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Geen grondige verbouwing Rabobank

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

De plannen om het kantoor van de
Rabobank in Vorden grondig te ver-
bouwen zijn de afgelopen week in-
getrokken. De reden hiervoor is een
combinatie van factoren. "Een be-
langrijke is het niet tijdig kunnen
verkrijgen van de benodigde ver-
gunningen", aldus algemeen direc-
teur Jan Krooi van de Rabobank
Graafschap-West.

"Al voor de zomer van 1995 zijn we be-
gonnen met het op papier zetten van
onze eisen en wensen op het kantoor
in Vorden te verbouwen tot centraal
kantoor. Hier zouden dan een aantal
diensten worden gecentraliseerd en de
aansturing van de verschillende seg-
menten door de managers zou ook van-
uit dit kantoor gaan plaatsvinden. On-
ze eisen en wensen werden in een
bouwtekening vertaald en ter goedkeu-
ring ingediend. Helaas kon voor dit
plan geen goedkeuring worden ver-
leend en moesten fundamentele wijzi-
gingen in ons plan worden aange-
bracht. De architect is opnieuw aan de
slag gegaan en een tweede tekening
werd voorgelegd. Maar ook dit voorstel
liep al bij de Welstand vast. Ook voor
het derde ontwerp 7011 de benodigde
vergunning niet worden verleend. Men
ziet de uitbreiding als nieuwbouw in
plaats van verbouw en daarom gelden
er zwaardere eisen ten aanzien van de
brandveiligheid", zegt Jan Krooi.

"We zijn inmiddels wel anderhalfjaar
verder en je moetje dan gaan afvragen
of het oorspronkelijke plan waarmee je
gestart bent en het haalbare eindresul-

taat niet te ver van elkaar af komen te
liggen. Wij zijn tot de conclusie geko-
men dat deze twee zaken niet meer in
overeenstemming zijn. Daarbij komt
dat de kosten welke dit allemaal met
zich mee zou gaan brengen ook niet
meer passen bij het oorspronkelijke
plan. Vandaar dat afgelopen week is be-
sloten af te zien van een grondige ver-
bouwing", aldus de algemeen direc-
teur van de Rabobank Graafschap-
West.
Bij de genomen beslissing heeft ook
meegespeeld dat de technologische
ontwikkelingen de afgelopen twee jaar
veel sneller zijn gegaan dan aanvanke-
lijk werd verwacht. Afstand tussen me-
dewerkers wordt steeds minder belang-
rijk. "Zo beschikken we over een eigen
Intranet, waarmee communiceren, het
uitwisselen van gegevens en het over-
zenden van documenten via de compu-
ter allemaal heel eenvoudig is gewor-
den. Daarnaast beschikken diverse me-
dewerkers over een GSM telefoon,
waarmee ze altijd en overal bereikbaar
zijn", zegt Jan Krooi.

"Wij gaa^He komende maanden wat
kleine aanpassingen doen op onze kan-
toren in Vorden, Hengelo en Steen-
deren en onze afdelingen herverdelen
over deze kantoren. De kantoren in
Wichmon^Baak en Keijenborg blijven
op de H^pige manier functioneren.
Wij - en daarmee bedoel ik al onze me-
dewerkers - zijn ervan overtuigd dat we
met deze oplossing in staat zijn onze
markt op een slagvaardige manier te
bedienen volgens de eisen van deze
tijd", aldus Jan Krooi.

Onrendabele spoorlijn
Zutphen-Winterswijk
door extra geld gered
De treinen op het traject Zutphen-
Winterswijk zullen ook na 1998 blijven
rijden. Aanvankelijk waren er plannen
om alle 29 onredabele spoorlijnen in
Nederland na 1998 op te heffen.
Afgelopen week heeft minister Jor-
ritsma onder druk van tal van lokale
en provinciale besturen extra geld uit-
getrokken om deze onrendabele lijnen
in ons land ook na l juni 1998 open te
houden. Een uitzondering is echter de
boemellijn tussen Almelo en
Mariënberg. De minister wil deze lijn
vervangen door een busdienst.
i

Minister Jorritsma stelde echter wel
een aantal voorwaarden aan de
Nederlandse Spoorwegen. De NS moe-
ten er de komende jaren voor zorgen
dat ze de komende jaren meer reizi-
gers weten te trekken. Verder moeten
de verliezen op de onrendabele spoor-
lijnen zoveel mogelijk worden beperkt.

B en W willen geen
communicatiemast
aan Brandenborchweg
Het college van B en W weigert mede

werking te verlenen aan het verzoek
van de Koninklijke PTT Nederland om
aan de Brandenborchweg in
Kranenburg een 53 meter hoge com-
municatiemast te plaatsen. Volgens
het college gaat het hier om een land-
schappelijk waardevol gebied waar een
dergelijke communicatiemast niet
thuis hoort. B en W stellen voor om de
nieuwe mast te plaatsen middenin een
groot bosrijk gebied. Het voordeel daar-
van is dat de mast dan alleen maar van
dichtbij of op grote afstand te zien is.

De plek die KPN op het oog heeft ligt
direct naast de spoorlijn Zutphen-
Winterswijk en is in de ogen van B en
W een verstoring van het landschap.

Drie jaar geleden heeft de KPN ook al
een communicatiemast in de gemeen-
te Vorden geplaatst. Het ging toen om
een 50 meter hoge mast op het indus-
trieterrein. Doordat er steeds meer
mensen in Nederland een mobiele te-
lefoon hebben, is de KPN van mening
dat een verdere verdichting van het
netwerk in de omgeving Kranenburg
noodzakelijk is. Op dit moment heeft
het mobiele netwerk nog een beperkt
bereik. Met de eigenaar van het perceel
aan de Brandenbochweg - NS Vastgoed
- was de KPN al tot overeenstemming
gekomen. Het huidige bestemming-
plan laat alleen op dit moment geen 53
hoge mast toe. De KPN heeft daarom
het verzoek bij de gemeente Vorden in-
gediend om het bestemmingsplan te
herzien.

Hervormde Gemeente
Zondag 16 februari Bediening van de Heilige Doop.
10.00 uur ds. H. Westerink. M.m.v. de Cantorij.
1V.OO uur Dienst RvK in RK Kerk. Kranenburg.
Voorganger: dhr. H.G. Dijkman, m.m.v. Inter-
christ

RK kerk Kranenburg
Zaterdag 15 februari 18.30 uur Eucharistieviering
Volkszang.
Zondag 16 februari 10.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. Votiko, 19.00 uur Dienst Raad van Kerken
in de RK Kerk Kranenburg.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 15 februari 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag H) februari 10.00 uur Woord- en commu-
nieviering.

Weekendwacht Pastores: 16-J7 februari Pastoor
E. Lammers, Hengelo Gld. Tel. (0575) 46 12 75.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 16 februari 10.00 uur ds. M.G. Hijweege-
Gorssel, dienst m.m.v. Jongeren.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zorulag 16 februari 10.00 uur ds. HA. Speelman,
19.00 uur oec. dienst in RK Kerk Kranenburg.

Huisarts 15-16 februari dr. Dagevos, het Vaarwerk
7, tel. 55 24 32.

Alleen voor dringende^^vallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur ̂ ^09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kimWan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts 15-16 JehruülHi de Kruijf Vorden. Tel.
(0575) 55 33 72. SpreeKuur alleen voor spoedge-
vallen zaterdag en zondag 11.30 - 12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. (0575) 592592. Afspraakbureau
tel. 592892.

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

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) 368 68 58
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
kantoor is woensdag van 14.00 tot 18.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

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

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

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

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt au tomat i sch
doorgeschakeld.).

Woningstichting 'Thuis Best' Schoo l s t raa t
l la. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uu r , alleen telefo-
nisch (0575) 461400. Overige /.aken op afspraak.
Tel.(0575)461460.

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

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
tturo voor thuisverpleging 24 uur per dag, t e l . (0575)
51 64 63. Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 53 1053.

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

Gehandicapten Platform Vorden
Elke Ie dinsdag in de maand spreekuur van
14.00-16.00 uur bij SWOV-kantoor, R a a d h u i s -
straat. Info 55 33 48.

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

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

Monuta Stichting rouween t rum Het Jebbink
4a, tel. (0575) 55 27 49.

Begrafenisdienst meldadres tel. 06-8212240.

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

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

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

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

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

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

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

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

Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur, tel. 55 34 05.
Dagopvang aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 14 48.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 of 55 1701.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.
Personenalarmering melden bij SWOV.
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'., Fam.
Huitink

Burg. GaJIeesiraat 3, Vorden
Tel. 0575-551617

FNV

op 3, 11 en 26 maart
zijn er weer onze

invulavonden
in liet Dorpscentrum

Heeft u problemen met het invullen?
Wij helpen onze FNV-leden gratis bij het invullen.
Maak s.v.p. een afspraak voor één van deze avon-
den.

Telefoon (O575) 55 67 75
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•Bij de VW Vorden
kunnen weer enkele

vrijwillige medewerkers
(m/v)

worden geplaatst.

Wie daar iets voor voelt kan dat schriftelijk
melden bij mevr. J. Wullink, Kerkstraat 6,

7251 BC Vorden.
In een gesprek kan dan worden vastge-
steld of van weerskanten de wil en de

mogelijkheden aanwezig zijn om aan een
inwerkperiode te beginnen.

Graag uw reactie vóór 22 februari a.s.

Laat uw

drukwerk

onze zorg

SffiS

Wij bieden u een
complete collectie
kaarten van diverse

leveranciers o.a.

GEBOORTE

VERLOVING
HUWELIJK

JUBILEUM
DANK-

BETUIGING
Voor het

vervaardigen
van

PRIVÉ
DRUKWERK

kunnen wij u
uitstekend

adviseren voor een
eigentijds ontwerp

en letterkeuze

DRUKKERIJ
WEEVERS

Lekker makkelijk te bereiden

Pampaschijven
lekker voordelig: 5 halen 4 betalen

WOENSDAG GEHAKTDAG
HALF OM HALF GEHAKT

3 pond f 10,-
RUNDERGEHAKT

1 kilo f 12,50

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG

PAMPASCHIJVEN

5 HALEN
4 BETALEN

Weekend combi-voordeel

500 gram HAMLAPPEN

500 gram RUNDERGEHAKT

f9,95samen voor

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Rauwe ham
ongerookt, 100 gram f 1,9 O

Casselerrib
100 gram T 1,95

Zure zult
100 gram f 1,OO

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE BIEFSTUK
ONGEWOON LEKKER

100 gram voor f Zy

of 3 voor f 1Oj~

MAANDAG EN DINSDAG

GROVE OF FIJNE
VERSE WORST

1 kilo f 7,95
Combi voordeel

4 VLINDERVINKEN +
4 ZIGEUNER

GEHAKTSCHNITZEL

samen I 7,9OMARKTAANBIEDING:

BAMI of NASI
1 kilo 3 f

Slagerij/worstmakerij

JAN RODEN BURG v

DAMES & HEREN /IODEMERKEN

ALLE WINTERARTIKELEN

3 HALEN

u betaalt slechts het hoogst geprijsde artikel
Start vandaag

let op: slechts dagen

modecentrum

l

ruurlo

dorpsstraat 22
telefoon (0573) 45 14 38



Na vele nachtjes slapen
vol met mooie dromen
over wanneer ons zusje
nu zou komen.

Dolgelukkig zijn wij met de
geboorte van onze dochter en
zusje

Judith

Judith is geboren op 3 febru-
ari 1997.
Zij weegt 3510 gram en is 49
cm lang.

Henk en Betsy
Wentink-Memelink
Marco en Christiaan

Geesinkweg 9
7231 RE Warnsveld

Blij zijn we met de geboorte
van onze dochter en mijn
zusje

Lara

3 februari 1997

Peter Worseling
Everdien Worseling-

Steeman
Sander

Brinkerhof 46
7251 WR Vorden

Everdien en Lara rusten van
12.00 tot 15.00 en na 21.00
uur

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

• Te huur: bovenwoning per
1-3-1997 in centrum van
Ruurlo. Tel. (0573) 45 15 68

• Te koop: een partij overja-
rig hooi. Tel. (0575) 52 14 80

• Anneke ter Beest, Joop
Taken en kindjes zijn op zoek
naar een huis in Vorden!
Wie kan ons helpen? Bel
(0543) 47 73 13

• Te koop gevraagd: huis(je)
door alleenstaande vrouw.
Wel tuin (ca. 700 m2) niet in
buitengebied. Hebt u of weet
u zoiets te koop, bel a.u.b. Tel.
(0575) 43 17 68

• Hebt u oud ijzer? Bel Pep-
pelinkhausen, tel. (0575) 55
29 16

• Te koop: aardappelen Pa-
rel, Bildstar en Suprise. Rode
en witte kool, knolraap, wit-
lof en uien, winterwortelen
en voederwortelen. A. Snel-
link, Bekmansdijk 4, Vorden,
tel. (0575) 55 68 76

• Bomenbelang nodigt u uit
voor een lezing over Land-
schapsbeleidsplan door de
heer Niessink op maandag 17
februari a.s. om 20.00 uur in
De Herberg. Toegang gratis

• Leutgangers/Deurdreajers
hartstikke leuk: onverwachts
een volle bak!! Bedankt. Voel
ow thuus bi'j 't Proathuus

• Te koop: een elektronisch
orgel Yamaha, 2 klavieren.
Fam. Harmsen, Burg. Gal-
leestraat 52, Vorden

Op zondag 23 februari a.s. zijn wij
25 jaar getrouwd.

Bernard Wunderink
en
Riek Wunderink-Groot Wassink

Samen met onze kinderen hopen wij
dit te vieren op zaterdag 22 februari.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 16.00 tot 17.30 uur in
zaal 'De Herberg', Dorpsstraat 10a te
Vorden.

Februari 1997

Burg. Galleestraat 2
7251 EB Vorden

In plaats van kaarten

Op vrijdag 21 februari a.s. zijn wij 40
jaar getrouwd.

Wanneer u ons hiermee wilt felicite-
ren, bent u hartelijk welkom van
19.30 tot 21.30 uur in 't Pantoffeltje,
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Graag tot ziens

Gijs en Lidy Gille-Vink

Het Jebbink 59
7251 BK Vorden

Na een energiek leven vol aandacht, zorg en
begrip voor ons en anderen, geven wij u kennis
van het geheel onverwachte overlijden van mijn
lieve man, onze vader, opa en zoon

BERNARD U|N DER KUIP

op de leeftijd van 60 jaar.

Vorden: Dinie van der Kuip-van der Velde

Zutphen: Eric en Joke
Cj^tal, Sven

Warnsveld: J.A. wm der Kuip
G.B. van der Kuip-Hannink

7 februari 1997
Burg. Galleestraat 20
7251 EB Vorden

Liever geen bezoek aan huis.

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
dinsdag 11 februari van 19.00 tot 19.30 uur in uit-
vaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden woens-
dag 12 februari om 15.45 uur in de VELUWEZAAL
van het crematorium te Dieren.
Van 15.15 tot 15.35 uur is er ook nog gelegenheid
om afscheid te nemen in het crematorium.

Na de plechtigheid is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in de ontvangkamer van het cremato-
rium.

Dag lieve

OPA

Chantal en Sven

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

Wat rookt dal
toch lekker.

2 rookworsten en 150 gr.
gerookte spekreepjes 995

magere runder-
lappen, 500 gram

roompaté
795

bacon

150 gr. halen,
100 gr. betalen Préparé du

100 gr.

150 gr. halen,
100 gr. betalen

Elzasser gcschnetzel-j»
tes, 100 ̂ ^mm\

Keurslager

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

• Wie heeft op de feestavond
van VAMC bij De Herberg per
ongeluk een donkerblauwe
jas met lichtgroene binnen-
zijde meegenomen?
(0575) 55 13 28

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

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

• Te koop 2 ha: ingekuild
snijmais 1996 van goede
kwaliteit 31% DS 960 VEM.
Loonbedrijf E.J. Gotink, Lan-
sinkweg 7, Zutphen, tel. (0575)
52 14 80

• Te koop aangeboden: goed
onderhouden hoekkast
(donker eiken); goed onder-
houden salontafel (70 x 70);
goed onderhouden gas-
haard. Te bevragen bij J.A.
v.d. Berg, Groenloseweg 20,
Ruurlo, telefoon (0573) 45 14
18

• Te koop: droog gekloofd
open haard hout. Tel. (0573)
45 26 41 (tussen 17.00 en
19.00 uur)

HEBT U NOG
SPULLETJES OVER
VOOR DE VEILING?

Wij halen het graag
bij u op. Bel dan:

(0575)55 1486
(0575)55 1961
(0575)55 1673
(0575) 55 3O 81

1997:
Veiling 20 september
De Herberg Vorden

Tennissen?
Proef lidmaatschap
voor basisschooljeugd

Zit je op de basisschool en wil je
tennissen?
Vordens Tennis Park biedt nu een
proeflidmaatschap aan:
voor f 25,- kun je de hele
maand maart vrij tennissen
bovendien krijg je 2 proefles-
sen (3 en 17 maart).

Voor een racket wordt gezorgd.

je op
Informatie en opgave
vóór 26 februari bij:
Truus Brandenbarg, tel. 55 20 24
Adriaan van Helden, tel. 55 34 51

Vordens Tennis Park
Overweg 20

ZATERDAG 8 MAART:
OPEN DAG

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

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

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk - Tel. (0575) 45 14 11
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^
m Telefoon gemeente: (0575) 55 74 74.

M Telefax gemeente: (0575) 55 74 44.

• Het gemeentehuis is open van maan-
dag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 1330 tot 17,00 uur.

• Openingstijden bibliotheek:
(ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,
woensdag Van 13.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 17.30 uur,
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 a/spraak.
Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak

Wëtnouder D. Mulderije-Meulen broek:
donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens a/spraak.

Afspraken kunnen telejbnïsch
worden gemaakt bij' de receptie van het
gemeentehuis.

ïv.ERKEER

Het adviesbureau BVA uit Raalte is bezig een categoriseringsplan annex tracéstu-
die op te stellen. In dat plan krijgen alle wegen in de gemeente Vorden een cate-
gorie (klasse). Afhankelijk van de categorie van elke weg, kan bij verkeersproble-
men bepaald worden welke maatregelen mogelijk zijn. Waar zijn fietspaden
gewenst? Welke routes zijn geschikt voor doorgaand verkeer en vrachtverkeer?
Waar zijn snelheidsremmendc maatregelen mogelijk? Op dit soort vragen zal het
plan een antwoord moeten geven.
Het categoriseren van een wegennet betekent eigenlijk niet meer dan het bepalen
van de belangrijke wegen. Waar is de doorstroming belangrijk en waar is de
(woon)omgeving belangrijk? Bijzondere aandacht krijgt de centrumroute door
Vorden. Onderzocht wordt wat de effecten van een eventueel alternatief tracé
voor deze route is. Vandaar de toevoeging "tracéstudie".
Om het plan zo goed mogelijk af te stemmen op de problemen en Opvattingen die
leven binnen de gemeente, wordt het opstellen van het plan begeleid door een
"klankbordgroe'p". voorzitter van de klankbordgroep is wethouder mevrouw DJ.
Mulderije-Meulcnbroek, die verkeer in haar portefeuille heeft. Naast medewerkers
van de gemeente en van het adviesbureau, nemen aan de klankbordgroep deel:
mevrouw A.H. Arfman-Hiddink van de Vordense Landbouwfi^eratie, de heer J.W.
Emsbroek van de Industriële Kring Vorden, de heer M.H.M, (^priël van de politie,
de heer B.T. Hammink, aanwonende van de centrumroute, de heer B.M. Hoek,
aanwoncnde van de te onderzoeken noordelijke route, de heer H.B. Hovenga van
basisschool Het Hoge, de heer K. Kltmdcr, aanwonende van de te onderzoeken zui-
delijke route, de heer B. Rossel van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, de
heer P. Spculman van Veilig Verkeer Nederland, mevrouw UBLA. Sueters-Sessink
van de Vordense Ondernemersvereniging, de heer P.P. TakwR van de Stichting
Welzijn Ouderen Vorden en de heer C. Vredeveld van de Vereniging Natuur-
monumenten.
Nadat het plan in concept gereed is, komt het plan in de inspraak (naar verwach-
ting in de tweede helft van dit jaar), zodat iedereen zijn visie over het plan kan
geven.

NGEKOMEN BOUWAANRAGEN GEMEENTE VORDEN

Naam Bouwadres Datum ontvangst Omschrijving

Aannemersbedrijf Lindeseweg 26 30-01-97
HJ. Ruiterkamp B.V. Vorden

F.C. Hesselink Baakseweg 11 31-01-97
Wichmond

G J. Klein Kranenbarg Molenwcg 4 03-02-97
Vorden

bouwen van een
kapschuur

verbouwen van een
woning

bouwen van een
garage/berging

SNS bank, voor al uw particuliere en
zakelijke financiële dienstverlening.

PARTICULIER
• hypotheken op maat
• vele (o.a. fiscale) spaarvormen
• betalingsverkeer
• leningen (PL en DK)
• vreemde valuta en reischeques
• vermogensadvies
• alle verzekeringen

ZAKELIJK
• betalingsverkeer
• creditgelden
• hypotheken
• financieringen
• verzekeringen
• leasevormen
• bedrij fssparen

SNS bank
Vorden, Decanijeweg 3, telefoon 0575 - 55 19

ERGUNNINGEN

Op 4 februari jongstleden hebben bur-
gemeester en wethouders vergunning
verleend aan:

mevrouw J.W.G. Hendriksen voor het
bouwen van een serre op het perceel
Dorpsstraat 10 te Vorden;
de heer H. de Jonge voor het uitbreiden
van een woning op het perceel het
Stroo 9 te Vorden;
de heer HJ. Hulstijn voor het slopen
van een kippenhok op het perceel
Geurkenweg l te Vorden;
de heer A. Hoogstra voor het vellen van
17 larixen op de camping de Reehorst
te Vorden.
de stichting sociaal/medische hulpver-
lening aan Oost-Europa

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

V *** ITBREIDEN WONING
f BURGEMEESTER GALLEESTRAAT
28 TE VORDEN.

Burgemeester en wethouders zijn van
plan met toepassing van artikel 7, lid 8
sub a van het bestemmingsplan
"Vorden Centrum en Oost 1994" vrij-
stelling te verlenen van het bepaalde in
artikel 7.3.1., sub c, ten Ie, voor het uit-
breiden van een woning aan de
Burgemeester Galleestraat 28.

De op de vrijstelling betrekking heb-
bende stukken liggen met ingang van
donderdag 13 februari 1997, gedu-
rende vier weken, voor belanghebben-
den ter inzage ter gemeente-secretarie,
afdeling volkshuisvesting en ruimte-
lijke ordening (koetshuis).

Eventuele zienswijzen kunnen gedu-
rende genoemde termijn schriftelijk
aan burgemeester en wethouders wor-
den kenbaar gemaakt.

Failliete Atomica
onderhandelt over
doorstart bedrijf
Atomica Homma Kunstojjen BV
Vorden is failliet verklaan^Pp dit mo-
ment wordt bekeken of het bedrijf een
doorstart kan maken. Daarbij is het de
bedoeling dat er geen ontslagen zullen
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vallen. In totaal werken er tien mensen
bij Atomica Homma Kunststoffen. Het
faillisemcnt heeft geen bedrijfsecono-
mische reden maar is volgens interim-
manager Hunfeld het gevolg van een
juridische strijd met een vroegere za-
kelijke partner over de rechten van een
bepaald produkt. Atomica houdt zich
bezig met de handel en verwerking
van flexibele kunststoffen zoals land-
bouw- en vijverfolie.

Biej ofts
in d'n Achterhoek
"Gaoj nowc nog u n keer met, 'k bun al wel un kwartier klaor. Den stekker
köj vanmeddag ok nog wel maakn."
Diene Willemsen wol nao de opruuming. Die leep now op 'n endjen en
dan waarn d'r nog wel 's koopjes te haaln. Zee had kots al wat ezeen. Un
heel mooi vest, wel duur, 149 gulden maor 't had 249 ekost. Dus 100 gul-
den d'r af. Allene had ze too neet ewetn of de kleure wel goed was.
Daorumme nom ze now 't olde vest maor met. Die kleure mos 't wean en
andenrs neet. Gart Jan schaof de rommel an de kante, trok 'n jekker an en
haaln de auto uut de garage. Zinne had e nog veur gin dubbeltjen maor
umme de vrae te bewaarn mos iej wel 's wat.

Biej de winkel an-ekommen had Diene in zoveere nog geluk dat eur maote
d'r nog hing, maot 48. Da's wat anders as 42 die ze had too'k eur trouwen,
dach Gart Jan biej zichzelf. Slanker was Diene d'r in 'n trouwdag neet op
ewodn. Maor jao, wat wi'j, zelfwas e ok al biejkans kaal en wat e nog an
haor had was al zo gries as un pedde. Maor jao, dat he'j zelf neet in de
hand.

Umdat ok de kleur krek goed was had Diene in de winkel maor effen wark
en konnen ze weer op huns an gaon. "Aj now straaks dat olde ding maor
weggooit, iej hebt de kaste al meer as vol met klere".
"Poh, gooi um maor in 'n container, die hebt de luu vandage toch an de
weg staon". Gart Jan leet t'r gin gres oaver gruujen en heel stille biej d'n
eersten container waorvan de boer 'n heel ende van de weg af woon'n. Ze
hoeven neet te zien wat e dei. "Zo, den lig ons neet meer in de weage" zei
Toon en doppen de plastic zak met 't vest d'r in.

Gart Jan was in huns net goed en wel weer met de stekker te gange too
Diene van de slaopkamer kwam. "Wat heb iej mien emaakt, iej hebt ut
nieje vest in de container egooid too kuukn da'j d'r gaot. Gaot t'r maor
gauw weer hen en haalt um op". Gart Jan was rap weer in 'n auto op weg.
Maor hee was wel te late. De wagen die de containers laöghaaln was um
net veur ewes. Hee wol eers nog achter den wagen an maor bedach zich
op tied dat dat toch gin nut had.
Diene hef natuurlijk heel wat op-eleazen. Maor was volgens Gart Jan zelf
ok wel un betjen schuldig. Zee had dat olde vest in 'n zelfden plastic zak
ehad as waor ok den niejen in was epakt. En dan kan ow zoiets makkelijk
oaverkommen, ok biej ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman



GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van
Vorden maken bekend, dat met

ingang van donderdag 13 februari 1997, gedurende
14 dagen, ter gemeentesecretarie, sector grondge-
bied (koetshuis), voor een ieder ter inzage ligt het
verzoek om vergunning op grond van artikel 11 van
de Monumentenwet 1988 van de Kerkvoogdij van de
Nederlands Hervormde Kerk te Vorden voor de res-
tauratie van gewelfschilderingen in het koor van de
Hervormde Kerk (Kerkstraat 4).

Gedurende genoemde termijn kan een ieder zijn
zienswijze naar voren brengen bij het college v'an
burgemeester en wethouders.

Vorden, 12 februari 1997,

burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

mr. A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling

't Olde Lettink
petit restaurant
afhaalcentrum
terras
catering
ontbijtservice

7251 H N VORDEN
td.: (0575) 55 40 01

GESLOTEN
maandag 17 t/m

donderdag 27 februari

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van
Vorden maken bekend dat met

ingang van donderdag 13 februari 1997, gedurende
vier weken, voor een ieder op de gemeentesecreta-
rie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis), ter inzage ligt het ontwerp-bestem-
mingsplan "Buitengebied Spiekerweg 2".

Dit plan regelt het gebruik en de bebouwingsmoge-
lijkheden voor het perceel Spiekerweg 2 voor bur-
gerwoondoeleinden en het ondergeschikt medege-
bruik voor ademhalings- en relatietherapie alsmede
kleinschalige kampeeractiviteiten.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
zijn zienswijze over het plan (schriftelijk) kenbaar
maken aan de gemeenteraad van Vorden, Postbus
9001, 7250 HA VORDEN.

Vorden, 12 februari 1997.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

Het Vordens Dameskoor
nodigt hierbij haar donateurs uit tot
het bijwonen van haar

contactavond
op woensdag 19 februari 1997 's-avonds om
2O.OO uur in het Dorpscentrum te Vorden.

Zaal open 19.30 uur.
Het bestuur
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De koerswinst in veilige haven dankzij
het AEX GarantFund.

Wie in aandelen belegt, behaalt op lange ter-

mijn het hoogste rendement, maar moet af en toe

ook een koersdaling incasseren. De Rabobank biedt

het AEX GarantFund mrt 97/02 aan, dat wel uitzicht

biedt op die fraaie winsten, maar waarbij het risico

van een koersdaling tot een minimum beperkt is.

Het AEX GarantFund is ontwikkeld door de Robcco

Groep en heeft een looptijd van 5 jaar.

Gedurende die periode profiteert u van de

koersstijgingen van de AEX, de belangrijkste index

van de Amsterdamse beurs. Maar nu komt het...

zodra de AEX stijgt, wordt op van tevoren vast-

gestelde koersniveaus de koerswinst veilig gesteld.

En ook al gaat het daarna wat minder op de beurs,

die winst kan u niet meer ontgaan. Bovendien be-

taalt u, als particuliere belegger, over uw winst geen

inkomstenbelasting.

Intekenen op het AEX GarantFund kan slechts

tot en met 24 februari aanstaande. Het a a n t a l

participaties is gelimiteerd en de toekenning vindt

plaats op volgorde van binnenkomst. Informeer dus

snel bij uw financieel adviseur van de Rabobank.

Met de Rabobank sta je er niet alleen voor.

Rabobank

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van
Vorden maken bekend dat met

ingang van donderdag 13 februari 1997, gedurende
vier weken, voor een ieder ter gemeente-secretarie,
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis), ter inzage ligt het door de gemeente-
raad in zijn vergadering van 28 januari 1997 gewij-
zigd vastgestelde bestemmingsplan "Vorden Noord
1995".

Het plan geeft een woningbouwbestemming aan de
gronden ten noorden van de Mispelkampdijk tussen
de Zutphenseweg en de spoorlijn Zutphen-
Winterswijk tot aan de Vierakkerse laak.

Het plan is in zoverre gewijzigd vastgesteld dat de
voorgevelrooilijn aan de zijde van de Mispelkampdijk
nu voor bijna de hele Mispelkampdijk op 15 meter uit
de Mispelkampdijk ligt.

Zij die ten aanzien van de ontwerp-bestemmings-
plannen hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt bij
de gemeenteraad, diegene die kan aantonen redelij-
kerwijs niet in staat te zijn geweest zijn/haar ziens-
wijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken en een
ieder, die bedenkingen heeft tegen de in het plan
aangebrachte wijziging, kunnen, gedurende de
genoemde termijn, schriftelijk bedenkingen indienen
bij gedeputeerde staten van Gelderland, postbus
9090, 6800 GX Arnhem.

Vorden, 12 februari 1997

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

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

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondge-

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

de openingstijden,

ligt vanaf 14 februari 1997 gedurende 4 weken ter
inzage het ontwerp-besluit op de aanvraag van:

naam aanvrager: de heer J.W. Wolters

adres: Heidepolweg 2
woonplaats: 7251 HT Vorden

adres van de inrichting: Heidepolweg 2
om: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een agrarisch bedrijf met zeugen
en vleesvarkens

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toe-
komstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe
omgeving, is het ontwerp van de vergunning opge-
steld onder de voor dat soort inrichtingen gebruike-
lijke voorschriften in het belang van de bescherming
van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-
besluit kunnen schriftelijk alswel mondeling door een
ieder worden gemaakt gedurende de termijn van ter
inzagelegging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeente-
bestuur worden ingediend vóór 14 maart 1997.

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

Datum: 11 februari 1997

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

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden,
bureau milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkiesnum-
mer), fax. (0575) 55 74 44



Prins Mare I pleit voor meer woningbouw en activiteiten voor jongeren:

Carnavalsoptocht zit in de lift
Loco-burgemeester M. Aartsen-den
Harder was zaterdag aangenaam
verrast door de toespraak van Prins
Mare I tijdens de sleuteloverdracht
op het gemeentehuis van Vorden.
Naast het feit dat Mare van der
Linden liet zien dat hij een goede
prater is, gaf hij het college van
Burgemeester en Wethouders ook
een aantal zeer bruikbare tips. "Ik
heb begrepen dat de gemeente zich-
zelf wil gaan onderzoeken. Oftewel
een onderzoek naar de sterke en
zwakke kanten van de gemeente
Vorden. Wij als carnavalsvereniging
zijn de beroerste niet en willen jul-
lie met dit onderzoek best wel een
eind op weg helpen", aldus Prins
Mare I.

In zijn toespraak pleitte Prins Mare I voor
meer woningbouw en activiteiten voor
jongeren in Vorden. "Ik kan me sterk ver-
gissen, maar het ziet er toch een beetje
naar uit dat de gemeente Vorden steeds
meer te bieden heeft voor vutters en
AOW'ers dan voor discogangers en oudere
jongeren. Wie de jeugd heeft, heeft de toe-
komst. Dit is zeker geen originele slogan,
maar spreekt wel de waarheid. Daarom is
het ook bijzonder jammer dat de laatste
jaren zoveel jonge Vordenarcn vertrokken
zijn naar plaatsen als Ruurlo, Zutphen en
Leesten omdat er in Vorden niet genoeg
woningen zijn", constateerde Mare van
der Linden.
Prins Mare I is de beroerste niet en wilde
het college van B en W nog wel een her-
kansing geven. "Volgend jaar komt het
klooster in Kranenburg leeg te staan. Grijp
die kans met beide handen aan en maak
van het klooster mooie appartementen
voor jongelui", aldus Prins Mare. Hij ging
vervolgens nog één stap verder met het
voorstel om van Kranenburg een studen-
tenstad te maken. "Ik ziet dat helemaal
voor me. Ik heb in Contact gelezen dat jul-
lie op 18 februari een samenwerkingsover-
eenkomst gaan tekcnenen met
Kranenburgs Belang. Dus dan kan dat me-
teen besproken worden. Maak van
Kranenburg een speerpuntenbeleid, ofte-
wel Kranenburg als studentencentrum
van de Achterhoek", aldus Prins Mare.
Ook de naam van de universiteit had Prins
Mare I al bedacht. "We noemen het ge-
woon de Katholieke Universiteit
Kranenburg. Oftewel KUK. Wat dat betreft
ben ik blij dat de Kranenburg geen
Tranenburg heet. Anders hadden we een
probleem gehad", grapte Prins Mare. Ook
voor de Katholieke kerk in Kranenburg
had Prins Mare een oplossing. "De katho-
lieke parochie in de gemeente Vorden
heeft één kerk teveel. Ik ben van mening
dat deze prachtige kerk in Kranenburg
niet verloren mag gaan. Dus daar maken
wc mooi een collegezaal van met pastoor
Van Zeelst als parttime huisbaas en chef
binnendienst. En van Gastcrij Schoenaker
maken we dan een studentensociëteit".

DJRia
In de ogen van Prins Mare I is er ook voor
de plaatselijke jeugd veel te weinig te doen
in Vorden. Hij doelde daarbij op de jeugd
die nog net niet oud genoeg is om naar
Lido te gaan met de bus maar op zaterdag-
avond ook wel eens wat anders wil dan het
kijken naar de "Mini-playbackshow" of de
"André van Duinshow op televisie. "Daar is
in mijn ogen maar één oplossing voor. En
dat is een jeugdsoos. En ik heb er ook ge-
lijk al een uitstekende locatie voor. Laat 't
Stampcrtje herleven in de Wientjcsvoort,
want daar zijn alle ingrediënten aanwe-
zig. Het is mooi buitenaf dus je hebt geen
geluidsoverlast. Daarnaast kun je daar ook
een mooie grote parkeerplaats aanleggen,
waar de Lidobus kan vertrekken. Dan ben
je op zaterdagavond ook gelijk van dat
t iammelant in het dorp af. Alleen zoeken
we nog een DJ. En dat lijkt me nou net iets
voor mevrouw Aartsen. Als wethouder
Welzijn is dat baantje u op het lijf ge-
schreven. Oftwel DJ "Ria for President".
Want u moet maar zo denken, Bill Clinton

is ook ooit met een saxofoon begonnen en
die is nu president van de Verenigde
Staten".

Prins Mare I was ook de toeristen niet ver-
geten. "Maak van Vorden een 11 kaste-
lenklühntocht met het Enzerinck en
Videotheek Castle alsd^ide en elfde kas-
teel. Op maandagavoncfontvoeren we dan
onze nationale klühncrack Erik
Hulzebosch en in uitstekend Vordens dia-
lect zorgt hij ervoor dat in de zomer iede-
re woensdagmiddag ntftf de fietsers ook
de klühners in groten^Rale naar Vorden
komen". Via de Infoborden die de
Vordense Ondernemersvereniging binnen-
kort gaat plaatsen op de plekken waar je
Vorden inrijdt, wil Prins Mare I reclame
gaan maken voor de 11 kastelenklühn-
tocht. Hij plaatste echter wel een kantte-
kening bij de infoborden die de onderne-
mersvereniging wil gaan plaatsen en
waarvoor het college van B en W reeds toe-
stemming heeft gegeven. "Een aantal ja-
ren geleden moesten wij van de gemeente
Vorden het logo dat wij voor onze residen-
tie "de herberg" hadden geplaatst met on-
middelijke ingang verwijderen. Het ver-
keer zou door het eusje teveel afgeleid
worden. Ik vraag me af wat meer afleid:
ons logo voor de herberg of deze infobor-
den waar metgrote koeieletters straks de
activiteiten worden aangekondigd die in
het dorp worden gehouden. En over aflei-
den gesproken. Wat dacht u van al die
kerstbomen in december of dat nepstop-
licht aan de Smitstraat bij onze plaatselijke
Knip Jim. En dan heb ik het nog niet eens
over de echte stoplichten die toch altijd op
groen staan. Het zou jammer zijn als dit al-
les zou verdwijnen uit het dorpsbeeld,
maar dat betekent ook dat het eusje ge-
woon weer bij "de Herberg" voor de deur
mag staan", constateerde Prins Mare I.

Vlak voordat Prins Mare zaterdagmorgen
zijn toespraak op het gemeentehuis hield,
was hij nog even naar de markt geweest in
Zutphen. Het was de Prins opgevallen dat
zijn ideeën daar al waren uitgelekt en
sommige Zutphense marktbezoekers hiel-
den er ernstig rekening mee'dat Zuphen
straks door Vorden wordt ingelijfd in
plaats van andersom. "Met al onze tips
hebben wij als Deurdreajers toch al een
hoop voorwerk gedaan en kunnen de kos-
ten van het onderzoek zodadelijk een stuk
omlaag. En ook de positie van Vorden in
de regio zal sterk verbeteren. U hoeft niet
meer op de knieën richting Zutphen en te
leuren aan de gemeentedeuren van
Hengelo, Lochem en Ruurlo. Nee, zelfs een

stad als Zutphen zal nu juist richting
Vorden gaan".

Woningbouw
Loco-burgemeester M. Aartsen was bijzon-
der onder de indruk van de plannen van
Prins Mare I. "Helaas hebben wijA^ als lo-
cale overheid niet alleen voor hl^eggen.
Door de provincie en het rijk worden ons
allerlei regels opgelegd die het ons niet al-
tijd even makkelijk maken. Denk alleen
maar aan de woningcontingenten. We
zouden als gemeente graag heel̂ ||l extra
huizen willen bouwen voor de p^Pbelijke
jeugd, maar helaas krijgen we per jaar
maar een beperkt aantal wooncontingen-
ten van de provincie. Toevallig hebben wij
in Vorden de gedeputeerde Voerman van
de Provincie Gelderland wonen. Misschien
is het een aardig idee als jullie straks met
de carnavalsoptocht bij hem langs gaan
om te pleiten voor meer woningbouw in
Vorden", aldus mevrouw Aartsen.
Vervolgens nam loco-burgemeester Aart-
sen de nieuwe Prins van de Deurdreajers
onder de loep. "Voordat ik de sleutel van
de gemeente Vorden overhandig, wil ik
eerst zeker weten dat hij de taak aankan
om dit dorp vier dagen te besturen. Een
prins moet in mijn ogen voldoen aan een
aantal eigenschappen die belangrijk zijn
om op een goede wijze de scepter te zwaai-
en in dit dorp. In totaal heb ik elf punten
die belangrijk zijn", begon loco-burge-
meester Aartsen haar verhaal. Allerlei za-
ken kwamen vervolgens aan bod zoals de
afkomst van de prins, zijn scorend vermo-
gen en hoc de Prins omgaat met conflict-
situaties. Alles bij elkaar was mevrouw
Aartsen meer dan tevreden over de kwali-
teiten van de prins en overhandigde ze
hem de sleutel van de gemeente Vorden.
Burgemeester E.J.C. Kamerling moest van-
wege een oogontsteking verstek laten gaan
op het gemeentehuis.

Geluidsinstallatie
Ook President Henk Groenendal zorgde
bij de sleuteloverdracht op kasteel Vorden
voor de nodige humor. Zo liet hij bij de
aanvang van zijn toespraak de raadzaal
onderzoeken op eventuele in het geheim
aangebrachte geluidsapparatuur. Hij haak-
te daarmee in op het artikel dat vorig jaar
in Weekblad Contact stond over de nieuw
te bouwen brandweerkazerne. In een be-
sloten raadsvergadering stelde burgemees-
ter destijds voor om af te zien van nieuw-
bouw en in plaats daarvan de oude brand-
weerkazerne te verbouwen. Dit nieuws
lekte uit en stond een week later in
Weekblad Contact. Om te voorkomen dat

zijn "geheime" toespraak zou uitlekken,
liet President Groenendal voor de zeker-
heid een "veiligheidsagent" rond gaan.
Vervolgens blikte hij terug op het beleid
van de gemeente Vorden in 1996. "Vorig
jaar kregen jullie als gemeentebestuur de
gouden eikel van Prins Jan Willem uitge-
reikt. Dit jaar wil ik jullie eens belonen
met een gouden pluim. Want er gebeuren
ook goede zaken op het gemeentehuis. Zo
vind ik het heel moedig van het college
om buiten de gemeente Vorden op zoek te
gaan naar een architect voor de nieuw te
bouwen brandweerkazerne. Met als gevolg
dat een plaatselijke ervaren architect - die
toevallig ook nog eens bij de brandweer
heeft gezeten - buiten de boot valt. Zoiets
vind ik wel een gouden pluim waard", zei
Henk Groenendal niet zonder cynisme.

Optocht
De carnavalsoptocht was dit jaar groter
van opzet dan vorig jaar. Naast de muziek-
corpsen van Sursum Corda en Concordia
deden er in totaal 16 wagens mee. Ook de
kwaliteit van de wagens was vergeleken bij
1996 vooruit gegaan. Dit maakte het er
voor de jury niet gemakkkelijker op. De
eerste prijs ging uiteindelijk naar de wa-
gen van het eerste dameselftal van voet-
balvereniging Vorden. Ze hadden een le-
vensgroot tafelvoetbalspel gemaakt.
Evenals vorig jaar hielden De Deurdreajers
ook dit jaar weer een etalagewedstrijd.
Alle winkeliers uit Vorden konden hieraan
meedoen door hun etalage af te stemmen
op het carnavalsfeest. De eerste prijs ging
dit jaar naar Combi Willemien. Er waren
dit jaar opvallend veel winkeliers die hun
etalage hadden versierd. Ook Super
Wilbert en Yvonne Grotenhuys aan de
Smitstraat kreeg van de jury een eervolle
vermelding omdat er in de winkel carna-
valsmuziek werd gedraaid en het perso-
neel in boerenkielen was gestoken.
Verder waren er zaterdagmidag opvallend
veel kinderen die meeliepen in de kleur-
rijke carnavalsoptocht. Het gevolg hiervan
was dat ook de kindermiddag in de zaal
van de Herberg zeer goed bezocht werd.
De zaal was helemaal vol. Ook op zater-
dagavond had carnavalsvereniging De
Deurdreajers niet te klagen over de publie-
ke belangstelling. Er waren ruim vierhon-
derd bezoekers op het openingbal.
Vergeleken bij voorgaande jaren is dit veel
meer. Prins Mare I had hier zelf een steen-
tje aan bijgedragen door heel veel per-
soonlijke uitnodigingen te versturen. Alles
bij elkaar dus een zeer geslaagde start van
vier dagen onvervalst carnaval in residen-
tie "de Herberg".



mode voor
het héle gezin

fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

Winter-restanten verkool
vanaf woensdag 12 februari koopt u voor

H*** **Mh b *£±Z

De laatste winter-restanten gaan nu bijna
allemaal voor 75% korting de deur uit!

Heel weel
winter^
kleding
voor

\ \

loop even binnen, want het loont altijd de moeite

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

de blauwe hand |
, : ; : ; : : ; CO(0575) 55 22 23 vorden,

burg. galleestraat ,;S$
36

ADVERTEREN KOST GELD,
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

bespaar nu
tot honderden

guldens
Kom wel snel en breng de maten

van uw kamer(s) mee naar...

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2, Hengelo GW, lel (0575) 46 14 84
Barchemseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 31 93

Administratiekantoor l DE WENDING V.O.F.

UW JAARRAPPORT
1996 NU AL KLAAR!!

Door verdere automatisering van ons
bedrijf zijn wij in staat om onze
cliënten nu reeds de voorlopige
jaarrekening 1996 te presenteren.

Geen saldi-lijst,
maar een jaarrekening.

Wellicht spreekt dit u aan.

Tot ons dienstenpakket behoort:
• Verwerken administratie d.m.v. computerver-

werking
• Loonadministratie
• Belastingaangiften en adviezen
• Ondersteuning bij automatisering van uw bedrijf

Voor meer informatie:
De heer A. Zweers, Hummeloseweg 5,
7255 AE Hengelo (GlcL), tel. (0575) 46 10 39

Uilenesterstraat 29, 7256 KC Keijenborg, tel. (0575) 46 13 45

Kuilkleden
Tentenverhuur
Afdekkleden
Marktkraamzeilen
Parasols
Campingartikelen
Huiven voor
vracht- en aanhangwagens

Nieuw in ons programma:
een elektrisch oprolbaar
windbreekgordijn
deze zijn toepasbaar voor alle openingen

T/m 28 februari
nog

m Diverse bankstellen en fauteuils
nu tot 50% korting

• Diverse kasten en eethoeken
nu voor de helft van de prijs

• Bureaus vanaf 50 gulden

• Honderden coupons tapijt
met kortingen tot 60%

Profiteer nog snel
op = op

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS
Ruurloseweg 2, Hengelo Gld., tel. (0575) 46 14 84
Barchemseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 31 93



Electro World Eliesen nu ook in Vorden
Sinds het begin van dit jaar is
Electro World Eliesen gevestigd in
het pand van Amco Electro aan de
Dorpsstraat 8 in Vorden. De afgelo-
pen weken zijn door het bedrijf be-
nut voor een kleine interne verbou-
wing. Zo is de oppervlakte van de
winkel anderhalf keer zo groot ge-
worden en het assortiment flink
uitgebreid. Vestigingsleider Jan-
Willem Beuze is er helemaal klaar
voor. "We gaan er voor tweehonderd
procent tegenaan", zegt hij enthou-
siast. Electro World Eliesen houdt
geen officiële opening. "We vieren
de overname met diverse openings-
aanbiedingen. Daar hebben de
klanten veel meer aan".

Electro World Eliesen heeft in totaal
drie vestigingen. Naast het "moederbe-
drijf in Baak opende Electro World
Eliesen ruim vier jaar geleden een
tweede vestiging aan de Nieuwstad in
Zutphen. Eliesen is al meer dan zestig
jaar een begrip in de Achterhoek en
aangesloten bij de grootste inkoopor-
ganisatie die ons land kent. Volgens
Jan Witteveen van Electro World
Eliesen wisten de afgelopen jaren
steeds meer mensen uit Vorden de win-
kel in Baak te vinden. "Het was dan ook
een logische stap om hier een derde
vestiging te beginnen. Daarnaast wil-
len wij ons met deze vestiging in
Vorden ook gaan richten op Hengelo
en Ruurlo. Wat dat betreft sluit deze
perfect aan bij het werkgebied dat wij
tot nu toe al hadden", aldus Jan
Witteveen.

Breed assortiment
De winkel van Electro World Eliesen in
Vorden is anderhalf keer zo groot ge-
worden. "Door de technische dienst
over te plaatsen naar Baak kwam er
veel ruimte vrij in het achterste gedeel-
te van het pand. Hierdoor hebben wij
het assortiment flink kunnen uitbrei-
den. Met name op het gebied van wit-
goed is de keus veel groter geworden.
Vroeger was daar gewoon geen plaats
voor en kon je in dit pand maar een be-
perkt aantal wasmachines, koelkasten
en diepvriezers laten zien", aldus Jan
Witteveen. Naast witgoed heeft Electro
World Eliesen ook een grote keus als
het gaat om breedbeeldtelevisies, vi-

Vestigingsleider Jan-Willem Beuze (links) en Jan Witteveen van Electro World Eliesen

deorecorders, gelu^fcipparatuur, scho-
telantennes, telefoons en andere huis-
houdelijke apparaten. "Het is eigenlijk
teveel om op te noemen. Ons motto is
dan ook niet voor niets een breed as-
sortiment, een guo^ge prijs, een goe-
de service en perl^nlijke aandacht",
zegt Jan Witteveen.

Service
Jan-Willem Beuze (49) is door Eliesen
benoemd als vestigingsleider van de
winkel in Vorden. De afgelopen weken
is hij door Jan Witteveen ingewerkt.
Beuze is geen onbekende in het vak. Op
14-jarige leeftijd begon hij te werken

als radio- en televisietechn^Pb. De af-
gelopen achttien jaar werkte hij als ver-
koper in een radio en televisiezaak in
Raalte. "Ik heb dus het voordcel dat ik
weet waarover ik praat. Als een klant
hier binnen komt lopen m^een ka-
potte televisie dan weet ik a^pj snel of
het de moeite waard is om de televisie
te rapareren", zegt hij. "In de afgelo-
pen achttien jaar heb ik gemerkt dat
clc mensen dat heel belangrijk vinden.
Daarnaast is het ook heel erg belang-
rijk dat je een goede service biedt. Ook
daar zullen we de nadruk op gaan leg-
gen. Als iemand hier bijvoorbeeld een
stofzuiger komt kopen en geen auto bij

zich heeft, dan komen we die stofzui-
ger tussen de middag gewoon even
thuis brengen. In een grote stad zullen
ze dat niet doen, maar ik denk dat
zoiets in een plaats als Vorden heel erg
belangrijk is".
De technische dienst van Electro World
Eliesen is gecentraliseerd in Baak waar
alle reparaties door goed opgeleide
technici worden uitgevoerd. Alle werk-
zaamheden worden verricht onder de
zeer strenge voorwaarden van Uneto
consumenten Electronica Service.
Electro World Eliesen is één van de wei-
nige bedrijven in deze regio die aan de
ze strenge voorwaarden voldoet.

Lezing
20 februari houdt psychiater Carol
Klok in Galerie Agnes Raben te Vorden
een lezing over de kunstschilder Gcrrit
van Houten (1866-1934). Van Houten
werd geboren in Groningen en mani-
festeerde zich op jonge leeftijd als een
veelbelovend tekenaar en schilder. Zijn
oom en tante, de bekende Haagse
schoolschilders Hendrik Willem Mes-
dag en Sientje Mesdag-van Houten,
speelden een cruciale rol in van
Houtens leven.
De schilder werd op 26-jarige leeftijd
opgenomen in de psychiatrische in-
richting in Santpoort. Dit in verband
met schizofrenie. Hij verbleef daar tot
zijn dood, meer dan 40 jaar later, zon-
der enige creatieve produktie. Zij oeu-
vre wordt bewaard en beheerd door de
Gerrit van Houten Stichting in Gro-
ningen en wordt nog zelden tentoon-
gesteld.
Psychiater Klok is werkzaam in Psy-
chiatrisch Spectrum Gelderland Oost
in Warnsveld en is speciaal geinteres-
seerd in de beeldende expressie van
psychiatrische patiënten.

Workshop
Maria Haanappel geeft op 13, 14, 15 fe
bruari in de galerie van Agnes Raben te
Vorden een workshop. Men kan die da-
gen leren hoe je mosfiguren kunt ma-
ken met gaas en mos.

Oecumenische dienst
Zondagavond 16 februari - de eerste
zondag van de 40 dagen tijd voor Pasen
- is er een dienst uitgaande van de Raad
van Kerken in de RK Kerk in Kranen-
burg. Deze oecumenische dienst zal in
het teken staan van de genoemde 40
dagentijd en heeft als thema "van voor-
bijganger tot volgeling". Voorganger
zal zijn de heer H.G. Dijkman en het
koor Interchrist onder leiding van
Lucian Venderink-Smeenk zal muzika-
le medewerking verlenen. Het orgel
wordt bespeeld door mevrouw A. van
Zantvoort. Verder zullen leden van de
liturgische commissie aan de dienst
meewerken die samen met de heer
Dijkman de dienst hebben voorbereid.
Na afloop van de dienst is er in de kerk
gelegenheid om koffie of thee te drin-
ken.

Martin Niessink houdt
dialezing over
landschapsbeleidsplan
Martin Niessink heeft de vereniging
Bomenbelang aangeboden een lezing
te houden over het landschapsbeleids-
plan van de gemeente Vorden. De heer
Niessink is in dienst van de gemeente
en heeft als cultuurtechnisch mede-
werker een belangrijke inbreng gehad
bij het tot stand komen van het land-

schapbeleidsplan. Hij zal het plan met
behulp van dia's toelichten. De lezing
wordt gehouden in De Herberg. Zie ook
advertentie.

HVG Linde
Woensdagavond 5 februari was de heer
H. Rossel uit Vorden op bezoek bij de
Hervormde Vrouwengroep Linde in 't
Proathuus. Hij vertelde over zijn wo-
nen en werken in Afrika. De heer
Rossel deed dit aan de hand van dia's.

Homoseksualiteit
De commissie Vorming en Toerusting
houdt woensdagavond een bijeen-
komst in het Achterhuus met als the-
ma "Kerk en homoseksualiteit". De
commissie heeft voor deze avond twee
medewerkers van de Stichting Homo
Achterhoek uitgenodigd. Verder is er
op dinsdagavond 18 februrai een ge
sprekskring in De Wehme onder lei-
ding van dominee MJ. Vos.

Vrouwendub Medler
Maandagavond 3 februari werd bij de
dames van het Medler de avond ver-
zorgd door eigen leden. De dames
Bleumink, Wolbcrt, Woltering en Stok-
kink hadden verschillende denkspelle
tjes bedacht. Zo moesten er beroemde
bouwwerken geraden worden en wa-
ren er raadsels, Achterhoekse gezeg-

den, puzzelvragen en het raden wat er
in verschillende zakjes zat. Het was
een zeer geslaagde avond waar de da-
mes hartelijk voor bedankt werden.

FEBRUARI 1997
ledere dag:

• SWOV Open Tafel bij De Wehme
Jeu de Boulebaan bij De Wehme,
info bij de receptie

11 Carnaval De Deurdreajers in resi-
dentie De Herberg

12 ANBO Klootschieten bij 't Olde
Lettink

12 Bridgeclub BZR Vorden in
Dorpscentrum

14 Ned. Bond v. Plattelandsvr., GLTO
en Jong Gelre, Culturele avond

16 Rvk-dienst in Kranenburg
17 Vrouwenclub Medler, dhr. Rossel

over Nigeria
17 Bridgeclub Vorden in

Dorpscentrum
18 Soos Kranenburg. Wet. Voorz.

Gehandicapten
18 WCL Cursus, Plattelandsvrouwen
19 Welfare handwerken, Wehme
19 Bridgeclub BZR Vorden in

Dorpscentrum
19 HVG dorp Mevr. T. Tolkamp, lezing

botontkalking
19 HVG Wichmond, slachtofferhulp



BOUWMATERIALEN BV

Openingstijden ma. t.m o'on. 8.00-18.00 uur / vrij. tot 21.00 uur / zat. tot 13.00 uur

Folders

DRUKKERIJ
WEEVERS

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 5522 19

Café - Restaurant - Slijterij
Spalstraat 1, Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 12 52

HEMELVAARTSDAG
HOU 'M VRIJ!

WIJNLIEFHEBBERS OPGELET!

RESTANT-WIJN
2e FLES VOOR DE HELFT VAN DE PRIJS

BIJ
WELK f i t
Hoewel het nog winter is, kunt u nu al beginnen
om straks in het voorjaar volop over nieuwe
zaailingen te beschikken.
Bij Wefkoop kunnen ze u informatie geven over
het zelf zaaien en kweken van diverse planten
zoals: lobelia's, goudsbloemen, violen, asters en
petunia's. Uiteraard kunt u bij Welkoop terecht
voor zaden, zaai-en verspeengrond, turfpotjes,
kweekbakken, kweekkasjes enz.
Wij wensen u alvast veel tuinplezier

Informatie-dag over
kweken:

* Zaterdag 15 februari a.s.
Voorlichting over zelf
zaaien, stekken, verpotten,
kweken in huis, kas of
vollegrond, snoeiadviezen,

VORDEN
Stationsweg 16, tel. 0575-551583

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-se/v/ce
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

HAAL UW VOORDEEL!
AMCO VORDEN WORDT ELECTRO WORLD

ELI ESE
HET H Elf ASSORTIMENT^
ZETTEN WE OP DE KOP
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ELIES
Dorpsstraat 8, 7251 BB Vorden
Telefoon (0575) 55 10 00

ELECTRO WORLD, EEN DUIDELIJKE ZAAK!

Kirsch snit925
nu

Muesli-bol
heerlijk gevuld met

noten, krenten, rozijnen, abrikozcnstukjcs

nu
25
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DE ECHTE

BRABANTSE
WORSTENBROODTES

H e t . - i j n en l i l i i v e n e e h t e l i u u i i M i n i l u i - , , ihe Bt . i l i .mi l r tx
Neem nou hun wors tenhro iHl jes . Het ; i l l e rhes te «eh.ikt ,
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r—. Bereid volgens origineel Brabants recept. ,__,

Natuurlijk bij uw Echte Bakker

Echte Bakker
' VAN

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 52 31 72

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

mmmmmf ••••

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties ;ian ;il le merken onder garantie

Autoglasservice

lA'i'imnto yralis tic.

Brinkhorst l
7207 UG ZUTP111CN
( i i u l . terrein F^evel l io rs t )
•O (0575) 52 28 l G

FOCWfi
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Arnold Schut nieuwe prins in Kranenburg

Kas Bendjen zorgt voor "ouderwets" carnaval
De Vordense dialectband Kas Bend-
jen zorgde afgelopen zondagavond
voor een ouderwets gezellig carna-
val in de grote zaal van Gasterij
Schoenaker. Het comité Kranen-
burgs Carnalval was met ruim vier-
honderd bezoekers zeer tevreden
over de publieke belangstelling.
Het zat alleen zanger Hans Krab-
benborg van Kas Bendjen een beet-
je tegen. Tijdens het optreden zon-
.dagavond had hij problemen met
zijn stem. Kranenburger Gerben
Mullink compenseerde dit weer
ruimschoots door twee nummers
mee te zingen met Kas Bendjen.
Ook Vordenaar Appie Loman was
van de partij en leverde een vocale
bijdrage aan de zondagavond.

Het carnaval in Kranenburg ging overi-
gens op zaterdagavond al van start met
een gekostumeerd bal. In totaal waren
er ongeveer 200 mensen afgekomen op
dit openingsbal waar de nieuwe Prins
en Adjudant van de Kranenburgse car-
navalsvereniging bekend werd ge-
maakt. Dit gebeurde op spectaculaire
wijze. Verpakt in twee.levensgrote gla-
zen bier werd het tweetal de zaal inge-
bracht. Op dat moment wist nog nie-
mand wie achter er in deze "twee pin-
ten" zaten. Door middel van het oplos-
sen van een kruiswoordpuzzel werden
uiteindelijk de namen van de nieuwe
Prins en Adjudant zichtbaar. Prins Ar-
nold Schut en Adjudant Frank Leve-
rink kwamen vervolgens tevoorschijn
uit de twee pinten. Vervolgens barste
het feest los onder muzikale begelei-
ding van de Flamingo's. Tijdens het
openingsbal werden de bestuursleden
van het Kranenburgs Carnaval door de
werkgroep verrast. Alle bestuursleden
kregen van de werkgroep een onder-
scheiding voor hun inzet voor het car-
naval in Kranenburg. Verder waren er
onderscheidingen voor de mooist ver-
klede personen. Bij de individuen ging

Prins Arnold Schut (links) en adjudant Frank Leverink

de Orde van de Metworsten naar Ewald
Ernst. Martijn en Anne Dimmendaal
wonnen de prijs bij de duo's en bij de
groepen ging de eerste prijs naar de
groep van Bart Overbeek.
Alles bij elkaar een uitstekend begin
van de eerste dag van het Kranenburg-
se Carnaval.

Op zondagmiddag stoHH er een kinder-
optocht op het programma medewer-
king van blaaskapel "De Schaddenstek-
kers" uit Ruurlo. Aansluitend trad to-
neelvereniging Krato^or de kinderen
op. In de voorzaal v^Pbasterij Schoe-

naker kon je af en toe een speld horen
vallen. Zo stil wareft de kinderen. Het
comité Kranenburgs Carnaval had van
te voren 125 snoepzakjes gemaakt,
maar zag en snel in dat dit aan de krap-
pe kant was. Daarom werden er 's mid-
dags nog snel een aantal extra snoep-
zakjes gemaakt.

In de voorzaal van Gasterij Schoenaker
was het op dat moment ook al gezellig
druk geworden. Voor de volwassenen
werd hier café-carnaval gehouden.
Bestuurslid Bertus Pellenberg nrpbeer-
de zo goed en kwaad als het k^We ka-

raoke aan elkaar te praten. Zijn stem
had behoorlijk te lijden gehad van de
zaterdagavond. "Blijkbaar ben ik zater-
dag iets te lang aan het woord geweest.
Mijn stem valt soms helemaal weg.
Maar goed, dat mag de pret niet druk-
ken", aldus Bertus Pellenberg op zon-
dagmiddag.

Het carnaval in Kranenburg werd op
maandagavond afgesloten met een op-
treden van Jovink & de Vocdcrbietels
met in het voorprogramma de band
"Verdwaald" van adjudant Frank Leve-
rink.

Gemeente pleit voor versoepeling Wet Voorziening Gehandicapten
Het afgelopen jaar heeft de gemeen-
te Vorden een bedrag van 431.541
gulden uitgekeerd in het kader van
de Wet Voorziening Gehandicapten.
Het aantal mensen dat in 1996 een
aanvraag deed voor een bijdrage uit
dit fonds is vergeleken met het jaar
daarvoor flink gestegen. In 1995
werd er door de gemeente nog maar
een bedrag van 203.438 gulden uit-
betaald. Dit valt te lezen in de eva-
luatienota van de gemeente Vorden
waarin de Wet Voorziening Gehan-
dicapten onder de loep wordt geno-
men die in 1994 werd ingevoerd.
Het bedrag dat in 1996 werd uitge-
keerd, viel ruim 80.000 gulden ho-
ger uit dan in de begroting was op-
genomen. Burgemeester en Wet-
houders hebben de Wet Voorzie-
ningen Gehandicapten uitvoerig
geëvalueerd en wil graag een aantal
wijzigingen in het beleid aanbren-
gen. Deze wijzigingen worden
woensdag tijdens de commissiever-
gadering besproken. Over het alge-
meen wil de gemeente de uitvoe-
ring van de wet overzichtelijker ma-
ken. Verder valt ook op dat het be-
leid van het college een stuk soepe-
ler is geworden.

De overschrijding van de begroting in
1996 kwam voor de gemeente Vorden
niet als een verrassing. De ramingen
voor 1996 waren namelijk gebaseerd
op de cijfers van 1994 en 1995 en in de-
ze beginperiode werd er door de onbe-
kendheid van de Wet Voorziening Ge-
handicapten nog veel minder een be-
roep gedaan op deze wet. Volgens het
college van B en W verschuiven de uit-
gaven voor de WVG langzaam naar het
niveau van de prognoges waarvan bij
de start van de uitvoering werd uitge-
gaan. Het college van B en W verwacht

dat de stijging van het aantal toeken-
ningen zich in 1997 zal stabiliseren.
Tijdens de viering van het 10-jarig be
staan van de plaatselijke afdeling van
de Algemene Bond voor Ouderen en
een forummiddag van de Stichting
Welzijn Ouderen in Vorden bleek vorig
jaar dat er met name onder ouderen
veel onduidelijk is wanneer ze in aan-
merking komen voor een subsidie. Me-
de daarom en op verzoek van het Ge-
handicaptenplatform Vorden heeft de
gemeente eind vorig jaar een folder
uitgebracht die de mogelijkheden van
de WVG beschrijft voor potentiële ge-
bruikers.

De subsidiemogelijkheden in het kader
van de Wet Voorziening Gehandicap-
ten zijn ingedeeld in vier categorieën.
De vervoersvoorzieningen zijn bestemd
voor gehandicapten die kunnen aanto-
nen dat zij niet in staat zijn gebruik te
maken van het openbaar vervoer. Zij
kunnen een bijdrage krijgen in de kos-
ten voor het gebruik van een taxi of
een eigen auto. In totaal werd er vorig
jaar 103 maal aanspraak gemaakt op
een subsidie. In 1995 was dat nog maar
75 keer. Uit de evaluatienota blijkt dat
deze subsidiemogelijkheid met name
gebruikt wordt door ouderen vanaf 75
jaar en ouder. Deze leeftijdscategorie
maakt 49 procent van het aantal aan-
vragers uit. Deze vervoersvergoeding
wordt met name gebruikt door zelf-
standig wonende gehandicapten. Het
gebruik van de vergoeding voor rol-
stoelvervoer is zeer minimaal. Wat ook
opvalt is het feit dat meer dan de helft
van de gebruikers tot de categorie met
een relatief laag inkomen behoort en
als we de categorie met een „midden"
inkomen daarbij optellen gaat het om
bijna 90 procent.
Verder is het voor gehandicapten mo-

gelijk om een subsidie te krijgen voor
het aanpassen van de woning. Ook het
toekennen van een verhuiskostenver-
goeding behoort tot deze categorie
voorzieningen. De gemeente Vorden
vergoedt alleen woningaanpassingen
die niet meer kosten dan 45.000 gul-
den. Woningaanpassingen boven dit
bedrag komen op basis van de AWBZ
voor rekening van de ziektekostenver-
zekeraars. In Vorden heeft zich tot nu
toe een dergelijke situatie niet voorge-
daan. Wel werden er het afgelopen jaar
24 aanvragen toegekend voor het aan-
passen van de woning tot een bedrag
van 45.000 gulden. Ook waren er vorig
jaar vijf aanvragen die werden toege-
kend voor een verhuissubsidie.
De derde voorziening in het kader van
de WVG zijn de rolstoelen. Het gaat
hier om het beschikbaar stellen van
rolstoelen, scootmobielen en daarmee
vergelijkbare vervoersmiddelen aan ge-
handicapten die gedwongen zijn zich
zittend te verplaatsen. Het afgelopen
jaar werden er in totaal 36 aanvragen
toegekend. Ten opzichte van 1995 is dit
een stijging van 89 procent. In 1995
werden er 19 aanvragen ingediend.
De vierde categorie bestaat uit „overige
voorzieningen". Bij deze categorie gaat
het vooral om zaken die te maken heb-
ben met de aanpassingen in de wo-
ning. Er moet dan bijvoorbeeld ge-
dacht worden aan het onderhoud en
de reparatie van trapliften en het vers-
trekken van po-stoelen, douchestoelen
en badliften.

Burgemeester en Wethouders hebben
de Wet Voorzieningen Gehandicapten
uitvoerig geëvalueerd en wil graag een
aantal wijzigingen in het beleid aan-
brengen. Over het algemeen wil de ge-
meente de uitvoering van de wet over-
zichtelijker maken. Verder valt ook op

dat het beleid van het college een stuK
soepeler is geworden. Eén van de pro-
blemen die uit de nota naar voren
komt, is het herhaaldelijk overschrij-
den van termijnen. Met Zorg
Voorzieningen Nederland, die de ge-
meente adviseert over aanvragen, zul-
len afspraken worden gemaakt die er-
toe leiden dat de termijnen minder
vaak worden overschreden. Kleine aan-
passingen willen burgemeester en wet-
houders niet meer voorleggen aan de
Zorg Voorzieningen Nederland. Verder
komen in de huidige verordening voor-
zieningen die minder dan 500 gulden
kosten, niet voor vergoeding in aan-
merking. In de praktijk is gebleken dat
kosten van bijvoorbeeld 400 gulden
voor mensen met een minimuminko-
men, die door hun handicap toch ook
vaak al extra kosten hebben, een be-
hoorlijke druk kan leggen op hun be-
stedingsmogelijkheden. B en W zijn
dan ook van mening dat de grens van
500 gulden verlaagd moet worden naar
100 gulden.

Ook wil het college de eigen bijdrage
van honderd gulden voor voorzienin-
gen schrappen. Deze bijdrage was inge-
voerd om een remmend effect te heb-
ben op de stijging van het aantal aan-
vragen. In de praktijk blijkt dit niet te
werken. Ook met het oog op de kosten
besparing ziet B en W geen voordelen
van deze bijdrage omdat de extra ad-
ministratieve handelingen die verricht
moeten worden om de eigen bijdrage
te administreren en te incasseren meer
kosten dan uiteindelijk binnenkomt.
Verder wil B en W het stelsel van de ver-
goedingen voor woningaanpassingen
eenvoudiger maken en wordt de ver-
huisbijdrage verhoogd van 3.000 naar
5.000 gulden om de verhuisbereidheid
te stimuleren.



Sterk in
technisch werk

Otdenhave Personeelsdiensten
biedt volop werk voor constructie-

werkzaamheden, fabrieks- en
machineonderhoud, installatie-

techniek en op kantoor.

Oldenhave
PERSONEELSDIENSTEN B.V.

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

GEVRAAGD:

leerling
%

kapster
Salon

Marie Louise
Ruurlo

Tel. (0573) 45 15 68

Hotel Café Restaurant
fMeilink9

Barchcm
Borculoscwcg 4

Telefoon (0573) 44 12 02

Valentijnsmenu, 4 gangen
Vrijdag 14 februari

f32,50
Volgende bufrc t : zondag 23 februari

Donor-codicil,
van levensbelang

F
f F
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ASSURANTIE ADVISEUR / MEDEWERKER BINNENDIENST
M/Vbij Univé Gelre

Univé Gelre is een actieve, zelf-
standige Onderlinge verzeke-
ringsmaatschappij met kantoren
in Ruurlo en Laren. De maat-
schappij werkt regionaal in de
gemeente Ruurlo, Lochem,
Vorden, Gorssel, Rorculo en
direkte omgeving.
Univé Gelre biedt naast de brand-
en aanverwante verzekeringen
een totaalpakket zorg-, schade- en
levensverzekeringen voor zowel
de particuliere als zakelijke
markt. Univé Gelre werkt volledig
op onderlinge basis, zonder
winstoogmerk en is aangesloten
bij Univé Verzekeringen.
Bij Univé Gelre werken K) gemo-
tiveerde mensen. Zowel Univé
Gelre als Univé Verzekeringen (de
overkoepeling) worden geken-
merkt door de hoge graad van
dienstverlening.

Voor de binnendienst te Ruurlo zoeken wij op korte termijn een
jonge enthousiaste medewerker (m/v); gelet op de huidige bezetting
gaat, bij gelijke geschiktheid, onze voorkeur uit naar een mannelij-
ke medewerker.

Wat houdt uw nieuwe funktie in?
u verricht alle voorkomende administratieve werkzaamheden
u heeft kontakten (telefoon-balie) met leden-verzekerden
u werkt in teamverband met binnen- en buitendienstmedewerkers

Wat heeft u de Onderlinge te bieden?
u heeft minimaal een middelbare schoolopleiding
u bent in het bezit van het assurantie B diploma of studerend
hiervoor en bereid vervolgopleidingen te volgen
u heeft goede contactuele eigenschappen
als u affiniteit heeft met de agrarische sector strekt dat tot aan-
beveling

Wat heeft de Onderlinge u te bieden?
• een verantwoordelijke en afwisselende baan
• een goede honorering (vast salaris en o.a. 13e maand)
• goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
• een plezierige werksfeer

Geïnteresseerd?
Als u interesse heeft en invull ing kunt geven aan deze functie raden
wij u aan - binnen 14 dagen - uw sollicitatiebrief te sturen naar:
Univé Gelre, Postbus 54, 7260 AB Ruurlo.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met m
de dircktcur van Univé Gelre, de heer J.J. Rensink.
Telefoon tijdens kantooruren 0573-451635. JT f
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VERZEKERINGEN

u

BOUWMATERIALEN BV

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

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE Tonny Jut:

Bus bestellen?
Harren bellen!

HAVl Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

dag 24 februari a.s.
vanaf 19.30 uur

zaal open 1830 uur

Heb je trouwplannen
voor 1997 of 1998?
Al je plannen krijgen meteen
vaste vorm op de Ie bruisende
Bruids-Info-Show bij Zalencentrum
„'t Witte Paard" in Zelhem.
Met een adembenemende show van
bruidsmode, gepresenteerd door
professionele mannequins en dressmen.
In deze inspirerende entourage presenteren
acht bedrijven een keur van artikelen en
diensten. Een unieke totaalbeurs die in één
overzicht de "grote dag" extra feesteljjk
maakt

Jouw
0p de lrtil€ls

/t

in Zelhem
entree 10,00

incl. kopje koffie + peut four

Kaarten aan de zaal verkrijgbaar
of telefonisch te reserveren:

Bloemen en kadostmp JlMsMk Zelhem

Zatenaentrum 't Witte Ptumi Zelhem

Brood en Btaiket ttemy Schotten Zethem

ttetierBeKMsBnk, bruid»-. cOcMaü'
en herenmode, Beitrum en Enschede

Kapsaton Gerund Zethejn

Drukkerij Ittoeven Druk Zethcm
Teef Buter. vakfatografte en
uideo-pmdukties, Zutphen
thaoeticr Burghardt Zelhem

ZALEMCEMTRUM

RUURLOSEWEQ l
7021 MA ZELHEM

Tel. (0314) $2 12 2?

ACTIE
'ZUINK
STOKEN'

Volg kritisch uw gasverbruik door
wekelijks de meterstand te^pteren
en uw verbruik (hoe lag^^fce
beter) te vergelijken met^^^treef-
verbruik. Hou 't bij op de GAMOG-
meterkaart.

Tabel voor de week van: maandag
27 jan. t/m zondag 2 febr. 1997.

Bij een hoort een en een
jaar- streefve
verbruik bruik vo
van: de afge

pen we
van:

800 m3 32 m
1000 m3 40 m
1200 m3 43 m
1400 m3 56 m
1600 m3 64 m
1800 m3 72 m
2000 m3 80 m
2200 m3 88 m
2400 m3 96 m
2600 m3 104 m
2800 m3 112 m
3000 m3 120 m
3300 m3 132 m
3600 m3 144 m
3900 m3 156 m
4200 m3 168 m
4500 m3 180 m
5000 m3 200 m
5500 m3 220 m
6000 m3 240 m

Het weekstreefverbru
bepaald aan de hanc
afgelopen week gem

totaal
r streefver-
- bruik sinds

3-11-'96
van:

417 m
518 m
623 m
729 m
833 m
937 m

1039 m
1145m
1250rn
1354 m
1457 m
1562 m
1719 m
1874 m
2030 m
2187 m
2342 m
2603 m
2864 m
3122 m

k wordt
an de in de
en

temperaturen.

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

AUTOSCHADE
1STELBEDRIJF

DE VENTERKAMP 7 RUURLO (0573) 45 11 61

INBRAAKPREVENTIE
Laat de sloten van

ramen en deuren nakijken.
Vraag prijsopgave.

Bel hiervoor

HARMSEN
Vorden, (0575) 55 14 86

Donor-codicil,

van
levensbelang

Op 27 februari begint in Ruurlo de cursus

Informatie/inschrijving telefoon (0573) 45 11 00

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

DISBERGEN ZONWERING
servicegericht - klantvriendelijk - prijsbewust

BUITENZONWERING BINNENZONWERING
uitvalschermen - knikarmschermen • horizontale en verticale lamellen
rolluiken • horren • hordeuren • dealer o.a. Luxaflex/Verosol

• markiezen • screens • rolgordijnen • plissé's

PLV-NORM KWALITEIT - SCHERPE PRIJZEN

, | SNELLE LEVERTIJD ^f-^i- • , - ,< , ̂  r-
S7908 l Demonstratie in onze showroom Tel./fdX 0575 - 461 425

l na telefonische afspraak Ruurloseweg 17, Hengelo (Gld)

-



WEEKAANBIEDINGEN
VAN DINSDAG T/M DINSDAG

PERZIK BAVAROISE VLAAI
een heerlijke romige vlaai met stukjes perzik en slag-

room, goed voor 12 royale punten

f 17,50
nu van f 2O,- voor

NIEUW!!
PEREN BAVAROISE KORST-

VLAAI
een vlaai met krokante bodem en gevuld met

'vurrukkulluke' perenbavaroise
goed voor 6 tot 8 punten

f -in00
Iwy

Speciaal voor Vafentïjnsdag

HARTtKTAARTJES
EN HANDWERK HARTENBONBONS

voor een verliefd p r ijsje

Tip van de week: Gezond de winter door met de

VORDENSE STOET
een lekker meergranenbrood van zuivere molenma-
ling. Puur ambachtelijk en dus een gezonde oase in

deze welvaartswoestijn
Dit weekend voor een speciale prijs

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design ...
R Jansen installatiebedrijf

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

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

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

Onze klaverjasavond ü
op vrijdag

februari a.s.

Aanvang 20.00 uur

Bij Edah vindt u alles, behalve hoge prijzen
AANBIEDINGEN VAN MAANDAG 10 FEBRUARI T/M ZATERDAG 15 FEBRUARI 1997

ONZE VLEESTOPPERS:

1000 gram van 10,90 voor 6,98

per 5 stuks nu 4,90

per 8 stuks nu 6,98

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

HANDAPPELEN ELSTAR
BROCCOLI
AVOCADO
NICOLA AARDAPPELEN
PANKLARE HUTSPOT

zak a 1,5 kg van 2,98 voor

250 gram van 1,79 voor

per stuk van 1,98 voor

zak a 5 kg van 3,98 voor

500 gram van 1,98 voor

1,98
0,79
0,79
1,98
1,25

DEZE WEEK BIJ ONZE VLEESWARENAFDELING
VOOR OP UW BOTERHAM:

Vergeer kaas vers van het mes

BELEGEN KAAS 1 kilo van 13,49 voor 11,98

Snijvers-artikelen

BAUERN HONING
SCHINKEN 100 gram van 2.98 voor 2,49

TONGEWORST 100 gram van 1.89 voor 1,49

DEZE WEEK EXTRA VOORDEEL MET UW
GRATIS EDAH-CARD

Edah Café Cruz ROODMERK KOFFIE 250 gram van 2,89 voor 1,88 (35% korting)

Edah MACARONI 500 gram van 1,29 voor 0,98 (25% korting)

Edah MACARONI/SPAGHETTI MIX pakje van 1,39 voor 0,83 (40% korting)

Edah APPELMOES 720 ml van 1.65 voor 0,99 (40% korting)

Edah DROP zacht-zoel of zacht-zout 400 gram van 2,49 voor 1,49 (40% korting)

BAMBIX dhr. soorten, 225 gram van 2,29 voor 1,49 (35% korting)

Diepvries: BECKERS VLEESKROKETTEN 8 st. van 2,49 voor 1,49 (40% korting)

MONA YOKI DRINK div. smaken, 1 liter van 1.89 voor 0,95 (50% korting)

ABEE EIERSALADE 200 gram van 2.78 voor 1,39 (SO^korting)

TI^ASSETTEBANDJES pak a 4 stuks van 12,98 voor 6,49 (SflPLing)

Bent u nog niet in het bezit van de gratis Edah-card dan kunt u er één halen bij de cassiöres

Bij een tekort aan actie-artikelen kunt u bij de vleeswarenafde-
|: ' een tegoedbon vragen. Deze bon is 1 week geldig na -'•'turn

Houd u de week vanaf Hemelvaart vrij.
Er staat iets unieks te gebeuren* Thema:

'HENGELO STAAT VOOR EEN PAAL'

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

8.00-18.00 uur
8.00-18.00 uur
8.00-20.00 uur
8.00-20.00 uur
8.00-21.00 uur
8.00-16.00 uur

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

Edah G. BOTTERMAN B.V.
Donor-codicil,

van levensbelang

KINDEREN WILLEN
SPELEN IN EIGEN

BUURT
Binnenkort gaat de

- Jantje Beton collecte

weer van start.

In bijna alle steden en

dorpen. Talloze plaatselijke

jeugdverenigingen en vrijwilli-

gersgroepen, kinderen én volwassenen, vragen dan

aandacht en een (kleine) bijdrage voor hun buurtpro-

jecten. Geeft u ook? Uw buurt ^ »

JantjeQBeton
Postbus 85233. 3508 AE Utrecht. Giro 1247

als u vrijdag 14 februari
bij ons tankt, hebben wij

n attentie
voor u

op = op

Groot
Jebbink

Rondweg 2, 7521 RV Vorden
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