldig na datum.

Van ma.. 7 april t/m za 26 april '97 is er weer een knallende waWebonfolder

met een totaalkorting van f 45.-.

Pas op: deze waardebonfolder worden niet meer huis-aan-huis verspreid maar u

kunt deze bonnen vanaf do. 3 april '97 bij de kassa afhalen.

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

Denk aan de aktiviteiten

rondom Hemelvaart.

Thema; "Hengelo

vooreen paal

8.00-18.00 uur
8.00-18.00 UL
8.00-20.00.
8.00-20.00 uur
8.00-21.00 uur
8.00-16.00 uur

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

Edah G. BOTTERMAN B.V,

Kwaliteit, hét argument om voor
Quintus Fineerparket te kiezen.

WOONWINKEL VAN WflRNSVELD

Tel. 526132, Rijksstraatweg 39, 7231 flB Warnsveld

1-1-2
DAAR RED JE
LEVENS MEE

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Elke 1e zaterdag
van de maand

kunt u bij
Touwtrekvereniging

Worden
het oud papier inleve-

ren

Lokatie: rechts naast-
Super Grotenhuys aan
de Zutphenseweg van

9.00-13.30 uur.
Tevens kunt u dagelijks
uw papier daar buiten

neerzetten.
Het wordt dan 's-avonds

opgeslagen.
Info: (0575) 55 28 36 of

(0575) 55 33 76

WIN EEN BALLONVAART
bij

LENTFERINK mannenmode

WIJ OPENEN HET
VOORJAARSSEIZOEN

MET EEN SCHITTERENDE
KOLLEKTIE

U bent van harte welkom op onze
"OPEN-HUIS DAGEN"

op vrijdag 4- en zaterdag 5 april a.s.

Tijdens deze dagen ontvangt U hij aan-
koop van elke t'. 100.= een lot waarmee

u kans maakt op een
fantastische ballonvaart

hoven on/e retzio.

MANNENMODE

SPALSTRAAT 7-9 - HENGELO - TEL. (0575) 46 13 83

Advantage for you
Met de juiste bespanning meer energie.
Met de juiste grip meer stuurkracht.

Dit zijn de twee meest essentiële onderdelen van uw racket.
Beide leggen de basis voor optimaal tennisplezier en zullen
blessures voorkomen.

Selecteer nu een van onze Pacific aanbiedingen, doelgroeps-
gewijs samengesteld voor competitie, toernooi en recreant.

Bij twijfel omtrent een nieuwe bespanning kunt u uw racket
eerst gratis laten controleren op onze multitest com-
puter.
Alle essentiële onderdelen worden doorgemeten:
hardheid bespanning, stijfheid racket, balanspunt en gewicht.

Profiteer nu voor een optimaal tennisseizoen.

ROOZEGAARDE

Spalstraat 13, Hengelo (Gld.) • Telefoon (0575) 46 19 96

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

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

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

Uw meubels
versleten ?
Wij stofferen snel en voordelig.

Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U
aan huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

Rijksstraatweg 39 7231 AB Warnsveld Tel. (0575) 52 61 32



Agrarische vrouwen
De Jonge Agrarische Vrouwen gaan op
maandagavond 7 april een kijkje ne-
men op de biologische zuivelboerderij
van de familie Fokkink aan de Rom-
melderdijk 2. Dit is een biologisch be-
drijf met melkgieten en melkkoeien.
Verder is er een zuivelafdeling waar
men kaas en yoghurt maakt.

W Vorden houdt
sponsonniddag
op zondag 6 april
Voetbalvereniging Vorden houdt op
zondag 6 april in haar kantine een
sponsormiddag. Naast een lezing van
commercieel manager T. Fitsch van
voetbalvereniging De Graafschap zal
trainer Peter Jansen van W Vorden een
voorbeschouwing geven van de wed-
strijd van die middag tegen de
Warnsveldse Boys. In de rust van de
wedstrijd zal Jan Borgonjen samen het
de heer Kuijper jr. de loting verrichten
voor het jaarlijkse Willem Kuijper
Toernooi.
Sport en sponsoring zijn twee begrip-
pen die al lang niet meer los van elkaar
gezien kunnen worden. Vooral in de
professionele takken van sport speelt
sponsoring een hele belangrijke rol,
maar ook bij de amateurverenigingen
worden de sponsorbij dragen steeds be-
langrijker. Professionele clubs hebben
tegenwoordig allerlei mogelijkheden
om wat terug te doen voor hun spon-

*sors zoals skyboxen en businessclubs.
Bij de amateurverenigingen is het
meestal eenrichtsverkeer. Daarom heb-
ben een aantal leden van de voetbal-
vereniging Vorden onlangs de koppen
bij elkaar gestoken om eens te gaan be-
kijken hoe de voetbalvereniging meer
voor de sponsors kan gaan doen. Dit
heeft geleid tot de oprichting van de
Sponsor- en PR-commissie.
Commercieel manager Fitsch van De
Graafschap zal op zondag 6 april een
lezing geven over de relatie tussen
sport en sponsoring en wat beiden
voor elkaar kunnen en misschien wel
moeten betekenen.

Oud Vorden
De Oudheidkundige vereniging "Oud
Vorden" hield op woensdag 19 maart
haar jaarvergadering in De herberg. In
haar jaarverslag kon secretaresse F. van
Druten-Vrieze melden dat het ledental
ook dit jaar weer is gestegen en thans
335 bedraagt. Ook penningmeester L.
Schoolderman kon alleen maar opti-
mistische geluiden laten'horen. Vanaf
de oprichting in 1981 heeft de heer
Schoolderman de kas op voorbeeldige
wijze beheerd. Hij wil er nu - gezien
zijn leeftijd - een punt achte zetten. Als
dank werd hem door de voorzitter een
attentie aangeboden terwijl zijn echt-
genote een bloemetje in ontvangst
mocht nemen. Als nieuwe penning-
meester werd de heer R. Ilbrink van de
Strodijk met algemene stemmen geko-
zen. Dat laatste was ook het geval niet
de herverkiezing van de heer Koop.
De rondvraag leverde nogal wat stof op
ten aanzien van de molen van Kluvers
die in de huidige toestand bepaald
geen sieraad voor Vorden is. De familie
Van Ark staat welwillend tegenover re-
novatieplannen maar bepaalde overhe-
den schijnen niet de optimale mede-
werking te willen verlenen. Het zal dus
nog even duren voor de molen weer
van vier nieuwe wieken is voorzien.
Verder bestaat er grote belangstelling
voor de reis naar Staphorst. Er hebben
zich reeds 75 leden voor de reis opge-
geven. Na de vergadering was het
woord aan de heer H. Harmsen. In zijn
eigen Liemerse dialect behandelde hij
op humoristische wijze de oude ge-
bruiken in de Achterhoek en Liemers,
waarbij Vorden niet vergeten werd.

van De Voorde kwamen op maandag 24
maart de leden van de Hervormde
Vrouwen Groep Vorden bijeen voor de
viering van het paasfeest. Eerste werd
de liturgie vanuit de Fakkel afgewerkt.
Deze bestond uit declamatie, zang en
een bijbellezing. Daarna kwam me-
vrouw Hiddink uit Lochem spreken
over oude gebruiken bij Pasen zoals die
vroeger plaats hadden en nu weer wat
naar voren komen. Aansluitend had zij
nog een paasvertelling waarmee deze
sfeervolle avond werd afgesloten.

Eenrichtingsverkeer
op Schuttestraat en
Kostedeweg in Vorden
Als gevolg van de toegenomen ver-
keersdrukte op de Schuttestraat en de
Kostedeweg tussen Vorden en Ruurlo
hebben de provincie Gelderland en de
gemeente Vorden besloten om voor het
gemotoriseerd verkeer op deze wegen
tijdelijk eenrichtingsverkeer in te voe-
ren. Deze situatie zal duren tot en met
vrijdag 26 april.
Gemotoriseerd verkeer mag de
Schuttestraat en Kostedeweg alleen ge-
bruiken van Vorden naar Kranenburg.
Verkeer vanaf Kranenburg wordt omge-
leid via de Wildenborchseweg en de
Oude Zutphenseweg. De tijdelijke
maatregel voor het eenrichtingsver-
keer geldt ook gedurende de weeken-
den. De Schuttestraat en de Kostede-
weg maken deel uit van de omleidings-
route die is ingesteld in verband met
de afsluiting van de Ruurloseweg (N
319). Tijdens de weekenden is de
Ruurloseweg opengesteld voor alle ver-
keer.

Astrid Westerhof neemt
cadeauzaak^mbrasse
ui DoetinclSm over
Astrid Westerhof uit Vorden heeft afge-
lopen maand een bestaande winkel in
cadeau- en woqndecoratieartikelen

overgenomen met Anne Wildeboer
Schut. Astrid Westerhof was de laatste
drie jaar werkzaam bij Schildersbedrijf
Van der Wal en heeft nu de stap gezet
naar het zelfstandige ondernemer-
schap. De winkel heet Embrasse en is
gevestigd aan de Heezenstraat l 'in
Doetinchem. In de sfeervol ingerichte
winkel kan men terecht voor onder an-
dere glaswerk, verzilverde items,
Engelse serviezen, serveten, tafels, kas-
ten en gran foulards. Dit is slechts een
kleine greep uit het assortiment. Bij
Embrasse kan men ook terecht voor re-
latiegeschenken die speciaal voor u
worden samengesteld.

Plattelandsvrouwen
De dames van de afdeling Vorden van
de Plattelandsvrouwen houden dins-
dag 8 april een koffiemiddag die speci-
aal bedoeld is voor de nieuwe leden. De
koffiemiddag wordt gehouden in 'De
Herberg'.
Dezer dagen hebben een groep dames
een bezoek gebracht aan Thomassen
en Drijver Verblifa waar allerhand blik-
verpakkingen werden bekeken. Tevens
werd een bezoek gebracht aan het keu-
kencentrum Nieuwenhuis waar Elly
v.d. Molen de nieuwste snufjes op keu-
kengebied liet zien.

Amnesty International
De komende week krijgen alle thuis-
schrijvers van Amnesty International
werkgroep Vorden hun maandelijkse
voorbeeldbrieven in de bus. Deze keer
ondermeer een brief voor de achtienja-
rige Marwa al Sayyid Metwalli Hafez
uit Egypte. Zij verliet op 18 augustus
vorig jaar haar huis om te gaan winke-
len. Sindsdien is zij spoorloos. Haar ou-
ders kregen van de Staatsveiligheid te
horen dat zij als verdachte activist was
opgepakt.
Tot dusver is het de ouder^iiet gelukt
de verblijfplaats te acht^Palen. Wel
zijn ze er achter gekomen.dat hun
dochter in de vrouwenvleugel van een
gevangenis net buiten de hoofdstad zit.
Haar te bezoeken is niet gelukt.
Amnesty heeft de Egyptisjj^ regering

om opheldering gevraagd. Omdat er
tot dusver geen antwoord bij Amnesty
is binnengekomen wordt gevreesd voor
haar welzijn en gezondheid. De thuis-
schrijvers schrijven hun brieven naar
de minister van Binnenlandse Zaken
van Egypte. Wanneer U thuis ook wilt
schrijven kunt U zich opgeven bij Ank
Wallenburg (55 18 01) of bij Wilma
Hebbink (55 28 20).

Rijvaardigheidsritten
Op donderdag 10 april worden er in
Hengelo rijvaardigheidsritten voor 50-
plussers gehouden. Aansluitend zal 's
avonds bij café Wolbrink een verkeers-
deskundige aan de hand van dia's uit-
leg geven over de verkeersregels.

Diëtiste Trudy Tolkamp
uit Vorden start met
telefonisch spreekuur
Diëtiste en natuurgeneeskundige Tru-
dy Tolkamp uit Vorden start met in-
gang van l mei met een telefonisch
spreekuur op £k maandagmorgen en
de woensdagSvÓTfÖ. Deze telefonische
spreekuren zijn bedoeld voor korte vra-
gen en problemen. De behandeling is
altijd op afspraak.
Het telefonisch spreekuur is een gevolg
van de vele bezuinigingen in de ge-
zondheidszorg. Zo is er de laatste jaren
veel gekort op het gebied van dieet-
adviezen en voedingsvoorlichting.
Denk bijvoorbeeld aan het gedeeltelijk
afstoten van poliklinische werkzaam-
heden door diëtisten in diverse zieken-
huizen. Hierdoor kan men daar niet
meer voor alle voedings- en dieetadvie-
zen terecht terwijl er steeds meer be-
hoefte blijkt te zijn aan informatie. Om
de drempel van haar praktijk wat te
verlagen besloot Trudy Tolkamp met
een telefonisch spreekuur te starten.
De praktijk van Trudy Tolkamp is ge
vestigd aan de Eikenlaan 20a in
Kranenburg. Zie ook advertentie.

Mevrouw Holtslag valt in de prijzen

HVGDorp
In een met gele bloemen versierde zaal

Mevrouw Holtslag uit Hengelo heeft vorige week de reischeque van vijfhonderd gulden gewonnen bij lammers Modehuis in Vorden. Tijdens
de mode-introductieweek konden alle klanten van het modehuis meedoen aan een gezamenlijke prijsvraag van lammers en de Rabobank.
Allereerst moesten de klanten invullen in welke plaatsen de beide bedrijven een vestiging hebben. Daarnaast bestond de prijsvraag itit een
slagzin. In totaal waren er 120 inzendingen. Volgens eigenaar Bram Lammers van de gelijknamige modezaak aan de Zutphenseweg in
Vorden waren er vijf inzendingen die er met kop en schouders bovenuit staken. Mevrouw Holtslag uit Hengelo (rechts op de foto) ging uit-
eindelijk met de eer strijken en kreeg vorige week uit handen van Bram Lammers de reischeque van vijfhonderd gulden aangeboden.



Een hartelijk welkom op woensdag
l O april voor ieder die belang stelt in

de Islam in
Nederland

In het kader van het thema 'Mijn God' van de
Boekenweek heeft de Openbare Bibliotheek - Vorden,
samen met de Stichting 'Vrienden van de O.B.', de
jonge Marokkaanse schrijfster Naima el Bezaz uitge-
nodigd voor een lezing over dit onderwerp. Ze belicht
de achtergronden van de Islamitische cultuur en de
belangrijke plaats die de Koran daarin vervult.

Na haar inleiding kunt u vragen stellen. In de pauze
signeert ze haar boek 'Op Weg naar het Noorden'.
Kaarten a f 1.50 verkrijgbaar bij de Bibliotheek en
Boekhandel Loga. Koffie in de pauze gratis. Aanvang:
20 uur in de bibliotheek.

TRUDY TOLKAMP
DIËTISTE • NATUURGENEESKUNDIGE
Eikenlaan 20a, 7251 LTVorden, tel. (0575) 55 67 67

Met ingang van 1 mei 1997:

TELEFONISCH
SPREEKUUR
maandag van 9.00 -10.00 uur
woensdag van 18.00 -19.00 uur

Voor (korte) vragen en problemen.
Behandeling op afspraak

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design .. .
F. Jansen installatiebedrijf

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

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

Voedingsbond FNV
AFDELING VORDEN

Gelegenheid tot het inleveren van

vakantiebonnen
van de Landbouw en

vakantiecheques
van het GUO

In de week van 7-12 april 1997
bij H.W. Esselink
Prins Bernhardweg 26, Vorden
Telefoon (0575) 55 23 24

Bus bestellen?
Harren bellen!

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575)51 54 10

Bestelbiljet Zwemabonnementen Seizoen 1997
voor verdere gegevens zie ommezijde - pagina 'Plons!' v^r-
verkooptarieven gelden alleen bij inzending voor 20 aprilw)
Verzenden naar adm. Zwembad: p/a Ruurlosewea 68 - 7251 LV Vorden

Naam:

Postcode en Woonplaats:

bestelt hierbij voor seizoen 1997 voor 't Zwembad 'In de Dennen' de volgende abonnementen:

leugdabonnement(en) (voor personen geboren op of na l mei 1979)

f 41.-roepnaam gebooortedatum: M/V

f 41- roepnaam . gebooortedatum: M/V

f 41.-roepnaam gebooortedatum: M/V

Volwassen abonnement(en) (geboren voor l mei 1979)

f 67.-voorletters: geboortedatum: M/V

f 67.-voorletters: geboortedatum: M/V

Ouderenabonnement(en) (geboren voor l mei 1932)

f 48.-voorletters:__ geboortedatum: M/V

f 48.-voorletters: geboortedatum: M/V

Combinatie-abonnement(en)

f67 . -1 e ouder, voorletters geboortedatum: . M/V

f 45.- 2e ouder, voorletters geboortedatum: M/V

f 15.- kind, roepnaam . geboortedatum M/V

f 15.-kind, roepnaam geboortedatum M/V

f 15.- kind, roepnaam .. geboortedatum _ M/V

f 15.-kind, roepnaam^ ..geboortedatum . M/V

l | f 10.- contributie lidmaatschap Vereniging 'In de Dennen'

Het verschuldigde bedrag ad f wordt heden of uiterlijk 20 april 1997 vol-

daan door overboeking op RABO-rekening nr 36.64.24.262 of girorek. 7231517, beide ten

name van Zwembad 'In de Dennen - Vorden.
Datum: Handtekening:

Mappen

Periodieken

DRUKKERIJ
WEEVHSS

«Frans Berentsen

Schildersbedrijf

Eikenlaan 20a
7251 LTVorden
Telefoon
(0575) 556767

Zomertijd

Vraag vrijblijvend
een offerte aan

Kom vrijdag langs
in orie inschrijfbus!

Tempo-Team Uitzendbureau komt t/m
23 mei elke vrijdag naar Vorden.
U kunt ons dan van 14.30 tot 18.00 uur
vinden op de Enkweg Of^fe Sorbo-
terrein. In ons rijdende î nroor kunt u
zich inschrijven en informeren naar uw

mogelijkheden op de tijdelijke arbeids-
markt. U vindt ons ook nog in een
aantal andere plaatsen zoals Doesburg,
Dieren, Varsseveld, 's-Heerenberg,
Winterwijk, Ulft, Eibergen, Borculo en
Lochem. U hoeft dus niet ver van huis!

tempo-team uitzendbureau
Zutphen, Stationsstraat 20-22, (0575) 54 28 33

Verkeersschool Oortgiesen en verkeersschool Voskamp gaan
samenwerken en bieden je zo nog meer mogelijkheden!
Met de grootst mogelijke zorg aan jouw opleiding, een
persoonlijk / les rapport,een eigen theonëcentrum met de
modernste middelen, proef-theorie-examens, enzovoorts

helpen Verkeersschool
Oortgiesen en

Verkeersschool
Voskamp je op
de goede weg
naar al jouw

rijbewijzen!

.. 0575-54 30 44

THEORIEËN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vordert - Tel. 55 27 83
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VAN ZWEMBAD 'IN DE DENNEN' IN VORDEN
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APRIL 1997

Over vier weken kunt u weer zwemmenl
Over goed vier weken gaat het verwarmde zwembad open! Dan is het weer de tijd voor een
heerlijke duik in kristalhelder water. Voor vaak wel frisse, maar erg nuttige zwemlessen voor
de jeugd en volwassenen. Tijd voor lekker luieren op de diverse terrassen. Tijd ook om bij
een drankje gezellige mensen te ontmoeten in het mini-restaurant. Of tijdens een partijtje
midget-golf.
Kortom: het zwemseizoen staat voor de deur. Ga er van genieten door nu al, voor een heel
seizoen onbeperkt zwemgenot, uw (gezins)abonnement te bestellen tegen gereduceerde prijs.
Op de achterkant van deze Plons!-pagina vindt u het inschrijfformulier. Vul het in voor een
zomer vol waterplezier. Een uitnodiging die óók geldt voor de inwoners van Warnsveld, die
zo dichtbij wonen en ook kunnen genieten van wat door velen wordt genoemd 'het mooiste
verwarmde openluchtbad van de regio'.

Dit seizoen veel nieuws
Openstelling
Het zwembad is geopend van zaterdag 3 mei
1997 vanaf 14.00 uur tot en met
zondag 31 augustus 1997 17.00 uur.
De openingstijden zijn:
maandag 13.00 - 20.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 7.00 - 20.00 uur
zaterdag/zondag 13.00 - 17.00 uur
Bij mooi weer zal in het weekend het bad
vroeger worden geopend en 's-avonds langer
open zijn; bij een buitentemperatuur van
minder dan 18 graden gaat het bad eerder
dicht. Op Hemelvaartdag en 2e Pinksterdag
is het bad open als op zondag.

Samenwerking met de SWOV
'Meer bewegen' - een waardevol advies voor
iedereen, maar vooral voor wie de zes kruis-
jes is gepasseerd. Water is een ideaal element
om in te bewegen. Dus zocht het zwembad
contact met de Stichting Welzijn Ouderen
Vorden (SWOV). Er wordt nu gewerkt aan
een plan om in het seizoen aan ouderen gele-
genheid te geven mee te doen aan een bewe-
gingsprogramma waarin water een belangrij-
ke rol zal spelen. Als het lukt, leest u er bin-
nenkort in 'Contact' meer over.

Jeugd leert zwemmen
Elk seizoen weer is er een zeer grote belang-
stelling voor de zwemlopleiding. Er zijn al
opleidingen voor kinderen vanaf 4 jaar. Op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
vanaf 16.00 uur. Een les duurt 25 minuten. In
de zomervakantie zijn er ook 's morgens les-
sen. Opgaven voor alle soorten diploma's
(ook voor volwassenen) en speciale lessen op
afspraak, vanaf dinsdag 6 mei van 9 tot 12
uur aan de kassa. De kosten van de lessen en
het diplomazwemmen zijn hiernaast vermeld.
Diploma-zwemmen op de zaterdagen 7 en 28
juni, 19 juli en 9 en 30 augustus 1997.

Leuk idee: het TRi-certificaat
(wandelen/fietsen/zwemmen)

Sparta organiseert de Wandelvierdaagse, Jong
Gelre de Fietsvierdaagse en het zwembad de
Zwemvierdaagse. Leuk idee: doe dit jaar mee
aan alle drie en u ontvangt als eerbewijs het
Tri-certificaat. De besturen van Sparta en Jong
Gelre is dit idee voorgelegd en de eerste reac-
tie is positief. Het plan wordt nu verder uitge-
werkt. Dit seizoen ontva/igt u dus, als e.e.a.
rond komt, wanneer u de drie prestaties hebt
verricht, het 'Tri-getuigschrift 1997'. Een be-
wijs dat u op deze drie onderdelen een bijzon-
der sportieve prestatie heeft geleverd. Waar-
schijnlijk leest u in komende nummers van
'Contact' meer over dit originele initiatief.

De grote klok in het zwembad, een van de
geschenken van de Vordense bevolking die ons
bad ontving bij het 60-jarig bestaan in 1995.

Proefzwemmen: de woensdag voor het diplo-
mazwemmen.

Vast noteren!
Er wordt elk seizoen door vele honderden
zwemgasten enthousiast meegewerkt aan
allerlei evenementen rond het zwembad. Het
is goed ze vast te noteren in uw agenda:
Zwemvierdaagse (voor de 23e keer) van 23
tot en met 27 juni,
eenmaal per maand is er een thema-avond
die in het zwembad en Contact wordt aange-
kondigd,
l of 2 keer per seizoen is er op een warme
zomeravond een feestelijk evenement: 'moon-
light'-swimming (de data hoort u nog),
l maal per week kunt u 'aqua joggen' voor
groepen rü^groter dan l O personen,
op 30 aufRus zijn er de Vordense
Zwem-kampioenschappen.

Ook in Warnsveld
Wie in Wmisveld woont kan volop pro-
fiteren v^net fraai in de Vordense bos-
sen gelegen zwembad 'In de Dennen'. Het
bad is nu vanuit Warnsveld o.a. bereik-
baar langs het zojuist gereedgekomen
fietspad van Vorden naar Kranenburg.

Zwemfeest voor jarigen
Kinderen die tussen 3 mei en 31 augustus
jarig zijn, treffen het. Want wat is er mooier
dan je vrienden en vriendinnetjes een ver-
jaarspartijtje in het zwembad aan te bieden?
'Zwempak meenemen' staat er dan op de uit-
nodiging. En u heeft als ouders 'geen kind'
meer aan het stel feestvierders. Een poos
zwemmen, daarna midgetgolfen op de baan
bij het zwembad met een leuk prijsje of een
tocht maken door de bossen met een 6-per-
soons wereldwieler (dat wordt lachen!). En na
afloop een heus 'diner' met patat, een kroket
en een drankje. Zwembad 'In de Dennen'
kan het compleet verzorgen met medewer-
king van Roelien, de gastvrouw van het
mini-restaurant van 'In de Dennen'. Zelfs
een picknick in het bos als onderdeel van de
fietstocht is mogelijk. Bij elke variant hoort
uiteraard een prijskaartje, maar het is al ple-
zierig dat veel kinderen zelf al een seizoen-
abonnement hebben. Een advies: kom wel
tijdig reserveren, want vooral in het seizoen
zijn er voor de weekenden vaak al vroeg
afspraken.

'In de Dennen'- méér dan zomaar een zwembad. In het seizoen is ons verwarmde zwembad een speel-
plaats en recreatie-mogelijkheid voor vele duizenden inwoners van onze gemeente en omliggende plaatsen
en voor de vele toeristen.

Zwemmen..
een voordelige sport
Eigenlijk is zwemmen een erg voordelige
sport. Voor minder dan de kosten van een
avondje uit kun je een seizoen lang dagelijks
gebruik maken van het zwembad. En een
kaart voor een hele dag zwemplezier kost
minder dan een ritje 'Busloo'.
Hieronder vindt u de tarieven voor 1 997. Wie
vóór 20 april 1997 het bestelformulier
opstuurt, profiteert van de extra aantrekkelij-
ke voorverkooptarieven.

De tarieven (voorverkoop - t/m 20 april)
De prijzen voor 't seizoen 1 997 zijn als volgt:
- Combinatie-abonnement:
Ie ouder f 67-, 2e ouder f45.-.
per kind t/m 17 jaar f 15.-.
- Seizoenabonnement jeugd: f 41 .-
volwassenen f 67.-. '
65 l

De tarieven (na 21 april):
- Combinatie-abonnement:
Ie ouder f 77-, 2e ouder f 50.-.
per kind t/m 1 7 jaar^ 8.-.
- SeizoenabonnemelB^ugd: f 46.-
volwassenen f 77.-.
65 plus-abonnement f 53.-.
Het combinatie-abonnement geldt alleen voor
ouders/verzorgers en kinderen t/m 17 jaar
samen.
- Entreekaart voor een eenmalig bezoek:
jeugd f 4.-, volwassenen f 5.-,
- Tienbadenkaart jeugd f 32.50 - volwassenen
f42.50,
- Zwemleskaart voor 12 lessen (excl. toe-
gang): f 54.- - losse les f 5.-,
- Kosten diplomazwemmen:
f 7.50 incl. embleem en insigne.
- Golfbaan jeugd f 2.50 - volwassenen f 3.50.
Toegang zwembad en golfbaan voor kinderen
beneden 2 jaar: gratis.
Voor groepen (vanaf 25 personen) geldt een
voordeliger tarief.
U kunt de abonnementen bestellen door in-
vulling van het aan de achterkant van deze
bladzijde afgedrukte bestelformulier.
Dit kunt u inleveren bij of toezenden aan de
administratie van het zwembad:
Ruurloseweg 68, 7251 LV Vorden.
U kunt het formulier ook inleveren bij
De Laegte 20 - Vorden
Het Vaarwerk 20 - Vorden
Dringend: s.v.p. gelijktijdig het verschuldigde
bedrag uiterlijk 20 april 1997 overmaken op:
- bankrekening 36.64.24.262
of postgirorekening 72 31 51 7
beide ten name van Zwembad 'In de Dennen'

• Vorden met vermelding van: 'Abonne-
ment(en)1997'.
U kunt uw abonnement(en) afhalen bij uw
eerste bezoek aan het zwembad.

Zwemlessen en overige opleidingen
Indeling in kleine lesgroepen naar de mate
van geoefendheid. Er zijn diverse opleidin-
gen voor de jeugd en voor volwassenen.
U kunt u opgeven aan de kassa of telefo-

nisch onder nummer 0575-51 66 99.
Op zon- en feestdagen zijn er geen lessen.

Leden hartelijk welkom!
Wilt u lid worden van 'In de Dennen'? U kunt
dan ook meebeslissen over beleidszaken en
een belangrijke bijdrage leveren aan de
instandhouding van dit door vele duizenden
bezoekers gewaardeerde zwembad.
Het formulier aan ommezijde met uw abon-
nementsbestelling s.v.p. uiterlijk 20 april
1997 in een gefrankeerde envelop opzenden
aan het secretariaat
Zwembad 'In de Dennen'
de Laegte 20
7251 VM Vorden.

Zwemlessen voor volwassenen
Volgens onderzoek zijn er nog veel volwasse-
nen die niet kunnen zwemmen.
Zweminstructrice Susan Sonneveld heeft er
slag van en ook plezier in juist deze mensen
de zwemkunst bij te brengen. Ze doet dat
desgewenst op momenten dat er geen andere
bezoekers in het bad zijn. U kunt zich telefo-

Nazorg renovatie
Zoals bekend is de ingrijpende
renovatie van voorjaar 1994 niet
geheel volgens verwachting verlo-
pen. Er is over de te treffen maatre-
gelen en de nodige nazorg intensief
contact tussen de betrokken advi-
seur, de aannemer van de renovatie
en het zwembadbestuur. Dit overleg
is nog niet afgerond.
Intussen is het goed te vermelden
dat de gebleken bezwaren zeker op
korte termijn geen gevolgen zullen
hebben voor een normaal gebruik
van het bad. Ook dit seizoen kunt u
dus weer volop genieten van alle
bassins. Uiteraard hoopt het bestuur
de lopende besprekingen zo af te
kunnen ronden dat ook op lange
termijn ons zwembad goed en pro-
bleemloos kan blijven functioneren.

Kunstzwemsters in zelfgemaakte historische
kledij tijdens de viering van het 60-jarig



RESTAURANT"AURANT A ^

^Ayenanus
-̂» RUURLO

RESTAURANT f GRANDCAFE l VERGADER-PARTYZALEN

gevraagd:
voor ons gerenommeerde
restaurant zoeken yvjj een

gastvrouw/heer
Wij vragen;
- a la carte ervaring
- SVH of MHS opleiding
- leeftijd tussen 20-30 jaar
Wij bieden:
- fü%time ën/of Dart-time
- salaris conform CAO
- werken in een jofjg team

Wilt u uw schriftelijke sollicitatie, voorzien
van een pasfoto en c.v., richten aan

Restaurant 'Avenarius'
t.a.v. de heer A. Labohm

^ f I I I - V T TT

Dorpsstraat 2 - 7261 AW Ruurlo

Op zoek naar werk in de

INSTALLATIETECHNIEK
("r Uitzendbureau

monteurs
calculators
werkvoorbereiders
projektleiders
au toe ad-te ken aars
en ook administratief

Bel nu: 0543 - 521 770 en maak een afspraak

Loolaan 88, 7261 HV Ruurlo
Tel: (0573) 45 39 80
Fax: (0573) 45 39 93
Mobiel: (06) 53 38 51 56

Persoonlijke financiële planning, Fiscale advisering

Pensioenen, Beleggingen, Hypotheken.

Ook uw adviseur inzake alle verzekeringen.

10,°

2,°°

Zuurstofplanten 3 voor
Vaste planten per stuk
Groene haagconiferen 1,50 m h., p. st. 1Of°°
Anti worteldoek per m2 1,75

Buxus 10 voor 17,50

Wij zijn vanuit alle richtingen goed te bereiken

Ruurloseweg 65a, Vorden, tel. (0575) 55 36 71

2/3 kmr.-appartement op begane grond. Ind. zeer
ruime woonkamer, open keuken, evt. 3e kamer,
ruime sik. en ruime douche/badkamer. Inpandige
berging en ruime fietsenberging. Kleine tuin en
voldoende parkeergelegenheid. Het geheel is
keurig onderhouden en ligt op loopafstand van
het centrum. Zeer geschikt voor 55-plussers.
Oplevering in overleg. Vr.pr. f 320.000,- k.k.

Informatie: telefoon (050) 40 93 110 fam. Bouma,
na 14.00 uur

Op maandag 14 april 1997
start Hondenschool 'Klein Weetink'
te Velswijk weer met de

NIEUWE
HONDENCURSUS
Inschrijving staat open voor: puppy's,
beginners en gevorderden 1 + 2,
behendigheids- en fly-ball baan.

Inlichtingen en opgave:
Lucia Mullink, tel. (0314) 62 23 61
Ap Peters, tel. (0314) 64 14 36

Natuursteen

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

K O R T I N G S B O N
j mm korting op het inschrijfgeld t/m 30 april 1997

'SLANK-KLUP'
al weer negen jaar

een begrip in Nederland!!!

De afgelopen jaren zijn er vele resultaten bereikt, door veel cliën-
ten, zowel mannen als vrouwen. Doordat er niet apart gekookt
moet worden en alle producten kunnen worden aangepast aan
de gewoonte en individuele wensen van de cliënt, is het voor
iedereen goed vol te houden. De reacties die we van de cliënten
krijgen over de weekmenu's zijn altijd positief, mede doordat er
in het weekend altijd ruimte is voor iets lekkers!!! Wat het
gewicht aangaat wordt niets opgelegd, alles gaat in overleg met
de cliënt. Door een goede betaalbare nacontrole is het voor
iedereen mogelijk om op gewicht te blijven. Door de ongedwon-
gen sfeer komen de cliënten gemakkelijk terug als ze door bij-
voorbeeld vakantie, feestdagen, etc. aan zijn gekomen. We pak-
ken de draad gewoon weer op. De inschrijfkosten zijn f 29,95
inclusief weegcontrole. De wekelijkse controle f 8,50

Voor meer informatie kunt u bellen met:
Hengelo (G.)

Ruurlo

Vorden

Ons Huis Do. 19.00-20.00 uur
Els Dijs Tel. (0314) 36 06 05
Café Keizerskroon Do. 18.45-19.30 uur
Mirjam de Gier Tel. (0573) 45 28 38
Dorpscentrum Di. 18.45-19.45 uur
Bea Wassink Tel. (0573) 45 30 73

VOOR EEN ONGEDWONGEN SFEER EN GOEDE
RESULTATEN, KOM JE NAAR DE 'SLANK-KLUP'!!!

Goed slapen is de basis van een
gezond leven. Helmink heeft de
middelen in huis voor gerieflijk
slaapcomfort. Zoals bijv. de
uiterst comfortabele boxsprings
en lattenbodems van Eastborn,
of Akva waterbedden voor diep
en ontspannen slapen. Onze
slaapkamerafdeling biedt een
riante keus in ledikanten, bed-
bodems, matrassen, en bedtex-
tiel. Onze wakkere slaapadvi-
seurs vertellen u er alles over.

Mlt

SCHITTERENDE GRENEN SLAAPKAMER
VCK on IUK

(ook leverbaar in lbo en ISOcmbr

COMMODE MET SPIEGEL

3-DEURS LINNENKAST
(e\cl. montage)

I49S,-
790,-

179$,-

Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514

HELMINK
meubelen

AKVA-SOFT WATERBEDDEN
HEBBEN VEEL VOORDELEN:
• door uniek isolatiesysteem tot

50% energiebesparing
• ook toepasbaar in uw

eigen ledikant!
• afneembare en afwasbare toplaag

EASTBORN LATTENBODEMS
onderscheiden zich door een aantal
opvallende details. De boxspring
geelt de meest perl'ekte ondersteu-
ning.

EXTRA MATRASSEN
van Kastborn hebben goede confor-

miteits-eigenschappen, dat
wil zeggen dat deze matras
zich optimaal aanpast aan
uw lichaamscontouren.

eastborn

AAKT HET MOOIER BH U THUIS
|.W. Hagemanstraat 3 Tel. 0545-474190

......« — • — .... —, — ̂ ja™*a •••••• •• — — • — •••••• — —



(Advertentie) Inmiddels heeft u hem wel ontvangen:
de WOZ-beschikking. En misschien
bent u er wel van geschrokken. Wan-
neer u twijfelt aan de juistheid van de
waardevaststelling, moet u snel in ac-
tie komen. De WOZ-beschikkingen gel-
den immers voor 4 jaar. De taxatiege-
gevens worden gespecificeerd aan de
belastingdienst ter beschikking ge-
steld. Zelf heeft u echter een beschik-
king waarop alleen de totaalwaarde is
vermeld. En als de woning deel uit-
maakt van een bedrijfsgebouw, kan het
ontbreken van zo'n specificatie proble-
men geven. Een bezwaar moet binnen
6 weken na dagtekening worden inge-
diend bij de gemeente.
Met ingang van l januari 1997 wordt
het huurwaardeforfait berekend door
de WOZ-waarde te vermenigvuldigen
met een vast percentage van in princi-
pe 1,25. Dat percentage geldt voor wo-
ningen met een WOZ-waarde van meer
dan ƒ 150.000. Bij lagere waarden gel-
den lagere percentages. De bijtelling is,
net als in 1996, maximaal ƒ 16.800. De
omrekening naar 'de waarde bewoond'
en het systeem van waardeklassen van

het oude huurwaardeforfait komen te
vervallen.
Voor de inkomstenbelasting werkt de
WOZ vanaf het belastingjaar 1997. Voor
de vermogensbelasting vanaf 1998.
Voor het invullen van de aangifte IB
1996/VB1997, waar u pas nog druk mee
bent geweest of nog mee bezig bent -
bijvoorbeeld omdat u uw spaarloon
nog wilt gebruiken voor een lijfrente
en nog wilt aftrekken ten laste van
1996 (waarover later meer) - geldt nog
de oude regeling!
Voor de aangifte 1996 moet u dus nog
zelf de actuele waarde van de woning
schatten per l januari 1996. Nu is de
waarde op de WOZ-beschikking vastge-
steld naar de peildatum l januari 1995.
Die zou een houvast kunnen zijn voor
de waarde per l januari 1996. Die laat-
ste moet immers voor de aangifte over
1996 nog worden omgerekend naar de
waarde in bewoonde staat (60%). Ver-
volgens moet in de tabel met waarde-
klassen het bijbehorende huurwaarde-
forfait worden gezocht. Maar de mees-
ten zullen wel uitgaan van wat ze vorig
jaar hebben aangegeven.

Voor de vermogensbelasting wordt
aangesloten bij de inkomstenbelasting
van het voorafgaande jaar. Vermo-
gensbelasting is geen belasting over
een belastingjaar, maar een belasting
naar de vermogenstoestand op l janu-
ari 0.00 uur. De gevolgen van de WOZ
in de vermogensbelasting treden dan
ook pas in werking voor het belasting-
jaar 1998. Daarmee wordt volledig aan-
gesloten met de bijbehorende inkom-
stenbelasting 1997.
De WOZ-waarde wordt ook gebruikt
voor de gemeentelijke onroerende
zaakbelastingen en de waterschapsom-
slagen voor de jaren 1997 tot en met
2000. De vaak fors hogere WOZ-waar-
den t.o.v. vorige taxaties door de ge
meente voor de OZB, betekenen niet

"per definitie ook hogere aanslagen
voor die heffingen. Bij gemeenten en
waterschappen kan een in de begro-
ting gecalculeerde totaalopbrengst bij
een hogere belastinggrondslag name
lijk leiden tot evenredig lagere tarie
ven. Of dat ook werkelijk gebeurt is een
zaak van de gemeentelijke politiek. Op-
letten dus. Volgende keer meer.

Het adres voor uw
huisslachting
is nog steeds

SLAGERIJ EGGINK
van rollade tot 'naegelholt'
wij maken het diepvriesklaar
zoals u het wenst!

Het bij ons inpakken en voorvriezen
behoort ook tot de mogelijkheid

Reserveer vroegtijdig

Keurslager Eggink
Borculoseweg 14, Ruurlo, tel. (0573) 45 13 37

ouderenzorg
ruurlo
vorden

De Stichting Ouderenzorg Ruurlo-Vorden beheert
twee verzorgingshuizen in deze regio; de Bundeling in
Ruurlo en de Wehme in Vorden.

In onze voedingsdienst op de Wehme hebben wij
plaats voor:

A. Medewerker (m/v)
voedingsadminstratie
(20 uur).

Het gaat hier om een tijdelijk dienstverband, met de
mogelijkheid tot een vaste aanstelling.
Voor deze functie zoeken wij een schoolverlater die
affiniteit heeft met computers en accuraat kan werken.
De medewerker dient bereid te zijn meer uren te wer-
ken.

B. Oproepkracht
portioneerkeuken (m/v)

Van deze medewerker verwachten wij dat hij/zij flexi-
bel inzetbaar is in de ochtend- of middaguren, tijdens
ziekte of vakantie van onze vaste medewerkers.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 7 dagen
richten aan:

STICHTING OUDERENZORG RUURLO-VORDEN
Nieuwstad 32
7251 AJ Vorden
t.a.v. personeelszaken

Voor meer informatie kunt u 's-morgens tussen 9.00
en 10.00 uur bellen naar (0573) 45 28 28 en vragen
naar de heer Janssen, hoofd facilitaire diensten.

Nu te koop bij:

M O D E H U I S
Zutphenseweg 29, Vorden • Telefoon (0575) 55 19 71

voorheen bij Demi Byoux - Vorden

RIETDEKKERSBEDRIJF

Sekdijk 1 - 7251 GB Vorden

Telefoon (0575) 55 69 02

Rietdekkersbedrijf
Fa. Hissink
D. GROOT TJOOITINK
Toverstraat 10a - 7223 LP Baak

Voor vernieuwing, restauratie,
reparatie van riet- of strodaken

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

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

TEGELHANDEL

mullcf-vordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

Kerkhollaan 11 - Vorden - tel. (0575) 55 32 78 (industrieterrein) Uw huis is de schilder waard.
schildersbedrijf - verfhandel

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

eUut 75 frwi
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