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Wonen in Vorden is populair: W E E K E N D D I E N S T E N

Grote belangstelling voor
presentatie Vorden-Noord
Sommige moesten zelfs in de hal van "t
Stampertje staan. Zo groot was de be-
langstelling vorige week maandaga-
vond toen het bestemmingsplan Vor-
den-Noord door de gemeente werd ge-
presenteerd. Onder het publiek opval-
lend veel Vordense jongeren die waar-
schijnlijk allemaal op zoek zijn naar
een eigen huis.

In zijn inleiding ging burgemeester E.J.C.
Kamerling in op de kleine hoeveelheid
woningen die Vorden per jaar van de
provincie mag bouwen. 'Dat zijn er
slechts vijftien. En daarbij moeten we
dan ook nog rekening houden met de
kerkdorpen Kranenburg, Vierakker en
Wichmond. Ik wil hiermee aangeven dat
het voor ons ook niet altijd even makke-
lijk is om in te spelen op de grote vraag
naar woningen onder de Vordense jon-
geren', aldus Kamerling. Wel beloofde
de burgemeester dat de gemeente er alles
aan gaat doen om te komen tot 'versneld
bouwen'.
Het gebied Vorden-Noord ligt ten noor-
den van de Mispelkampdijk en is gele-
gen nissen de Zutphenseweg en de
spoorlijn Zutphen-Winterswijk. Het plan
voorziet in de worüngbouwmogelijkhe-
den van Vorden voor de komende tien
jaar en zal ongeveer honderd woningen
omvatten. Het is de bedoeling om de be-
staande situatie zoveel mogelijk in het
plan te betrekken. Zo zullen de boerderij-
en aan het Mispelkampdijk niet worden
afgebroken maar juist worden geintre-
greerd in het woningbouwproject. Er
zullen rondom deze boerderijen alleen
niet zo heel erg veel nieuwe woningen
gebouwd worden. De gemeente vindt
het namelijk zonde als de boerderijen
worden opgeslokt door de nieuwbouw.

De kruispunten Het Jebbink-Mispel-
kampdiik en Wiemelink-Mispelkamp-
dijk zullen worden doorgetrokken en op
die manier zal het wegennet van Plan
Boonk en Plan Vorden-Noord naadloos
in elkaar overlopen. Op de hoek van de
kruising van de Zutphensweg en de
Rondweg komt waarschijnlijk een roton-
de met een afslag naar de nieuwe wijk. In
het midden van het nieuwbouwproject
zal een grote vijver komen te liggen. Bij
veel regenval kan op deze manier het
water op een natuurlijke manier worden
afgevoerd.

Stedenbouwkundige M. Brasem van Bu-
reau Pouderoyen liet tijdens de informa-
tieavond alle details van het plan passe-
ren. Hij benadrukte wel dat het slechts
ging om een voorontwerp. 'In grote lij-
nen staat het plan vast maar het is dus
niet zo dat we al precies weten wat voor
een soort huizen hier komen te staan. Dat
hangt af van de behoefte. Ik heb alleen
wel sterk het vermoeden dat de vraag
naar vrijstaan^^voningen in Vorden bij-
zonder groot^^ aldus de heer M. Bra-
sem. Na de pauze bleek dat veel jongeren
echter op zoek zijn naar een goedkopere
woning. Zij denken eerder aan een twee-
onder-een-kap woning.

Het Besterru^^gsplan Vorden-Noord
ligt vanaf vorige week donderdag vier
weken lang ter inzage in het gemeente-
huis bij de afdeling Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening. Gedurende deze
periode kunnen belangstellenden hun
zienswijze schriftelijk aan het college van
B en W kenbaar maken. Afhankelijk van
de duur van de bestemmingsplanproce-
dure kan de daadwerkelijke invulling
van het plan naar verwachting op z'n
vroegst starten in het begin van 1997.

Maalti j dvoorziening
Tafeltje Dek-je
verhuist naar S WO V
Voor de ouderen verandert er niets. De
maaltijdvoorziening van Tafeltje Dek-je
blijft gewoon bestaan. Toch blijft bij Ta-
feltje Dek-je niet alles bij het oude. Over
enkele maanden zal het bestuur worden
opgeheven en wordt de administratie en
coördinatie van de maaltijdvoorziening
onderbracht bij de Stichting Welzijn Ou-
deren Vorden. Voorzitter E. van de Berg
van het bestuur van Tafeltje Dek-je is
bang dat veel ouderen gaan denken dat
het straks allemaal anders wordt. 'Maar
dat is dus absoluut niet zo. Wij zullen ge-
woon de warme maaltijden blijven ver-
strekken. Dat blijft zo. Slechts de admini-
stratie en coördinatie wordt onderge-
bracht bij de Stichting Welzijn Ouderen
Vorden. Het enige verschil is straks dat
de mensen naar een ander telefoonnum-
mer moeten gaan bellen voor de maal-
tijdvoorziening', aldus mevrouw Van de
Berg.

Groot promconcert
op 16 maart in
sporthal't Jebbink
Op zaterdag 16 maart zal in sporthal 't
Jebbink in Vorden een sfeervol promcon-

cert gehouden worden. Het Vordens
Mannenkoor, muziekvereniging Con-
cordia en het Salonorkest Rouge verle-
nen hun medewerking aan dit concert.
De opbrengst van het concert is bestemd
voor een kinderziekenhuis in Bethlehem.
Midden in het door oorlog en bezetting
verdeelde gebied van de Westbank staat
in Bethlehem een kinderziekenhuis. Er
heerst in dit gebied enorme armoede en
werkloosheid en de gezondheid laat zeer
te wensen over. Dit kinderziekenhuis is
voor de uitoefening van haar taak vrijwel
geheel afhankelijk van hulp uit Europa.

Informatieavond
over waardevolle
Cultuurlandschap
De vrouwenverenigingen in de regio
Gorssel, Lochem, Ruurlo, Vorden,
Warnsveld en Zutphen houden op dins-
dagavond 13 februari een informatiea-
vond in zaal 'De nieuwe aanleg' in Al-
men over het 'Waardevolle Cultuurland-
schap de Graafschap'. De Tweede Kamer
heeft dit gebied onlangs aangewezen als
Waardevol Cultuurlandschap. Er zijn in
totaal vier sprekers uitgenodigd voor
deze bijeenkomst. Het gaat hier om de
heer H. Kapenga (Recreatieschap Oost-
Gelderland), de heer J. Gorter (Natuur-
monumenten), de heer F. Schippers (Ge-

Hervormde Gemeente
Zondag II februari 10.00 uur ds. Bergh. Gezinsdienst.
Er is Zondagsschool en Jeugdkerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag U februari 10.00 uur gezinsdienst in N.H.
Kerk. Ds. Bergh.
Zondag U februari 19.00 uur ds. H.A. Speelman

RK Kerk Kranenburg
Zondag 11 februari 10.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. Cantemus Domino.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 10 februari 18.30 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Weekend-Wacht-Pastores: 4 - 5 februari, Pastoor J. van
Zeelst, Vorden. Tel. (0575) 55 17 35.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 11 februari 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort
H.A.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 10 februari 17.00 uur Eucharistieviering,
volkszang.
Zondag 11 februari 10.00 uur Gebedsviering, heren-
koor.

Huisarts 3-4 februari dr. Dagevos, het Vaarwerk l,
tel. 55 24 32.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag en
zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van 17.00-
17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder afspraak)
komen óf een dringende visite aanvragen. Bij spoed-
gevallen die niet tot deze spre^uren kunnen wach-
ten, gaarne altijd éérst bellen ̂ ^ overleg.

Tandarts 3-4 februari W.A. Houtman, Vorden, tel.
(0575) 55 22 53.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag en
zondag 11.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Nie^fc Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel (0575) 59 2PK
Afspraakbureau tel. 59 28 92. Bezoekuren dagelijks
van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 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.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 06-11

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

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

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

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

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

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

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

Dierenarts tel. 55 12 77 (Men wordt automatisch
doorgescha keld.).

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat 11 A.
Qnderhoudsklachten 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
Duro 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 januari en februari: Mevr. Wolkers,
tel. 55 12 62 b.g.g. 55 68 75. Graag bellen voor 8.30
uur.

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

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

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

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

VW-kantoor tel. 55 32 22 Openingstijden: maan-
dag 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.

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.

westelijke Raad van het Landschap-
schap) en de heer H. de Hartog (Provin-
cie Gelderland). Na de pauze is er een fo-

rum. Voor meer info kan men bellen met
mevrouw L. Wiegman-Harbers, tel.
(0575)512054).



GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER openbare

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

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied,

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

openingstijden, liggen vanaf 9 februari 1996
gedurende 4 weken ter inzage de ontwerp-besluiten
op de aanvraag van:

1. naam aanvrager: maatschap Rouwenhorst
adres: Uselweg 27
postkode/gemeente: 7233 SJ Vierakker
adres van de inrichting: Uselweg 27 te Vierakker
om: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een agrarisch bedrijf met
vleesvarkens en schapen

2. naam aanvrager: de heer C.G. Vliem
adres: Zelledijk 7
postkode/gemeente: 7251 NB Vorden
adres van de inrichting: Zelledijk 7 te Vorden
om: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een agrarisch bedrijf met melkvee
en vleesvarkens

Strekking van het ontwerp-besluit:
voorzover thans rekening valt te houden met
toekomstige ontwikkelingen van de milieu-belasting van
de inrichting 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
worden gemaakt gedurende de termijn van ter
inzagelegging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het
gemeentebestuur worden ingediend vóór 8 maart 1996.
Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens als
indiener van schriftelijke
bedenkingen niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel
tegelijkertijd met de bedenkingen, schriftelijk aan ons
college verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden
ingebracht tot het einde van de termijn van 4 weken van
de ter inzagelegging.

Datum: 6 februari 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
milieu, tel. (0575) 55 74 83 (doorkiesnummer), fax.
(0575) 55 74 44

tocht
en toch op vakantie?

Reserveer nu uw

tingen
AUTOBEDRIJF

Groot
jebbin

Rondweg 2 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 22

WIJZIGING LEGESVERORDENING
Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat vanaf woensdag 7 februari 1996 voor een
ieder ter gemeente-secretarie, sektor Middelen (kasteel)
kosteloos ter inzage ligt:

de Zevende wijziging van de Verordening op de heffing
en de invordering van leges 1993. Dit besluit is
goedgekeurd bij besluit van gedeputeerde staten van
Gelderland d.d. 25 januari 1996, onder nummer
WE96.4257/BV322.

In deze wijziging zijn de tarieven voor het belastingjaar
1996 aangepast.

Vorden, 7 februari 1996.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B.van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

Haal de zomer
in huis met

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

Wij verzorgen de volledige aanvraag voor u.

DE WINTERSCHILDER.
ZELFS DE PREMIE IS PRACHTIG:

ƒ75,- PER MAN PER DAG.'
'Gebaseerd op een mandag van Tl: uur, dus ƒ 10,- per uur.

Deze premie geldt voor particulieren bij een opdracht van minimaal 3 mandagen.

Antoon Peters

Uw winterschilder:

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35 7251 LA Vorden
Telefoon (0575) 55 39 99
Fax (0575) 55 34 29

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

dagboek!
over wat er in de

Vordense bibliotheek te beleven is

Vrienden zijn welkom
Het gaat goed met de Stichting 'Vrienden
van de Openbare Bibliotheek'. Het aantal
donateurs stijgt nog steeds en dank zij
hun jaarlijkse bijdragen kan er in de toe-
komst het een en ander gebeuren. De ad-
vertenties waarin men wordt opgewekt
donateur te worden, verschijnen regel-
matig in 'Contact', dank zij de sympat-
hieke medewerking van bedrijven die de
plaatsingskosten sponsoren. Ieder die
boeken ruilt, kan bij de balie een folder
met informatie ontvangen over de Stich-
ting VOB en wordt, via het datumkaartje,
opgewekt om zich op te geven als dona-
teur.
Wat wil de Stichting VOB nu precies
doen? Het antwoord op die vraag is: alles
wat binnen het normale budget niet mo-
gelijk is. Er werd -terecht- gevraagd: wat
houdt dat in? Hier is een lijstje:
* het aanschaffen van bepaalde boeken

waarvoor veel belangstelling is maar
die normaliter door hun hoge prijs niet
aangeschaft kunnen worden,

* het organiseren van een tentoonstel-
ling over een bepaald onderwerp,

* het houden van lezingen bijv. door een
schrijver waarvoor in onze gemeente
bijzondere belangstelling bestaat en
andere culturele activiteiten,

* het oprichten van leesclubjes die zich
verdiepen in het werk van een bepaal-
de schrijver,

* het geven van service als het gaat om
het kennismaken met nieuwe media
als CD-i en CD-Rom door aanschaf
van apparatuur en diskettes,

* in het algemeen het bevorderen van
het gebruik van de bibliotheek en de

leeszaal
* er aan meewerken dat de jeugd ook in

de toekomst gratis boeken kan blijven
lenen.

U ziet: er is voor die vriendenstichting
veel werk dat echter alleen kan gebeuren
als veel inwoners van onze gemeente
zich opgeven als donateur. Wanneer u
dat nog niet bent: vraag toch eens om de
folder die bij de balie van de bibliotheek
verkrijgbaar is. Een folder die uitlegt
waarom u die al lid bent, u die kinderen
hebt die gratis boeken kunnen lenen en
zelfs u die geen lid bent van de biblio-
theek dit belangrijke werk kunt steunen.
Boekanier

Bridge

l,
CONTACT

Lokaliseert wat u
echt interesseert ̂

CARNAVALSVERENIGING

'De Plaggenstekkers'
organiseert op zaterdag 17 februari a.s.

zijn traditionele carnavalsavond in zaal café-rest.

'De Boggelaar'
met muzikale omlijsting van:

'Let's Dance'
De leiding van deze avond is in handen van

Prins Arthur de Eerste
en Prinses Aafje

De zaal is geopend om 20.30 uur.
De entree bedraagt f 10,- p.p.

Er zijn nieuwe ontwikkelingen op brid-
gegebied in Vorden. Naast de woensdag-
middagclub voor gevorderden gaat BZR
Vorden ook starten met een club op
maandagavond. Deze clubavond heeft
plaats in 't Stampertje. Er hebben zich tot
nu toe al 22 leden aangemeld. Voor meer
informatie kan men bellen met de heer S.
van de List (55 43 91) of mevrouw N.
Hendriks (55 24 86).
De uitslagen van groep A van woensdag
31 januari zijn: 1. dms Gilles/Meijer 70.8
%, 2. mv Hendrinks/hr Van de List
51.8%, mv/hr Scholten 51.8%, 3. mv
Smit/hr Kloosterman 50.0%. Groep B:
hrn Jaburg/Knoppers 68.7%, 2. mv Ge-
richhausen/hr Gille 57.1 %, 3. dms Van
Asselt/Vrugggink 54.9%.

Schaatsen

Onder gunstige omstandigheden - goed
ijs en geen wind - is woensdagavond 31
januari een toertocht verreden op de ijs-
baan aan het Hoge. In totaal deden er 98
mensen mee. De deelnemers konden kie-
zen uit vijf afstanden: 5,10,15, 20 en 30
kilometer. Als beloning heeft iedereen
een medaille ontvangen.

rr^vTT^T^ Ttfr^TT**DEMSc

2BOS BLOEMEN
8 Q5m^r^f

DE VALEWEIDE-bloemen

P tl (i r d c s p o r t
Bij de op zaterdag 3 Februari in Barchem
gehouden springwedstrijden voor po-

den voor paarden behaalde Wim Lense- klasse derde. Inge Regelink selecteerde
link met Ike de tweede prijs bij het zich met haar pony Lady bij het springen
M-springen. Hij werd tevens tweede in in de klasse M. Ook zij zullen alledrie de
de eindrangschikking van de selectie Vordense kleuren hoog houden tijdens
voor de Gelderse Kampioenschappen in- de Gelderse Kampioenschappen indoor-
doorspringen die binnenkort in Apel- springen voor porties die binnenkort in
doorn zullen worden gehouden. Lochem zullen worden gehouden.



Wij zijn dolblij met de ge-
boorte van ons dochtertje

UZE MARY

We noemen haar

Lize

2 februari 1996

Jolande, Jan, Dewy
en Birthe Gerritsen

Het Stroo 4
7251 VB Vonden

Wij hebben een dochter

Sharon
Adriënne

Zij is op 2 februari 1996 om
07.29 uur geboren.

Anita en Henri Eskes

Van Heemstrastraat 37
7204 G H Zutphen

Hiermede betuigen wij onze
oprechte dank voor de vele
blijken van medeleven, onder-
vonden tijdens de ziekte en na
het overlijden van mijn lieve
vrouw, onze moeder en oma

MARIA
HIDDINK-KAMPERMAN

Voor ons is het een grote
steun te weten dat zij door
velen gekend en gewaardeerd
werd.

Herman Hiddink
Fam. Groot Wassink
Fam. Langelaar

Ruurlo, februari 1996
't Rikkelder 23

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen.
Minimumprijs f 9,- voor 3 gezette
regels; elke regel meerf 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of in-
lichtingen t 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 HUUR: kinderkarna-
valskostuums keuze uit 100
stuks. Ruurlo, telefoon (0573)
45 13 85

• TE HUUR: kostuums, mas-
kers, hoeden, pruiken voor
karnaval keuze uit 300 stuks.
Ruurlo (0573) 45 13 85

• GEZOCHT: woonruimte
voor 2 personen in Ruurlo of
Vorden. Brieven onder nr. R
37-1 buro Contact, postbus
22, 7250 AA Vorden

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

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

• Jong gezin in Hengelo
zoekt voor kind een lieve
thuisoppas per medio mei
a.s. Kind is dan plm. 4 maand
oud. Het betreft een baan voor
50%. Ervaring jnet kinderen is
een voorwaarde. Brieven
onder nummer H 15-1 Buro
Contact, postbus 22 7050 AA
Vorden

• TE HUUR: leuke kinder-
karnavalkleding en nog en-
kele pakken voor volwasse-
nen. Anja Bogchelman, tel.
553145, Hoetinkhof 110

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons is geweest, geven wij u kennis dat heden rus-
tig van ons is heengegaan onze zorgzame vader
en opa

JOHAN BESSELINK
SINDS 1987 WEDUWNAAR VAN A.E. BESSEUNK

op de leeftijd van 79 jaar.

Vorden: DJ. Besselink
G.J. Besselink-Groot Roessink

Ronald en Ellen
Eric en Mirjan

J. Besselink
C.E.K. Besselink-Meijer

Michel
Gerwin en Sandra

7251 PN Vorden, 2 februari 1996
Deldenseweg 8

De teraardebestelling heeft plaatsgehad op dins-
dag 6 februari op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Heden is uit onze familiekring weggenomen onze
geliefde zwager en oom

JOHAN BESSELINK
WEDUWNAAR VAN A.E. LENSELINK

op de leeftijd van 79 jaar.

A. Lenselink-Norde
Z. Knoef-Lenselink
G. Lenselink-ten Have
H. Silvold-Lenselink
J.W. Silvold
Neven en Nichten

Vorden, 2 februari 1996

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het overlijden van^

CHRISTEL TRAGTER

speelster van dames 1.

Wij wensen haar familie
toe.

rienden veel sterkte

Het bestuur van de volleybalvereniging
Dash-Sorbo Vorden

Je krijgt vrienden
door
een
vriend te zijn.

CHRISTEL TRAGTER

Supporters van Dash/Sorbo
dames 1

"Ook Christel Tragter verdient een compliment.
Na haar blessure is ze weer helemaal terug".

(Citaat uit het wedstrijdverslag in een krant van maandag j. 1.)

Een dag later verliet je ons voorgoed.
Hoe vol de Sporthal ook zal zijn, het zal leeg zijn zonder jou.

Chris je blijft in ons midden.

Dames l en begeleiding van volleybalvereniging Dash-Sorbo,
Vorden.

Elly, Carla, Gerrie, Marjan, Miranda, Lise, Debby, Monique,
Wilhelm, Louis.

'Een woord, een gebaar of kaart,
het doet je goed, wanneer je
iemand die je lief hebt, missen moet.'

Overweldigend groot waren de blijken.van
belangstelling en medeleven na het overlijden van
mijn man en onze pappa.

JAN NOORMAN

Wij zijn u erg dankbaar voor de steun en troost
welke ons dit heeft gegeven en nog steeds geeft.

Willy Noorman-Werler
Maarten en Roefke

Vorden, februari 1996

Om te

Berliner
100 gram

Hachee/Goulashvlees, 500 gram

met 500 gram uien en gratis kruiden ^

tO93 Elzasser procureur
100 gram _

Rundergehakt
500 gr.

•28

Mortadella
100 gram 129 Provencaalse

kippastei,
100 gram

(45

Keurslager
Vlogman
Zutphenseweg 16 - 7251 DK Vorden

Tel. (0575) 55 13 21 KEURSLAGER

l8l MONUTA

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

0575 - 55 27 49
dag en nacht bereikbaar

THUISKAPPER
OPHAALKAPPER

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)

#belt... W//komen !

i HEERSINK haarmode i
] zutphenseweg 21 vorden !
' «(0575)551215

JONG BELEGEN KAAS
1 kilo

PARDANO KAAS
Hollandse kaas met Italiaans tintje
500 gram .

10?°

_8.45

DANSLOT RUM ROOMKAAS
100 gram

VALENTIJNSPATEme.cranber.ys
100 gram

EI-BIESLOOK SALADE
150 gram

l INUA u vers gebrand
500 gram

Al geprobeerd? KRUIDENTHEE van Proforma
KaasVnotenVwijnwinkel

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

2.19

2.4fl

2.95

VOERING-
STOFFEN

diverse fournituren

NU

HALVE PRIJS

Zutphenseweg - Vorden

JOEGOSLAVI
J BLIJVEN HELPEN

Het Nederlandse Rode Kruis

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19



• Telefoon gemeente( 0575) 55 74 74.
• Telefax gemeente: (0575) 55 74 44.

• Hei gemeentehuis is open van maandag
tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

• Openingstijden bibliotheek: (ter inzage
liggende stukken)
dinsda? van 13.30 tot 20.30 uur,
woensaag van 13.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 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 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.

fG EMEENTEHUIS 16 FEBRUARI 1996 GESLOTEN.

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

T T
ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES.

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

Ook u kunt, indien u dat wenst over de onderwerpen die op de agenda staan, uw
mening kenbaar maken. De raadsstukken, tevens commissiestukken, liggen ter inzage in
de bibliotheek te Vorden en in de Rabobank te Wichmond. Als u wilt inspreken, moet
u dat voordat de behandeling van de agenda begint, aan cÉfcoorzitter of de secretaris
van de commissie meedelen. De mogelijkheid om in te sprelWi wordt geboden voordat
de behandeling van het betreffende agendapunt begint. De mogelijkheid bestaat daf de
commissieleden u tijdens de behandeling van het agendapunt vragen stellen. Tevens kan
de voorzitter een tweede inspraakronde invoegen.

De commissie volkshuisvesting, economische zaken en ge|A|ntewerken vergadert op
dinsdag 13 februari 1996 om 19.30 uur in het gemeentehuis.^p de agenda staan de vol-
gende onderwerpen:

- delegatie Wegenverkeerswet;
- derde wijziging Bouwverordening;
- woonrijpmaken van een gedeelte van de Hamsveldseweg en de aanleg van een trottoir

langs de Kerkweide.

De commissie voor bestuur en ruimtelijke ordening vergadert op dinsdag 13 februari
1996 om 20.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staat onder andere:

- herziening bestemmingsplan landgoed "Wientjesvoort'.

De commissie milieu, welzijn, personeel en financiën vergadert op woensdag 14 febru-
ari 1996 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onderwer-
pen:

- (kosten verwijdering van) vaten Hamelandweg;
- Verordening deskundigheidsbevordering 1996;
- afschaffen woonforensenbelasting;
- achtste wijziging van de Legesverordening 1993 (= Rechtenverordening 1996).

ERGADERING GEMEENTERAAD.

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 27 februari 1996 om 19.30 uur in het gemeen-
tehuis. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

- delegatie Wegenverkeerswet;

- Verordening deskundigheidsbevordering 1996;
- derde wijziging Bouwverordening 1993;
- (kosten verwijdering van) vaten Hamelandweg;
- woonrijpmaken van een gedeelte van de Hamsveldseweg en de aanleg van een trot-

toir langs de Kerkweide;
- afschaffen woonforensenbelasting;
- herziening bestemmingsplan landgoed 'Wientjesvoort";
- achtste wijziging van de Legesverordening 1993 (=Rechtenverordening 1996).

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

DELEGATIE WEGEN-
VERKEERSWET

Burgemeester en wethouders stellen de
gemeenteraad voor om de bevoegdheid
tot het verlenen van ontheffingen op
grond van de Wegenverkeerswet 1994,
aan hen over te dragen. De Wegen-
verkeerswet geeft deze bevoegdheid aan
de gemeenteraad, maar opent ook de
mogelijkheid deze ontheffingen aan bur-
gemeester en wethouders over te dragen.
Omdat vaak snel op verzoeken om ont-
heffingen besloten moet worden vinden
burgemeester en wethouders het beter om
deze bevoegdheid aan hen over te dragen.

il!/5- VERORDENING DESKUN-
DIGHEIDSBE VORDERING

In het Welzijnsplan voor de gemeente
Vorden staat dat burgemeester en wethou-
ders de deskundigheid van de vrijwilligers
willen bevorderen. Hiervoor is een subsi-
dieverordening opgesteld. Deze verorde-
ning heeft gedurende vier weken ter
inzage gelegen. Er zijn geen reacties op
gekomen. Burgemeester en wethouders
stellen nu de gemeenteraad voor om de
subsidieverordening vast te stellen, zodat
verenigingen subsidie kunnen krijgen
voor de deskundigheidsbevordering van
hun kader.

(zomerwoning) hebben en een hoofdver-
blijf in een andere gemeente.

Burgemeester en wethouders stellen de
gemeenteraad voor om deze belasting af te
schaffen omdat deze belasting voor
Vorden weinig of niets oplevert.

Bij de vaststelling van deze belastingveror-
dening gingen burgemeester en wethou-
ders uit van ongeveer 40 belastingplichti-
gen. Dit blijken er niet meer dan 30 te zijn.
Verder heeft het gerechtshof van
Leeuwarden geoordeeld dat er geen ver-
schil mag zijn tussen een stacaravan en een
zomerwoning. Hierdoor moeten gemeen-
ten die deze belasting heffen een onder-
zoek instellen naar alle sta-caravans. In
Vorden zijn dat er ongeveer 300. De cara-
vans die onder het begrip 'gemeubileerde
woning" vallen, zullen vervolgens om de
vier jaar getaxeerd moeten worden. Dit is
duur en de opbrengsten wegen daar niet
tegenop.

*i* V

VERWIJDERING
VAN VATEN tmtELAND

WEG
Afgelopen zomer zijn een aantal vaten
gedumpt in een loods aan de Hameland-
weg. Deze vaten moesten vanwege het
gevaar van een ernstige bodemverontrei-
niging, zo snel mogelijk/orden verwij-
derd. Zolang kostenverWË op de daders
of de eigenaar van het terrein nog niet
mogelijk is, hebben burgemeester en wet-
houders met het rijk en de provincie
afspraken gemaakt over de verdeling van
de kosten. Zowel Rijk, provincie en
gemeente nemen 1/3 van de kosten voor
hun rekening.
De totale kosten van verwijdering van de
vaten bedroefg f. 22.893,69. Burgemeester
en wethouders stellen de gemeenteraad
voor het gemeentelijk deel van deze kos-
ten ten laste te brengen van de reserve
bodemsanering.

ERGUNNINGEN
Op 30 januari hebben burgemeester en
wethouders vergunning verleend aan:

de heer G.J. Pelgrum voor het vellen van
ca. 600 m2 fijnspar op het perceel het
Wiemelink 7 (terrein de Decanije) te
Vorden.

de heer E.A.T. Overbeek voor het vellen
van l kastanje en l berk op het perceel
Hackforterweg 38 te Wichmond.

de heer G. Wagenvoort voor het vellen
van l conifeer op het perceel Dorpsstraat
12 te Wichmond.

de heer L.H. Klein Winkel voor het vellen
van l beuk op het perceel Beunkstege te
Vorden.

de heer T. Lauckhart voor het vellen van l
berk op het perceel Ruurloseweg 20 te
Vorden.

de heer P.J.M. Hummelink voor het res-
taureren van het pand Mosselseweg 7 te
Vorden (art. 11 Monumentenwet.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking van
deze vergunningen aan aanvragers, daar-
tegen een bezwaarschrift in te dienen.
Wanneer deze vergunningen aan aanvra-
gers zijn bekendgemaakt kunt u ter secre-
tarie, sektor Grondgebied, navragen.

GEDEELTE HAMSVELDSEWEG EN DE
AANLEG VANEEN TROTTOIR LANGS DE KERKWEIDE

Langs een gedeelte van de Hamsveldseweg is in 1994 woningbouw gerealiseerd.
Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad nu een krediet om dit gedeelte van
de Hamsveldseweg woonrijp te maken. De werkzaamheden bestaan uit:
- het verharden van de Hamsveldseweg met betonklinkers;
- het aanbrengen van trottoirs;
- het aanbrengen van snelheidsremmende verkeersvoorzieningen;
- het aanbrengen van groenvoorzieningen;
- het (ver)plaatsen van openbare verlichting.

Voor de twee woningen die aan de Kerkweide zijn gebouwd komt een trottoir.

De totale kosten bedragen f. 90.300,-.

ESTEMMINGSPLAN VOOR LANDGOED WIENTJESVOORT
f
Tot voor kort bestond de kans dat het Nationaal Uitvaart Museum en een Rijtuigmuseum
zich zouden vestigen op het landgoed Wientjesvoort. Door omstandigheden hebben deze
musea afgezien van vestiging op dit landgoed.

In het toeristisch beleidsplan staat dat het gewenst is om zomerhuisjes te realiseren op
het landgoed 'Wientjesvoort*. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad nu
voor om op kosten van de gemeente het bestemmingpslan voor het landgoed
Wientjesvoort te wijzigen zodat realisatie van de zomerwoningen mogelijk wordt.
Wanneer dit ook daadwerkelijk zal gebeuren is niet duidelijk omdat er nog geen
gegadigde is voor het uitvoeren ervan.

FSCHAFFEN WOON-
FORENSENBELASTING

De woonforensenbelasting geldt voor per-
sonen die in Vorden een tweede woning



Burgemeester en wethouders stellen onder andere de volgende randvoorwaarden:

- het landhuis moet hersteld worden;
- het meest noordelijk bosgebied van het landgoed moe teruggeven worden aan de

natuur, bij voorkeur aan een instantie als Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer;
- er mag op geen enkele wijze permanente bewoning van de zomerwoningen ontstaan;

beheer en liefst ook eigendom van het landgoed moet in één hand blijven.

De totale kosten voor de ontwikkeling van het bestemmingsplan ramen burgemeester
en wethouders op f. 25.000,—.

jf I NGEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN
Naam

H. E. Pasman

Bouwadres

Ruurloseweg 38
Vorden

Datum
ontv.

26-01-96

Omschrijving

bouwen van een duiven-
hok en veranderen van een schuur

Maatschap Kruiselbrink Schoolhuisweg 4
Vorden

26-01-96 verbouwen van een schuur

R.G. Krijt

M.A.A. Siemerink

A. Knoef

Hackforterweg 33 30-01-96 verbouwen van een toilet-
Wichmond

Zutphenseweg 7
Vorden

Onsteinseweg 22
Vorden

gebouw

30-01-96 vernieuwen van een garage

30-01-96 verbouwen van een woning

Deze bouwaanvragen kunt u inzien bij de sector Grondgebied in het koetshuis.

EGE BATTERIJEN? LEVER ZE IN!!

Lege batterijen? Lever ze in! Onder dit motto gaat binnenkort een campagne van start
om consumenten te stimuleren lege batteijen in te leveren. Stibat (de Stichting Batterijen)
heeft op zich genomen om lege batterijen gescheiden in te zamelen en te laten verwe-
ken. De detailhandel heeft Stibat en het Ministerie van VROM medewerking toegezegd
om meer lege batterijen van consumenten via de winkels in te zamelen. Dit is niet alleen
om het milieu te sparen, maar vooral ook om een verplichte statiegeldregeling voor bat-
terijen te voorkomen. De winkeliers kunnen een speciale batterijbox tegen een geredu-
ceerd tarief krijgen.

De detailhandel kan een speciale batterijbox bestellen bij het Hoofdbedrijfsschap
Detailhandel (per fax: 070-3545435 of telefonisch: 070 3529817).

ESTEMMINGSPLAN VORDEN - NOORD.

Sinds l februari jongstleden ligt voor een ieder, ter voldoening aan de Inspraak-
verordening gemeente Vorden, ter inzage een voorontwerp van het bestemmingsplan
Vorden-Noord. Het plan omvat de toekomstige uitbreidj^^ van de dorpskern van
Vorden voor de komende 10 jaar. Het gebied, dat ligt te^^ioorden van de Mispel-
kampdijk, tussen de Zutphenseweg en de spoorlijn Zutphen-Winterswijk, zal ongeveer
100 woningen omvatten, verdeeld in verschillende categorieën.

U kunt het plan tot en met 28 februari 1996 inzien in het gemeentehuis, bij de afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). Met n^iewerkers van deze afde-
ling kunt u over het plan van gedachten wisselen.
woningmarktonderzoek en puntensysteem
Bij het voorontwerp ligt ook ter kennisname een exemplaar van het woningmarkton-
derzoek en het puntensysteem voor de uitgifte van bouwgrond.
Gedurende de termijn van ter-inzage-legging kunnen belanghebbenden hun zienswijze
hierover (schriftelijk) aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.
verzin een naam
De nieuwe uitbreidingswijk heeft nu nog slechts de technische benaming "Vorden Noord
1995". Tijdens de voorlichtingsavond op 29 januari kwam de suggestie om het plan een
nieuwe naam te geven. Burgemeester en wethouders ondersteunen die suggestie. Als u
een passende naam weet, maak hem kenbaar aan burgemeester en wethouders.

APVERGUNNING VOOR HET VELLEN VAN BOMEN

Dit winterseizoen zijn door de afdeling gemeentewerken de bij de gemeente Vorden in
eigendom en beheer zijnde houtopstanden geïnspecteerd. Tijdens de inspectie bleek dat
ook dit jaar een aantal bomen dermate slecht zijn dat ze nog dit seizoen geveld moeten
worden. Enkele bomen zijn dood, in een aantal is de bliksem ingeslagen en een aantal
is aangetast door zwam. Burgemeester en wethouders hebben de gemeente Vorden ver-
gunning verleend voor het vellen van de in onderstaand overzicht aangegeven houtop-
standen:

weg
Heijendaalseweg
Wilmerinkweg
Kerkhoflaan
Hamelandweg
Almenseweg
Lekkebekje

Wildenborchseweg

Wiersserbroekweg
Ganzensteeg
Burg. Galleestraat
Enkweg esdoorn
Groeneweg
Hoetinkhof houtwal
Christinalaan
begraafplaats

boomsoort
eik
eik
beuk
grove den
lariks
eik
acacia
berk
acacia
acacia
eik
eik
eik
l
kastanje
populier
populier
fijnspar

kadastr.
L 13
L 85
K 3314
B 1965
L 51
L 51
L 52
C 1256
C 1256
B 1951
E 877
D 2361
M 972
geen
K 4756
K 4921
M 1141
B 2000

herplant
geen
geen
geen
geen
geen
l eik
geen

1 berk
geen
geen
l eik

2 eiken
l eik

l kastanje
2 eiken

geen
100 m2 fijnspar

Daar waar geen herplant is aangegeven is dit doordat de herplant niet zal aanslaan door
de aanwezigheid van andere bomen, niet zinvol. Wel herplanten burgemeester en wet-
houders dan op een andere lokatie.

Een aantal populieren-opstanden zijn kaprijp. Voor het vellen van een éénrijige popu-
lierenbeplanting (wegbeplanting of éénrijige beplanting op of langs landbouwgronden)
is op grond van art. 4.5.2 lid 2 sub a van de Algemene Plaatselijke Verordening geen
kapvergunning nodig. Het gaat om de volgende opstanden:

weg
Landkampweg
Baakseweg
Venhorstinkweg
Weidemanweg
Deldensebroekweg

aantal
2
67
7
11
10

kadastr.
N 122
S486
N 119
L 243
N 182

herplant
geen
35 essen
7 populieren
11 populieren
5 eiken

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen zes
weken na bekendmaking van deze vergunning aan aanvrager, daartegen een bezwaar-
schrift in te dienen. Deze vergunning is op 30 januari 1996 bekendgemaakt.

FVALWIJZER 1996

De nieuwe afvalwijzer voor 1996 is deze maand verspreid. De afvalwijzer is bedoeld voor
huishoudelijk gebruik; bedrijven hebben er daarom geen ontvangen.

Op de voorpagina van de afvalwijzer staat een kalender met de data waarop de grijze of
de groene container wordt geleegd. Ook staat er informatie in over de verschillende
mogelijkheden voor het scheiden van afval.

Als u geen afvalwijzer heeft ontvangen dan kunt u contact opnemen met de
regionale Afval-informatielijn:

tel. 0570-637755

tussen 9.00 en 12.00 en 13.00 - 15.00 uur.

Dit telefoonnummer is ook voor:

'• het aanmelden van grof huisafval en nog bruikbare goederen;
• informatie over mini-containers en over gescheiden afvalinzameling.

NLICHTINGEN T.B. V. DE HONDENBELASTING
BELASTINGJAAR 1996 GEMEENTE VORDEN

POSTBUS 9001
7250 HA VORDEN

Ondergetekende
Straat :

Postcode en Woonplaats _
Verklaart dat hij/zij m.i.v. 199 houder/houdster is

van hond(en) ouder dan 3 maanden.

Indien honden aanwezig zijn in een kennel geregistreerd bij de
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied, hierna het
registratienummer en de kennelnaam vermelden.

registratienummer. kennelnaam

Indien het een afmelding betreft, verzoeken wij u hierboven
het nu nog in uw bezit zijnde aantal honden op te geven.
Heeft u geen honden meer vult u dan "geen" in.

Aldus naar waarheid en^fcider voorbehoud ingevuld en
/-n-iHorl-oL'onrl ^̂ ^ondertekend,

Vorden,. 19
(handtekening)

OPENINGSTIJDENWMEENTEWERF VOOR HET AANBIEDEN VAN
KLEIN GEVAARLIJK AFVAL

In de loop van 1995 is de openstellingstijd van de gemeentewerf voor het aanbieden van-
klein gevaalijk afval met één uur verruimd. Deze openingstijden zijn thans van 16.00 tot
18.00 uur, op elke eerste maandag van de maand.

In afwachting van een evaluatie van deze openingstijden handhaven burgemeester en
wethouders voorlopig deze tijden.
U kunt uw klein gevaarlijk afval derhalve blijven aanbieden op de eerste maandag van
de maand tussen 16.00 en 18.00 uur.

V&«ttft"L

(vervolg gemeentenieuws op volgende pagina)



(vervolg gemeentenieuws van vorige pagina)
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JJSS)NTWERP-VERORDENING WINKELSLUITING VORDEN
1996

De Winkelsluitingswet is, onder meer voor de openstellingstijden, gewijzigd. De ge-
meenteraad heeft voor de onderwerpen koopavond, 14-dagenregeling en plaatselijke
omstandigheden verordeningen vastgesteld. De bestaande verordeningen stroken
niet meer met de nieuwe regelgeving. Intrekking ervan en vaststelling van een nieu-
we 'Verordening winkelsluiting Vorden 1996' is noodzakelijk.

Burgemeester en wethouders willen, voordat zij de gemeenteraad een voorstel doen,
de ontwerp-Verordening voorleggen aan alle mogelijke belanghebbenden. Eventueel
zullen burgemeester en wethouders de ontwerp-Verordening aan hand van reacties
bijstellen.

Burgemeester en wethouders passen bij de totstandkoming van deze Verordening de
openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuurs-
recht toe. Dit betekent dat de ontwerp-Verordening van 8 februari 1996 tot en met 2
maart 1996 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 ligt op de afdeling
bestuur van het gemeentehuis (boerderij bij het kasteel). U kunt deze ontwerp-rege-
ling kosteloos inzien. Tegen betaling van leges kunt u afschriften krijgen. Uw ziens-
wijze over de ontwerp-Verordening kunt u naar keuze schriftelijk of mondeling bin-
nen deze periode naar voren brengen.

Naar verwachting vindt de behandeling van het voorstel van het college over de ont-
werp-Verordening plaats in de raadsvergaderingen van 23 april 1996.

IN MEMORIAM
'Ook Christel Tragter verdient een compliment.

Na haar blessure is ze weer helemaal terug',
(citaat uit het wedstrijdverslag in een krant van maandag j.l.)

Een dag later verliet je ons voorgoed.
Hoe vol de Sporthal ook zal zijn, het zal leeg zijn zonder jou.

Chris je blijf t in ons midden.

Christel Tragter was speelster van het eerste damesteam van volleybal vereniging Dash-
Sorbo. Op dinsdag 30 januari verongelukte zij op tragische wijze nadat zij na afloop van
de training naar huis reed. Christel werd 22 jaar. Zij maakte in de zomer van 1995 de
overstap van het Lochemse Avanti naar Vorden om op een hoger niveau te gaan
volleyballen.
Binnen het team stond Christel bekend als een eigenzinnige speelster. Het publiek kende
haar vooral als de buitenaanvalster met power. Haar harde mokerslagen waren voor
menig tegenstander een crime. Het halve jaar dat Christel in Vorden speelde was juist
voldoende om haar redelijk te doen acclimatiseren. Zij leek haar plaats binnen het team
gevonden te hebben. Helaas, het vervolg bleef uit.

'Het zal leeg zijn zonder jou'. Hoe leeg is nog niet te bevatten. Maar leger nog dan in het
veld zal het zijn in haar directe omgeving, binnen haar familie, bij haar vriend, haar
vrienden en kennissen. Moge wij gezamenlijk de kracht hebben om deze leegte op te
vullen.

Chris, rust in vrede.

Monuta Uitvaartverzorging
lanceert nieuwe verzekering
Monuta Uitvaarverzorging brengt een
geheel nieuwe natura-uitvaartverze-
kering op de markt. Onder het merk
EB O Verzekeringen zijn de nieuwe
verzekeringsvormen via assurantie-
tussenpersonen te verkrijgen.

De nieuwe verzekeringsvormen gaat uit
van de individuele wens van de consu-
ment. Een standaardverzekering of uit-
vaart bestaat in feite niet meer. De mens
leeft op zijn 'eigen wijze' en wil dan ook
op zijn 'eigen wijze' de uitvaart verze-
kerd en geregeld hebben. Bij de nieuwste
verzekeringsvormen heeft de consu-
ment de keuze uit het basispakket of een
uitgebreid pakket met als aanvulling een
extra verzekerd bedrag. Hierdoor wordt
voorzien in de individuele behoefte van
de consument die zijn wensen vertaald
ziet in een complete dekking voor zijn of
haar begrafenis ongeacht de kosten van
dat moment. De keuze voor begraven of
cremeren blijft tot op het laatste moment
mogelijk.
Uitvaartverzekeringen kenmerken zich

meestal door een levenslange premiebe-
taling. Dit in verband met de jaarlijkse
stijgende kosten. De levensverwachting
van de gemiddelde Nederlander neemt
door andere betere gezondheidszorg
steeds meer toe. Daarom kennen de
nieuwe verzekeringsvormen geen le-
venslange premiebetaling meer (maxi-
maal 85 jaar). Toch blijft het verzekerd
pakket ook na^fcde premie betaling mee
groeien met derrftvaartkosten.

Monuta is - met het merk EBO - marktlei-
der op het gebied van natura-uitvaart-
verzekeringen onder assurantie-tussen-
personen in MMerland. Jaarlijks verze-
keren rond de^^OOO personen zich voor
hun uitvaart via assurantie-tussenperso-
nen. Via de eigen distributiekanalen van
Monuta is dit een zelfde aantal. Monuta
Uitvaartverzorging verzorgt jaarlijks cir-
ca 10.000 uitvaarten vanuit 63 vestigin-
gen in Nederland. Ook bij de 80 uitvaart-
verzorgers van Monuta wordt de veran-
derde zorg rondom de begrafenis of cre-
matie onderkend.

FEBRUARI

ledere dag SWOV open tafel bij de
Wehme.

7 HVG 'Linde', dhr. Groot Enzerink uit
Vorden, 'Verzetswerk'

7 ANBO Klootschieten bij 't Olde
Lettink

7 Welfare Handwerk^WVehme
7 HVG Wichmond, LÜhg PTT
7 VRV Dorpscentrum Slachtofferhulp

9-10 Toneeluitvoering Vierakker
13 Soos Kranenburg, dhr. Romijn in het

Dorpscentrum
14 ANBO Klootschietejfcij 't Olde

Lettink W
15 Bejaardenkring Dorpscentrum
15 Ver. Oud Vorden 'Oude Films'
15 HVG Wildenborch mevr. G. Wegman,

Paasversieringen
17-18 Karnaval Kranenburg, gasterij

Schoenaker
17-18-19-20 Karnaval van de

Deurdreajers bij de Herberg
20 NC VB Jaarvergadering, Gery Groot

Zwaaftink
21 ANBO Klootschieten bij' t Olde

Lettink

Bent u verhtiisd of woont u pas in
Aarden en wilt u er echt bijhoren

iiiiBÖèH^and « Ëéri afior^
Het weekblad £^ 50 jaar het „contact" tussen klant en
Middenstand en verenigingefe
Tpvvijfeï niet lang maar neem nu een jaarabonnement vpor f 43,- .

Bon Naam:

Adres:

Postcode + Woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 30,7250 AA Vorden.
Ook kunt u zich telefonisch opgeven: tel. (0575) 55 10 10.

21 Welfare handwerken Wehme
21 HVG Wichmond Eendagsbestuur
22 HVG Linde, Winterexcursie in

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

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

Lettink
29 Bejaardenkring Dorpscentrum

MAART

ledere dag SWOV open tafel bij de
Wehme.

l HGG Wichmond, wereldgebedsdag
4 Vrouwenclub Medler
5 Soos Kranenburg, ZorgGroep Oost-

Gelderland
6 ANBO Klootschieten bij't Olde

Lettink
6 HVG Linde, dia's over Australië
6 HVG Wichmond, ouderenmiddag
6 Welfare Hand werken Wehme

13 ANBO Klootschieten bij 't Olde
Lettink

PKV

Op de regiotentoonstelling van NPV
Neede werd ook meegedaan door leden
van de Pluimvee- en Konijnenvereniging
Vorden. Uitslagen Dwerghoenders: Or-
pington B.J. van Dijke IxU 2xF 6xZG
2xG. Sierduiven: Arabissche trommel-
duif Theo van de Ven 3xF 3xZG. Konij-
nen: Vlaamse reus EJ. Huurnink IxG.
Idem H.J. Rietman IxF IxZG 2xG. Franse
hangoor J.F.H. Dekkers 2xZG IxG.
Nieuw zeelander E.J. Huurnink IxZG.
Idem H.J. Rieetman 2xZG 2xG. Rode
Nieuwzeelander J. Bakering IxF 3xZG
2xG. Idem H, Gosselink IxF 4xZG. An-
gora Combinatie 't Welletje IxZG IxG
Hollander Combinatie The Black Stars'
3xF 2xZG IxG. Idem A.J. Everink 4xF
3xZG 2xG. Klein Zilver Marijke Rietman
IxZG IxG. Nederlandse Hangoordwerg
J.F.H. Dekkers IxZG IxG. Idem DJ.
Grobben IxZG IxG. Pool G.J. Bierhof
IxZG IxG. Idem H.J. Rietman IxZG.
Idem Gijs Wiskamp IxF IxZG. Kleurd-
werg Wiebe Franssen IxG. Ook werd
door leden van de PKV ingezonden op
de Bossche Bondstentoonstelling. Grote
Hoenders Twents hoen DJ. Lijftogt 2xF
2xZG IxG. Trios Dwerghoenders Ko-
Shamo G. Sanders 2xG. Sierduiven Oud
Duitse meeuw G. Sanders 2xF 2xZG. Ko-
nijnen: VI-Reus H. Verstege IxG. Groot
Lotharinger H. Borgman-Berenpas 2xZG
IxG. Idem H. Verstege IxG. Nieuwzeel-
ander W.H. Braakhekke IxZG 3xG. Idem
H. Verstege IxF 8xZG 3xG. Rode Nieuw-
zeelander G. Lenselink 3xF 2xG. Angora
Combinatie 't Welletje 2xZG. Hollander
Combinatie The Black Stars 2xF 6xZG.



Nieuw - Nieuw van Uw Eigen Drogist:

Kleurenfoto's van
Topkwaliteit voor de laagste
prijzen van Nederland
Formaat 9x13

Formaat 10 x 15

Dubbelprint 10 x 15
Formaat 13 x 18

Ontwikkelen f 2,95

0,28 cent!
0,38 cent!
0,68 cent!
0,68 cent!

Foto's binnen 3 dagen terug !

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon
Zonnestudio

marlanne
Ruurloseweg 5 - 7255 DE Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 20 62 - Fax (0575) 46 20 62

Laatste
opruimingsronde

De hele winterkollektie

2 halen en
l betalen

Fantasiepanty's, majo's,
sokken (winter '95)

halve prijs

JL/emi ±j\\sill/L J~*Jy(JL4/ exclusief'- kwaliteit - service

Zutphenseweg 8 - Vorden - Telefoon 55 37 85

BEN VERMEULEN
Erkend installateur voor

elektra - gas - sanitair - water
LidVNI

* AANLEG EN ONDERHOUD *
* SNELLE HULP BIJ STORINGEN *

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

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

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

administratiekantoor «
SCHEPERS i

verzorgt administratieve en financiële dienstverlening
voor midden- en kleinbedrijf en particulieren

Laat uw
belastingformulier
tijdig en correct

invullen

Kapperallee 65, 7211 CC Eefde

VOOR AL UW

DRUKWERK

FILIAAL ZUTPHEN:

WEVO-DRUK
zurmu ML - T*LW*O« »•?• mm - rat M*4*l
HMUWITAO » - 7101 HK • PO«T»U» 1* . 7100 AA

DRUKKERIJ
WEEVERS

WARNSVELD:
DA-DROGISTERIJ

PARFUMERIE - ZONNEBANK

DREIUMME 45-WARNSVELD
TELEFOON 52 32 69

RUURLO:
Postkantoor/
Boekhandel

Borculoseweg 17
RUURLO

Telefoon (0573) 45'l2 63

HENGELO:
Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

marïanne
Felix Takkenkamp

Ruurtoseweg 5 - Hengelo (GW.)
Tel. 46 20 62

STEENDEREN:
Mevr. Van Veldhuizen-

Onstenk
Begoniastraat 3

7221 ALSteenderen
Telefoon 45 23 98

Drukkerij
WEEVERS

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

ADVERTEREN
KOST GELD...

NET
ADVERTEREN
KOST MEER!

De reismedewerkers van de Rabobank
Hengelo-Steenderen-Vorden
zijn er helemaal klaar voor.

De leukste 'Vakantie Krant*
al gelezen?

Deze krant staat boordevol interessante vakantie-ideeën. Wanneer u
deze leest, komt u vanzelf in vakantiestemming.

Onze reismedewerkers zijn er helemaal klaar voor om u alle gewenste
informatie te verstrekken over alle vakantiemogelijkheden.

Waar u ook naar toe wilt, en met welk vervoermiddel u wilt reizen,
zij helpen u graag en goed.

Graag toe ziens <^Éeen van onze reisburo's.

Rabobank
Hengelo-Steenderen-Vorden

Als 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

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schildersbedrijf-glas in lood atelier
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



NAVAL
IN DE TENT BIJ SCHOENAKERIJ SCH<

ZATERDAG l / FEBRUARI
GEKOSTUMEERD BAL

Muziek: "REAL TIME" Aanvang 20.00 uur - Entree ƒ 10,--

MET ONTHULLING VAN DE PRINS

ZONDAG l 8 FEBRUARI
ME TRAKTATI

13.30 uur OPTOCHT vanaf Gasterij Schoenaker m.m.v. "DE SCHADDENSTEKKERS"

14.00 uur SPECIAAL OPTREDEN "KAS BENDJEN" voor jeugd t/m 12 jaar

is.oo uur KINDERTHEATER
Vanaf IS.OO uur SPECTACULAIR CARNAVAL met medewerking van:

Entree slechts ƒ5,--

DJEN
Advertentie aangeboden
door:

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden

Tel. (0575) 55 39 99
Fax (0575) 55 34 29

Zonder drukwerk
geen kranten.

Rare wereli mder drukwerk
De D R U K W E R K I N D U S T R I E

Europa Kinderhulp op zoek naar
gastgezinnen in zomervakantie

Europa Kinderhulp is voor deze zo-
mervakantie op zoek naar nieuwe
gastgezinnen die drie weken lang een
kind in hun huis willen opnemen. Het
betreft hier kinderen uit Nederland,
Duitsland, Engeland, Frankrijk en
Rusland.

Al meer dan dertig jaar zet Europa Kin-
derhulp zich in om kinderen die leven
aan de rand van de samenleving een fijne
zomervakantie te bieden. Voor deze kin-
deren is deze vakantie een positieve on-
derbreking in hun vaak zo grauwe be-
staan waar ze heel lang op kunnen teren.
De kinderen zijn russen ̂ ^6 en 12 jaar
oud. Organisaties als het wKüe Kruis, Le-

ger des Heils en Humanitas selecteren de
kinderen voor uitzending.
Het gaat hier om kinderen die het hard
nodig hebben om drie weken in gastge-
zinnen aandacht, warmte en gezellig-
heid te krijgen. Zo richt Europa Kinder-
hulp zich op kinderen die geen vierkante
meter speelruimte hebben, kinderen van
wie de alleenstaande ouder van 's mor-
gens vroeg tot 's avonds laat moet wer-
ken en kinderen die te lijden hebben ge-
had van de nuceaire ramp in Tsjernobyl.

Voor meer informatie over Europa Kin-
derhulp kan men contact opnemen met
de familie Teunissen (0573) 4612 02 of de
heer G. Stein (0575) 52 83 04.

Let op! Let op!

De bekende notenspecialist uit Rijswijk
staat vanaf 9 februari a.s.

nu ook wekelijks op de markt in Vorden
Om dit onder uw aandacht te brengen, hebben wij vrijdag a.s. 3 knallende aanbiedingen

Wi
• •••

l 250 gram van f 4,95 nu voor

studentenhaver 500 gram halen

250 gram
betalen

Warme kincj size
of jumbo pinda's 250 gram nu

Deze aanbiedingen zijn per klant eenmalig.

Voor velen van u zijn wij niet onbekend, aangezien wij al 25 jaar met veel sukses de markten
van Groenlo en Hengelo (O) bezoeken. Wij zien u graag as. vrijdag op de markt in Vorden



Opruiming van kachels
gas- en houtkachels: inzet en vrijstaand

enorme kortingen
wie het eerst komt, het eerst koopt...!

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo
Telefoon: (0573) 45 20 00
Fax:0573-453317

SLAG
BOUWMATERIALEN BV

Geopend van ma t/m vr van 8.00-1700 uur (vrijdag koopavond). Zaterdag geopend van 9.00-13.00 uur

Joostenkamp 41
7261 PJ Ruurlo

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

ACCOUNTANTS

>
BELASTINGADVISEURS

Uw adviseur inzake:

• Accountancy
• Belastingen
• Personeelszaken

• Bedrijfskunde

•Juridische zaken

Meer info?
Bel vrijblijvend

• VOOR KARNAVAL prach-
tige dames- en herenkos-
tuums te koop en te huur. Tel.
(0575) 521320. Na 19.00 uur

• Voet- en lichaamsref lexo-
logie, ontspannings-, ener-
getische en polariteitsmas-
sages. Anneke Filius, tel.
(0573) 45 38 60

• TE KOOP: direktiekeet (tij-
delijke bouwwoning) 9 x 3 m

3 x 3 m, kamer,
slaapkamer, wc en

berging. Tel. (0313) 63 11 93
(na 18.00 uur)

• TE KOOP: gevelkachel,
Jroger en aanhangwa-
1 x 2 m f 350,-. Tel.

(0575) 44 19 00

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
22 jan. t/m

Bij een
jaar-
verbruik
van:

800 m3

1000 m3

1200 m3

UOO m3

1600 m3

1800 m3

2000 m3

2200 m3

2400 m3

2600 m3

2800 m3

3000 m3

3300 m3

3600 m3

3900 m3

4200 m3

4500 m3

5000 m3

5500 m3

6000 m3

de week van: maandag
zondag 28 jan. 1996.

hoort een en een
srreerver- totaal
bruikvoor streefver-
de afgelo- bruik sinds
pen week 29-10-'95
van:

44 m3

56 m3

67 m3

78 m3

89 m3

100 m3

111 m3

122 m3

133 m3

144 m3

155 m3

167 m3

183 m3

200 m3

217 m3

233 m3

250 m3

278 m3

305 m3

333 m3

van:

394 m3

495 m3

594 m3

691 m3

791 m3

889 m3

987 m3

1087 m3

1185 m3

1285 m3

1382 m3

1482 m3

1629 m3

1779 m3

1927 m3

2074 m3

2223 m3

2468 m3

2718 m3

2964 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 : 03U - 32 65 51
WINTERSWIJK : 0543-512 212
ZE VEN AAR : 0316 - 52 39 47
ZUTPHEN : 0575 - 54 24 24

de blauwe hand jj

opruiming en tijdelijk

20% korting
op de hele kollektie

H, Ibfiïe/t
Vorig jaar, naar aanleiding van ons 50-jarig
jubileum, hebben we u in de maanden januari,
februari en maart de aanbieding gedaan om
-net als vroeger- haantjes bij ons te komen
eten voor het nostalgische prijsje van 15 gul-
den.
Dat was een groot succes. Daarom willen we
dit in januari, februari en maart 1996 herha-
len.
Echt waar, een komplete maaltijd met een
halve haan, gebakken aardappelen/franse fri-
tes, gemengde salade, compote en appelmoes
voor slechts f. 15,-.
De aanbieding is niet bedoeld voor groepen
en u zult begrijpen dat reserveren is gewenst.

Dorpsstraat 24 Vorden - Tel. 0575-551312.
Ruime eigen parkeergelegenheid pal voor de
deur. .

VINYL
200 br., diverse dessins
Per meer van 59,- nu UITZOEKEN

SLAAPKAMERTAPIJT. "MÈMPHIS"
violet, 400 br. op jute rug. f Q
Per meter van 89,- nu OP=OP 9 W•"

PROJECTTAPIJT "PARAJECTRA "
400 breed.
Per meter van 169,- nu OP=OP

KARPETTEN
170 x 230, diverse dessins
Nu vanaf 149.-
CHINESE HANDWERKKARPETTEN
170x230 3QQ
Van 698,- nu J ̂ Oî .

FRAAI GRENEN BANKSTEL
Met 2 handige opberglades, uitstekend
zitcomfort. (Excl. sierkussens)
Opruimingsprijs 2+21/2 zits

GRENEN SALONTAFEL
Met lade, handig verplaatsbaar
dmv wieltjes 120 x 80 cm.
Opruimingsprijs in geloogd grenen

ROYALE GRENEN VITRINEKAST
Met veel bergruimte
Opruimingsprijs in geloogd grenen

l Zutphenseweg 24 Tel. 0575 - 551514

• HELMINK
f meubelen
MAAKT HET MOOIER BH U THUIS

MODERNE SLAAPKAMER
Zachtgeel gecombineerd met blankbeuken.

795.-140x200 cm
Opruimingsprijs
Bijpassende kast met
2 spiegels, 200 cm br.
Opruimingsprijs

Kast 150 breed
Bijpassend toiletmeubel
Opruimingsprijs

995.-
795.-

515.-
DEKBEDOVERTREKKEN
Diverse dessins NU UITZOEKEN!
Eenpersoons
Nu vanaf
Tweepersoons
Nu vanaf
Lits jumeaux
Nu vanaf

VITRAGES op diverse hoogten
NU UITZOEKEN per meter

49.95

69.95

J.W. Hagemanstraat 3 Tel. 0545 - 474190



Nog niet voldoende
animo voor nieuwe
Vordense schaakclub
In de maand december deed Henk van
Houten via Weekblad Contact een
oproep aan alle schaakliefhebbers in
deze regio. Van Houten had het plan op-
gevat om een rookvrije schaakvereniging
op te richten in Vorden. Volgens hem was
een dergelijke vereniging in Vorden haal-
baar aangezien er geen schaakclub in
Vorden is. Verder gaat het om een rook-
vrije vereniging. Voor deze regio is dat
iets unieks, want tijdens de meeste club-
avonden bij andere schaakclubs mag er
namelijk wel gerookt worden.
Het enthousiasme van Henk van Houten
is enigszins de kop ingedrukt. Want er
reageerden slechts vier mensen die lid
willen worden van de nieuwe vereni-
ging. 'En dat is te weinig', aldus Henk
van Houten. 'Daarom doe ik nog een
laatste oproep via Weekblad Contact en
ik hoop dat ik nu meer succes heb. Want
het moet toch mogelijk zijn om zo'n vere-
niging in Vorden van de grond te krij-
gen', zegt hij.
Voor opgave en informatie kan men zich
wenden tot Henk van Houten, Loolaan
103,7261HS Ruurlo, Tel. (0573) 4512 83.

Langlaufen

De komende dagen voorspelt de KNMI
sneeuw. Voor de VW reden om een lan-
glaufroute uit te zetten. Hiervoor kan
men starten vanaf de Enzerinckweg, een
zandweg die schuin achter het voetbal-
veld van de voetbalvereniging 'Vorden'
ligt. Van daaruit wordt met pijlen een
route van 5 en 8 kilometer aangegeven.
Bij de VVV bestaat geen mogelijkheid
om ski's te lenen.

% m 9 Stichting Welzijn Ouderen Vorden
Raadhuisstraat 6,7250 AB Vorden, telefoon 0575-553405 (postadres: Postbus 79)

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags op afspraak.VORDEN

S T I C H T I N G Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan zijn. In deze
W E L Z I J N rubriek geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voorzieningen voor
O U D E R E N ouderen en over het ouderenbeleid in zijn algemeenheid.

Hobbymiddag
Omdat het uitoefenen van een hobby
thuis vaak niet altijd mogelijk is en het
bovendien gezellig is met anderen te
knutselen en kennis uit te wisselen heeft
de Stichting Welzijn Ouderen Vorden het
initiatief genomen een hobbymiddag te
organiseren. Na enig zoeken is het gelukt
een ruimte te vinden waar ouderen (ook
rolstoelers) aan de slag kunnen. Voor het
verder uitwerken van dit plan en het be-
geleiden van de hobbyisten zoekt de
SWOV nog enkele vrijwilligers.

Hobbyisten die graag van de geboden
gelegenheid gebruik willen maken, kun-
nen zich alvast melden bij de SWOV of
de heer A. Luichies (tel. 552248).-

Pas 65+
De pas 65+ is bedoeld om 65-plussers te
stimuleren actief bezig te zijn en te blij-
ven. De pas geeft kortingen bij deelname
aan cursussen, bezoek aan museum of
bioscoop en bij de aankoop van een
tram-, bus- of treinkaartje. Elxe 65-plus-
ser kan de pas aanvragen. Dat geldt ook
voor zijn of haar partner, mits deze 60
jaar of ouder is. De pas is verkrijgbaar bij
de gemeente.

Veiligheid

Rijtest
Op 21 maart wordt in deze regio weer
een seniorenrijtest georganiseerd. Bij
deze test, die u niet moet zien als een exa-
men, rijdt u gewoon in uw eigen auto. Na
afloop krijgt u van de instrukteur slechts
adviezen om de (eventuele) verkeerde
rijgewoontes te veranderen. De test
wordt afgesloten met een theorie-avond.
Deelname is vooral belangrijk voor ou-
deren die al jaren hun rijbewijs hebben.

Eén van de mogelijkheden van het 'Meer
Bewegen voor Ouderen' is het 'Meer Be-
wegen in Water'. Bewegen en zwemmen
in water met een temperatuur van 32°C
heeft een gustig effect op het hele li-
chaam. Omdat het lichaam in het water
lichter wordt, worden bij het maken van
bewegingen de gewrichten minder be-
last. De spieren kunnen zich hierdoor be-
ter ontspannen.
Kleine groepjes van maximaal 12 perso-
nen zwemmen onder deskundige lei-
ding in het bad van fysiotherapeut R.
Jansen van de Berg, Christinalaan 16. Er
is nog plaats voor enkele deelnemers.
Deelnmers kunnen zich opgeven bij de
SWOV.

We weten het allemaal best: losliggende
kleedjes zijn gevaarlijk, het klimmen op
krukjes of stoel ook en een ochtendjas
met wijde, lange mouwen kan bij het
aansteken van een gaspit oorzaak zijn
van brand. Verder zijn handgrepen in
douche-cel, bij trapopgangen en bij bui-
tendeuren met stoepje héél gemakkelijk
en een niet te lage en diepe stoel met leu-
ningen een voorwaarde om zonder wan-
kelen overeind te komen en dus niet te
vallen. Dat weten we. Maar doen we er
ook wat aan?
Volgens de Stichting Consument en Vei-
ligheid overlijden er jaarlijks 1740 oude-
ren door een ongeval thuis, worden er
30.000 in een ziekenhuis opgenomen en
komen er 86.000 op de EHBO-afdeling
terecht voor letsels die thuis zijn opgelo-
pen. Toch geen prettig vooruitzicht? Kijk
vandaag nog eens kritisch rond in uw
huis en breng zonodig verbeteringen
aan.

Wonen
Op 8 maart om is er een voorlichtings-
middag in het dorpscentrum. Het thema
van deze bijeenkomst is 'Wonen en
Zorg'. Gespreksleider is de heer G.C.
Voerman.

Arie Weevers sportman van het
jaar van De Graaf scha rM j ders S q u a

Vorig weekend werd het eerste van een
viertal Masters Toernooien gespeeld in
Vorden. In dit Masters Toernooi spelen
ervaren squashers om het Masters Kam-
pioenschap. In Vorden^erd er gespeeld
in twee klassen. De l^lasse werd ge-
wonnen door Leo de Jong. Thomas van
Dorsten en Dick Pardijs behaalden een
tweede en derde plaats. In de A-klasse
won Paul Turken. Jan Klomp en Rolof

van Beers legden beslag op een tweede
en derde plek.
Op zondag 11 februari is er in het Squash
Centrum Vorden de Dunlop Squash Cli-
nic. Er komen dan Nederlandse topspe-
lers naar Vorden toe om een demonstra-
tie te geven. Eén van deze topspelers is
Arjan Janssen. Na de demonstratie zul-
len de topspelers met leden van het
Squash Centrum Vorden het geleerde in
praktijk bregen. Iedereen is van harte
welkom om te komen kijken. De toegang
is gratis.

Jeugd IJsselstreek succesvol
op Nederlandse Winterspelen

Arie Weevers is als kaartlezer in totaal
zes keer Nederlandse Kampioen
orientatieritten geworden. De laatste
keer gebeurde dat eind 1995 als kaart-
lezer in de auto bij Bert Regelink. Voor
het bestuur van T)e Graafschaprij ders'
reden genoeg om Arie Weevers tot
sportman van het jaar te bombarderen.

Tijdens een gezellige feestavond in de
grote zaal van 'De Herberg' werd hij
zaterdagavond danig in het zonnetje ge-
zet. Het was deze avond een aaneen-
schakeling van huldigingen. Voor wet-
houder Ria Aartsen een reden om met
name de dames achter de aktieve en suc-
cesvolle leden bemoedigend toe te spre-
ken. 'Zonder jullie steun zouden er niet
zulke goeie prestaties geleverd worden'.
De Nederlandse kampioenen werden
vervolgens door de wethouder gehul-
digd. Met de huldiging van de overige
kampioenen belasten zich de bestuurs-
leden van 'De Graafschaprijders'. Toen
alle bloemen en bekers waren uitgereikt
werd er, met medewerking van het or-
kest 'Expresso' tot in de kleine uurtjes
feest gevierd.

De Nederlandse kampioenen die gehul-
digd werden waren: Oriëntatie A-Klasse:
Bert Regelink en Arie Weevers. Orienta-
tieteam A-Klasse bestaande uit Wim en
Grada Wisselink, Harm en Henny Sijp-
kes, Herman Cortumme, Rob Belfi, Bert
Regelink en Arie Weevers. Enduro Klas-
se 350 CC 4- takt nationalen: Jos Stui ven-
berg. Enduro Klasse 350 CC 4-takt senio-
ren: Alphons Hoevers. 4-takt cross natio-
nalen: Rine Streppel.
Clubkampioenen afdeling Cross/Endu-
ro: 80-125 CC: Erwin Plekkenpol. Re-
creanten: Jan Klein Brinke. Bromfietsen:
Koen Berenpas. Superklasse: Stephan
Braakhekke. Enduro Nationaal: Jos Stui-
venberg.
Enduro Senioren: Toine van Dijk. Afde-
ling Toer kampioen binnenland: Martijn
Jansen. Kampioen buitenland: Jan Rou-
wenhorst. Afdeling Oriëntatie: kam-
pioen C-Klasse Jan Slagman en Gerrit
van Veldhuizen. B-Klasse Erik Kleinrees-
ink. A-Klasse: Jan Luiten. Kampioen A
en B-Klasse niet leden: Rudolf Plat. Ere-
prijzen: Schoenaker-toertrophee: Martijn
Jansen. Schoenaker-rittentrophee Jan
Luiten. Delden tfophee: Jan Klein Brinke.

Drie jeugdleden van de Rolski- en langlaufvereniging Veluwe/De IJsselstreek deden vorige
maand mee aan de Nederlandse Winterspelen, die werden gehouden in het Oostenrijkse
Ramsau. Het gaat hier om Tommie en Femke Becker en Eefje Pater uit Vorden. Zij behaalden
in hun categorie diverse zilveren en bronzen medailles en slaagden er regelmatig in om goede
tijden neer te zetten. Op de foto van links naar rechts: Femke Becker, Tommie Becker, Joost
Huiskens (Rotterdam), Sabine Kreuger (Rotterdam) en Eefje Pater.



Suikerkaneel
broodje
nu ̂ j^O

NIEUW NIEUW

SNEEUWTAARTJE

4,95van 5,95 voor

NIEUW NIEUW NIEUW

Perzikkwark
vlaai

nu 10,-

Echtc Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - 7251 DK VORDEN - TEL (0575) 55 13 84

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 55 27 83

Jansen & gal
autosqhadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG ZUTPHEN
(ind. terrein Revelhorst)

« (0575) 52 28 16

i

BOVAG

De hele maand februari
op vrijdag en zaterdag

Diverse soorten

Vrijdag 9 februari

kulturele avond
gezamenlijk met
Jong Gelre, NBvP en
ZMO

De Raddreijers
zullen voor ons optreden.

Aanvang 20.00 uur in

De Herberg

Wijnhandel - Slijterij

Jonge Florijn
deze week ƒ 21,-

tijdens de
tocht der tochten ƒ 20,

Boomsma
vlierbessen- of

bramengenever
deze week ƒ 17,-

tijdens de
tocht der tochten ƒ16,

GENIETEN BEGINT BIJ
WIJNHUIS VORDEN
Burgemeester Galleestraat 12

Telefoon (0575) 55 13 91

broodjes
per stuk 35 et.

10 stuks bij

WILBERT EN YVONNE
GROTENHUYS

Smidsstraat 2
7251 XS Vorden - Telefoon 55 23 08

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575)51 54 10

Huur
Mister Ste
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister S team is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
VOflDEN ZOTPHENSEWEG TEl 05752 1514

Zo'n fijne warme
hal f wollen

ONDERBLOUSE

Ook cUt is
Albert Heijn

Met onze
TOP 10-aanbiedingen:
O Riblappen

kilo van 18,99 voor

O PamperS div. soorten
dubbelpak van 37,99 voor

© Rineau Bordeaux
rouge/blanc
0,75 liter van 6,45 voor

_9,98
29,99

_4,95
O Peynenburg Ontbijtkoek -f QQ

div. soorten, 400 gram van 2,59 voor l j «7 «7

0 AH Ultra/Color/
Kleur en fijn Q QQ
wasmiddel, 17 kilo van 12,99 voor OjW «7

© AH Casino brood wit/bruin
800 gram van 2,55 voor

O Cotes du Rhone Villages
0,75 liter van 8,75 voor

© Gegrilde Casselerrib
100 gram van 2,99 voor

© Gesneden Boerenkool
300 gram van 2,49 voor

<B> Slavinken
kilo van 15,50 voor

1,99
6,95
2,19
1,79
9,90

Albert Heijn
Hengelo (Gld.)

Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo
waar u altijd riant kunt parkeren!

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.

interieuradviseur

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

Zutphenseweg - VORDEN

DE
VROUWENRAAD

VORDEN

presenteert op
dinsdagmiddag
13 februari om 14 uur
in het Dorpscentrum
t Stampertje, een

Themamiddag
'Slachtofferhulp'
m.m.v. mevr. Oosterhuis uit Hengelo.
Gratis toegang voor iedereen.

Voor inlichtingen bellen
G. Velhorst-Soek, telefoon (0575) 55 16 88



Gespreksgroep voor AJK
weduwnaars en
weduwen in Vorden
De ZorgGroep Oost-Gelderland start op
dinsdag 5 maart met een gespreksgroep
voor weduwnaars en weduwen in het
kantoor aan de Zutphenseweg l c in Vor-
den. De groep komt op tien dinsdagoch-
tenden bij elkaar en is bedoeld voor hen
die rouwen om het verlies van hun part-
ner en daar met lotgenoten over willen
praten. Centrale thema in de groep is de
vraag 'Wat betekent het om zonder part-
ner verder te moeten leven?'. Belangstel-
lenden voor deze groep kunnen zich tot
uiterlijk 20 februari contact opnemen
met Ellen Harmsma (0575) 45 16 59 of
Thea Rovers (0314) 62 2151.

Het Agrarische Jongeren Kontakt Vor-
den houdt dinsdagmiddag 13 februari
excursie naar de ABC fabrieken in Lo-
chem. Het vertrek is vanaf het Dorpscen-
trum.

Kranenburgs Belang
Kranenburgs Belang hield op 30 januari
haar algemene ledenvergadering in
Gasterij Schoenaker. Bij de bestuursver-
kiezingen werden B. Gosselink en W.
Roelvink door de leden herkozen. Ver-
volgens zette voorzitter Jan Lukassen
uiteen hoe het nieuwe dorpsplan Kra-
nenburg is opgesteld en vroeg aan de le-
den of ze daarmee in konden stemmen
om het zo bij de gemeente Vorden aan te
bieden. Iedereen stemde daarmee in. Na
de pauze vertoonde de heer J. Wassink
een diaserie over de Kroondoméinen op
de Velu we.

ie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens Vragen wie Contact bezorgt Hier-
onder drokken yvlj de lijst af. Möchlmen klachten hebben, dan
ican^ninei:lien contact opnemen.
tJifeaardkahm

De redactie

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

Raadhuisstraat Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan

Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan

\yj[< Alexa rider laan
;:.f|ë Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldëriseweg
Rondwég

Dr. Staringstraat
R van Vollenhoverüaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordensebosweg

Fam.Koren,Elshofl5,tel.55 24 66

De poeschot

Het Eelmèrink
Strödijklt/ml5eri2
DeLaegte

Addinkhof
fietHeijirik
Hoetihkhöf
Voornekamp
Leemgoör

Fam. de Weerd, Enkweg 15A, tel. 551030

S. v. 's-Gravenzandestraat
H. van Br a merenstraat
H.K vanGelreweg
Schoolstraat
Gr. van Limbure-Stirumstraat

B, van Hackfortweg
Van Heeckerenstraa t
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

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

Stationsweg
Juüanala^n
Enkweg
'de Eendracht
Moleriwèg

W^lhelminalaan
Emmaplein
Almenseweg
Overweg
Insulindelaan

Fam. van der Toren, het Hoge 19, tel. 55 38 72

B; CSslléestraat
Smidsstraat
Mulderskamp

Pr. Bernhard weg
Zuivelhof
het Hoge

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

De Hors ter kamp(alleen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiernel i nk
RuÜrloseweg
De Decanije

Dorpsstraa t
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

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

H|tjebbink
DéBoonk
HetElshof

DeStóege
HetGulik
HetWierrieHnk
Het Vaar werk

HètMolenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
peHanekamp
De Stroet
Het Ker spel
Mispelkampdijk

Bi'j ons
in d'n Achterhoek
Toon hef ok nog ebeld, hee had nog wat veur ow.'
'Hee zal wel wat kapot hemmen waor e zelf gin raod met wet.' 'Nee, nee, hee
had gleuf ik nog iets veur de krante, iets oaver un hond hen kiekn.'
'Mos ik dan met um met?'
'Nee, daor had hee un verhaal oaver.'
'Dan gao'k t'r maor 's effen hen. Tegeswoordug met dat rü'jermoodse Contact
mot ze alles 's maondagsmaarns veur negen uur al binnen hemmen. Danmo'k
mien nog haösten ok.'
Riek en Toon waarn allebeide druk te gange, Riek met leazen en Toon met niks-
doen.
'Smiet ow dale en vetel maor 's wat of ut ni'js gif.'
'Dat is neet volle, dat ut gloepend kold is wet i'j luu wel. Maor i'j hadn nog wat
ni'js veur mien, had mien vrouw ut oaver?'
'Now eerluk ezeg', zei Toon, onderwiel e den doem achter 't vesjen stok', kump
ut verhaal van Riek hen en die hef ut in de buurte eheurd. Maor ut mot wel'
waor gebeurd wean. Maor 'k zal 't ow veteln, dan kan Riek onderhand de kof-
fie ingietn.'
"t Geet oaver Eavert uut de Broekstraote. As bi'j zovölle andere luu was ok hier
de hond old ewodn en dood egaon. En a'j dan alzaleaven un hond heb ehad
dan wi'j d'r ok ene weer hemmen. Al vake hadn ze de krante nao-epluusd tot
zee d'r op ut leste ene vonnen den eur wel anston. 't Was wel knap wied weg,
helemaols in Groningen. Too zee d'r hen beln was t'r nog ene in 't nös den nog
neet vekoch was. En den konnen zee nog kriegen at ze woln. Maor zee mossen
um eers natuurluk nog wel effen zien.
Geluukug kon Eavert goed opschietn met Gert van de Korporaal. Den mos nog
wel 's nao Groningen hen. Daor koch hee nog wel 's beeste, hee had daor un
paar adressen waor e goed trechte kon. Gert wol Eavert met alle plezier un keer
metnemmen, waorumme zo'j d'r ok met twee auto's henjagen.
De reize nao Groningen had niks te beduun en Gert had bi'j zien luu op ut Gro-
ningse platteland de neudugge zaken ok vlot afehandeld. Too op weg nao 'n
hond. Now was Gert van de Korporaal goed bekend in de streek boaven de
stad Groningen. Maor now mossen ze richting Winschoten. Un heel andere
kante uut um zo tezeggen. Zee waarn maor zo vestandug ewes um ging goeie
autokaarte met te nemmen. Dus zee an 't jagen met den auto. Van hot nao haar.
Um kot te gaon, nao drie uur rond-etoerdte hemmen in 't Grönninger land
hadn zee nog gin Winschoten evonnen en bunt ze maor weer op huus an
egaon. Zonder de hond ezien te hemmen, laot staon te koopn.
Too Eavert 's aovunds, zo bli'j as un hond dat e weer in huus was, achter de
koffie zat, beln zien oldste dochter op. Of e de hond ekoch kadde. Too Eavert
zien wederwaardughejen an zien dochter veteld had zei den: 'Va, margenvrog
um acht uur bun'k bi^w en dan gao wi'j nao Winschoten hen hond koopn.'
't Schient dat toen a^^goed egaon is want d'r löp now weer un hond in de
Broekstraote. Gelukkug dat t'r nog luu bunt die neet allene auto kont ri'jen
maor ok nog wet waorhen ze mot ri'jen, bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman

Heijink BV wijzigt naam in
Architektengroep Gelderland
De direkteuren Jan Beumer en Pieter
Cortel zijn het helemaal met elkaar
eens. Architektenburo Heijink in Hen-
gelo had een veel te braaf imago. 'Ons
bureau werd door veel mensen gezien
als bijzonder degelijk en solide. Het
kwam daardoor niet bij hen op dat wij
ook hele eigentijdse architectuur ont-
werpen en vooruitlopen op het gebied
van milieubewust bouwen. Het beeld
dat de buitenwereld van ons had,
klopte dus niet meer. En daar wilden
wij wat aan doen', aldus architekt en
directielid Pieter Cortel.

Daarom heeft het Hengelose bureau haar
naam per l januari 1996 gewijzigd in
Architektengroep Gelderland. De oude
naam was in feite achterhaald, aangezien
de voormalige direkteur Heijink vijf jaar
geleden al uit de zaak stapte. Direkteur
Jan Beumer: 'In verband met continuïteit
en de verdere uitbouw van ons bureau
hebben we voor deze niet persoonsge-
bonden naam gekozen. We hadden het
bureau ook Beumer & Cortel kunnen
noemen, maar dan hadden onze opvol-
gers in de toekomst weer met hetzelfde
probleem gezeten. De naam Architecten-
groep Gelderland is wat dat betreft veel
neutraler en geeft aan dat wij een archi-
tektenbureau zijn dat in de hele regio ac-
tiefis.'
Er werken in totaal tien mensen bij de
Architektengroep Gelderland. Het bu-
reau mag niet klagen over haar order-
pakket. 'Die is goed gevuld', vertelt Jan
Beumer. 'Naast de gewone woningbouw

richten we ons vooral op grotere bouw-
projecten. Zo zijn we op dit moment be-
zig met een Woonzorgcomplex in Dinx-
perlo', zegt hij. 'En dat zijn ook vaak de
leukste projecten. Ze kosten wel veel tijd.
Maar dat moet je zien als een uitdaging',
voegt Pieter Cortel toe.
De Architektengroep Gelderland is zeer
vooruitstrevend als het gaat om duur-
zaam bouwen. Jan Beumer: 'Wij zijn een
grote voorstander van een leefbaar
woon- en werkklimaat. Duurzaam bou-
wen is dan ook ons uitgangspunt. Op ba-
sis van onderzoek kiezen wij bouwmate-
rialen die het milieu minimaal belasten.
Bovendien stimuleren wij energiebespa-
rende bouwtechnieken om tot een ener-
giezuinig produkt te komen'.

Steeds meer architekten doen de laatste
jaren actief mee op de markt van project-
ontwikkelaars. 'Vaak zitten ze daar als
deelnemer in. En dat vinden wij een ge-
vaarlijke ontwikkeling. Want op die ma-
nier kun je jezelf natuurlijk nooit als onaf-
hankelijk en objectief architect presente-
ren. Daarom doen wij ook niet mee aan
dat soort projecten en gaan we elke vorm
van belangenverstrengeling uit de weg',
aldus Pieter Cortel. 'Je kunt op die ma-
nier ook nooit kwaliteit nastreven', voegt
Jan Beumer toe. 'Want als een architect
tevens projectontwikkelaar is, wordt dan
gaat hij teveel op de centjes letten. Ze zit-
ten dan met twee petten op en dat gaat
ten koste van de architectuur. Laat staan
dat ze nadenken over duurzaam en mi-
lieuvriendelijk bouwen.
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Drukkerij Weevers
AGENTSCHAP RUURLO

Postkantoor Ruurlo
Boek- en kantoorhandel

Borculoseweg 17 - Ruurlo
Telefoon (0573)45 1263

AGENTSCHAP WARNSVELD

DA-DROGISTERIJ

PARFUMERIE - ZONNEBANK

HET HELE JAAR DOOR VERKOOP STADSPOSTZEGELS

DREIUMME 45 - WARNSVELD - TELEFOON (0575) 52 32 69

AGENTSCHAP HENGELO (G)

Drogisterij - Parfumerie -
Schoonheidssalon

marianne
Felix Takkenkamp

Ruurloseweg 5 - Hengelo (GW.) - telefoon (0575) 46 20 62

AGENTSCHAP STEENDEREN

Mevr. van Veldhuizen-
Onstenk

Begoniastraat 3 - 7221 AL Steenderen
Telefoon (0575) 45 23 98

INTERNATIONAAL ERKEND

VPGI-CERTIFICAATHOUDER
VOLGENS ISO 9002

SIMZ
CERTIFICAATHOUDER
Stichting Interne Milieuzorg

NATIONAAL KAMPIOEN
GRAFIQUIZ

DRUKKERIJ
VORDEN NL - TELEFOON 0575 551010 - FAX 551086
NIEUWSTAD 30 - 7251 AH - POSTBUS 22 - 7250 AA

WEVO-DRLK
ZUTPHEN NL - TELEFOON 0575 512306 - FAX 545492
NIEUWSTAD 29 - 7201 NK - POSTBUS 19 - 7200 AA

Aanplakbiljetten

Briefpapier

Computerformulieren

Doorschrijfsysteem

Enveloppen

Folders

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Indrukwerk

Jaarverslagen

Kranten

Labels

Menukaarten

Nota's

Orderformulieren

Periodieken

Quitanties

Rouwbrieven

Stickers

Trouwkaarten

Uitnodigingen

• Verpakkingsdrukwerk

• Waardebonnen

• X-straalenveloppen

• Yskaarten

• Zelfklevende etiketten



Vörden en Kranenburg maken zich op voor carnaval:

President Henk Groenendal van De
Deurdreajers had het graag anders ge-
zien. Afgelopen zomer heeft hij vroeg-
tijdig contact opgenomen met het Co-
mité Kranenburgs Carnaval om te pro-
beren de twee carnavalspogramma's
voor 1996 beter op elkaar af te stem-
men. 'Maar helaas heb ik niets meer
van de carnavalsvereniging in Kranen-
burg gehoord. En dat vind ik heel erg
jammer. Want wat zie je nu. Evenals
vorig jaar is er zowel in Vörden als in
Kranenburg op zondagmiddag een
kindercarnaval. Zoiets had je kunnen
voorkomen door van te voren de pro-
gramma's op elkaar af te stemmen', al-
dus Henk Groenendal.

Het is niet zo dat Henk Groenendal het
Comité Kranenburgs Carnaval het suc-
ces niet gunt. 'Nee. Maar ik vind het wel
jammer dat ze geen contact meer met ons
hebben opgenomen. Dat was een kleine
moeite geweest. Nu ga je onnodig een
concurrentieslag met elkaar aan, terwijl
we ook heel goed met elkaar zouden
kunnen samenwerken. Als het kinder-
carnaval in Kranenburg op een andere
dag zou zijn geweest dan hadden onze
beide dansgardes daar bijvoorbeeld kun-
nen optreden. Ik denk dat de meiden dat
hartstikke leuk hadden gevonden. Want
een groot deel van hen komt uit Kranen-
burg', aldus Henk Groenendal.
In het voorwoord van het Leutboek dat
afgelopen zaterdag verscheen, nodigt

president Henk Groenendal de Kranen-
burgse carnavalsvereniging uit om dit
jaar ook eens naar Vörden te komen tij-
dens het carnaval. 'Ze zijn van harte wel-
kom om bijvoorbeeld in onze optocht
mee te rijden', aldus Groenendal. 'Ik
hoop dat ze ingaan op deze openbare uit-
nodiging van mij in het Leutboek. Het
laatste dat ik wil is dat wij elkaar als con-
currenten gaan zien. Want dat is niet de
achterliggende gedachte van carnaval'.

Deurdreajers
Voor De Deurdreajers begint het carna-
val op vrijdag 16 februari. Prins Jan-Wil-
lem I zal op deze dag samen met Jeugd-
prins Jochem en Jeugdprinses Sandra
een bezoek brengen aan de basisscholen
'De vordering', 'St. Willibrord' en 'De
Kraanvogel'. Aansluitend gaat de Prins
en zijn gevolg naar de oudste en jongste
inwoner van Vörden. Ook bejaardencen-
trum De Wehme wordt niet vergeten.
De officiële sleuteloverhandiging heeft
plaats op zaterdag 17 februari. Namens
de gemeente Vörden zal burgemeester
E.J.C. Kamerling de nieuwe prins toe-
spreken en hem de sleutel van het dorp
overhandigen. Aansluitend wordt er een
carnavalsoptocht gehouden waarvoor
zich inmiddels zestien wagens hebben
aangemeld. Na de optocht is er een kin-
derdisco in residentie De Herberg, 's
Avonds is hier het openingsbal van De
Deurdreajers met medewerking van de

band The Hurricanes'. Tijdens de pau-
zes wordt er discomuziek gedraaid uit
de jaren vijftig, zestig, zeventig en tach-
tig-

Carnavalsvereniging De Deurdreajers is
er voor jong en oud. Daarom is er op zon-
dagmiddag 18 februari een kinderplay-
backshow. Deze show wordt gepresen-
teerd door Lieneke Visscher. Verder zul-
len er op deze middag optredens zijn van
de junioren- en seniorendansgarde. Ook
de kinderdisco zal niet ontbreken en als
klap op de vuurpijl is er tijdens de kin-
dermiddag een optreden van de gooche-
laar Pierre Magie. De zondag wordt door
De Deurdreajers afgesloten met een oer-
gezellig cafe-carnaval.

Op maandagochtend 19 februari moeten
de Deurdreajers en alle andere carna-
valsliefhebbers weer vroeg uit de veren,
want dan heeft het inmiddels traditione-
le Pyjamaontbijt plaats, 's Avonds wordt
in de zaal van De Herberg het grote Ro-
senmontagbal gehouden met medewer-
king van de Omega Showband en Wil-
lem Duijn. Op dinsdag 20 februari is er
bejaardencarnaval. De toetsenist Eduard
ten Have zal op deze middag de ouderen
gaan vermaken. Ook zijn er tijdens deze
middag optredens van de dansgardes.
Het carnaval in De herberg wordt op
dinsdagavond met een slotbal afgeslo-
ten. Voor aanvangstijden zie advertentie.

Kranenburg
Het carnaval in Kranenburg begint op
zaterdag 17 februari. In de grote feesttent
op de parkeerplaats van Gasterij Schoe-
naker heeft op deze avond een gecostu-
meerd bal plaats. Tijdens dit bal wordt er
afscheid genomen van Prins Nico en zal
de nieuwe Prins 1996 aan het publiek
worden voorgesteld. Het orkest Real
Time zal voor de muzikale ondersteu-
ning zorgen.
Op zondag 18 februari zal er 's middags
in Kranenburg een kinderoptocht wor-
den gehouden, waarna de kinderen tot
twaalf jaar aangenaam worden bezig ge-
houden door de Vordense dialectband
Kas Bendjen. Verder is er op deze mid-
dag in Gasterij Schoenaker een kinder-
theater. Vanaf dat tijdstip wordt er in de
feesttent eveneens carnaval gevierd. Ook
hier zal Kas Bendjen weer schitteren, 's
Avonds wordt het carnavalsfeest voor-
gezet in de zaal van Gasterij Schoenaker.
Voor aanvangstijden zie advertentie.

Plaggens tekkers
Op zaterdag 17 februari vieren de Plag-
genstekkers' uit Warnsveld onder aan-
voering van Prins Arthur I en Prinses
Aafje hun jaarlijkse carnavalsavond in de
Boggelaar. De muziek tijdens deze
avond wordt verzorgd door de formatie
Let's Dance. Voor aanvangstijden zie ad-
vertentie.

(ADVERTENTIE)

Ananasburgers met pikante rijst

Bereidingstijd: 30 minuten
Benodigdheden voor 4 personen: 2 oudbakken bruine boterhammen, l klein
ei, kerrie, 350 gram mager rundergehakt of tartaar, l blik (241 gram) met 4 schij-
ven ananas, peper, zout, worcestersaus, 100 gram margarine of boter, 2 mid-
delgrote zeer fijngesnipperde uien, l geperst teentje knoflook V2 liter tomaten-
sap, l tomaten- ofvleesbouillontablet, 300 gram droogkokende rijst, l theelepel
suiker, 30 gram bloem, tomatenketchup, plukjes peterselie

Benodigd keukengerei: grote kom, zeef, kleine kom, bord, vlees- of rijstpan,
koekepan

Bereidingswijze:
1. Verbrokkel het brood in de kom. Breek daarin het ei en strooi daarover V2-3/4

theelepel kerrie. Maak het brood fijn met een vork en meng het vlees erdoor.
2. Laat de schijven ananas uitlekken. Vang het vocht op.
3. Meng 2-3 eetlepels ananassiroop door het gehakt tot het smeuïg is. Maak

het gehakt pikant van smaak met peper, zout en worcestersaus.
4. Vorm van net gehakt 4 platte schijven. Leg die op het bord afgedekt in de

koelkast.
5. Laat 35 gram margarine warm worden in de rijstpan. Fruit daarin, onder af

en toe omscheppen, de ui en het knoflook goudgeel.
6. Schenk het tomatensap in de pan. Voeg het bouillontablet toe en laat dat in

de vloeistof oplossen.
7. Was intussen de rijst in de zeef met veel stromend koud water. (Lees voor

het wassen de aanwijzingen op de verpakking. Surinaamse rijst bijvoor-
beeld mag niet worden gewassen.) Schud de korrels goed uit en doe ze in de
pan. Roer tot de inhoud kookt. Voeg l theelepel suiker en 4 eetlepels warm
water toe. Sluit de pan en laat de rijst op de getemperde warmtebron gaar
worden.

8. Strooi wat kerrie op de schijven ananas. Bestuif ze aan beide zijden met
bloem. Verwarm 20 gram margarine in de koekepan. Bak daarin de ananas
aan beide zijden mooi van kleur. Houd de ananas warm op een bord of bij-
voorbeeld op het omgekeerde deksel van de rijstpan.

9. Laat de rest van de margarine goed warm worden. Bak, zodra het schuim
van de margarine is weggetrokken, de hamburgers even aan. Laat ze
daarna aan beide zijden mooi van kleur worden in 10-15 minuten.

10. Controleer of de rijst gaar is. Leg dan het deksel enigszins schuin op de pan.
11. Spoel de serveerschaal om met kokend water. Breng de rijst met een vork

over in de schaal. Op deze manier blijven de korrels het best intact.
12. Leg de hamburgers op de rijst. Garneer het vlees met de ananas, tomaten-

ketchup en plukjes peterselie.
13. Schenk de rest van de ananassiroop bij de jus in de koekepan. Voeg daaraan

waf worcestersaus toe. Schenk de jus in een kommetje of verdeel de vloei-
stof over de rijst in de schaal.

Tip van de kok:
Vervang het tomatensap door de halve inhoud van een blik (420 gram)
gezeefde tomaten. Vul dit met water aan tot iets meer dan V-i liter.

slagerij Vlogman

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Schateren tijdens toneel Krato

Toneelvereniging Krato verzorgde za-
terdag tweemaal een uitvoering in
Gasterij Schoenaker in Kranenburg, 's
Middags voor de ouderen en bejaar-
den en 's avonds voor andere belang-
stellenden. De opkomst voor de mid-
daguitvoering viel tegen maar de be-
langstelling 's avonds was daarente-
gen overweldigend. Er moesten zelfs
extra stoelen worden bijgehaald.

De klucht 'Meiden achter het behang'
ging erin als koek. Het publiek lachtte
zich tranen om de doldwaze capriolen
van boer Keimpe Klompmaker (Harry
Sueters) en zijn knecht Tmus Troelstra
(Herbert Rutgers). Het tweetal denkt
zich uit te kunnen gaan leven, aangezien
hun vrouwen lebeltje (Marjan Zweve-
rink) en Vogeltje (Wilma Nijenhuis) een
weekendje weg zijn. Als de mannen naar
de veemarkt in de stad gaan, wordt er op
de boerderij een oogje in het zeil gehou-
den door Keimpe's schoonvader Oebele
(Frits Leyenaar), zijn zoon Klaas Flapper
(Wim Bosman) en het buurmeisje Griet
Knijpstra (Astrid Sueters). Het drietal

wordt overvallen door de dames Roos
Magreet (Marion Jansen) en Mathilde
(Tiny Pellenberg). Deze komen het huisje
van Tlnus en Vogeltje opeisen en willen
hier een massage-instituut en escortser-
vice vestigen.
Wanneer Keimpe en Tinus met een paar
kermismeiden - Leni (Annie Bosch) en
Loes (Sandra Welling) terug komen van
de veemarkt, blijkt dat hun vrouwen al-
weer thuis zijn. Deze hebben onderweg
onverwachts autopech gekregen. Keim-
pe en Tlnus raken hierdoor in paniek en
plakken,vervolgens de beide kermismei-
den letterlijk achter het behang. Volop
chaos dus.

De grime van 'Meiden achter het be-
hang' werd verzorgd door Anneke Roel-
vink en Ellis ten Have. Ook Henny Fle-
ming (souffleuse) en Nel Rodenburg (re-
gisseuse) droegen hun steentje achter de
schermen bij. Het avondje toneel werd
afgesloten met een extra applaus voor de
debutanten Frits Leyenaar en Marion
Jansen en een 'Lang zal hij leven' voor de
jarige Harry Sueters.



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

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET

ƒ] * CAROSSERIEBEDRIJF

Gezond afslanken betekent ...
normaal eten en snoepen !!!

Slank-klup
Een vertrouwde naam in heel

Nederland

f T 95
i m per week

Inschrijfgeld: f 22,-

+ f 7,95 1e weging

- Elke week nieuwe menu's waar het hele gezin van mee eet
- Goede begeleiding in kleine groepen

Ook lid worden, kom dan naar:

Borculo, 1 Hof, dinsdag 18.30 uur. Erna Menop. tel. (0573) 4418 05
Hengelo, 'Ons Huis', donderdag 19.00 uur. Els Dijs, tel. (0314) 36 06 05
Ruurlo, catt-rest. De Keizerskroon, donderdag 18.45 uur. Heleen Hombergen,
tel.(0544)376794
Vorden, Dorpscentrum. dinsdag 18.45 uur. Bea Wassink, tel. (0573) 45 30 73

Onze kracht: persoonlijke aandacht

Nu tegen regen en kou

ANUY
regenpakken
van 89,95 voor

aguAsport
kollektie regenkleding

Regenbroeken vanaf
Kinderbroeken vanaf
Poncho vanaf
Regenpakken vanaf
Poncho vanaf
Regenschoenen vanaf

26,95
24,50
69,50
79,50
19,95
4,50

Kinderregenkleding vanaf 13,95

BLEUMINK
TWEEWIELERS
VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE

Dealer van: Gazelle - Vico - Union - Giant - Sparta-met

Dorpsstraat 12 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 93

MAGAZIJN
UITVERKOOP
LAATSTE WEEK VOOR DE VERBOUWING

HEREN KOLBERTS 7O,-

HEREN KOSTUUMS 98,-

DAMES PAKJES SOV-

DAMES JAPONNEN 5O,-

DAMES BLOUSES 25,-

B.H.'S &

NACHTKLEDING

HALVE PRIJS

SUPERSTUNT

ALLE ROKKEN

5O,-

LAAT DEZE KANS
NIET AAN U VOORBIJGAAN!

modecentrum

ruurlo
Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo

Telefoon: (0573) 45 14 38

Oud-Hollandsche nostalgische

BUTTENVERLICHTING

BRIEVENBUSSEN

Lassen en verwerken van roestvrij
staal en aluminium

Verkoop en reparatie van

STALINRICHTING

KONSTRUKTIEWERK
EN LASWERK

SMEDERIJ

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

Tel.: (0573) 45 37 30

D I E P V R I E S - HOME - SERVICE
A-Kwaliteit-vlees, rechtstreeks van fabriek met kwaliteits-
garantie, voor u op maat VERS ingepakt en direkt ingevro-
ren, voorzien van etiket met vermelding van artikel, ge-
wicht, prijs en houdbaarheidsdatum. (Bevat geen kleurstof-
fen/conserveringsmiddel). Dus Verser kan gewoon niet!
Gratis thuisbezorgd!
Prijzen: Februari 1996.
Schnitzels blank
Riblappen
Braadlappen-mager
R-gehakt-mager
Gehakt H.O.H.
Slagersgehaktbal
Ribbetjes

wink.:
24,95
19,95
22,95
15,99
11,95

6 stuks
8,99

bij ons:
15,95
10,95
12,95
9,95
6,95
4,98
4,95

en nog veel meer lage prijzen, vraag folder!
Bestellingen: Februari 1996 (t/rri 26 februari)

Van de Vers-Vlees-tel.: (0575) 55 22 88

Tonny Ju£

Zonder drukwerk
geen leuke posters.

R«r« w«r«ld. «ond«r dmk»«rk

AUTOSCHADE
\STELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO (0573) 45 11 61

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

mullcr-uordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. (0575) 55 32 78 (industrieterrein)



4 DAGEN
ONVERVALST

CARNAVAL
17-18-19-20
FEBRUARI

Carnaval in

„
TE VORDEN

ZATERDAG

FEBRUARI

13.00 uur OPTOCHT

15.00 uur KINDERDISCO entree ƒ 2,50

20.30 uur OPENINGSBAL

'GOUD VAN OUD' m.m.v.

THE HURRICANES'
in de pauze DISCO

entree ƒ12,- (incl. lot) FEBRUARI

M.M.V.
CARNAVALSVERENIGING
'DE DEURDREAJERS'

10.11 uur PYJAMA-ONTBIJT m.m.v.

'HANSKA DU&
entree ƒ 8,-

20.30 uur Groot

ROSENMONTAGBAL m.m.v.

'OMEGA SHOWBAND'
en

entree ƒ15,-

KAARTEN NU VERKRIJGBAAR

'WILLEM DUIJN'

ZONDAG

FEBRUARI

14.00 uur PLAYBACKSHOW

entree ƒ 2,50

en een optreden van

'PIERRE MAGIC'
20.30 uur Ouderwets gezellig

CAFÉ CARNAVAL m.m.v.

'HANSKA DUO'

DINSDAG

FEBRUARI

&&^'^*s^^^
14.00 uur BEJAARDENCARNAVAL m.m.v.

'EDUARD TEN HAVE'
20.30 uur LAATSTE AVOND m.m.v.

'HANSKA DUO' en
'MR. Y.'
POPVERBRANDEN
HARING HAPPEN

klokslag
twaalf

Ma öo klok van twaalf: afzakkertje in het café

KWALIT
ITICITIICIIIIIDI C A H U B I A S

KWALITARIA
tijdens carnaval tot in de kleine uurtjes geopend!

BADKAJvlER VERBOUWEN? ***

G

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 modem design...

F. Jansen Installatie-

bedrijf

f. Jansen installatiebedrijf

burg. galleestraat 58
Tel.(0575)552637

7251 EC Vorden.

ROENSPECIALIST

SNEEUW/OVERLAST.
Wij maken snel en goedkoop par"
keerplaatsen, eigen toegangswegen,
bedrijfsterreinen e.d.

sneeuwvrij
met onze volhydraulische sneeuw-
ploegen voor onze trakteren.
Eenmalig of op kontraktbasis.

Vraagt u eens vrijblijvend informatie en prijs.
Kervelseweg 23, Hengelo (G.), tel. (0575)462619

ECHTE LIMBURGSE
VLAAIEN

in wel 30 soorten

en al vanaf 0,50

EXTRA SPECIAAL VOOR DIT WEEKEND:

FRIESE ROOM VLAAI
in Fryslan gaan ze ervoor klunen

dit weekend voor maar 17,50
en goecf voor 12 royale punten

FRIESE VRUCHTENVLAAI
met 11 verschillende vruchten

eventueel met een tikkeltje Berenburger
goed voor 6 punten

voor de barre prijs van 7,50

KERSEN-ROOM FLAPPEN
4 halen en de 5e gratis

TIP VAN DE WEEK:

VEZELRIJK VOLKOREN
Slank het voorjaar in

Vers en gezond van de ambachtelijke bakker

zie ook onze dagaanbiedingen

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

6>
VUIL TAPIJT/ VLEKKEN

BANKSTEL VUIL?
o

t het dan vakkundig reinigen door

~Chem-Dry@ Quick Service

* Tapijt droog binnen l uur!
* Beslist niet sneller vuil!
* Verwijdert de meeste vlekken!
* Ook mcubclrciniging!
* Geen voorrijkosten
* Vrijblijvende prijsopgave!

Zutphen tel. 05750-43377
Doetinchem tel 08340-61126

Zonder drukwerk
geen buurt nieuws.

Rare wereld. londer drukwerk

Molitie-info VORDEN

Op zondagmorgen 18 februari is het weer zover. In zaal Keizerskroon in Ruurlo zal dan de
bekende Bargkapel uit Barchem haar opwachting maken. Onder leiding van Willem-Jan Jo-
link wordt op deze ochtend een gevarieerd programma gebracht. Verder.is er tijdens het
Fruhshoppen een optreden van de conferanciers 'De Zwoagers'.

Een 22-jarige inwoonster van Lochem
reed vorige week dinsdagavond op de
Wildenborchseweg ter hoogte van per-
ceel 17 tegen een boom en kwam als ge-
volg hiervan om het leven. Nadat de
vrouw met de rechterbanden op de rib-
belstrook was beland, raakte ze door een
onbekende oorzaak de macht over het
stuur kwijt en belandde ze met de auto
aan de linkerkant van de weg tegen een
boom.

Op woensdag 31 januari deed de eige-
naar van een camping aan de Enzerinck-
weg in Vorden aangifte van vernieling.
Naast een ruit van een toiletgebouw was
er door onbekenden een raam van een
caravan met een bloempot ingegooid.
Op vrijdagochtend 2 februari had er een
aanrijding plaats op de Hengeloseweg.
Ter hoogte van de Waarleweg wilde een
47-jarige inwoner uit Keyenborg linksaf
slaan. Nadat hij zijn auto had voorgesor-
teerd botste een 62-jarige automobilist
uit Zutphen van achteren boven op zijn
wagen. Als gevolg van het gladde weg-
dek wist de Zutphenaar niet op tijd te
remmen. Er was slechts sprake van lichte
materiële schade.
Verder had er op de Hengeloseweg die
ochtend nog een ongeluk plaats. Toen

een 33-jarige man uit Warnsveld met zijn
auto linksaf de Schimmeldijk wilde in-
slaan, moest hij heel even wachten voor
een tegemoet komende wagen. De auto
die achter de man uit Warnsveld reed
moest hierdoor ook even wachten. Ter-
wijl de twee auto's stil stonden op het
wegdek, naderde er van achteren een 39-
jarige inwoonster van Vorden met haar
auto. De vrouw haalde de twee auto's via
de linker rijbaan in en raakte met de rech-
tervoorkant van haar wagen de linkerzij-
kant van de auto van de Warnsvelder. De
wagen van de vrouw belandde vervol-
gens midden op de linkerrijbaan. De te-
gemoetkomende auto kon niet meer
remmen en botste frontaal bovenop de
wagen van de vrouw. De 39-jarige in-
woonster van Vorden is zwaar gewond
afgevoerd naar het Nieuwe Spittaal.
Verder belandde zaterdag 3 februari een
22-jarige Vordenaar met zijn auto op het
ijs. De jongeman reed met zijn wagen op
de Ruurloseweg in de richting Vorden.
Vanwege de gladheid raakte hij de macht
over het stuur kwijt. De man wist nog
wel een boom te ontwijken maar beland-
de uiteindelijk tegen de brugleuning.
Deze leuning brak af en de auto beland-
de op het ijs. De man kwam met de
schrik vrij. De auto was total loss.
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