
Woensdag 18 februari 1998
59e jaargang no. 48

Kopij: vóór maandagmorgen 9.00 uur

NIEUWS-ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN - WICHMOND - KRANENBURG
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. Nieuwstad 30 Postbus 22 7250 AA Vorden Tel. (0575) 551010 Modem /BBS (0575) 554040
Telefax (0575) 551086 Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 ABN AMRO nr. 48.63.19.245 Postgiro nr. 120 58 67

Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, Postbus 22
7250 AA Vorden, Tel. (0575) 55 10 10, Lid NNP

Overname van advertenties en berichten is verboden

Aartsen opent pand Wereldwinkel W E E K E N D D I E N S T E N

De vrijwilligers van de Wereldwinkel hebben afgelopen vrijdag afscheid genomen van de
Vordense weekmarkt. Rond half twaalf pakten de medewerkers van de Wereldwinkel voor
het laatst hun spullen in en maakten ze een rondje over de markt om afscheid te nemen van
de andere standhouders, 's Middags stond de opening van de nieuwe winkel aan de
Raadhuisstraat op het programma. Wethouder M. Aartsen-den Harder verrichtte samen met
vier vaste klanten van de Wereldwinkel de opening door een^fbe te onthullen.

Familie Oldenhave wint
kleurentelevisie
bij Super Grotenhuys
Super Yvonne en Wilbert Grotenhuys
heeft in de periode van 19 tot en met
31 januari een actie gehouden onder
de titel "Win een Philips kleurentelevi-
sie bij uw Super". Deze actie was geba-
seerd op de Olympische Spelen in
Nagano. Bij iedere besteding van mini-
maal veertig gulden kon de consument
zijn naam en adres invullen op de ach-
terkant van de kassabon. De consu-
ment kon de bewuste kassabon inleve-
ren bij de kassa. De uiteindelijke win-
naar van de kleurentelevisie was de fa-
milie Oldenhave van de Vosheuvelweg
l in Vorden.

Oranjevereniging volop
bezig met organisatie
honderd jarig bestaan
Het bestuur van de Oranjevereniging is
al volop bezig met de voorbereidingen
van het Koninginnefeest op 30 april.
Dit jaar zal deze dag een extra feeste-
lijke tintje krijgen want de Oranjevere

niging viert dit jaar haar honderdjarig
bestaan.
Het Oranjefeest begint op 30 april met
een aubadeJ^j het gemeentehuis en 's
middags is^Bweer Oranjepop. Nieuw
op het programma is een spectaculaire
beddenrace. Voor de kinderen is er die
middag een vliegershow op de weide
bij kasteel Vorden. Verder wordt er aan
het begin van de avond een kinderbal
voor de jeugd gehouden met aanslui-
tend een lampionnenoptocht. Het
Oranjefeest wordt weer afgesloten met
een groots vuurwerk.
De toneelvereniging in Delden is op dit
moment druk bezig met het instude-
ren van een grote revue waarbij de ro-
de draad het honderd jarig van de
Vordense Oranjevereniging is. Er staan
in totaal drie voorstellingen gepland
die allemaal in het Dorpscentrum wor-
den gehouden. De data zijn zaterdag-
avond 25 april, zondagmiddag 26 april
en zaterdagavond 2 mei.
Verder mag de jubilerende Oranjevere-
niging dit jaar het feest organiseren
van de federatie Oranjeverenigingen
Achterhoek en Liemers. Dit feest heeft
plaats op zaterdag 13 juni en wordt ge-
houden in de zaal van Hotel Bakker.
Speciale gast tijdens deze avond is
Commissaris van de Koningin J. Kam-
minga. Verder worden ook alle burge-
meesters uit de Achterhoek en de
Liemers voor dit feest uitgenodigd.

Verkiezingsdebat
Het COSBO-Vorden en het Gehandicaptenplatform organiseren met het
oog op de gemeenteraadsverkiezingen op 4 maart a.s. een verkiezingsbij-
eenkomst op:

Vrijdag 27 februari
in t Stampertje (Dorpscentrum)

aanvang 14.00 uur

De vier aan de verkiezingen deelnemende partijen zullen hun program-
ma's voorleggen en onder leiding van een discussieleider zal er gelegen-
heid zijn hierover met de partijvertegenwoordigers van gedachten te wisse-
len. De bijeenkomst is voor iedereen en gratis toegankelijk.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 22 februari 10.00 uur dienst. Na afloop
van de dienst koffiedrinken in "de Voorde";
19.00 uur dhr. Simmering, Oosterbeek,
Zangdienst in de Nederlands Hervormde Kerk.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 22 februari 10.00 uur ds. S. Gerbrandy,
Zutphen.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 22 februari 10.00 uur ds. HJ\. Speelman;
19.00 uur Zangdienst in Herv. kerk, dhr.
Simmering, Oosterbeek.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 21 februari 18.30 uur Eucharistie-
viering met volkszang.
Zondag 22 februari 10.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. Cantemis Domino.

R.K. kerk Vierakker/Wichmond
Zaterdag 21 februari 17.00 uur Eucharistie"
viering.
Zondag 22 februari 10.00 uur Woord- en
Communiedienst.

Weekendwacht pastores
22-23 februari pastoor J. van Zeelst, Vorden, tel.
(0575)55 1735.

Tandarts
21-22 februari FA. Kuijl, Lochem, tel. (0573) 25 16 84.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag
van 11.30-12.00 uur.

Huisarts 21-22 febr^^t dr. Sterringa,
Schoolstraat 9, tel. 55 12 55.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen dieniet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, g^M? altijd éérst bellen
voor overleg.

Streekziekenhuis Het Spirtaal, Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92.
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 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 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 112. b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 112. De openingstijden van het
kantoor zijn dinsdag, donderdag en vrijdag van
10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 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 112, b.g.g. (0570) 63 32 22
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Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-
tend aan het spreekuur van de huisartsen is er
iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw
recept aan te bieden. Zaterdag: van 9.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tij-
den kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.

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

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Schoolstraat
l la. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefo-
nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak.
Tel.(0575)461460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
0900-8806 (20 ct/min).

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

Pedicure
L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel.
tel. (0575) 556908; Ina Weus tman tel . (0575)
527246; mevr. Wentink, tel. 552492.

Diëtiste - natuurgeneeskundige Trudy Tol-
kamp
Eikenlaan 20a, tel. 55 67 67. Telefonisch spreek-
uur ma. van 9.00-10.00 uur, wo. 18.00-19.00 uur.

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

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

Stichting de Kringen
Praatgroepen voor homosexuele mannen en jon-
gens, bisexuele mannen en lesbische vrouwen.
Info Borculoseweg 40, 7261 BK Ruurlo, tel.
(0573)452375.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsiiummer voor heel Gelderland,
tel. (026) 359 99 99.

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

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

VW-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden: ma. 13.30-16.00 uur; di.-wo.-do.
10.00-12.30 uur; vrij. 9.30-17.30 uur; zat. 10.30-
13.30 uur.

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

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de ge-
zondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56, Zutphen,
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr.: (055) 541 46 18.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Nieuwstad 32, tel. 553405, fax 557309. 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 "de Wehme", tel. 55 73
00.
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 73 00.
Personenalarmering melden bij SWOV.
Hobbyruimte in het Dorpscentrum, ma.- en



Olympische aanbiedingen
ALTIJD GOED VOOR GOUD: vlaaien

QQQ volgens Limburgs recept QQO
\*\j^ \^*s

calorie-arm ... en goed voor 12 royale punten.
Deze heerlijke vlaaien worden dagvers gemaakt met verse

room, vers fruit en géén conserveringsmiddelen

'n heerlijke frisse

Bosvruchten vlaai
royaal gevuld

voor maar 14.'95

Karnavals vlaai
£\ voor de feestneuzen onder ons

1495
Feestprijs • "¥•

Zeeuwse bolussen459
5 voor

Voor de hartige trek

Pizza- of Hawaii
dit weekend

95

TIP VAN DE WEEK

oUVI l AL Meergranen volkorenbrood
GEZOND EN LEKKER - PUUR NATUUR

Elke donderdag:

naar keuze: O U H U U t N voor 12?5

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

Wij zijn met vakantie van
23 februari tot en met 2 maart.
Dinsdag 3 maart staan wij weer

voor u klaar.

WOENSDAG GEHAKTDAG
H.O.H. GEHAKT

3 pond f 10,-
RUNDERGEHAKT

1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT

1 kilo f 6,95

DONDERDAG SCHNITZELDAG

gepaneerde
schnitzels

per stuk f 1,50

VRIJDAG PIEKENDAG
10 soorten

VLEESWAREN/
WORSTSOORTEN

per 100 gram F Ij™

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

3 biefstukjes f 10,—

2 pizza's f 10,—

WEEKENDAANBIEDING

Magere Priklapjes
«

500 gram f 7,45

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebr. runderrollade
100 gram f 1,35

100 gram

pekel vlees +
100 gram

gekookte lever
samen
f 1,95

Ook hét adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij/worstmakerij

JAN RODEN BURG
Dorpsstraat 32

7251 BC VoWen
Telefoon (0575) 55 14 70

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele
leuke reacties, de bloemen, cadeaus, kaarten,

advertenties enz.
ter gelegenheid van onze geheel verbouwde

optiekwinkel.

LücïËLLE, MARJAN, LIES EN ALOYS
GROOT KORMELINK

Spalstraat 27 te Hengelo (G1<1)

VOL = VOL

In de Reep'n
Vorden e.o.

Presenteert dinsdag
24 februari a.s.
'Boern van gistern'

dialezing op een scherm van
4.50 bij 3.50 meter o.l.v.
H. Graaskamp en
F. Rouwhorst met als thema:
'Alles geet veurbiej'

Toegang f 5 - incl. een kopje
koffie.
Hotel Bakker, aanvang 20.00
uur, zaal open 19.30 uur

DE PRIJSBEWUSTE HUISVROUW KOOPT 'T TOCH ZEKER AL BIJ...

Zutptienseweg IA -Telefoon (0575) 55 18 85

VERSE PREI
kilo

149

IJSBERGSLA
per krop

vol vitaminen KIWI-FRUIT
998
•••10 stuks

HARDE ELSTAR
kilo

]98
alle aanbiedingen zijn geldig il m 24 febr

NASIPAKKET
per pakket

929
£••

GOU) MEDAL SALADE
uit eigen snijkeuken! 200 gram

94g
£• *

MUNSTER
voor de fijnproever 100 gram

94g
£• *

KNOFLOOKOLUVEN
groen of zwart 100 gram

199

Ria Aartsen:
• Bestaande welzijnsbeleid

in stand houden
• Ruimhartig omgaan met

kwijtschelding belastin-
gen, bijzondere bijstand
en contributiefonds

STEM L I J S T 1

CDA
• Kunt u op 4 maart niet zelf
naar de stembus? Stem dan
PvdA bij volmacht. Bel 55 43
91, 55 31 05 of 55 43 41

• Te koop: aardappelen Bild-
star en Surprise; rode, witte,
savoye- en boerenkool, wit-
lof, winterwortelen, knolra-
pen, prei, uien en voerwor-
telen. A. Snellink, Bekmans-
dijk 4, Vorden, tel. (0575) 55
6876

• Oliebollenactie 'Jubal'.
. Zaterdag 21 februari komt

muziekvereniging 'Jubal' weer
bij u aan de deur om haar
overheerlijke oliebollen te ver-
kopen

• Te koop: oud grenen com-
mode met spiegel; 2-pers.
bed, eiken bureau. Tel.
(0573) 45 30 86

• Vrijdag 27 februari verwer-
pingsavond met o.a. sjoelen,
ballero, spijkerslaan, schieten
etc. bij café 't Wapen van't
Medler, Ruurloseweg 114,
Vorden, aanvang 20.00 uur.
Oranjecommissie Medlertol
• Verhuisd: G.H. Gotink-
Wenneker van Wiersserallee
3 naar Hoetinkhof 50, 7251
WG Vorden
• Stem PvdA lijst 3. Wilt u op
4 maart vervoer naar het
stembureau? Bel 55 43 91,
55 31 05 of 55 43 41

• Verloren in Vorden op 11 -2-
1998 gouden speld met 6
pareltjes. Vinder wordt be-
loond. Tel. (0575) 46 39 85

• Opleiding voor wiskunde-
certificaten. Door de docent
zelf geschreven begrijpelijke
boeken. Duur 1 a 2 jaar. Ook
bijles wiskunde. Telefoon/fax
(0543) 45 14 76
• Stem niet alleen op 4 maart
PvdA lijst 3 maar wordt ook
lid van de PvdA! Antwoord-
nummer 3989, 1000 PA Am-
sterdam (geen postzegel no-
dig). Of bel 55 43 91, 55 31 05
of 55 43 41

• Carnavalsoptocht zater-
dag 21 februari. Start 13.00
uur aan de Enkweg

• Te koop: hang/legkast 3
schuifdeuren met geslepen
spiegelglas, kleur gebr. wit,
afm. l 2,50 m, h 2,15 m, br.
0,62 m, als nieuw f 750,-. Tel.
55 38 12

• Te koop: Opel Kadett 1.41
b.j. 1990, 90.000 km, prijs
f 9250,-. De Boonk 43, tel. 55
2212

• Te koop: Subaru 1.6 coupé
str. bek. elec. sp. '87 metal.
grijs, n. APK pr. n.o.t.k. (0573)
45 27 36 na 18.00 uur

• Jan Bloemendaal koopt en
haart uw boeken en betaalt a
contant. Tel. (0543) 45 10 85



Blij en gelukkig zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Daan
op 4 februari 1998.

Broertje van Anne

Mark en Evelien
Snijders-
van Koeveringe

Dorpsstraat 15
7234 SM Wichmond
Tel. (0575) 44 20 63

Hartelijk dank aan allen die
ons 40-jarig huwelijksfeest tot
een onvergetelijke dag heb-
ben gemaakt.

Gerrit en Gerda
Wullink

Vorden, februari 1998
B. van Hackfortweg 41

• Gevraagd: standhouders
voor de braderie te Wich-
mond op 25 en 26 juli 1998.
Tel. (0575) 44 12 85

• Carnavalsoptocht zater-
dag 21 februari. Start 13.00
uur aan de Enkweg

• Te koop: aardappelen o.a.
Bildstar, Parel, Irene, Surprise
en Bintjes. Kunnen bezorgd
worden. F. van Amerongen,
Schuttestraat 12, Vorden, tel.
(0575) 55 64 08

• Te koop: hooi en vers stro.
Tel. 44 13 98

• Is dit misschien iets voor
u? We zijn dringend op zoek
naar gemotiveerde mensen
die wat extra's willen verdie-
nen door onafhankelijk te
werken in hun vrije tijd. Top-
inkomsten mogelijk voor de
juiste mensen. Eerlijkheid &
integriteit zijn een vereiste.
Bel: Doublé Impact (0575) 57
21 27

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

• Donker eiken meubels en
keukens worden weer licht
(blank). Tevens antiekres-
tauratie en loogwerkverzor-
girrtj. Vraag vrijblijvende infor-
matie. C/B Renovatie, tel.
(0544) 46 39 54, mobiel: 06-
55143833

• Te huur: appartement.
Tel. (0575) 44 12 85

• Wilt u uw gewicht beheer-
sen zonder uw favoriete ge-
rechten te laten staan? Wilt u
verantwoord eten en slanker
worden? De oplossing is
simpel en binnen handbe-
reik. Vraag vrijblijvend infor-
matie! Mevr. A. Eijsink (0575)
57 21 27

Trudy Tolkamp:
• Meer vrouwen in de

gemeenteraad
• Ook woningbouw voor

Kranenburg, Wichmond
• Een actieve rol voor de

gemeenteraad

S T E M L I J S T 1

CDA

DE SPECIAALZAAK DIE ALLES ZELF
MAAKT IN EIGEN SNIJKEUKEN

BLAUWE DRUIVEN O98
500 qram 4L*

niet zomaar een
groente winkel...

ZACHT EN FRIS

MINEOLA'»
10 voor

VERS GESNEDEN

SOEPGROENTE
100 gram

89

VERS VAN HET LAND

KASSLA
per krop

98

ELSTAR

hand
appels
2 kilo

VERS GESNEDEN

GROENE KOOL
129

•

NAGANO

SALADE
200 gram

Snuiven aan de lente o.a. kasspinazie, raapstelen
Aanbiedingen geldig van ma. 16 februari t/m zat. 21 februari

R A U W K O S T - E X O T E N

FAM. J. HUITINK
Burg. Galleestraat 3, Vorden, tel. (0575) 551617

Carnavalsvereniging

'De Deurdi
Vorden

houdt PLAYBAC

zaterdag 21 fHruari
Aanvang: 15.OO uur
Plaats: café-restaurant De Herberg

Doe ook mee aan onj^grandioze PLAYBACK-
SHOW. Je kunt je o^fren bij Videotheek
Castle aan de Burgemeester Galleestraat 44 in
Vorden. Tot 21 februari!

De nieuwste
verleiding uit Italië

5*.<*

Italiaanse reepjes

Duitse biefstuk,
per stuk

Coburger,
100 gr. ~

gekookte lever,
100 gr.

995298 4 magere
. runderlapjes ̂

749 vruchtensalade <| 78
^ 100 gr.

M— Zwitserse grillworst, ^ 65
100 gr. tf^r

Keurslager

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

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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

GEZELLIGHEID ONDER DE KURK .TC ̂

SONNEMA
PARADE VIEUX
LTR. 23.95
NU 20.95

iPARAD Bi:ni : \n i

WILLIAM
LAWSON,S

70 CL 26.95
NU 23.95

HULSTKAMP
LTK. 18.25
NU 16.45

l WILLIAM.
LAWSOV:

JACHTBITTEJt
70 CL n. 45

HU 15.95

8ACAWI
\ WITTE KUM

TIJVCLIJK M€T GKATIS GLAS

70 CL 25.95 NU 23.95

rhlbiner

*!?'•'
'•M

Slijterij
Wilbert en Yvonne Grotenhuys
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

filOLING
70 CL 20.95

NU GKATIS ZAKfLACON
T.W.V. 3.95

Thuis Je k hem ei]es b ui f en i effen k s n ook heel gezellig zijn
Aanbiedingen geldig vanaf woensdag 18 februari t/m dinsdag 3 maart 1998



jgQEMEENTE _g U I L E T I N y ORDEN

\ Wethouder M. Aartsen-den Harder
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur

i: en volgens a/spraak

maandag tot en met vrijdag van
^Silltj • " :

MOO tot 37JO uur.

Wethouder R.
donderdügmorgen van 10.00 tot llOötiur

kimt u telefonisch maken
bij de receptie van het gemeentehuis.

den dat er raadswrj^mn^ vii

wethouders:! i ;•-:! t :; fj^MÈ't i • . ; . : , ; . :
^C KcitrtóTii«|: : 1| ; ï ri ;;

n 1100 tot 12.00 uur
ett volgens ajspraak,

• Openingstij
(voor ter inzage liggende stukken)
dinsdag van

l woensdag van 13,30 tot 17.30 uur,
i; donderdag van 13.30 tot 1730 uur,
vrf dag van 33.30 tot 20.30 uur,
Mtetïtóg vaii 10.00 tot 12.00 uur.

ERKIEZING VAN DE LEDEN
VAN DE GEMEENTERAAD

Bekendmaking van de uitslag

De voorzitter van het centraal stembu-
reau voor de verkiezing van de leden van
de raad van de gemeente Vorden maakt
ingevolge artikel P 20, lid 2, van de
Kieswet bekend, dat op vrijdag 6 maart
1998, te 10.00 uur, in een openbare zit-
ting van dat bureau in het gemeente
huis, de Horsterkamp 8 te Vorden de uit-
slag van de op 4 maart 1998 gehouden
verkiezing zal worden bekend gemaakt.

EGELING VOOR ONDERGRONDSE TANKS

VONDOPENSTELLING
BURGERZAKEN

De afdeling bestuur, onderdeel burgerza-
ken, is op dinsdag 24 februari geopend
voor alle lokethandelingen van 18.30 -
20.00 uur.

OT) van kracht ge
e brandstoffen, zo-

Op l maart 1993 is het Besluit Opslaan in Ondergrondse Ta
worden. Het BOOT regelt de opslag van afgewerkte olie en vl
als huisbrandolie en dieselolie, bij particulieren.
Verder beoogt het BOOT de verontreiniging van de bodem door tanks, die niet meer
gebruikt worden, tegen te gaan.
Er liggen heel veel ongebruikte tanks in de Nederlandse bodem; het gaat om tanks,
waarin in het verleden vloeibare aardolieprodukten en afgewerkte olie waren opge
slagen.
Hoewel misschien in het verleden leeggezogen, kunnen deze tanks toch een aanzien-
lijke bodemverontreiniging veroorzaken: lekkage uit de tanks zelf en uit de leidingen
kunnen een bedreiging vormen voor de volksgezondheid. En ook tanks, die nog in ge
bruik zijn, kunnen lekken.

In gebruik zijnde tanks

Stapsgewijs heeft de eigenaar van een dergelijke tank de volgende verplichtingen:
- het bestaan van de tank had u vóór l september 1993 moeten melden bij de ge

meente. Is dit nog niet gebeurd doe dit dan zo spoedig mogelijk;
- Voor l maart 1996 moet de tank voldoen aan de nieuwe voorschriften, wat keuring

en jaarlijkse herkeuring van de tank en bodemonderzoek, waaronder een nulsitu-
atieonderzoek en jaarlijkse vervolgonderzoek inhoudt;

- de eigenaar dient te zorgen voor financiële zekerheidsstelling, bijvoorbeeld bij een
verzeke ringsmaatschappij.

Niet meer in gebruik zijnde tanks

De eigenaar van een niet meer in gebruik zijnde tank moet:
- het bestaan ervan zo spoedig mogelijk bij de gemeente melden;
- de tank vóór l maart 1998 laten verwijderen of door een erkend saneringsbedrij f

onklaar laten maken.
- na l maart de ondergrondse tank verplicht laten verwijderen.

De eigenaren zullen de maatregelen zelf moeten financieren.
j-

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Benjamins, mede
werker van bureau milieu, telefoon 0575-557474.
Voor meldingsformulier kunt u terecht in het koetshuis (sector Grondgebied, bureau
milieu).

ANVRAGEN ONTHEFFING KLEINSCHALIGE KAMPEER-
GELEGENHEDEN

Voor het bieden van recreatief nachtverblijf in de openlucht (bijvoorbeeld in tenten
en cara vans) op kleinschalige kampeergelegenheden is een ontheffing op grond van
de Wet op de openluchtrecreatie vereist. Houders van een vrijstelling op grond van de
(vervallen) Kampeerwet kunnen burgemeester en wethouders verzoeken om deze
vrijstelling te vervangen door een ontheffing op grond van de Wet op de openlucht-
recreatie.

Burgemeester en wethouders ontvingen opnieuw een verzoek om ontheffing op
grond van artikel 8 lid 2 onder a en lid 3 van de Wet op de openluchtrecreatie voor
het plaatsen van kampeermiddelen op een kleinschalige kampeergelegenheid:

naam aanvrager

de heer DJ. Kapper

perceelaanduiding kampeer-
gelegenheid
Wilmerinkweg 7 in Vorden

aantal kampeer-
eenheden
10*

*= +5 kampeereenheden in de periode van de tulp- tot en met de astervakantie.

Van 19 februari tot en met 19 maart 1998 liggen de aanvraag en de ontwerp-be
schikking tijdens openstellingsuren (maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot
12.30 uur en op woensdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur) ter inzage op de afde
ling bestuur van het gemeentehuis. Inzage in de stukken is kostenloos.
Belanghebbenden kunnen in deze periode hun zienswijze over de aanvraag en de
ontwerp-beschikking naar voren brengen. Burgemeester en wethouders betrek-
ken de zienswijzen bij de definitieve beslissing.

E WOZ-WAARDE EN DE AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 1997

De blauwe envelop van de Belastingdienst (leuker kunnen we het niet maken... !) valt
weer bij velen in de bus.

Huurwaardeforfait
Indien u de eigenaar bent van een woning, moet u de waarde van uw woning aange-
ven voor de berekening van het huurwaardeforfait. Deze waarde is de door de ge
meente getaxeerde waarde per l januari 1995. Deze waarde kunt u vinden op de WOZ-
beschikking die u begin 1997 van de gemeente heeft ontvangen.

In de toelichting op het aangiftebiljet staat hoe u het huurwaardeforfait moet bere-
kenen.

Bezwaar
Heeft u tegen deze waardebeschikking in het kader van de Wet waardering onroeren-
de zaken (Wet WÖZ) bezwaar heeft aangetekend en een uitspraak ontvangen, moet u
de nieuwe waarde, die in de uitspraak is vermeld, opgeven.

Als u nog geen uitspraak
schikking staat, opgeven.

ontvangen, moet u de waarde, die op de waardebe

Als de waarde naar aanleiding van het bezwaar wordt verlaagd, meldt de gemeente
dat aan de belastingdienst. De belastingdienst zal dan binnen 8 weken nadat de nieu-
we WOZ-waarde definitief is geworden uw aanslag verminderen.

OUWAANVRAGEN

plaats
Raadhuis-
straat 20

aanvrager
mw. CJ. Rondeel

inhoud
uitbreiden winkel en
aanbrengen lichtreclame

datum ontvangst
06^02-98

Verleende vergunningen gemeente Vorden 10 februari 1998:

Bouwvergunningen:

plaats
Reoordweg 2

aanvrager
Stichting Urtica

Reoordweg 2 Stichting Urtica

APVERGUNNINGEN

inhoud
bouwen fietsenstalling

bouwen zadelkamer
annex olie-opslag

vrijstelling
bodemonderzoek

bodemonderzoek

plaats
Vordensebos-
weg l

Hackforterweg
38, Wichmond

aanvrager
M.W.C.T. Dierking

MJ. Overbeek

Mispelkampdijk gemeente Vorden
(sectie M,
nr. 1221)

VERIGE VERGUNNINGEN

plaats aanvrager
gemeente Vorden Mensen in Nood

gemeente Vorden Soc. Med.
hulpverlening

inhoud
vellen 10 eiken (onder
intrekking verleende
vergunning voor vellen
26 eiken)

vellen l esdoorn

vellen l wilg

herpkmtplicht
50 bomen (eiken,
beuken en linden)

l esdoorn

inhoud
kledinginzameling op 21 maart 1998

kledinginzameling in februari 1998

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



ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDINGEN

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

liggen met ingang van 20 februari tot en met 19 maart 1998 ter inzage:

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

1. Maatschap de Greef, Leestenseweg 17, 7233 PD Vierakker,
voor het uitbreiden of wijzigen van een melkrundveehouderij, op het
perceel Leestenseweg 17 te Vierakker;

2. Boekhandel Loga, Raadhuisstraat 20, 7251 AB Vorden,
voor het oprichten van een detailhandel, op het perceel Raadhuisstraat 20
te Vorden;

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

3. de heer HJ. Krijt, 't Heegken 5, 7251 PW Vorden,
voor het plaatsen van 2 voedersilo's, op het perceel 't Heegken 5 te Vorden;

De plaatsing genoemd in de melding onder punt 3 heeft geen dan wel uitsluitend
gunstige gevolgen voor het milieu.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF...

mr «f

Jan Lenderink:
• Aanpak verkeers-

onveilige situaties
• Woningbouw op leeg-

komende plaatsen in het
dorp

• Kansen zelf creëren

STEM L I J S T 1

CDA

'n Kroegentocht?
Jaldaldaldee!

't Proathuus
Lindeseweg 23, Vorden

DEZE
WEEK:
De laatste

winter-
jacks

Nu zéér voordelig twee jacks
voor de prijs van één.

Voor jezelf, of samen met vader, zoon,
broer, vriend, neef, buurman

of wie dan ook
Dat maakt niet uit.

Voorbeeld:
je kiest 'n jack van 229,-

en een van 198,-.
Je betaalt het jack van 229,-.
Het atfkre is jack is helemaal

G R A T I S
Deze aanbieding is geldig t/m zaterdag 21 februari

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

Win nu de cruise van
de eeuw.

N e i ï t Fasto bes taa t KM) ( a a r .

Dat ge beu r l m a a r een kee r en

d a a r o m t r a k t e r e n \ve a l s n o o i t

tevoren. O n t d e k n u d a t d e X e l n

EcomLine H R - k e t e l a l l e records

b r e e k t op he l gebied v a n

schoon en c o m f o r t a b e l s t o k e n , l ' .n

win een c r u i s e voor twee met de

u x e v i j l m a s t e r C l u b Med l . D e

a c t i e l oop t tot 31 maar t 1998.

100 jaar energie in schonere warmte.

f. jansen
installatiebedrijf

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

GELEDEN

'WAAROM VADERS EN MOEDERS KINDEREN MEENEMEN NAAR DE KERK?'

De Gereformeerde kerk in Vorden
en de twee stenen tafelen

De stenen tafelen - er waren er twee -
zijn verdwenen uit de Gereformeerde
kerk in Vorden.
Toen in augustus 1889 in Vorden als ge
volg van het kerkelijk conflict dat in de
geschiedenis doleantie een nieuw kerk-
gebouw aan de Zutphenseweg in ge-
bruik was genomen, werd aan elke kant
van de preekstoel - eigenlijk een preek-
kist - een der stenen tafelen aan de
muur bevestigd.
Een gemeentelid, dat in zijn kinderja-
ren - vijf, zes jaar, in de buurt zal het ge-
weest zijn - met zijn ouders daar onder
het geklank des Woords zat, zoals het
toen heette, is verleden week weer in de
Vordense kerk geweest en hij mistte
daar de twee stenen tafelen.
Het was in 1928 en wat was er voor een
jongen vijfjaar te beleven in een kerk-
dienst die anderhalf uur duurde? Er
was weinig spannends, weinig boeiends
aan. "Waarom moeten kleine kinderen
naar de kerk?" vroegen de jongens en
meisjes wel eens thuis. Maar een ant-
woord dat kinderen mooi in de oren
moest klinken bleef uit. Er waren vaders

en moeders die zeiden: "Je gaat mee
naar de kerk omdat ik het zeg en daar-
mee uit".

Eens, toen de vader van Willemientje -
gadegeslagen door drie kinderen - een
nieuwe zweep voor de drijftol maakte,
kwam uk de kindermond weer de
vraag: "Waarom moeten kinderen naar
de kerk?" Die vader was ouderling en hij
was zeer pastoraal aangelegd. Hij ging
dus in op de kindervraag. Waarom va-
ders en moeders kinderen meenemen
naar de kerk? Omdat de Here daar
graag kinderen ziet. Dat zei hij.

En daarna gingen uit die buurt kinde-
ren zonder mopperen naar de kerk. Om
aan de Heer te laten zien dat ze er wa-
ren. Ze begrepen weinig van de preek en
ze konden niet meezingen omdat ze
thuis van moeder nog maar een paar
psalmversies hadden geleerd. Even een
plotselinge inval vertellen. Een paar
kleuters van vijfjaar namen zich voor
actief deel te nemen aan de kerkdienst,
vooral aan het psalmgezang. Ze hadden

: , _

daar bij het hinkelen over gepraat. Maar
omdat ze de woorden vari de psalmen
niet kenden, zongen ze zo-maar wat.
Dat wil zeggen: ze uitten blijde kreten,
zoiets als wat tegenwoordig misschien
tongentaai wordt genoemd. Eens zon-
gen ze nog nadat orgel en gemeente het
psalmgezang reeds ten einde hadden
gebracht. Toen hebben de ouders die
kinderen onderwezen 'hoe men hoort
te verkeren in Gods huis'.

Maar, om terug te komen op de twee
stenen tafelen, ze zijn er niet meer in de
Vordense kerk. Eens, omstreeks 1928
fluisterden kinderen onder elkaar eer-
biedig over deze imponerende voorwer-
pen uit Vordens gereformeerde ere-
dienst. In een kinderbijbel - die was er
toen ook al - werd verteld over twee ste-
nen tafels die Mozes van de Heer had ge-
kregen. Hoe ze ooit in de Vordense kerk
waren gekomen, de kleuters bekom-
merden zich er niet om. Toen ze iets ou-
der waren, vonden ze wel dat de gere-
formeerden in het dorp een groot voor-
recht genoten vergeleken met roomsen

en hervormden... Later werden de twee
stenen tafelen geontmytologiseerd. Het
waren psalmborden, bestemd om er op
aan te geven welke psalmen de gemeen-
te zouden aanheffen in de diensten.
Alleen psalmen. Als gereformeerden in
de kerk heel af en toe een ander vers
zongen, dan mocht dat alleen na het
Amen van de zegen aan het eind van de
dienst. Maar daar is een apart verhaal
over te schrijven.

Om nu terug te komen op de kleuter uit
het begin van dit stukje, hij is bejaard
en grijs geworden. Toen hij onlangs nog
eens in de kerk in Vorden kwam - er is
intussen een nieuw gebouw neergezet -
mistte hij de stenen tafelen. Er hingen
twee gewone borden. Wel mooi en func-
tioneel, maar toch ... het was alsof er
iets minder ... wijding van uitging.

GJ. BREUKER



Alle fietsmogelijkheden in Achterhoek gebundeld
Streek-VW Achterhoek heeft een gids
op de markt gebracht waarin alle
fietsmogelijkheden in de Achterhoek
zijn weergegeven. Geen algemene,
wollige verhalen, maar zeer concrete
informatie over fïetsroutes, -kaarten,
-verhuurders, -arrangementen en -
evenementen. De gids heeft een dikte
van 24 pagina's en wordt verspreid op
verschillende beurzen en via de VWs
in de regio en is gratis aan te vragen
bij Streek-VW Achterhoek, Postbus
4106, 7200 BC Zutphen, tel. 0575-
519355.

Het landschap van de Achterhoek wordt
vaak omschreven als een coulissenland-
schap. Net als op een groot toneel wisse
len de decors zich snel af. Door deze af-
wisseling is de Achterhoek een geliefd

fietsgebied met tal van onverwachte zij-
den. Onverwacht, wanneer het gaat om
natuurschoon, statige landhuizen, ka-
rakteristieke boerderijen, leuke kleine
musea, historische stadjes, vriendelijk-
heid van de mensen en de veelheid aan
routes. Maar het meest onverwacht is
toch wel het grote aanbod aan fietsmo-
gelijkheden. Daarom wordt de Achter-
hoek het 'onverwachte fietsland' ge-
noemd.

Fïetsroutes
Er is keus uit een veelheid aan routes: be-
wegwijzerd of alleen beschreven. Maar
altijd is de routebeschrijving zodanig op-
gezet, dat veel informatie over de omge-
ving wordt gegeven. Er zijn lokale omme-
tjes van 20 km vanuit elke plaats, die on-
derling weer op elkaar aansluiten, zodat

lussen van 40, 60 en 80 km kunnen wor-
den gefietst. Daarnaast 'dagroutes' van
35 tot 60 km, waarbij verschillende plaat-
sen worden aangedaan. Voor de lange-af-
stand-fietser is er ook volop keus. Er is bij-
voorbeeld de Kastelenfietsroute Oost-
Gelderland, een route van 350 km langs
alle kastelen en landhuizen in de
Achterhoek. En de Euro-bikeroute, een
grensoverschrijdende tocht van 100 km.
Bovendien voeren verschillende door-
gaande landelijke fietsroutes (LF-routes)
door de streek.

Fietsevenementen
Verschillende VW's organiseren fiets-
tochten onder leiding, zoals langs de kas-
telen van Vorden of een tocht met een be-
zoek aan een in bedrijf zijnde boerderij.
Maar er zijn ook verschillende fietsmeer-

daagsen: vanuit Aalten, Borculo,
Doetinchem, Laren, Ruurlo, Varsseveld
en Zutphen. Bovendien is er voor de vier-
de maal de Toer de Achterhoek: een
tocht met vier verschillende startplaat-
sen. De data van de meerdaagsen zijn op
elkaar afgestemd. Ze hebben plaats tus-
sen half mei en eind augustus.

Fietsarrangementen
VWs en het toeristisch bedrijfsleven zijn
ook aktief met het aanbod van meer-
daagse fietsarrangementen. Er zijn trek-
tochten van hotel naar hotel, waar de ba-
gage wordt vervoerd. Bovendien vanuit
hotels, campings of bungalowparken
'standplaatsarrangementen', waarbij el-
ke dag keus is uit verschillende dagrou-
tes. Maar altijd geldt er een speciale ar-
rangementsprijs.

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

TEGELHANDEL

mullcr-uordcn bu
plavuizen - natuursteen - wandtegets - sanitair

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

Zoi^GroepOostGelderland

Op donderdag 5 maart 1998 gaat bij de ZorgGroep Oost-Gelderland een cursus 'vaders
voeden op' van start voor vaders van peuters in de leeftijd van ca. anderhalf tot vier
jaar. Deze avonden hebben plaats in het wijkgebouw aan de Emmerikseweg 239 in
Zutphen. De cursus is op 5,12,19 maart 1998. ^^

Steeds meer mannen nemen een gedeelte van de zorg voor de kinderen op zich, als
parttime-, fulltime-, avond-, weekend- of co-vader. Vaders van nu zijn veel meer be-
trokken bij de opvoeding dan hun eigen vaders. Zorgende vaders geven aan dat zij een
betere band met de kinderen krijgen. Maar de moderne vaders moeten ook veel zelf
uitvinden omdat zij geen duidelijk voorbeeld hebben gehad om zich aan te spiegelen.
Hun eigen vader was meestal buitenshuis aan het werk. ^fc
Daarom organiseert de ZorgGroep nu een speciale cursus voo^iannen onder leiding
van een opvoedingsdeskundige. Op deze korte cursus worden de belangrijkste ont-
wikkelingsfasen van de peuter besproken. Tevens is er ruimte om ervaringen en op-
voedingstips uit te wisselen.

Voor aanmelding of nadere informatie kunt u bellen met 0900-8896 (22 ct/minuut, 24
uur per dag bereikbaar). U kunt inschrijven tot uiterlijk 23 februari en ontvangt een
bevestiging.

Bent u

verhuisd

of woont u

pas in gorden

en wilt u

er echt
bij horen?

Naam'

Adres'

Postcode'

Woonplaats'

Dan kunt u niet buiten een
écïit plaatselijk t>lad
met nieuwtjes en
aanbiedingen van dé
plaatselijke middenstand.
Een abonrienientsblad
Meelt u gewoon meer I
Het weekblad Contact
verzorgt al meer dan 50 jaar
hNt-Gontaetr tussen Mant
en middenstand
alsmede verenigingen,
twijfel niet lang
maar neernn^i een
jaarabonnement voor
f44,-

W ;

: ..,: ;

. *

*^7Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers bv, Nieuwstad 30, ^f^ t
7250 AA Vorden. Ook kunt u zich telefonisch opgeven: (0575) 55 10 10 **J ||

Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt.
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten
hebben, dan kan men met hen contact opnemen.
Uiteraard kan men ons ook berichten, tel (0575) 551010.

De redactie

Fam. Klein Brinke, Brinkerhof 33. tel. 552663
Burg. Vunderinkhof
Kom vonderlaan
De Delle
Dr. Staringstraat
P. van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordensebosweg

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan ^
Prins Clauslaan W
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr.35)
Deldenseweg
Rondweg

Fam. Koren, Elshoffs» tel. 552466
De Doeschot Addinkhof
Hét Stroo Het Heijink
Het Eelmerink Hoetinkhof
Strodij k l t/m 15 en 2 Voornekamp
De Laegte Leemgoor Koppel

Fam, Ntjenhuis. H.K. van Geireweg 37. tel. 552576
Storm v. 's-Gravenzandestraat B. van Hackfortweg
H. van Bramerenstraat Van Heeckerenstraat
H.K. van Geireweg Dr. C. Lulofsweg
Schoolstraat Brinkerhof
Gr. van Limburg-Stirumstraat

Fam. Afadie. het Kerspei 26. tel 553920
Stationsweg Wilhelminalaan
Julianalaan Emmaplein
Enkweg Alrnenseweg
De Eendracht Overweg
Molenweg Insulindelaan

Fam. Ktok. Horsterkamp 11. tel, 553408
B. Galléestraat Pr. Bernhardweg
Smidsstraat Zuivelhof
Mulderskamp Het Hoge

Fam. Horstlng. de Voornekamp 57. tel. 552780
De Horsterkamp (alleen nr.35) Dorpsstraat
T^ - -t-~^- -" Decanijeweg

!• frr . t
Kerkstraat
Het \Viemelink
Ruurloseweg
De Decanije

Zutphenseweg
Groene weg

Fam. Wenneker. Pe Stroef 9J tel. 553012
Het Jebbink Het Molenblick
De Boonk Het Vogelbosje
Het Elshof De Bongerd
De Haar De Hanekamp
De Steege Efe Stroet
Het Gulik Het Kerspei
Het Wiemelink Mispelkampdijk
Het Vaarwerk



DERKSEN
W l D E

F A S H l N

Deze week de laatste

opruimmgs
ronde

halen
en maar

stuks betalen
(de laagste opruimingsprijs is gratis)

Tot ziens bij

Dick en Annelies
Helmink

. iS AC Hengelo
'IVk-foon (OS'S) 16 IS Si

MEDIA EXPRESSE j
ZOEKT BEZORGER*

Media Expresse is op zoek naar bezorgers
i.v.m. uitbreiding van haar activiteiten.

Wij bezorgen o.a. maand- en weekbladen,
omroepgidsen, kranten e.d.
Interesse? En ben je 15 jaar of (veel) ouder,
schrijf dan een kort en bondig briefje met je
persoonlijke gegevens naar Media Expresse

GERTIE KREMER
Barchemseweg 21,7261 DA Ruurlo, tel. 45 25 32

Gevestigd:

Accountantskantoor
Enzerink
Lankampweg l, 7251 PM Vorden
Telefoon (0575) 55 10 79

Of u nu particulier, MKB-ondernemer
of agrarisch ondernemer bent:

r (tor deskundige, complete begeleiding
en advisering op fiscaal en administra-
tief gebied, bent u bij ons aan het
juiste adres.

En wat misschien nog wel het
belangrijkste is:
prima werk voor een prijs
die u niet teleur zal stellen.

Gerrit Enzerink
occountant-administratiecorLsulent
federatie-belastingadviseur

Uw huis of bedrijf strak in de lak? En uw interieur daar-

op afgestemd? Als schilder- en afwerkingsbedrijf levert

cT)(^ f7~^ Hz1 [~Ë l HH r1 Harmsen Vakschilders
\\ ((nlplplp II

zowel binnen als buiten

i y/ r l \| l vakwerk. En adviseert
l k\ l E l M

in de sfeervol ingerichte

Deco Home showroom bijpassende verf, behang

vloerbedekking en gordijnen.

HARMSEN
WjCSCHILDERS

Zelhemseweg 21 Hengelo Gld"
Tel. (0575) 46 40 00

Cursus Financieel Inzicht
Bij besprekingen met uw accountant en met uw bank zijn de jaarstukken, balans, verlies- en winst-
rekening meestal het centrale thema. Tijdens deze gesprekken wordt u als ondernemer gecon-
fronteerd met financiële begrippen waar u niet dagelijks mee te maken hebt. Die gesprekken gaan
wel over uw bedrijf waarvoor uzelf de juiste beslissingen moet nemen.
De Rabobank Graafschap-West verzorgt daarom in samenwerking met het Instituut Midden- en
Kleinbedrijf (IMK) de cursus Financieel Inzicht. Deze cursus, die drie avonden in beslag neemt,
wordt gegeven op:

12, 19 en 26 maart a.s. van 19.30 uur tot plrn. 21.30 uur,
op het kantoor van de Rabobank, Raadhuisstraat 21 te Hengelo.

Onderwerpen tijdens deze cursus zijn o.a.

• liquiditeit en solvabiliteit

• indeling van de balans

• analyse winst- en verliesrej^iing

• cash flow en rentabiliteit

• begroting van het bedrijf

• formuleren van doelstellingen

• beoordelingscriteria bij financiering

Er is beperkt plaats voor deze cursus, waarvoor wij een eigen bijdrage vragen van slechts f 100,-
(excl. BTW) per deelnemer. Dit bedrag is inclusief het cursusmateriaal.

Voor aanmelding en nadere informatie kunt u contact opnemen met de Rabobank Graafschap-
West, Egfried Booltink, telefoon (0575) 55 78 28.
De inschrijving sluit op 27 februari a.s., of bij grote belangstelling zodra hét maximaal aantal in te
schrijven cursisten is bereikt.

Rabobank
Graafschap-West

Vorden Zutphenseweg 26
Hengelo Raadhuisstraat 21
Steenderen Burg. Smitstraat 21
Keijenborg St. Janstraat 44
Baak Wichmondseweg 13a
Wichmond Bar. van der Heijdenlaan 3

algemeen telefoonnummer: 0575 - 45 81 00
e-mail adres: rabo3274@tref.nl

De schilder trakteert deze winter.
En hij trakteert royaal! Want hij geeft kleuradviezen die precies bij u en uw
huis passen. De vakman weet alles van moderne materialen en de nieuwste
technieken. En hij werkt snel en met zorg voor uw huis. Kortom, de schilder
geeft uw huis een nieuw gezicht. Bel hem nu. En laat uw huis nog deze
winter helemaal opfëuren.

De schilder. De beste vriend van je huis.

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

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08



Rotary schenkt 4.000 gulden voor Staringroute
De Openbare Bibliotheek in Vorden
bestaat dit jaar 25 jaar en krijgt een
geschenk van de "Vrienden van de
Openbare Bibliotheek'. Het bestuur
van deze stichting heeft namelijk
een plan opgezet om de begrippen
Vorden als 'fietsdorp' en de biblio-
theek als brenger van cultuur on-
der één noemer te vangen door het
opzetten van een literaire fietsrou-
te. In Vorden zijn immers vele plek-
ken die herinneren aan de bekend-
ste plaatsgenoot, de dichter A.C .W.
Staring. Zo ontstond de fïetsroute
'Het Land van Staring', waarvoor
men bij de VW komend seizoen
voor een bescheiden prijs een walk-
man kan huren met een bandje.
Daarop wordt veel verteld over het
leven van de dichter op de plaatsen
die men passeert. Plaatsen die in
zijn leven een rol hebben gespeeld.
Er worden op de band ook een aan-
tal van zijn gedichten voorgedra-
gen.

Een leuk idee, zei de VW die hierin
een nieuwe mogelijkheid ziet de aan-
dacht van veel toeristen op onze ge-
meente te vestigen en bereid is de ex-
ploitatie op zich te nemen. Dat is ook
de mening van het Vordense
Mannenkoor dat deze winter speciaal
voor dit projekt het bekende
'Oogstlied' van Staring heeft ingestu-
deerd zodat straks op de band ook het
'Sikkels klinken, sikkels blinken' te ho-
ren zal zijn. Ook Dr Jan Terlouw
spreekt het idee aan; hij bleek bereid
op vrijdag 17 april tijdens een persbij-
eenkomst de fïetsroute in te wijden. En
ook een aantal sponsors, waaronder
het gemeentebestuur van Vorden en de
Maatschappij tot Nut van het
Algemeen, heeft intussen een bijdrage
geleverd voor de startkosten voor dit
project dat professioneel wordt opge-
zet en waarvoor naar verwachting zo'n
dertig walkman-apparaten en toebeho-
ren nodig zijn..
Een van die sponsors is Rotaryclub "t

Kwartier van Zutphen'. Deze club heeft
voor de jaarlijkse wijnproefmiddag in
oktober van de leden een toegangsprijs
gevraagd. Die werd bestemd voor een
goed doel. Daar j^rd bijgevoegd een
deel van de opb^gst van de wijnver-
koop. Deze wijnproefhappening in
Kasteel Hackfort, verzorgd door de
heer van Loon van Wijnhuis Vorden (de
Gulle Bottelier) leverde in totaal het
fraaie bedrag op^gn f 4.000.-. Dit be-
drag werd in d^^Èrrn van een grote

cheque dinsdag j.l. aangeboden door
de heer Ad Borest van het organiseren-
de comité aan de heer P. de Vries, voor-
zitter van het bestuur van de Stichting
'Vrienden van de OperJ^e Biblio-
theek'. De dank voor dit^Pnpathieke
geschenk werd overgebracht door VOB-
bestuurslid Harry van Rijn, die tevens
een inleiding hield over het leven van
de landheer/dichter Staring die twee
eeuwen geleden zo'n be^fcgrijk aan-
deel heeft gehad in de ^prspoedige

ontwikkeling van deze streek. De heer
van Rijn bood tevens alle Rotarians, als
blijk van dank voor hun bijdrage, een
vrijkaart aan voor twee personen om
met behulp van een walkman en een
band dit seizoen zelfde fietstocht door
het land van Staring te maken. Al met
al was deze aktie ook een bijzonder ge-
slaagd voorbeeld van het werk van de
Rotary-club die, zoals bekend, als be
langrijk doel heeft werkzaam te zijn
ten dienste van de gemeenschap.

Squash Vorden kampioen van
regio Gelderland en Overijssel
Het eerste team van Squash Vorden
is vorige week woensdag kampioen
geworden door met 3-2 te winnen
van rivaal Squash Ede 2. Het
Vordense team wordt gevormd door
Norbert Willemsen (Westervoort),
Martin Boonders (Lichtenvoorde),
Urby Duin (Vorden), Fernando Smit
(Doetinchem) en Marcel Warmelink
(Groenlo).

De spanning was afgelopen woensdag
te snijden. Vorden mocht verliezen
maar moest minimaal twee punten
pakken om kampioen te worden. Uit te
gen Ede 2 werd verloren met 4-1. In het
verloop van de competitie liet Ede een
aantal keren de teugels vieren, terwijl
Vorden geen partij meer weggaf. De ac-
tuele stand in de promotieklasse van
regio 2 was dan ook op 11 februari als
volgt: 1. Squash Vorden 9-36, 2. Squash
Ede 2 9-34, 3. STP Rozendaal 2 9-24.

Het team van Ede trad aan in zijn sterk-
ste formatie. Hetgeen betekende dat
Vorden een zeer moeilijke wedstrijd te
gemoet kon zien. Marcel Wamelink
moest de spits afbijten tegen Wilco
Jansen. Wamelink won deze partij met
3-0. De gamestanden waren 9-2, 9-3 en
9-5. Urby Duin trad aan tegen Harold
van de Eist. Een geweldig gevecht waar
Urby Duin net iets te kort kwam: 1-3.
Norbert Willemsen van Squash Vorden
verloor hierna kansloos van zijn naam-
genoot Rolf Willemsen: 0-3.
Martin Boonders speelde de hekken-

sluiter tegen Karsten Tielemans. Beide
spelers moesten winnen om hun team
kampioen te laten worden. De eerste
game werd gewonnen door Martin
Boonders met 9-0. Men dacht in Vorden
dat ze er al waren met deze uitslag.
Echter in de tweede game kwam
Karsten Tielemans geweldig terug door
te winnen met 6-9. De spanning was
voelbaar toen de derde game begon,
maar mede door de coaching van
Marcel Warmelink en de steun van het
publiek won Martin Boonders met fa-
buleuze slagen de wedstrijd met 3-1 (9-
0, 6-9, 9-2, 9-0). De totale uitslag bete
kende ook nog eens een overwinning
voor Vorden: 3-2. Vorden mag zich dus
met recht Kampioen van Gelderland
en Overijssel noemen.

Squash Vorden 2 is afgelopen vrijdag
tweede geworden in de tweede klasse
regionaal. Een goede prestatie gezien
het feit dat kopman Hans Boelaars hal-
verwege de competitie door een zware
blessure moest afhaken. Paul Turken,
J.K. Veldink, Marco Brunekreeft en
Herco Klein Brinke waren in de uit-
wedstrijd tegen Squash Lichtenvoorde
net een maatje te klein. Door dit ver-
lies van Vorden is Lichtenvoorde kam-
pioen geworden.
Voor het volgend seizoen gaat Squash
Vorden waarschijnlijk met drie teams
spelen in de bondscompetitie. Mensen
die geïnteresseerd zijn in deelname
kunnen zich opgeven bij Squash
Vorden, tel. (0575) 55 18 44.

Touwtrektoernooi in
sporthal't Jebbink
op zaterdag 7 maart
Voor de open Vordense kampioen-
schappen touwtrekken, welke op 7
maart in de sporthal 't Jebbink gehou-
den zullen worden, is nog tot woens-
dag 4 maart de mogelijkheid zich op te
geven. Daarvoor kan men bellen met
0573- 254864.
Deze indoorkampioenschappen zijn te-
vens een mooie gelegenheid, zo vindt
het bestuur van de organiserende T.T.
Vorden, om kennis te maken met deze
sport. Momenteel houdt de club tevens
een soort "huis-aan-huis" aktie om ook
langs deze weg nieuwe leden te krij-
gen. Aan deze kampioenschappen, ook
bestemd voor ploegen buiten de ge
meente Vorden, kunnen bedrijven,
straten, buurten en families meedoen.
Een ploeg moet uit zes personen be-
staan. Om de vloer van de sporthal niet
te beschadigen dienen de sportschoe-
nen witte zolen te hebben. Aan de deel-
name zijn geen kosten verbonden.

Anbo
De Algemene Bond voor 50-plussers in
Vorden houdt op vrijdagmiddag 20 fe-
bruari een voorlichtingsmiddag voor
leden en introduces in 't Stampertje
met als onderwerp "Actuele geldkwes-
ties en de komst van het nieuwe be-
taalmiddel de Euro". Mevrouw L.
Klunder-Maljers en de heer H. Content
van de ING Bank hebben zich bereid
verklaard om de aanwezigen op prakti-
sche wijze te informeren over allerlei
geldzaken die iedereen raakt. Een be-
langrijk aandachtpunt vormt het bin-
nen afzienbare tijd verdwijnen van de

gulden en de invoering van de Euro.
Veel mensen vragen zich terecht af wel-
ke gevolgen de invoering van de Euro
zal hebben voor de koopkracht van de
huishoudfïnancièn of wat het effect er-
van zal zijn op spaartegoeden, obliga-
ties, eigen woning, hypotheek, aande-
len en de hoogte van de rente. Een an-
der en niet minder belangrijk aan-
dachtspunt dat aan de orde zal komen
betreft de informatie over erfpacht en
de schenkingsrecht zoals het overdra-
gen van de eigen woning aan de kinde-
ren of kleinkinderen.
Er zal ruim gelegenheid zijn voor het
stellen van vragen over belanstingza-
ken, sparen, beleggen, woningbezit en
nalatenschapsplannen. Wie vervoer
nodig heeft wordt afgehaald en ge-
bracht. U kunt bellen naar 55 41 68 of
55 20 03.

Verwerpingsavond
Op vrijdagavond 27 februari houdt de
feestcommissie Medlertol weer haar
jaarlijkse verwerpingsavond bij 't
Wapen van 't Medler. Centraal op deze
verwerpingsavond staan sjoelen, balie
ro, schieten, spijkerslaan, ringgooien,
blikgooien en het Rad van Avontuur.
Het prijzenpakket bestaat uit krenten-
broden, koeken, prachtige vleesscho-
tels en zuivelprodukten. Zie ook adv er-
tentie.

NCVB
Op dinsdagavond 24 februari wordt de
jaarvergadering van de NCVB afdeling
Vorden gehouden. Voor de pauze praat
men over de jaarverslagen en is er ge
legenheid te evalueren. Na de pauze
zal mevrouw D.H. Hiddink-Dykman uit
Lochem verhalen vertellen en gedich-
ten voordragen in het Lochems dialect.



Dinsdaa's BUDGET Da

Knippen <& wassen

knippen <& wassen
& Kleur (Diacolor)

knippen <& wassen
& Animatie

Kleur (Diacolor)
wassen

Toeslag blowen

£el & Lak gratis
H E E R S I N K h a a r m o d e

zutphenseweg 21 vorden 9 (0575) 55 12 15

Proeflidmaatschap
voor basisschooljeugd

Zit je op de basisschool en wil je
tennissen?
Vordens Tennis Park biedt nu een
proeflidmaatschap aan:
voor f 20,- kun je de hele

j 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 2O

ZATERDAG 21 MAART:
OPEN DAG

Rabobank Graafschap-West organiseert een informatiebijeenkomst met als onder-
werp:

donderdag 5 maart 1998
in café-restaurant 'den Bremer'

Zutphen-Emmerikseweg 37 te Toldijk.
Aanvang 19.45 uur.

Sprekers deze avond zijn:

• Ing. H. Horstink, agrarisch relatiebeheerder bij onze bank. Hij zal een lezing
houden over de huidige ontwikkelingen in de melkveesector en met name ingaan op
de toekomstverwachtingen in deze branche. Daarnaast zal hij een vergelijking
presenteren van het melkquotum bij doormelken of verleasen.

• H.Th.P.P. Metz, hij heeft zijn bedrijfsactiviteiten gestaakt. De heer Metz zal zijn
eigen praktijkverhaal presenteren. Wat was voor hem de reden om te stoppen;
de besluitvorming; de emotionele aspecten rond de staking en wat zijn persoonlijke
ervaringen zijn.

• W. Bergevoet, financieel adviseur bij onze bank. Hij zal ingaan op de mogelijkheden
welke de Rabobank biedt wanneer u besloten heeft (op termijn) te stoppen. Ook zal
hij het rendement bij verkoop van het melkquotum vergelijken met het rendement
van doormelken of verleasen.

Belangstellenden die geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, kunnen contact opnemen
met één van onze kantoren.

Rabobank
Graafschap- West

Vorden
Hengelo
Steenderen
Keijenborg
Baak

Zutphenseweg 26
Raadhuisstraat 21
Burg. Smitstraat 21
St. Janstraat 44
Wichmondseweg 13a

Wichmond Bar. van der Heijdcnlaan 3

algemeen telefoonnummer: 0575 - 45 81 00
e-mail adres: rabo3274@tref.nl

SCHOENREPARATIES

er
SCHOENORTHOPEDIE

Raadhuisstraat 18, Vorden,
Tel. (0575) 551849

l.v.m. achterstand in
de orthopedie is het
noodzakelijk om van

23 t/m 27 februari
(volgende week)
gesloten te zijn

O P E N
13.30 tot 18.00
ELKE MAANDAG
Heersink haarmode
vorden (0575) 55 12 15

KWALI TA
S T I C H T I N G E R K E N D E C A F E T A R I A ' S

Dorpsstraat 8, Vorden. Tel. (0575) 55 43 55

Het menu van deze maand:

CORDON
BLEU

Tijdens de carnaval K
a.s. zaterdag, zondag, maandag &2 _ + patat, mayo en rauwkost

BOEREN-
FRITES

f5,-

f 8,75
ook om mee te nemen

Vanaf 18 februari 2 weken lang

OPRUIMING

Oö juwelier
siemerjnk
oo opticien
Zutphenseweg 7
Vorden
Tel. (0575) 551505

goud

zilver

horloges

brillen

zonnebrillen

verrekijkers

Spectaculaire
kortingen

Kijk in onze
etalage/

2 bos bloemen
O Hortensia
0 Narcisjes i

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.



Verkiezingsprogramma PvdA

Iedereen telt
De manier waarop wij leven veran-
dert snel en ingrijpend en de maat-
schappij om ons heen toont een
steeds sterkere individualisering.
Juist daarom staat de PvdA ook in de
komende raadsperiode een sociale
en rechtvaardige verdeling van be-
schikbare middelen voor. Met het
oog op de toekomst van onze kinde-
ren is het noodzakelijk een even-
wicht te vinden tussen individuali-
teit en solidariteit, tussen groei en
een afnemende belasting van het mi-
lieu. Het belang van de zwakkeren
heeft daarbij, gezien de grondbegin-
selen van de PvdA, altijd onze volle
aandacht.

Het centrale thema voor het PvdA verkie-
zingsprogramma voor de gemeente-
raadsverkiezing van 4 maart aanstaande
is WONEN, WERKEN, RECREEREN.
Immers deze drie aspecten van de sa-
menleving beïnvloeden ook in Vorden in
belangrijke mate de kwaliteit van ons Ie
ven. Het gaat niet alleen om de mensen
die nu, maar ook om hen die in de toe-
komst in Vorden wonen. Wat voor hui-
zen zij willen, maar ook hoe en waar zij
werken, hoe zij zich verplaatsen, aan
welke gezondheidszorg- en andere open-
bare voorzieningen zij behoefte hebben,
hoe zij hun vrije tijd invullen en de ge-
volgen die dit alles heeft voor het milieu.

Gezien het feit dat Vorden de op twee
na meest vergrijsde gemeente in
Gelderland is, lijkt het raadzaam te stre-
ven naar een evenwichtiger leeftijdsop-
bouw van de bevolking. Daarvoor moet

Boven van links naar rechts: Sjefvan der List, Ab Sikkens, Willem Docter en Henk Boogaard.
Vooraan: Ingrid Bergsma, Carine Jongbloed en Lijsttrekker Peter Hoogland.

het voor jongeren aantrekkelijker wor-
den in Vorden te blijven wonen, werken
en recreëren. Eén van de middelen om
dit te bereiken is het bouwen van betaal-
bare starterswoningen gecombineerd
met het bouwen van betaalbare senio-
renwoningen ten behoeve van een bete
re doorstroming. In de komende be
stuursperiode zal de PvdA zich sterk ma-
ken om plannen te ontwikkelen voor de
ze woningbouw. Uiteraard zal de PvdA
zich ook blijven inzetten voor de belan-

gen van de ouderen.

De belangrijkste
programmapunten zijn:

Het afremmen van de vergrijzing zon-
der daarbij de belangen van de oude
re inwoners van Vorden uit het oog te
verliezen.
Het bouwen van betaalbare starters-
woningen én het bouwen van betaal-

Verkiezingsprogramma
1998 • 2002 van de VU)

bare seniorenwoningen voor een bete
re doorstroming in het woningstand.

- Een kindvriendelijke woonomgeving
en buitenschoolse opvangmogelijkhe
den om jonge gezinnen in Vorden te
houden.

- Prioriteit voor de uitvoering van het
categoriseringsplan om de bereik-
baarheid maximaal te bevorderen.

- Stimulering van kleinschalige indus-
trie.

- Concrete maatregelen in het kadevan
het gemeentelijk milieubeleidsplan
waarbij er zo veel mogelijk van zal
worden uitgegaan dat de "vervuiler
betaalt".

- Verbetering van de positie van de mi-
nima door aanpassingen in het sy-
steem van individuele huursubsidies
en het kwijtscheldingsbeleid.

- Instandhouding en uitbreiding van
natuurgebieden.

- Gebruik van moderne middelen zoals
computers en internet en andere toe
komstgerichte methodes in het on-
derwijs.

- Kwaliteit en bereikbaarheid van het
Vordense voorzieningenpakket als uit-
gangspunten in de kerntakendiscus-
sie.

- Samenwerking of fusie met andere ge
meenten (de gemeentelijke herinde
ling) alleen indien dit tot een duidelij-
ke meerwaarde leidt en geen nadelige
gevolgen heeft voor de openbare voor-
zieningen.

Wilt u het volledige verkiezingsprogram-
ma ontvangen, dan kunt u dit aanvra-
gen bij de secretaris van de afdeling,
Carine Jongbloed, tel.: 55 31 05

De afgelopen periode.

Hoewel de gemeente Vorden natuurlijk
veel goede dingen heeft gedaan, wordt
het langzamerhand wel duidelijk dat er
toch ook voor Vorden donkere wolken in
het verschiet liggen. De gemeentelijke
lasten zullen beduidend hoger worden,
terwijl deze stijging juist in de afgelopen
drie jaren nog sterk is afgevlakt. Nog
strengere maatregelen voor boeren, in-
dustrie die dreigt te vertrekken en de in-
vloed daarvan op de werkgelegenheid;
we hebben er allemaal al over kunnen Ie
zen en de gevolgen wellicht al kunnen
ondervinden.

Wat wil de WD de komende 4
jaren?

De WD ziet vorden als een bruisende
plattelandsgemeente, die leerbaar en be
taalbaar moet blijven; een gemeente met
een eigen karakter en veel voorzienin-
gen, zelfs per dorp en gebied. Voor de
WD is het feit, dat de gemeente Vorden
wat de lasten betreft in verhouding tot
naburige gemeenten nog gunstig af-
steekt, geen excuus om deze lasten nu
maar eens flink te verhogen. Uiteraard
kan de WD hier alleen invloed op uitoe
fenen als de WD voldoende stemmen be
haalt om in de raad haar invloed blijvend
aan te wenden en een wethouderszetel
zeker te stellen. Wat de WD betreft is er
werk aan de winkel en met uw steun zul-
len we zeker een aantal zeilen kunnen
bijzetten!

Hoe wil de WD dit waarmaken?

De WD vindt dat de politiek moet luiste
ren. Luisteren naar de burgers; dat kan
doordat vele bevolkingsgroepen zich op
de één of andere wijze gebundeld heb-

ben waaronder jongeren, ouderen en ge
handicapten.
Luisteren naar de ondernemers; ook de
ze laten via verenigingen en werkgroe
pen van zich horen: agrarische onderna-
mers, industriële en handelsonderne-
mers, toeristische ondernemers, enz.
Daarnaast zijn er ook belangengroepen
die een duidelijke mening hebben over
cultuur en sport enz. De WD vindt dat
de politiek nu eens moet luisteren naar
deze groepen en dan ook gezamelijk
moet overleggen over de toekomst van
de gemeente, zodat Vorden leefbaar en
betaalbaar blijft. We moeten niet alleen
overleggen wat we de komende vier ja-
ren kunnen en moeten doen, maar we
moeten ook zorgen voor een visie op lan-
gere termijn die verder gaat dan het ko-
mende vierjarenplan, want de burgers
willen weten waar ze in de toekomst aan
toe zijn.

De uitgangspunten van de WD:

- Gemeentelijke lasten in de hand hou-
den om betaalbaar te blijven!

- Huisvestingsmogelijkheden voor ie
dereen in Vorden, dus ook voor jonge
ren, ouderen, gehandicapten en werk-
nemers van de Vordense ondernemin-
gen.

- Versterking van industrie ontwikke
ling en detailhandelsstruktuur per
dorp.

- Eerlijke kansen voor de boeren; niet
meer regelgeving dan Den Haag
maakt.
Versteviging van de toeristische indus-
trie, door één of twee grote(re) toeristi-
sche bedrijven te vestigen en de VW
meer armslag te geven.

- Grote zorg voor de instandhouding
van vele voorziening op gebied van
sport, onderwijs en ouderen; wél met

enerzijds maximaal eigen verantwoor-
delijkheid voor de organisaties zelf en
anderzijds met serieuze aandacht van
de politiek voor al die organisaties.

- Een klantgerichte houding van diege
nen, die beslissingen nemen en/of uit-
voeren. Kortom, niet "het mag niet" of
"het kan niet", maar: "laten we eens
kijken of we een oplossing voor uw
probleem kunnen vinden!". Bij deze
klantgerichte houding horen contact-
personen bij het gemeentehuis, bij-
voorbeeld een bedrij vencontactfunc-
tionaris.

- Continue zorg voor veiligheid: veilig-
heid voor alle verkeersdeelnemers en
veiligheid voor alle burgers op straat
en in huis.

Moeten we nog duidelijker zijn?

De WD wil dus:
- zo snel mogelijk een oplossing voor

van Vordense bedrijven;
- een betere ontsluiting van industrie

gebieden 't Werkveld;
- woningbouw binnen de dorpen

Vorden, Wichmond en Kranenburg;
- vestiging van kleinschalige ambachte

lijke bedrijven in het buitengebied;
- een goed werkend ammoniakreduc-

tieplan en een gebiedsgericht stankbe
leid;

- bedreigingen voor de agrariërs omzet-
ten in kansen;

- zo snel mogeüjk duidelijkheid over de
Noordtak van de Betuwelijn;

- speciale aandacht voor bevolkings-
groepen die dat nodig hebben;

- meer fietspaden;
- een lange termijnplan voor de hele ge

meente Vorden, dat verder gaat dan
de politieke periodes van vier jaar;

- een goede discussie starten over de sa-
menwerking tussen gemeenten;

- doorgaan met de aanleg van riolering,
in het belang van het milieu;

- kabelaansluiting (CAI) voor iedereen.

Dit WD programma is méér dan een ver-
kiezingsprogramma. Als u, inwoner van
de gemeente Vorden, kiest voor de WD
op 4 maart 1998, dan mag u ons aan de
uitvoering van dit plan houden. Dus
géén mooie beloftes, goed voor een aan-
tal stemmen, neen, een programma dat
we zullen waarmaken als we voldoende
stemmen van u krijgen, geachte burger
van de gemeente Vorden!

Secretariaat WD:
Het Jebbink 65, Vorden,
telefoon: 55 24 85.

Een bruisende

plattelandsgemeente?

Stem 4 maart 1998 op
deWD

om Vorden



Een stem op het CDA-Vorafen betekent een stem op een partij
d/e staat voor een leefbaar, groen en actief Vorden, waarin het
goed wonen en werken i's

UITGANGSPUNTEN
Het gemeentelijk CDA-programma Jïeeft
vanzelfsprekend als basis het 'program-
ma van uitgangspunten' waarin de vier
kernbegrippen;
• publieke gerechtigheid
• gespreide i^rantwoordelijkheid
• solidariteit
• rentmeesterschap

een centrale ipïaats innemen.

Een program van uitgangspunten met
als richtsnoer het evangelie. Deze uit-
gangspunten vormen het hart van de
christen-democratie, ook op locaal, dus
Vorden-niveau.

HET CDA VORDEN STAAT VOOR
• open en eerlijk politiek bedrijven
f een actieve roï iri de gemeenteraad
• deelname aan het dagelijks Bestuur

van Vorden
• Ria Aartsen

coBege.

Bet CDA Vorden wil:
• Goed overleg met Vbrdensè IristelMri-

gen en burgers en hen vroegtijdig be-
trekken bij de ontwikkeling van nieu-
we plannen
De bestaande sociaal-culturele voor-
zieningen in stand houden en zono-
dig versterken
Mét het nieuwe geurbeleid (stankcir-
këls) een eigen gemeentelijk beleid
voeren om agrariërs nog enige ruimte
voor ontwikkeling te geven
Voorkomen dat mensen onder de ar-
moedegrens en daardoor in een soci-
aal isolement geraken door het contri-
butiefonds te handhaven .
Ruimhartig omgaan met kwijtschel-
ding belastingen, bijzondere bijstand
en contributiefonds

CDA Vorden wil:
Duurzaam bouwen en wonen stimu-

fiberisme in Vorden stimuleren en de
f ruimte geven
Een helder en doorzichtig aanbeste-
dingsbeleid
Beperking van de locale lastenstijging
Voldoende beschikbaar bedrijventer-
rein
Afwijzing van <ie 24-uurs economie en
geenverdere veirtoning wi^ de open-
stelling van winkels op zoMlag

Het CDA Vorden wil:
• De leefbaarheid op het platteland ver-

sterken door de vestiging van klein-
schalige, niet-agrarische bedrijven in
leegstaande bedrijfsgebouwen

• Woningsplitsing in boerderijen als
compensatie voor bedrij fssanering

• Zo veel mogelijk voorkomen dat de
aanleg van de Noord-Oost aftakpng
van de Betuwelijn een bedreiging voor
het landelijk gebied wordt, met name
voor wat betreft de leef- en woonom-
geving van de bewoners van Vierakker

Het CDA Vorden wil:
• De bereikbaarheid en herkenbaarheid

van de politie in Vorden versterken
• Eén loket voor aanvragen op het ge-

bied van wonen, zorg en welzijn
• Vrijwilligerswerk waarderen door een

bijdrage beschikbaar te stellen voor
opleiding en verzekering

Het CDA Vorden wil: "
• Versnelde uitgifte van bouwkavels. In

de eerste plaats voor jonge Vbrdense
starters die nog niet eerder voor een
bouwkavel in aanmerking kwamen

• Woningbouw voor het dorp en de klei-
ne kernen WichmondA^iefaJkker en
Kranenburg

Laaf Vorden groen blijven. Niet groen afs een rustiek park zoals Den Haag wil, maar CDA-groen.
CDA-groen staat voor actie. Niet beheren, maar ontwikkelen, de uitdaging aangaan, de kansen
grijpen of zonodig zelf scheppen. CDA-groen: actieve raadsleden die inspraak en overleg willen
voor plannen hapklaar worden opgediept

Op inbreidingslpcaties in het dorp
multifunctionele woningbouw voor
ouderen, gehandicapten en jongeren
Verkeersveiligheid bevorderen door
aanleg van rotondes, aanleg van fiets-
paden, snelheidsremmende maatre-
gelen en instellingen van 30 km zones
in woonkernen.

TIEN KANDIDATEN
VAN DE CDA-LIJST
• Ria Aartsen
• Ab Boers
• Arie van Vbskutlen
• Wim Regelink
• Trudy Tolkamp
• Jan Klein Lenderink
• Hans van der Linden
• WimWichers
• Rob van Overbeeke
• Gerrit Harmseii

Het CD A Vorden
staat voor wat is
gedaan en wil met
uw stem nog vee/
meer voor Vorden

D E M O C R A T E N

De politieke partijen doen tijdens de ver-
kiezingen veel beloften.

Wij D66 Vorden, hechten er waarde aan
om ook aan te geven wat wij de afgelo-
pen vier jaar hebben kunnen betekenen,
een verantwoording achteraf.

Wij denken als vierde Vordense partij
niet alleen partij-politieke zaken te heb-
ben behandeld, maar ook met name ge-

keken te hebben naar wat voor de Vor-
dense lefcemeenschap van essentieel
belang i

Wat hebben wij de afgelopen vier
jaar ondanks onze oppositierol
kunnen realiseren/beïnvloeden?

• Invoering tot de mogelijkheid tot een
referendum of enquête.

• (Weliswaar een tijdelijke) subsidie
voor de Vordense Locale Omroep (nu
Achterhoek FM).

• Eenmaal per maand avondopenstel-
ling gemeentehuis (tijdens de raads-
vergaderingen).

• Verlaging hondenbelasting (wat ons
betreft in de komende tijd afschaffing
hiervan).

• Aandacht voor het asbestprobleem
voor particulieren.

• Instandhouding van cultuurhistori-
sche zandpaden en/of klinkerverhar-
ding (geen asfalt).

• Aanzet tot een fietspad Wichmond en
Sotiï-sportcomplex.

Heeft u al enige invloed op de totstandkoming van het verkeersplan
gehad?

Nee? Wij ook niet!
Dit kan nog massaal via ons op vier maart door middel van uw stem
op lijst 4,
maar ook door massaal inspraak op 17 maart in de commissie
VEGW

Laat uw stem horen
1. Mattie Bakker, IJsselweg 3, 7233 SJ Vierakker, tel. 526991

2. Rein hard Nobel, Ruurloseweg 4, 7251 LK Vorden, tel. 552536

3. Dick Somsen, Lindeselaak 16, 7234 TB Wichmond, tel. 441941

• Aanzet privatisering.
• Behoud van d^miziekkoepel door

middel van in^Moor omwonenden.
• De mogelij kheidtot verder bouwen in

Kranenburg.
• Ondersteuning van buitenlandse pro-

jecten, indien door de bevolking ge-
dragen, met maximaal f l,- per inwo-
ner.

• Behoud van de klinkerbestrating in-
plaats van asfalt op de Eeldersmaat
voor als cultuurhistorische waarde en
toerisme.

Dit waren een aantal algemene zaken.
Verder konden wij invloed uitoefenen op
zaken ten behoeve van particulieren, be-
langengroepen, verenigingen etc.

Dat D66 als vierde partij heeft meege-
daan is gebleken uit de jaarlijkse algeme-
ne begrotingen, u heeft deze steeds in
Contact kunnen lezen.
De andere partijen hebben daadwerke-
lijk rekening met onze standpunten
moeten houden of die van ons over moe
ten nemen.

4 maart

D E M O C R A T E N

Met uw steun gaan wij
de komende vier jaar
voor de volgende punten
Voor een volledig programma zie Con-
tact van 4 februari of bel ons even.

• Verkeersremmende maatregelen Al-
menseweg, Koekoekstraat, Vierakker-
sestraatweg, IJsselweg, Het Hoge,
Hackforterlaan etc.

• Terugdringen verkeersoverlast door
gaand verkeer.

• Parkeerverbod noordzijde Dorpsstraat
gedeelte Zutphenseweg.

• Doortrekking fietspad Ruurloseweg,
rotonde, Dorpsstraat, Horsterkamp.

• De bouw van 176 bungalows (tweede
woningen) op Wientjesvoort proberen
te voorkomen.

• Behoud van (natuur)kampeerplaat-
sen.

• Een sterke, goed toegeruste VW.
• Burgers eerder betrekken bij plannen

betreffende hun leefomgeving.
• Geen aanleg Noordtak over Vordens

gebied.
• Politie zichtbaar en bereikbaar.
• Ondersteuning van actiegroepen.
• Gescheiden inzameling van afval voor

hergebruik.
• De vervuiler betaalt: afvalheffing per

kg/volume.
• Uitbreiding van toeristisch karakter

van Vorden.
• Creëren van werkgelegenheid in de

toeristische sector.
• Afschaffing hondenbelasting.
• Vrijwilligersvergoeding vrijstellen van

korting op de uitkering.
• De eenmalige uitkering van f 100,-

voor ieder huishouden, dus ook de ka-
merbewoners.

• Discussie over samenwerking met
Steenderen en Hengelo.

• Kerntakendiscussie.
• Insprekers bij de raadscommissie aan

tafel.



Carnavalsoptocht zit weer in de lift:

De Sjonnies verzorgen openingsbal Deurdreajers
De bekende Nederlandse band De
Sjonnies zal zaterdagavond een op-*
treden verzorgen tijdens het ope-
ningsbal van carnavalsvereniging
De Deurdreajers in De Herberg.
Naast De Sjonnies zal ook bakkerij
Manschot van de partij zijn. "De
laatste jaren zie je dat steeds meer
mensen naar het openingsbal ko-
men. Ik hoop dat we die stijgende
lijn dit jaar voort kunnen zetten.
Aan de programmering zal het niet
liggen, want ik denk dat we met De
Sjonnies en Bakkerij Manschot
twee uiterst sterke troeven in huis
hebben", zegt president Henk
Groenendal van carnavalsvereni-
ging De Deurdreajers.

Het carnaval in Vorden gaat van voor
De Deurdreajers start op 20 februari.
Op vrijdagochtend zullen Prins Dennis
I en zijn gevolg een bezoek brengen
aan de Openbare Basisschool, De
Vordering en De Garve. 's Middags gaat
het gezelschap naar De Wehme en
heeft de prijsuitreiking plaats van de
etalagewedstrijd.
Op zaterdag 21 februari wordt het een
drukke dag voor Prins Dennis I. Nadat
hij de sleutel heeft opgehaald op het
gemeentehuis zal 's middags de grote
carnavalsoptocht van start gaan. De
route van deze carnavalsoptocht treft
u elders op deze pagina aan. Na afloop
van de optocht is er voor de jeugd een
gezellige kindermiddag in de grote
zaal van De herberg met een playback-
show en een kinderdisco, 's Avonds is
het openingsbal met medewerking van
Bakkerij Manschot en De Sjonnies.

Op zondagavond 22 februari staat het
alom bekende café-carnaval op het pro-
gramma. "Dit jaar hebben we gekozen
voor een café-carnaval in boerenkiel",
vertelt president Henk Groenendal.
"Wij vragen iedereen om zoveel moge-
lijk in boerenkiel te komen. Mochten
er mensen zijn die op zolder geen boe
renkiel hebben liggen, dan kunnen ze
dat ook altijd nog kopen bij De
Herberg. Als carnavalsvereniging heb-
ben wij namelijk een flink aantal boe
renkielen ingekocht en deze laten be
drukken met het logo van onze vereni-
ging", aldus president Henk Groenen-
dal. De muzikale omlijsting van de
avond is in handen van Duo Jan
Manschot.
Op maandag 23 februari moeten de
carnavalsvierders weer vroeg uit de ve

Groep acht van basis^^pl De Garve uit Wichmond mocht dit jaar weer de jev^Êtrins leveren. Op de foto van links naar rechts: adjudant
Arjen Elsman, jeugdprms ]an-Willem Meulenbrugge, prinses Margot Pardijs en udjudante Maaike Vaarties.

ren voor het traditionele pyjama-ont-
bijt bij De Herberg. Prins Dennis I zal
dit ontbijtbuffet openen, 's Avonds is
het grote Rosenmo^fcgbal met mede
wering van TrainllBd en DJ Edwin
Gotink.

Op dinsdagochtend brengt Prins
Dennis I een bezoek aan de jongste en
oudste inwoner van de gemeente Vor-
den. 's Middags staat het seniorencar-
naval met medewerking van organist
Jan Wissink op het programma, 's
Avonds is het alweer de laatste avond
van het carnaval van 1998. De muzika-
le omlijsting van deze avond wordt ver-
zorgd door Duo Jan Manschot.

Route carn Jtalsoptocht
Het vertrek van de carnvalsoptocht is aan de Enkweg. De route ziet er als volgt
uit:

Enkweg, Ie weg links (Groeneweg), Ie weg rechts (Wilhelminalaan), Ie weg
links (Stationsweg), op de rotonde rechts (Dorpsstraat), 5e weg rechts (De
Boonk), Ie weg links (Het Jebbink), Ie weg links (De Steege), Zutphenseweg
oversteken en daarna Ie weg links (De Voornekamp), kruising met
Hoetinkhof links, einde weg links (dr. Lulofsweg), kruising rechts
(Zutphenseweg) tot eindpunt De Herberg.

Pupil van de week in het nieuw

Elke thuiswedstrijd heeft de voetbalvereniging Vorden een "Pupil van de Week". Dankzij hoofd-
sponsor Barendsen B.V. kan deze pupil in een origineel trainingspak in de dug-out zitten. Op de
foto biedt de heer Barendsen het trainingspak aan, aan Gerrit Wentink van de jeugdcommissie
van de voetbalvereniging.

In de Reep'n houdt
l maart opstapdag
Aanspanningsvereniging In de Reep'n
Vorden houdt op zondag l maart een
opstapdag voor koetsiers in spe. Voor
mensen die altijd al graag eens een
keer een koets hebben willenbesturen,
kunnen op zondag l maart terecht in
de manege van LR en PC de Graafschap
aan de Hamelandweg. Zeven leden van
aanspaningsvereniging In de Reep'n
zullen op deze hun aanspanning ter
beschikking stellen. Het mag duidelijk
zijn dat het mennen van de paarden
onder deskundige leiding gebeurt van
de leden van de Vordense aanspan-
ningsvereniging.

Volgens voorzitter J. Norde is deze dag
voor mensen die wel affiniteit hebben
met de paardensport maar nog nooit
op een koets hebben gezeten, een uit-
stekende gelegenheid om onder des-
kundige leiding kennis te maken met
het mennen. De heer Norde zal tijdens
deze middag een uiteenzetting geven
over het aangespannen rijden. De op-
stapdag is bedoeld voor jong en oud.
Zie ook advertentie elders in deze
krant.

Klankbeeld 'Alles geet
veurbiej' op dinsdag
24 februari bij Bakker
Aanspanningsvereniging In de Reep'n
Vorden houdt op dinsdagavond 24 fe
bruari een avond in Hotel Bakker waar
het boerenleven van honderd jaar gele
den centraal zal staan. Tijdens deze
avond geven de Vordenaren Henk
Graaskamp en Fons Rouwhorst een dia-
lezing met als titel "Alles geet veur-
biej'. Het klankbeeld dat het tweetal
heeft samengesteld geeft een duidelijk
beeld van de leef- en werkomstandig-
heden op het platteland van een eeuw
geleden. Fons Rouwhorst en Henk
Graaskamp hebben meer dan een jaar
aan dit project gewerkt.
Het klankbeeld wordt vertoond op een
doek van maar liefst 4,5 meter breed.
Alle facetten van het boerenleven
waaronder het sociale gebeuren in het
gezin, het interieur, de emigratie naar
Amerika, kinderen in en rond de boer-
derij en ook de rol van de mest - des-
tijds een kostbaar produkt - worden be
licht in het klankbeeld. Beeld, tekst en
muziek zijn tot in de perfectie uitgeba-
lanceerd. Voor meer informatie zie ad-
vertentie elders in deze krant.



Deco Home Harmsen in Hengelo:

Ideeën voor een woon-metamorfose
In de woonbladen en woonpro-
gramma's op tv zien we dit voorjaar
weer volop nieuwe trends en novi-
teiten. Ook het nieuwe Deco Home
Huisblad toont volop nieuwe woon-
sferen in verschillende stijlen.
Gedessineerde stoffen, vele kleuren
verf, de nieuwste collecties vouw-
gordijnen én op maat gemaakte ja-
loezieën zorgen ervoor dat u deze
woonsferen zelf kunt creeëren en
invullen. Verder vloerbedekking
van alle bekende merken in de
nieuwste kleuren.

Ook de behangcollecties laten nieuwe
kleuren en verschillende stijlen des-
sins zien. Omdat Deco Home Harmsen
aan de Zelhemseweg 21 in Hengelo een
groot aantal van die collecties in huis
heeft vindt u zeker die kleur of dat des-
sin dat bij u pa^t. Bijpassende gordijn-
stoffen of voiles en behangranden zor-
gen ervoor dat een mooie combinatie
zo is gemaakt.

De gordijnen in verschillende dessins
en uni-kleuren kunnen bovendien bij
Deco Home Harmsen voor u op maat
worden gemaakt. Vloerbedekking
wordt door Deco Home Harmsen vak-
.kundig gelegd.

Verftechnieken zijn leuke mogelijkhe-
den om uw muren een ander accent te
geven. Om ook deuren, kozijnen en
vloeren een extra accent te geven kunt
u bij Deco Home Harmsen terecht voor
vakkundig advies over deze technie-
ken. U vindt er een uitgebreid assorti-
ment kwaliteitsverven, maar ook de zo-
genaamde effectverven.
Met effectverf kunnen verschillende ef-
fecten worden aangebracht. Van wol-
ken, colour washing deppen en spon-
zen tot en met aparte rollereffecten.
Behalve een speciaal op uw wens afge-
stemde kleur verf, kunt u bij Deco
Home Harmsen ook terecht voor de bij-
behorende effectverfroller, spons,
kwast of doek.

Exclusief bij Deco Home is de D'imago
verflijn. Om het u gemakkelijker te ma-
ken is een voorselectie gemaakt van ac-
tuele, op elkaar afgestemde kleuren.
De verf is verkrijgbaar in hoogglans,
zijdeglas, acryllatex muurverf en
grondverf. Op de mengmachine wor-
den de D'imago verven voor u ge-
maakt. Zelfs de grondverf kan voor u
worden aangekleurd zodat sneller een
dekkend resultaat wordt bereikt. De
D'imago kleurenwaaier is een handig
hulpmiddel om de kleuren thuis te be-
oordelen.

Raamdecoratie
Behalve de zogenaamde 'traditionele'
gordijnen zijn er tegenwoordig vele an-
dere mogelijkheden om licht te weren.
Wilt u bijvoorbeeld geen felle zon of in-
kijk in uw kamer, maar wel licht? Dan
zijn transparante plissé-gordijnen een
elegante oplossing. Plisségordijnen
zijn lichtgeplooid en kunnen in diver-

se stoffen, van transparant tot verdui-
sterend, gemaakt worden. Bij Deco
Home Harmsen vindt u naast de actu-
ele plisségordijnen ook jaloezieën, rol-
gordijnen en 'gewone' gordijnen. Alle
raamdecoratie wordt op maat ge-
maakt. Deco Home Harmsen verzorgt
eventueel het opmeten én ophangen
bij u thuis.

Tegenwoordig zijn er ook talloze moge-
lijkheden voor het ophangen van gor-
dijnen. Bijvoorbeeld roedes in verschil-
lende uitvoeringen, in verschillende
materialen met diverse knoppen. Zo
krijgen 'gewone' gordijnen een eigen-
tijdse uitstraling.

Dus voor handige tips, advies over
kleur en combinatie-ideeën om die me-
tamorfose te volbrengen kunt u bij
Deco Home Harmsen terecht. De slo-
gan van Deco Home Harmsen luidt dan
ook: "Deco Home zorgt ervoor dat u
mooier woont."

deco
HOME

HARMSEN
VAKSCH[LDERS

Zelhemseweg 21
Hengelo Gld
Tel. (0575) 46 40 00

2e EMMER
1/2 PRIJS

elke 2e emmer 2,5 liter Maxidek van /_J4r?r voor ƒ 16,95
elke 2e emmer 5 liter Maxidek van fMff voor ƒ 31,95
elke 2e emmer 10 liter Maxidek van /Uö^tT voor ƒ 59,95

Actie geldt voor emmers met dezelfde mhoudsmaat en loopt t/m 14 maart 1998

»; MAXIDEK
* HÖ»WWW

organiseert een

KLAVERJAS-
EN JOKER-

AVOND
donderdag
19 februari

aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

Schoenmakers

Vakwerk

* Echt vakwerk
* Snel klaar

Redelijk geprijsd
* Kwaliteit

BEATRIXPLEIN 6 DORPSSTRAAT 4
7031 AJ WEHL 7251 BB VORDEN
te_y9?J *M1 ??8 tel:(p575)553006
•» MAANDAGS'DE HELE DAG CESLÖTËN]

FNV
belasting rvice

op maandag 9 maart,
woensdag 25 maart en
dinsdag 31 maart
zijn er weer onze

bel+stïng-
invulavonden
in het Dorpscentrum

Heeft u problemen met het invullen?
Wij helpen onze FNV-leden gratis bij het invullen.
Maak s.v.p. een telefonische afspraak tot 6 maart
voor één van deze avonden.

Telefoon CO575) 55 67 75

Zondag 1 maart a.s.

OPSTAPDAG
Gelegenheid om onder leiding
zelf te mennen.
Voor groot en klein, oud of jong
achter paard of pony.

Toegang gratis.
In de manege van LR en PC De Graafschap
aan de Hamelandweg, aanvang 13.00 uur

Hebt u overtollige spulletjes?
Wij komen graag kijken of het
geschikt is voor de veiling.

Even een telefoontje aan onze commissieleden:
G. Harmsen 551486, A. Tragter 551961, B. Rossel 551673,
W. Wahl 553081, W. Kornegoor 551525, N. Rodenburg 551470,
G. Weevers 551010.

De veiling is bestemd voor alle kerken in de gemeente Vorden.

I Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Lcencnüo gratis etc.

brinkhorst l
7207 UG ZUTP1I1CN
(ind. terrein Rcvelliorst)
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SBAB in actie tegen
beunhazen
De SBAB (Stichting
Behartiging Algemene
Bouwbelangen) bestrijdt
met succes beunhazerij.
Door regelmatige acties
bereikt de SBAB dat
illegale bouwpraktijken
onaantrekkelijk worden.

Beunhazerij is maatschappe-
lijk onaanvaardbaar. De con-
sument kan als opdrachtgever
aansprakelijk worden gesteld
voor arbeidsongeschiktheid
van 'zijn werknemer', met als
gevolg torenhoge schade-
claims. Ander nadeel is het
ontbreken van elke vorm van

zekerheid op kwaliteit, of het
voltooien van het werk. Ga-
ranties worden niet gegeven
en wettelijke voorschriften in-
zake veiligheid en milieu leeft
de beunhaas niet na.

De SBAB bestrijdt beunhaze-
r i j , samen met gemeenten en
de fiscus. De actieve opstel-
ling werpt duidelijk vruchten
af. In de meeste processen
krijgt de SBAB gelijk van de
rechter en moeten de beunha-
zen stoppen met hun praktij-
ken. In de toekomst zal het
aantal controles en dus de pak-
kans verder toenemen. •

Goed advies is altijd van belang (foto: René van den Burg)

Bouw serre lang gekoesterde wens voor Richard en Anouk

"Verbouwing laat u niet over aan
de eerste de beste"
Wanneer kinderen de deur uitgaan om een eigen leven op te
bouwen, breekt voor de ouders een nieuwe periode aan. Ze
krijgen meer vrije tijd en extra ruimte waardoor ze makkelij-
ker de mogelijkheid hebben het huis te verbouwen. "Nu kon-
den we doen waar we zin in hadden. De financiële middelen
zijn er. De jarenlang gekoesterde plannen voor een verbouwing
aan de woonkamer kwamen weer in het vizier toen onze /J^
en dochter vrijwel gelijktijdig op eigen benen gingen staan."

Richard (55) en Anouk (55) heb-
ben dit voorjaar een grote wens in
vervulling zien gaan. Na een
grondige voorbereiding is aan hun
woonkamer een ruime serre ge-
bouwd. "Wij zijn beiden graag
buiten en door de serre hebben we
nu een stukje tuin in huis", vertelt
Richard enthousiast.

Zoeken
Richard vertelt: "Wij hebben vaak
gesproken over onze plannen. Het
gaat om een kostbare investering,

ro-
die je niet zo maar doet. Op televi-
sie zagen wc het informatiev
gramma 'Kijk op Wonen',
vele waardevolle tips worden gege-
ven, ook over betrouwbare aanne-
mers. Daarom hebben we bewust
gekozen voor een NVOB-aanne-
mer, die ons vanaf hel eerste mo-
ment goed adviseerde en tijdens de
bouw prima bijstond. Een andere
overweging om met een NVOB-
aannemer in zee te gaan was het
feit dat hij goed verzekerd is tegen
risico's tijdens de bouw. Wij zijn

geen deskundigen op dit gebied,
dus willen we de zekerheid hebben
van een goed bouwproces en kwal i -
teit."

Fundering
Bij het maken van de plannen
speelt de aannemer een grote rol,
zo ook bij Riehard en Anouk.
"Onze ideeën konden vooreen be-
langrijk deel uitgevoerd worden.
Op enkele wezenlijke punten bleek
de vakkundigheid van de aanne-
mer een duidelijk voordeel. Tij-
dens het uitvoerige gesprek dat we
met de aannemer hadden vóór in-
diening van de bouwtekening,
toetste hij onze wensen op bouw-
kundige uitvoerbaarheid. Als
NVOB-aannemer heeft hij per slot
van rekening de vakkennis in huis
en is hij goed op de hoogte van de
modernste technieken. Hij deed
ons ook enkele ideeën aan de hand

waaraan we zelf niet gedacht had-
den. De gemaakte afspraken heeft
hij op papier gezet, zodat van
beide kanten duideli jkheid bestond
over het verloop van het bouwpro-
ces. Vervolgens heeft de aannemer
een offerte gemaakt met daarbij
een planning. Ook bij het indienen
van de bouwaanvraag bij de ge-
meente hlc^Mc grote waarde van
de NVOB-aWiemer. Omdat hij de
w e t t e l i j k e voorschriften en de lo-
kale regels ken t , bespaarde hij ons
veel tijd. De aanvraag is in één
keergoedgeJ^rd", aldus Richard.

Spectaculair
"Een verbouwing heeft nogal wat
gevolgen voor de bewoners. Het
hele huis staat voor enkele weken
op zijn kop", vertelt Anouk. Ónze
NVOB-aannemer beschikt over
goed opgeleid en betrouwbaar per-
soneel en zoekt voor specialisti-
sche werkzaamheden de beste on-
deraannemers uit. Als hoofdaanne-
mer blijft hij aansprakelijk voor

Bij bouwwerkzaamheden is het belangrijk te weten dat u
met vakmensen te maken heeft die over gedegen kennis en
bouwervaring beschikken. Het Nederlands Verbond van
Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB) staat met
ruim 4.300 aangesloten aannemers voor een goede service
en hoge kwaliteit

.Góéd opgeleide vakmensen met ervaring (foto: Jaap Vastmaar)

De NVOB-aannemer voldoet aan
de vakbekwaamheidseisen en
houdt zijn kennis voortdurend ac-
tueel. Hij is de deskundige op het
gebied van (ver)bouw en heeft van
begin tot einde een goed overzicht
van het hele proces. Of het gaat om
een betrekkelijk eenvoudige dak-
kapel, het vergroten van uw woon-
kamer of een totaal nieuwe badka-
mer, hij bewaakt de voortgang van
het bouwproces en zorgt ervoor dat
het werk volgens planning en bud-
get tot stand komt.

Betrouwbaar
De NVOB-aannemer werkt uit-
sluitend met betrouwbare, goed
opgeleide vakmensen en onder-
aannemers. Hij is aansprakelijk
voor de kwaliteit van het werk van
zijn onderaannemers. Hij kiest de
beste bouwbenodigdheden, waar-
bij hij een voorkeur heeft voor

duurzame en milieuvriendelijke
materialen. Geregelde controle
betekent een doorlopend oog op
de voortgang van de bouw.

Voorwaarden
Een NVOB-aannemer heeft u
veel te bieden. Naast het geven
van heldere adviezen, bespreekt
hij de verbouwing met u en
houdt rekening met uw wensen.
Om misverstanden te voorko-
men zet hij alle afspraken op pa-
pier. Dit biedt u de zekerheid dat
u te maken heeft met een be-
trouwbare specialist. Het is dui-
delijk: NVOB, daar bouw je
beter mee! •

NVOB
Daar bouw je beter mee.

het goede verloop van het hele
bouwproces. Bij het slopen van de
m u u r waren we bang dat de rest
van de woning ontzet zou raken.
Deze vrees bleek ongegrond, zo
legde de aannemer ons u i t . B i j der-
ge l i jke verbouwingen wordt alt i jd
nauwkeurig gekeken naar het
draagvermogen van de hele con-
structie. Waar nodig worden tijde-
l i j k e voorzieningen aangebracht.
Duideli jk pluspunt vind ik het ge-
bruik van duTTrzame en milieu-
vriendelijke materialen, want dit
s lu i t goed aan bij on/e persoonlijke
ins te l l ing . Tijdens het kennisma-
kingsgesprek al vertelde de aanne-
mer ons dat hij hij voorkeur mi-
lieuvriendelijk werkt."

Zekerheid
"Wij zijn zeer tevreden. De serre is
op vakkundige wijze geplaatst en
tijdens de bouw hield de aannemer
voortdurend contact met ons over
de voortgang. Dit gaf ons de zeker-
heid dat we met een goede vakman
te maken hadden, die ook oog had
voor onze wensen", besluit Ri-
chard.

Nieuwbouw
Niet alleen bij verbouwingen be-
wijs t (Li NVOB-aannemer zijn
grote waarde, ook bij nieuwbouw.
Naast kennis over zaken die direct
verband houden met de bouw, heeft
hij ook verstand van bouwgrond en
ontwerpen. Al voor aankoop van de
bouwgrond kunt u terecht bij uw
NVOB-aannemer. Hij beschikt over
informatie over de geschiktheid
hiervan als ondergrond. Ook bij het
aanvragen van een gebruiksverkla-
ring (de vroegere 'schone-grond-
verklaring') kan hij behulpzaam
zijn. Hij adviseert over het inscha-
kelen van een architect bij een eigen
ontwerp van een woning. Op basis
van het ontwerp nieuwbouw kan de
NVOB-aannemer een bestek of
technische uitwerking maken. En
bij de gemeente weet hij de juiste
weg voor het goed doorlopen van
de toetsingsprocedure voor goed-
keuring van de bouwplannen. •



Tennissen en Groot Jebbirik houden Fashion Garden:

Maak kennis met de lente
Het verlangen naar het voorjaar.
Een nieuwe lente met een nieuw ge-
zicht. Modecentrum Teunissen in
Ruurlo laat u op een eigentijdse en
bijzondere manier kennis maken
met de lente van 1998. Samen met
Bloemenmagazijn Groot Jebbink,
groenspecialist in Ruurlo, heeft
Modecentrum Teunissen een even
bijzondere als eigentijdse modepre-
sentatie georganiseerd.

Temidden van de verschillende tuin-
voorbeelden waarin de allernieuwste
trends voor in en om uw huis te zien
zijn, kunt u tegelijkertijd kennis ma-
ken met het nieuwe modebeeld voor
het voorjaar 1998.

Ontdek de inspirerende kleuren en dis-
signs en let op de verassende modellen.
Bekende merken als Gerry Weber,
Bianca, Frankenwalder, Ravens en
Essentie en voor de heren New Bond-
street, Oxford, Desch en Ledüb zorgen
voor een totalbeeld van topniveau.
Deze totaal nieuwe combinatie van
woontrends en mode staat voor een
happening die uniek is en onder-
streept de creativiteit van beide bedrij-
ven.
Deze Fashion Garden wordt gehouden
van woensdag 25 tot en met zaterdag
28 februari. 'Natuurlijk' bent u van
harte welkom bij Modecentrum Teu-
nissen, Dorpsstraat 22 in Ruurlo, tel.
(0573)451438.

Lezing Noordtak
De Werkgroep Noordtak Betuwelijn
houdt op donderdag 19 februari en
donderdag 26 februari lezingen over
de Noordtak, de variant van het goede-
renspoor langs Zutphen en Warnsveld.
De nadruk van deze lezingen zal liggen
op de gezondheidsrisico's voor de bur-
gers door de hoge geluidsniveaus die
zullen gaan optreden door de nachte-

lijke passages van zware goederentrei-
nen. De spreker, de heer E.J. Rieksen,
gaat verder in op de aard van het ge-
luid wat te verwachten is, hoe de grens-
waarden voor het geluid zijn vastge-
legd en wijst op een aantal merkwaar-
dige en zwakke punten in de gehan-
teerde meet- en rekenmethoden. De
avond op 19 februari heeft plaats in De
Triangel aan de Kerkhofweg en de bij-
eenkomst op 26 februari is in de Lea
Dasbergschool in Leesten.

GGD-project

"Aids en Homoseksualiteit zoekt vrijwilligers"
De GGD Regio Achterhoek en de GGD Twente zijn op l oktober 1997 begonnen
met een intensieve samenwerking op het geied van homo-hiv-preventie.
In het gehele verzorgingsgebied leven 830.000 mensen. Van hen hebben er vele

• duizenden homoseksuele contacten. In deze regio's is één op de dertien man-
nen (bron: R.I.V.M. - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) besmet met
HIV, het virus dat AIDS veroorzaakt. Om te voorkomen dat het aantal nieuwe be-
smettingen verder toeneemt, gaan beide GGD's zich intensief bezig houden met
de preventie.
Dat gebeurt op een aantal verschillende manieren:
* De GGD verzorgt voorlichting bij gespreks- of gezelligheidsgroepen van ho-

moseksuele mannen.
De GGD verzorgt de distributie van folders over homoseksualiteit en HIV/AIDS
en seksueel overdraagbare aandoeningen.

* De GGD werkt aan verbetering van de verkrijgbaarheid van versterkte con-
dooms, geschikt voor anale seks.
De GGD start met een project naar buiten toe.

Met name voor het project naar buiten toe zoekt het Project Aids en
Homoseksualiteit twintig vrijwilligers. De vrijwilligers gaan na een training in
het praten over veilig vrijen, naar één of meer van de volgende locaties: banen
(ontmoetingsplaatsen voor mannen met homoseksuele contacten in de open
lucht), naar de homohoreca of sociëteiten, naar een homosauna. Zij gaan daar in
gesprek met de bezoekers over HIV, AIDS en seksueel overdraagbare aandoenin-
gen, maar ook over andere onderwerpen die ter sprake kunnen komen. De vrij-
willigers werken in de regio die zij desgewenst zelf uitkiezen. De GGD biedt een
training, een verzekering en onkostenvergoeding.
De vrijwilligers moeten minimaal 18 jaar oud zijn, stevig in hun schoenen staan
en niet te verlegen zijn. Mannen en vrouwen zijn welkom en de eigen seksuele
voorkeur van de vrijwilligers doet niet ter zake. Het is voornamelijk avond werk.
Het kost, naar keuze, één tot vier dagdelen per maand.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met Pascal van der Maas, telefoon

(06) 52 68 71 23 (in verband met de kosten wordt u indien gewenst meteen te-
ruggebeld), of met de GGD Regio Achterhoek, telefoon (0314) 32 12 38 (Jo Peters),
of met de GGD Twente, telefoon (0546) 53 68 68 (Hans aan de Stegge).

In groten getale waren de vaders,
moeders, de oma's en opa's zater-
dagmiddag naar het het Dorpscen-
trum gekomen om te luisteren naar
het "Chocolademelkconcert" van de
Chr. Muziekvereniging "Sursum
Corda" of zoals voorzitter Dick
Boerstoel in zijn inleiding opmerk-
te "Valentijn's Chocolademelkcon-
cert".

Wat heeft een concert nu met choco-
lademelk van doen, zo zult U zich af-
vragen? Wel de chocolademelk krijgen
de medewerkers aan dit concert voor
hun inzet in de pauze geserveerd. Tot
dusver kent "Sursum Corda" sinds 1996
een zogenoemd "Limonadeconcert".
Een concert dat door de leerlingen in
de zomer wordt gegeven, met in de
pauze limonade. Het was zaterdag voor
het eerst dat "Sursum Corda" de leer-
lingen in de wintermaanden presen-
teerde, al leek het "buiten" meer op een
zacht voorjaar. Tijdens de jaarlijkse
"grote" uitvoering in maart zullen deze
leerlingen vanwege het volle program-
ma, niet van de partij zijn.
Het concert op deze Valentijnsdag had
een tweeledig doel. In de eerste plaats
om het publiek een beeld te geven van
de opleidingen zoals die bij de vereni-
ging plaats vinden. Bovendien met de
hoop dat middels dit concert jong en
ook oud, zich aangesproken voelt om
ook te gaan musiceren en dan uiter-
aard het liefst bij "Sursum Corda" zelf.

Voor de leerlingen overigens een uiter-
mate prettige middag. Een dankbaar
publiek dat de gehele middag - vals
nootje of niet - klaar stond met een kla-
terend applaus, hetgeen de leerlingen
dankbaar over zich heen lieten gaan.
Het spits werd afgebeten door het leer-
lingenorkest onder leiding van diri-
gent Gerald Roerdinkholder. Het dient
gezegd, dit orkest kon muzikaal al heel
aardig uit "de voeten" maar daar was
de ondersteuning van enkele seniorle-
den mede debet aan. Speciaal na de
pauze toen het orkest enkele delen uit
"Variations on a French Folksong"
speelde met als uitsmijter aan het slot
het welbekende "Stars and Stripes".
De blokfluitgroep eveneens onder lei-
ding van Gerald Roerdinkholder, speel-
de een vijftal nummers die door de*
groep zelf werden aangekondigd. Het

slagwerk, met als docent Emile
Laarveld kwam in al haar facetten tot
uitdrukking: Samuel Winkeler op de
kleine trom, Debby Schepers "bells" en
Geertjan Dijkerman op kleine trom.
Een prima nummer "Mixed Doublé" op
drumstel waarvoor Emile Laarveld
zelfs zijn jasje uittrok om fanatiek mee
te doen. Het optreden van Emile her-
haalde zich in een nummer van WA.
Mozart met dit verschil dat hij nu met
Erna ten Pas op xylofoon het duo vorm-
de.
Tim en Doreen ter Beest verrasten het
publiek met een blokfluitoptreden
met daarbij tot slot de canon "Kan toch
en volg mij na". De gehele week ziek te
bed en toch optreden, de aanwezigen
wisten het zeer te waarderen.

Trompetmuziek was er ook. Lianne
Heijenk met een drietal nummers.
Mark Kroesbergen en Bas Nijland in
duet en Bas Nijland als positieve solo-
uitschieter het nummer "Salterelle".
De klarinettisten Matthea Lotterman,
Claartje Meddens en onder meer de in
trio optredende Geeske menkveld,
Samantha Kornegoor en Lisette
Bijenhof krijgen les van Joop Boerstoel.
Jake Wentink (docent Arend Jan
Bosman) speelde op saxofoon en samen
met Erik ter Beest "When the Saints Go
Marching In". Tijdens het concert was
er ook een optreden van de leerlingen
minirettes onder leiding van Erna
Wolsink. Zij oefenden alvast voor de
"grote" uitvoering. Erna Wolsink was,
staande in de coulissen, drukke doen-

de om de pasjes "vocaal" in de juiste ba-
nen te leiden.
Inge Bokkers, Rina Nijland en Marlon
Kornegoor werden op klarinet muzi-
kaal ondersteund door een CD, maar
kweten zich uitstekend van hun taak.
Een wel zeer speciaal optreden van va-
der Jan van Solderen samen met doch-
ter Marieke. Zij speelden "Music" met
als bijzonderheid dat de piano zonder
onderbreking of de toetsen van vader
Jan of dochter Marieke "voelde". Verder
"bediende" het duo zich van de bariton,
klarinet en de accordeon. Na afloop
van het concert konden belangstellen-
den met diverse instrumenten kennis
maken. "Je mag er ook even gewoon op
spelen", zo moedigde Dick Boerstoel
aan.



E N DA
FEBRUARI
Iedere dag:

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

17 HVG linde, bezoek West-Friese Flora
17 Oudheidkundige ver. Oud Vorden,

dialezing 't Loo
17 N.B.v.Plattelandsvrouwen, Westfriese

Flora
18 N.B.V.P., Touch for Health
18 BZR Vorden in 't Stampertje
18 HVG Wichmond, vluchtelingenerk
18 ANBO klootschieten, 't Olde Lettink
18 Handwerkmiddag de Wehme,

Welfare, tevens verkoop
18 HVG Dorp, ds. Beitier
19 Bejaardenkring Dorpscentrum
20 ANBO, voorlichtingsbijeenkomst in

't Stampertje. Thema 'actuele, geldza-
ken en de komst van het nieuwe be-
taalmiddel de euro'

21 de Zonnebloem, 10-jarig bestaan afd.
Vorden in Dorpscentrum

21 t/m 24 Carnaval Vorden,
Deurdreajers

22 Vorden zingt in de Dorpskerk
23 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
24 KBO Kranenburg/Vorden, soos
24 NCVB Vorden, jaarvergadering
24 N.B.V.P., Excursie Coberco
25 BZR in 't Stampertje
25 ANBO klootschieten, Olde Lettink
26 HVG Wildenborch 50 jaar
MAART
ledere dag:

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

2 Vrouwenclub Medler
2 Bridgeclub Vorden, Dorpscentrum
3 ANBO, Bingo in Dorpscentrum
4 HVG Linde, Staringinstituut
4 HVG Wichmond, Ouderenmiddag
4 Welfare handwerkmiddag in de

Wehme, tevens verkoop
4 BZR Vorden in 't Stampertje
4 ANBO Klootschieten, 't Olde Lettink
5 Bejaardenkring, Dorpscentrum
9 Bridgeclub Vorden, Dorpscentrum

10 Bejaardensoos Kranenburg
11 HVG Linde, Middagexcursie
11 BZR Vorden in't Stampertje
11 ANBO Klootschieten, 't Olde Lettink
13+14 Uitvoering Sursum Corda
15 LR. en P.C. de Graafschap,

Feestavond
16 Vrouwenclub Medler, Coberco
16 Bridgeclub Vorden, Dorpscentrum
17 N.B.V.P., Doe middag
18 HVG Wichmond, doe-avond
18 HVG dorp Vorden, Paasliturgie uit de

Fakkel.
18 Welfare, handwerkmiddag in de

Wehme, tevens verkoop
18 BZR Vorden in 't Stampertje
18 ANBO Klootschieten, 't Olde Lettink
19 Bejaardenkring Dorpscentrum
23 Bridgeclub Vorden, Dorpscentrum
24 HVG dorp, bezoek Delta Zutphen
24 Bejaardensoos Kranenburg
24 NCVB Vorden, Joodse traditie
25 ANBO, Klootschieten 't Olde Lettink
25 N.B.V.P., "Vrouwluu uut de

Achterhoek"
25 BZR Vorden in 't Stampertje
26 HVG Wildenborch, Paasviering
26 Oudheidkundige Ver. "Oud Vorden",

j aarvergadering
30 Bridgeclub Vorden, Dorpscentrum

Steun de Nationale
Hersenweek:
5 t/m 11 april

MeW u aan als vrijwilliger/
collectant (030) 297 11 97

Volleybal

Dames Dash redden het weer nét
niet
Zaterdag hadden zo'n 80 toeschouwers
plaats genomen op de tribune van
Sporthal 't Jebbink, opnieuw met hoop
in hun harten dat het deze week, tegen
het met 13 punten op de tiende plaats
staande Kidang uit Bemmel, eens zou
lukken om de nul weg te poetsen.
De eerste set begon voorspoedig, althans
wat de score betreft; Dash kwam met 7-4
voor. Het spelverloop was echter niet was
coach Louis Bosman voorspoedig noem-
de. "De rally's waren rommelig in die be-
ginfase en wij hielden te weinig druk op
de ketel." Hierdoor kon Kidang de stand
dan ook ombuigen in haar voordeel: 11-7.
Dash krabbelde goed terug tot 13-14,
maar door teveel persoonlijke fouten aan
Dash-zijde kon Kidang met 13-15 de eer-
ste set naar zich toetrekken. Tijdens de
tweede omloop van deze op zich aardige
wedstrijd, welke matig werd geleid door
invaller-scheidsrechter Nijendijk en
waarvoor subsponsor Weulen Kranen-
barg de wedstrijdbal beschikbaar stelde,
kwam Dash snel op achterstand door
klungelig en angstig volleybal. Kidang
liep weg naar 1-6. Een time out met klare
taal van de coach bracht de Vordense
meiden weer in hun ritme: 6-6.
Kidang liep opnieuw weg via 6-10 naar 9-
14. Dash vocht wederom knap terug naar
13-14. Kidang pakte ook in deze set, na 27
minuten het laatste punt. De derde set
was een kopie van de tweede; Kidang liep
hier zelfs uit naar 3-11. Dash vocht zich
ook hier knap terug tot 12-14. Een arbi-
trale dwaling bracht Kidang het vijftien-
de punt en de wedstrijdwinst. Vriend en
vijand waren het erover eens dat er, zoals
bij de meeste thuiswedstrijden weer aar-
dig volleybal was getoond. Nog steeds
niet aardig genoeg echter om de nul op
de standenlij st weg te poetsen.
Degradatie is ingecalculeerd, maar niet
met nul punten is d^uidelijke doelstle-
ling voor de rest valHet seizoen, waarin
de eerstvolgende wedstrijd op 7 maart
uit tegen SKV uit Wageningen wordt ge
speeld. Op 14 maart spelen de jonkies
van Dash weer thuis tegen Waho.
Boemerang l - Da^fcl
Zaterdag 7 februar^Rigstleden wachtte
het eerste team van Dash de uitwedstrijd
tegen het één plaats lager geklasseerde
Boemerang uit Olst. Gezien de stand
(slechts l punt verschil) beloofde het een
leuke, gelijkwaardige wedstrijd te wor-
den. Beide teams weten al weken dat zij
gezien de nieuwe districtsindeling vol-
gend seizoen in de eerste klasse terecht
zullen komen.
Twee teams dus die lekker vrijuit kun-
nen spelen en niets te verliezen hebben.
Dit bleek bij Dash in de eerste set echter
niet het geval. Boemerang startte sterk
en nam een 8-2 voorsprong. Dash vocht
zich dichter en dichterbij, maar het
mocht niet baten. De Vordenaren verlo-
ren de set met 15-12.
De Vordense ploeg was echter wel op
gang gekomen en startte de tweede set
sterk en nam een voorsprong die het pas
op 10-10 uit handen gaf. Ook deze set
ging verloren, maar het niveau van de
wedstrijd was goed. Enig minpunt was
de scheidsrechter die probeerde zijn
stempel op de wedstrijd te drukken. Hij
begreep helaas niet goed wat het aanvoe-
len van een wedstrijd betekent.
In de derde set leek het doek voor de
Vordenaren te vallen mede dankzij de
Zutphense arbiter. Dash wist echter een
11-5 achterstand met vechtvolleybal om
te zetten in een 15-12 setoverwinning. De
wedstrijd was weer open en de Vordense
mannen hoopten op meer, maar in de
vierde set liet de scheidsrechter zien dat
hij snel naar huis wilde en geen vijfde set
wenste, want hij floot nu echt de wed-
strijd stuk. Dash kon nu niets meer goed
doen bij hem en werd "weggefloten".
De setstand 15-10 voor Boemerang. Beide
teams baalden behoorlijk van de gang
van zaken, want wat een leuke wedstrijd
had kunnen worden werd een "one-man-
show" van iemand die zichzelf arbiter
noemt.
Gelukkig komen er nog 7 wedstrijden en
daar gaat het vlaggeschip van Dash zich
nu op concentreren.

Allerhand
in 't Saksenland

(FOTO AUTEUR)

Wie wel eens wat leest over de geschiedenis van de Achterhoek tijdens de
late middeleeuwen komt regelmatig de naam klooster Bethlehem tegen.
Dit Augustijner klooster was nogal machtig. Wichmond, 't Gooi,
Hummelo, Silvolde, Drempt en nog enkele andere plaatsen worden in de
dertiende eeuw als hoven van Bethlehem genoemd.

Dit klooster heeft in de buurt van kasteel de Slangenburg gestaan. Het
schijnt vrij grondig afgebroken te zijn, er zijn weinig resten van terugge-
vonden. De vermoedelijke plaats waar het gestaan zou hebben ligt op het
landgoed Rekhem. Dit goed wordt al in 1385 genoemd als Rechene en
ligt voorbij de Slangenburg aan de weg Doetinchem-Varsseveld. Dicht bij
de brug over de Bielheimerbeek.

Overigens een zeer interessant gebied wat de natuur betreft. Vlak naast
elkaar vindt men hier het geaccidenteerde terrein van de stuifduinen en
het vroegere moerasland, het "onland". Dat "on" moet men dan in de-
zelfde betekenis zien als bij onweer, dat wil zeggen slecht land. Vroeger
practisch onbegaanbaar maar door ontwatering nu redelijk goed bouw-
land. De muurplaat ^fccafé "Het Onland" (zie foto) herinnert nog aan
dat moerasgebied. Optillend is ook de vogelrijkdom op deze grens van
nat en droog. Een mooi gebied om een leuke wandeling te maken.
Misschien ziet u dan ook nog het monument op de brug over de
Bielheimerbeek maar daarover later. Bij het landhuis "De Hulle", schuin
tegenover "Het Onland" voeren enkele mooie landwegen door dit zeer af-
wisselende terrein. E i B het café kunt u ruim parkeren.

H.G. Wullink

Gerard Jimmink houdt
boeiende lezing over
wedstrijd Parijs-Dakar
De zaal van "De Herberg" was woens-
dagavond bomvol toen daar, op uitno-
diging van de VAMC "De Graaf-
schaprijders" motorcoureur Gerard
Jimmink kwam vertellen over zijn
avonturen in de wedstrijd Parijs- Dakar.

Gerard Jimmink is een bekend persoon
bij de motorsportliefhebbers. Hij be-
haalde tot nu toe in zijn imposante car-
rière 6 nationale Enduro titels met als
absoluut hoogtepunt het winnen van
de internationale motorzesdaagse.
Deze titel behaalde hij in Assen in
1993.

Parijs- Dakar reed hij voor de vierde
keer. Hij reed een vootreffelijke race en
eindigde bij de motoren op de vijfde
plaats. Een fantastische prestatie wan-
neer in aanmerking wordt genomen
dat Gerard Jimmink te weinig tijd in de
voorbereiding heeft kunnen steken. Hij
noemde als zijn sterkste punt het rij-
den in het zand. De winnaar van Parijs-
Dakar Peterhansel is in de ogen van
Jimmink "een klasse apart". Een Parijs-
Dakar gaat niet in je koude kleren zit-
ten. Soms zelfs 700 kilometer op een
dag. "Dan kun je beter niet op de teller
kijken, anders zakt je de moed in de
schoenen". De totale afstand liegt er
hiet om: 10.000 kilometer. Gerard
Jimmink liet tijdens de presentatie
prachtige dia's zien.

Uitslagen
Heren prom.kl.: Dash l - Voorwaarts l 0-
3; Heren eerste kl.: Dash 2 - Voorwaarts 2
1-3; Heren derde kl.: Dash 4 - WSV 3 3-0;
Jongens B: Voorwaarts 2 - WSV/Dash
Combi 0-3; Dames derde div. G: Dash l -
Kidang 0-3; Dames derde div. B:
Harambee - Dash 2 3-2; Dames prom.kl.:
Dash 3 - Heeten l 2-3; Dames tweede kl.:
Dash 4 - DSC l 3-0; Dames derde kl.: Dash
5 - WSV 3 0-3; Dames derde kl.: Dash 6 -
Side Out 3 2-1; Dames vierde kl.: Heeten
4 - Dash 71-2; Meisjes A: Dash l - Heeten
l 3-0; Meisjes B: Vios l - Dash l 3-0;
Meisjes Cl: Dash l - WSV 2 3-0; Meisjes
C2:Dash2-Wilpl3-0.

r i' < J c
Bridgeclub "B.Z.R. Vorden"
Uitslagen van woensdag 11 februari
1998
Groep A: 1. mv./hr. Polstra 59.4%; 2.
Greidanus / Kloosterman 57.3%; 3. v. Burk
/ Hendriks 54.7%.
Groep B: 1. de Vries / Lenderink 71.4%; 2.
den Elzen / v. Manen 61.9%; 3. mv./hr. de
Bruin 54.7%.

Bridgeclub Vorden
Uitslagen van 9-2-'98
Groep A: 1. echtp. Vruggink 68.7%; 2. v.
Burk / Hendriks 60.1%; 3. Lagendijk / v.
Schieven 52%.
Groep B: 1. den Ambtman / Thalen 60.4%;
2. de Bruin / Gille 57.3%; 3. Gr. Bramel /
Tigchelaar43.7%.



Vaardigheidstraining
voor toerrijders bij
De Graafschaprijders
De Vordense motorclub "De Graaf-
schaprijders" gaat voor de toerrijders
een cursus motorrijvaardigheid orga-
niseren. Daarvoor wordt op woensdag
25 februari in het clublokaal aan de
Eikenlaan een presentatieavond gege-
ven.
Die avond komt gediplomeerd instruk-
teur van de KNMV een presentatie ge-
ven. Hij zal uitleg geven over de cursus
die gevolgd kan worden. Daarbij gaat
het om de beheersing van de motor
met als aandachtspunten: het rem-
men, rij techniek (b.v.het maken van
bochten), snelheid etc. De cursus zelf
neemt een volle dag in beslag.
S'morgens theorie en s'middags op de
weg op de motor. Tijdens de presenta-
tieavond kan men zich opgeven en zal
tevens de datum van de cursusdag wor-
den vastgesteld. Voor nadere informa-
tie kan men bellen met G. Hartman tel.
55 64 76.

Kraneriburgs Carnaval start op vrijdag 20 februari:

In tegenstelling tot voorgaande ja-
ren gaat het Kranenburgs carnaval
niet op zaterdag maar al op vrijdag-
avond van start, "wij houden op
vrijdag 20 februari onder de titel
'Plankenkoorts in het café' een play-
back- en soundmixshow waar jong
en oud aan mee kan doen", legt
Bertus Pellenberg van het comité
Kranenburgs Carnaval uit. Deelne-
mers voor de playback- en sound-
mixshow konden zich tot 16 febru-
ari opgeven. Hans Krabbenborg van
de Vordense dialectband Kas Bend-
jen zal de avond op geheel eigen wij-
ze aan elkaar praten.

De playback- en soundmixshow op vrij-
dagavond in Gasterij Schoenaker is een

vervolg op de succesvolle karaokemid-
dagen die altijd op de zondag worden
gehouden. "Het voordeel van de vrij-
dagavond is echter dat de jeugd de vol-
gende dag niet naar school hoeft.
Iedereen kan hier dus aan meedoen",
aldus Harry Neijenhuis. Voor de win-
naar bij de jeugd heeft de band Kas
Bendjen een wisselbokaal beschikbaar
gesteld.
Het is voor de zesde keer dat het co-
mité in Kranenburg het carnaval orga-
niseert. Op zaterdagavond wordt de
nieuwe prins van het Kranenburgs car-
naval bekend gemaakt. Nadat eerst
Prins Arnold Schut en adjudant Frank
Leferink afscheid hebben genomen van
het publiek, zullen de nieuwe prins en
adjudant bekend worden gemaakt.

Wie de nieuwe prins is, willen Harry
Neijenhuis en Bertus Pellenberg niet
zeggen. "Het is wel een hele bekende",
lacht Harry Neijenhuis. De muzikale
omlijsting van de avond is in handen
van dansorkest 'Delite'.
Op zondagmiddag staat er een kinder-
optocht op het programma met mede
werking van blaaskapel 'De Schadden-
stekkers' uit Ruurlo. Aansluitend is er
een optreden van kindertheater 'Fiets',
verder zal ook gitarist Bert Siebelink
van zich laten horen. In de pauze zal
hij de kinderen onder zijn artiesten-
naam Steven Paul vermaken op zijn gi-
taar. Voor de volwassenen is er 's mid-
dags een karaokewedstrijd en het over-
bekende café-carnaval. Zie ook adver-
tentie.

Rabobank Graafschap-West houdt seminar in Toldijk:

Rendement van het melkquotum
Rendement van het melkquotum.
Dit is de titel van het seminar welke
Rabobank Graafschap-West houdt
op donderdag 5 maart 1998 in Café
Restaurant Den Bremer te Toldijk.

De Rabobank wil haar klanten steeds
zo optimaal mogelijk informeren.
Jaarlijks organiseert zij daarom een
aantal seminars waar actuele zaken
aan de orde komen. Dit soort bijeen-
komsten wordt door de klanten van de
bank enorm gewaardeerd. Het seminar
dat nu wordt gehouden is specifiek ge
richt op de melkveehouderij. Zoals in
alle agrarische branches heeft ook de
veehouderij te maken met de nodige
veranderingen in de wetgeving. Had-
den wij in de tachtiger jaren nog geen
idee wat "melkquotum" inhield, van-
daag de dag is dit een volledig inge-
burgerd begrip. Voor melkveehouders
die hun melkquotum willen verkopen
of verleasen is het belangrijk om zich
vroegtijdig te laten informeren over de
mogelijkheden, maar ook over de on-
mogelijkheden. De Rabobank wil haar
klanten graag ondersteunen bij alle be-
slissingen welke er genomen moeten
worden.

Er zijn in totaal drie sprekers voor dit
seminar uitgenodigd: Ing. H. Horstink,
H.Th.P.P. Metz en W. Bergevoet. De heer
Horstink is agrarisch relatiebeheerder
van de bank. Hij zal een lezing houden
over de huidige ontwikkelingen in de
melkveesector en met name ingaan op
de toekomstverwachtingen. Daarnaast
zal hij een vergelijking presenteren
van het melkquotum bij doormelken
of verleasen.
H.Th.P.P. Metz heeft zijn bedrijfsactivi-
teiten ges^^ct en zal zijn eigen prak-
tij kverhaa^p-esenteren. Wat was de re
den om te stoppen; de besluitvorming;
de emotionele aspecten en zijn per-
soonlijke ervaringen. W. Bergevoet, fi-
nancieel adviseur bij de bank zal de
mogelijkh^en bespreken welke de
bank biecr^wanneer een melkveehou-
der heeft besloten (op termijn) te stop-
pen met zijn activiteiten. Ook zal hij
het rendement vergelijken met het
rendement van doormelken of verle-
asen.
Na de drie inleidingen zal er een fo-
rumdiscussie worden gehouden onder
leiding van ing. J. Krooi, algemeen di-
recteur van de Rabobank Graafschap-
West.

Wim van der Meij exposeert etsen
in galerie van bibliotheek Vorden
Tot en met 10 maart is er in de gale-
rie van de openbare bibliotheek in
Vorden een expositie te bezichtigen
van Wim van der Meij. De "etser"
Van der Meij is geboren en opge-
groeid in de Bollenstreek. In 1977
begon hij onder leiding van Reyck
den Held te etsen bij Expressie 70 in
Alphen aan de Rijn. Later volgde hij
cursussen bij Gerard Lutz en Wim
Bettenhausen aan de Vrije Acade-
mie in Den Haag.

Om zich verder te ontwikkelen door-
liep hij de avondcursus aan de
Koninklijke Academie in Den Haag,
waar hij in 1983 eindexamen deed.
Sinds januari 1986 is hij als zelfstandig
etser werkzaam, eerst in Alphen aan de
Rijn en vanaf eind 1988 in Zutphen. Hij
doet zijn inspiratie op in het gevarieer-
de landschap van Nederland met zijn
polders, steden en rivieren. Zij etsen
zijn tot in de kleinste details uitge
werkt en geven door compositie en
standpunt een interessant beeld Van de

geportreerde landschappen. Wim van
der Meij is onder meer gecharmeerd
van de IJssel en zijn uiterwaarden. Zelf
zegt hij hierover: "De bomen en bos-
schages zijn kenmerkend voor het spe
cifïeke, niet- permanente karakter. Een
of meer keren per jaar wordt alles door
het wassende water overstroomd.
Wilgen, populieren en meidoorns ge
dijen hier. Zij spiegelen zich 's winters
in het overvloedige en hoogst zelden
dichtvriezende IJsselwater. Een ander
aspect van de bomen in het Oosten van
Nederland is hun ouderdom. Het is een
intrigerend idee dat er majestueuze ei-
ken langs de wegen staan die het
Franse leger in de tijd van Napoleon
voorbij hebben zien marcheren", aldus
van der Meij.
Tijdens fiets- en wandeltochten heeft
hij altijd een schetsboek of een foto toe
stel bij de hand. Op die wijze verzamelt
hij de gegevens voor zijn etsen. De ex-
positie van Wim van der Meij kan be
zocht worden tijdens de openingsuren
van de bibliotheek in Vorden.

Voetbal
Vorden l - Vaassen l
Het Ie halfuur ging de strijd gelijk op.
Van beide zijden werden weinig kansen
weggegeven. Vaassen kreeg hierna de
eerste kansen. De slimme John Slijkhuis
(ex-Go-Ahead) glipte een paar maal door
de Vordense achterhoede. Zijn voorzet-
ten werden echter niet benut. In de 36e
minuut kopte hij zelf raak uit een voor-
zet van een van zijn medespelers: 0-1.
Hierna moest Marinho Besselink nog een
keer gestrekt naar de hoek op een schot
van Slijkhuis. In de 45e minuut pikte
Peter Hoevers een uittrap van Marinho
Besselink goed op en verschalkte doel-
man Voorhorst van Vaassen: 1-1.
Vorden zette de spelers van Vaassen in de
2e helft vast. Tevens liepen de combina-
ties bij Vorden beter. Doelman Voorhorst
van Vaassen belette^rden om te scoren.
In de 69e min^R was het Roy
Veldhuizen van Vaassen die tegen de
veldverhouding in Vaassen aan de lei-
ding bracht: 1-2.
In het laatste kwartier stond Vaassen met
de rug tegen de mi^B Schoten van Peter
Hoevers, Rob Enzennk en Mark Sueters
werden telkens gekeerd door doelman
Voorhorst. In de lucht was Mark van der
Linden de spelers van Vaassen steeds de
baas. Doch doelpunten bleven uit. In de
slotfase kopte Peter Hoevers langs doel-
man Voorhorst, doch speler Edwin
Hellema van Vaassen kopte de bal uit het
lege doel. Al met al een onverdiende ne
derlaag voor Vorden. Gezien het spelpeil
en de vechtlust van de Vorden-spelers
moeten in de resterende wedstrijden ze
ker punten worden gehaald. Zondag is
Vorden vrij. Zondag l maart speelt
Vorden thuis tegen V. en K.

Uitslagen
Vorden Al - MVR Al 1-3; Vorden A2 - KSH
Al 4-5; ABS B2 - Vorden BI 4-2; Zutphen
Cl-Vorden Cl 4-6.
Vorden l - Vaassen l 1-2; Vorden 2 -
RKZVC 2 3-1; Vorden 3 - Diepenheim 2 4-
0; Be Quick 5 - Vorden 4 4-1; Voorst 3 -
Vorden 5 3-2; Gorssel 5-Vorden 6.

Programma
Vorden A2 - Bredevoort Al.

S.V. Ratti
Uitslagen
Rietmolen Cl - Ratti Cl 1-5.

Programma
Ratti Al-Helios A2.

Socii
Uitslagen
Socii A - Peeske A 4-3; H & K C - Socii C 2-1;
Socii - Marienveld 11-1; Socii 2 - Kotten 2-
1; WHCZ 3 - Socii 4 0-9; Erica '96 9 - Socii
51-3;Erix7-Socii61-0.

Hamove
Op zondag 22 maart houdt de Hamove
in Hengelo een toerrit voor motoren,

de herfstrit. De rit gaat via de
Achterhoek naar Duitsland en is circa
200 km lang. Inschrijven is mogelijk in
de Hamovemolen, gelegen aan het cir-
cuit De Varsselring, Varselseweg 34 te
Hengelo G., telefoon 0575^67350 (al-
leen op zondag 22 maart!998). Er
wordt een beker beschikbaar gesteld
voor de club met de meeste deelne
mers/sters. Voor informatie kan men
bellen met G. Lijftogt, tel: 0575-441621
en na 18.00 uur tel. 0575-463946.

Een rubriek
met nieuws over de Vordense bibliotheek
L::.:::: .: .mmmfaua^mm^mm

Cd-rom groeit goed!
Zoals het met veel nieuwe dingen gaat
heeft ook de cd-rom een aanloop nodig.
Toen we als bibliotheek ruim eenjaar ge-
leden deze nieuwe mogelijkheid om
beelden en muziek over te brengen intro-
duceerden was en weinig vraag. Maar de
belangstelling groeit. Steeds vaker bestu-
deren onze leners de titellijst en kiezen
ze zo'n cd-rom doosje met een geheim-
zinnig schijfje waarmee je van alles kunt
doen als je een cd- rom speler hebt. Je
kunt er muziek mee beluisteren of een
.tekst, je kunt er bewegende beelden mee
op het scherm brengen. Je kunt onder-
werpen kiezen waar je meer van wilt we
ten. Kortom: je kunt -zoals dat tegen-
woordig heet- interactief bezig zijn en
ongelooflijk veel kennis opdoen die je
bovendien zelf kunt sturen.
Voorbeeld? U wilt een reis maken naar
Italië en kunt eerst met de cd-rom
'Voyage through Italy' indringend kenni-
smaken met dit land. Andere voorbeel-
den: dit jaar vieren we de 100e geboorte
dag van de beroemde graficus Escher
waaraan ook een grote tentoonstelling
wordt gewijd. De cd-rom 'Escher Inter-
actief toont u op een verrassende wijze
zijn wereld van het oneindige. Of u wilt
op het beeldscherm spelletjes doen met
de kinderen. Of een dierentuin bezoe
ken. Een museumgids raadplegen. Het
kan allemaal, want de openbare biblio-
theek van Vorden beschikt zes maal per
jaar over een gedeeltelijk nieuwe collec-
tie van zo'n 100 cd-roms. Die kunt u op
uw lenerspas lenen (mits u tenminste 12
jaar bent) voor f 5,00 per week (elke dag
meer f 1,00). Maximaal 6 per week.
Daarbij wordt er natuurlijk wel van uit-
gegaan dat u beschikt over afspeelappa-
ratuur die aan de eisen voldoet. En ge
zien de hoge aanschafprijs moeten we bij
inlevering wel even controleren of de cd-
rom compleet is.
Het gaat dus goed met deze nieuwe mo-
gelijkheid om de wereld te verkennen.
Met Internet zijn we nog steeds in het ex-
perimentele stadium maar de cd-rom
heeft zich in de Vordense bibliotheek al
een goede plaats veroverd. Om met de NS
te spreken: we zijn er klaar voor!
Boekanier



f Hengelo (Gld.) Veldhoekseweg 23
' Een zeer goed onderhouden vrijstaand woonhuis met grote garage/hobbyschi

Indeling: hal, voorkamer, achterkamer, ruime woonkeuken, bijkeuken, badkamer,

toilet, kelder.
1e verdieping: overloop, 2 slaapkamers, berging, vaste kasten.

• Dubbele beglazing (gedeeltelijk)
• Bouwjaar 1939
• Grondoppervlakte 800 m2

• Verwarming middels gashaarden
Garage/hobbyschuur 120 m2

O N R O E R E N D GOED

Borculoseweg 15a - Ruurlo - Telefoon (0573) 45 38 19

Vraagprijs: n.o.t.k.

Biej ons in d'n Achterhoek
"Guns Bearnd, wat stao'j daor te hiepern, wo'j 'n koldigheid opgaarn?"
"Now nee, dat kan'k biej huus ok wel". Bearnd Stokhuuzen ston in zien loop-
pak, zonder oaverjas, biej de bushalte tussen Hengel en Vodd'n de
diensregeling te bekiekn.
"Mo'j d'r wat ophaaln?"
Dat zo'j zo denken wat Bearnd had zien auto vlak achter de halte neerezet. A'j,
zoals Bearnd, wat achteraf woont kan dat bes gebeurn. "Oh nee, die biej ons
wilt wean komp wei met 'n auto. Zuutjesan hef iederene uut de femilie wel
zo'n ding biej huus staon, at 't d'r gin twee bunt. Nee, ze hebt mien veteld dat
hier nieje borden stonnen. Dat mos wat besunders wean. Die wo'k 's bekiekrA*
"Ik zie d'r anders neet volle ampats an, jao daor staot ciefers en letters op
maor wieters".

"Toch bunt 't hele niejermoodsen. lej kont t'r namelijk ok at 't duuster is nog
op zien hoe late de bus hier langs kump". "Now, da's toch mooi veur de luu die
hier in de buurte woont?"
"Jaowel maor wet iej wel wat zo'n niej ding kost?"
"Meschien wel een paar honderd gulden."
"Een paar honderd gulden? Ze hebt mien veteld dat die dinge tienduuzend
gulden 't stuk kost. En daor staot t'r hier tussen Hengel en Vodd'n een stuk of
vief, zesse. Mo'j 's kiekn wat ze daor an kwiet bunt".
"Jao maor daorveur hebt t'r ok een hoop luu plezier van".

Och, lol toch neet, iederene in 'n heeln umtrek hef een auto biej huus zo ak al
zeie. Die gaot nooit met de bus. Hooguut een paar olderen die 't riejbewies
neet hebt maor die gaot 's aovunds al helemaol neet uut. En de paar kinder
die met de bus gaot hebt de dienstregeling wel in de kop zitn.

"Maor dat wet zo'n directie toch ok wel?"
"Dat zal bes, maor die denkt daor neet wieter oaver nao. At ze tekot komp
kriegt ze wel geld uut de subsidiepot. Met andermans pottemenee is 't makke-
lijk uutgeven. Daorumme mo'j 't maor 's in de krante zetn. Dan wet alle luu
waorumme een busreisjen zo duur is, biej ons in d'n Achterhoek".

H. Leestman

Rietman Autobanden sluit zich aan bij Gislaved Gilde

Rietman autobanden voor kwalitiit en service
Halverwege de Vordenseweg tuss-
sen Vorden en Hengelo staat het al
met een bord aangekondigd. Toch
zijn er nog diverse mensen die moe-
ten zoeken als ze op weg zijn naar
Rietman Autobanden in Hengelo.
In 1991 begon eigenaar Jan Rietman
met zijn bedrijf waar de klant te-
recht kan voor banden, velgen, uit-
laten, accu's, schokdempers en een
APK-keuring. Sinds het begin van
dit jaar is Rietman Autobanden ook
hoofdealer van het Schandinavi-
sche bandenmerk Gislaved en mag
het bedrijf zich gildelid noemen.
Dit Gilde is een bevestiging van het
vakmanschap van de aangesloten
bandenspecialisten die elk in een
exclusief verkoopgebied de Gislaved
banden in de markt zetten.

Kwaliteit staat bij Rietman Autoban-
den voorop. Om benoemd te kunnen
worden tot Gildelid dient de banden-
specialist te voldoen aan een aantal cri-
teria zoals goede produktkennis en
consumentenvoorlichting, kwalitatief
hoogstaande montage- en balanceerap-
paratuur en een uitstraling die over-
eenkomt met het kwaliteitsniveau van
de Gislaved banden.
De gerenommeerde Gislaved technoli-
gie stamt uit Zweden. Het land dat al-
gemeen bekend staat om zijn hoge
kwaliteitsnormen. Ook Gislaved is een
voorbeeld van deze Scandinavische
mentaliteit. Al vele decennia staat de
naam Gislaved voor robuuste banden
die met name onder slechte weersom-
standigheden zeer goed presteren en
een waarborg zijn voor veiligheid on-
der alle omstandigheden.

Kwaliteit
Gislaved is zo zeker van de kwaliteit
van haar banden dat men tegelijkertijd
met het Gislaved Gilde een nieuw feno-
meen op de Nederlandse markt intro-
duceert: de levenslange garantie. Gedu-
rende de hele levensduur van de band
wordt deze gegarandeerd tegen pro-
duktiefouten. Bij een eventuele garan-

tieclaim wordt daarbij op basis van
restprofiel vergoed. Daarnaast kent
Gislaved een unieke aanvullende ga-
rantie van maximaal 3 jaar op alle
schades aan de band door oorzaken
van buitenaf zoals ongevallen, glas-
scherven en stoepranden. Met name de
aanvullende garantie toont aan dat
Gislaved ervan overtuigd is dat haar
produkten "niet kapot te krijgen" zijn.
Ook de nieuwe Gislaved Speed 516 is
met dezelfde saus overgoten. Deze vol-

gens de nieuwste produktiemethoden
ontwikkelde autoband voor kleine en
middelgrote auto's heeft veiligheid
hoog in het Zweedse vaandel staan. De
band heeft een uitstekende tractie op
nat wegdek. Door meervoudige draina-
gegroeven kan het water snel tussen
band en wegdek verwijderd worden.

Daarnaast is ook het comfort van de
bestuurder niet vergeten. Door een ge
avanceerde lameltechnologie onder-

vindt de bestuurder geen ongewenste
rij geluiden. En de speciale compound
van het loopvlak zorgt voor een mini-
male slijtage en een lage rolweerstand,
wat de portemonnee van de berijder
dubbel ten goede komt. In de eerste
plaats door de langere levensduur van
de Gislaved Speed 516 en daarnaast
door een lager brandstofverbruik.
Rietman Autobanden is gevestigd aan
de Slotsteeg 18 in Hengelo, tel. (0575)
46 27 79.
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DOE K

Kom kijken tijdens onze open week
van 23 feb t/m 28 feb

Tijdens de open week mag iedereen gratis gebruik maken van onze sauna

PROiFMAAND

ONBEPERKT SPORTEN
G

SAUNA
U kunt een proefmaand op elk gewenste dag beginnen en besluit u

na de proefmaand lid van Indoor Sport Vorden te worden dan
betaald u geen inschrijfgeld.

Koop nu een gratis proefmaand voor ƒ50,- en u ontvangt een

gratis T-shirt
Bij I.S.V. zijn Veel abonnement-vormen mogelijk, aangepast aan uw wensen en besteedbare tijd
zodat u nooit teveel betaald. U kunt al sporten bij Indoor Sport Vorden Voor 35.- per maand

Als lid van Indoor Sport Vorden heeft u veel voordelen:
- Korting in onze Beauty & Kapsalon
- Korting in onze uitgebreide Sauna-complex & Zonnebank
- Elke avond doorlopend lessen als Body-heat, Conditie-training,

Step-aerobics,Superfit, Apparatuur-training eet.
- U bepaalt zelf naar welke les u gaat en op welke dag u traint
- Inhalen van gemiste lessen altijd mogelijk
- AIRCONDITIONING In onze zalen

»**«

Uniek in de regio •» Fitness-toestellen: met luchtdruk traploos instelbaar vanaf O Kg

Overweg 16 - 7251 JS Vorden - Tel:0575.553433

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo
Telefoon: (0573) 45 20 00 BOUWMA1ÏRIAL !N
Dagelijks geopend tot 18.00 uur • vrijdags tot 21.00 uur • zaterdags tot 13.00 uur. Buiten deze tijden eventueel

op afspraak

Door een forse uitbreiding van ons klantenbe-
stand zoeken wij

2 meisjes
die ons team kunnen en willen versterken.

Onze gedachten gaan uit naar 2 jonge mensen
die bereid zijn f uil time 41 uur per week te wer-
ken.

Ook hebben wif nog plaats voor enkele

vakantiewerksters
leeftijd vanaf 18 jaar.

Inlichtingen:

Wasserij Siebelink
Industrieweg 3 • 7251 JT Vorden
Telefoon (0575) 55 14 65



Actie
'zuinig
stoken'

Volg kritisch uw gasverbruik door
wekelijks de meterstand te noteren

en uw verbruik (hoe lager, hoe beter)
te vergelijken met uw streefverbruik.
Hou 't bij op de -gamog-meterkaart.

tabel voor de week van:
maandag 2 feb. t/m zondag

8feb. 1998.

Bijeen
jurvertxuik
vare

800 M3
MQOMJ
1200 Mj
1400 M3
1COOM3
UOOtd
2000 M3
2200 u3
2400 M3
2600 M3
2800 M3
3000 M3
3300 M3
3600 M3
3900 M3
4200 «3
4500 w3
5000 «3
5300 M3
6000 M3

hoorteen
streefver-
bruik voor
de afgelopen
week van:

29 M3
37 M3
44 Ml
51 M3
59 M3
66 M3
73 M3
81 M3
88 M3
95 M3

103 M3
110 M3
121 M3
132 M3
143 M3
154 M3
165 M3
184 M3
202 «3
220 w3

en een totaal
streefver-
bruik sinds
03-11 -'97
van:

345 M3
430 M3
517 M3
602 M3
688 M3
773 u3
860 M3
945 M3

1031 u3
1115 M3
1204 M3
1288 M3
1418 M3
1548 M 3
1677 M3
1804 u3
1934 M3
2149 M3
2364 M3
2579 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:

0800-1548

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toertaussen

grootte 8,40,50,58,66 personen
HAVI Reizen J.L HARREN

Klarenbeekseweg 14 - VOORST
Tel. (0575) 50 13 34

Laat uw

drukwerk

onze zorg

zijn

Wij bieden u een com-
plete collectie kaarten
van diverse leveran-

ciers o.a.

DANK-
BETUIGING

MENU

Voor het
vervaardigen

van

PRIVÉ
DRUKWERK

kunnen wij u
uitstekend

adviseren voor een
eigentijds ontwerp

en letterkeuze

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AHVorden

Telefoon (0575) 551010

Fax (0575) 551086

u uscnoorsteenveegbednjr

Zei hem
Tel. 0314-622267

Gerard
Brandenbarg

GERARD BRANDENBARG Blekweg II
7021 JW Ze/hem

Tel. f0314) 622267

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDEMM)SE VERENIGING

VAN JB&NEMERS IN MET

CAROSSERIEBEDRUF

Zaterdag 28 februari
omlijst met Achterhoeks cultuur en amusement.

Aanvang 19.00 uur. Prijs f 52,50

RESTAURANT

Timmerieë
Lochemseweg 16 • Warnsveld • Tel./Fax (0575) 43 13 36

BIJ GASTERIJ SCHOENAKER

VRIJDAGAVOND 20 FEBRUARI

PLANKENKOORTS IN HET CAFÉ
PLAYBACK- EN SOUNDMIXSHOW

presentatie: HANS KRABBENBORG llWJflaifil

ZATERDAGAVOND 21 FEBRUARI

CEKOSTUMEERD BAL
DELITE Aanvinf 20.00 uur

Emr*« ƒ I2.SO

ZONDAG 22 FEBRUARI

KINDERCARNAVAL
14.00 uur: OPTOCHT «ruf G««rij Schokker m.m.v. „DE SCHADDENSTEKKERS"

aansluitend: KINDERTHEATER «ao^d door .TH EATERFI ETS"

M.30 uur: OUDERWETS CAFÉ CARNAVAL o*,.-,,..
m*» STEVEN PAUL n KARAOKE$HOW

L a a t s t e week!! ! l
Nog diverse kasten, banksfe/fen,
salontafels, eeffioeken en s/aap-
kamers tof...

Lubbers
w o n e u £f si a pen

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Telefoon (0575) 46 46 00

VOLLEDIGE GARANTIE • GRATIS BEZORGEN EN MONTEREN • OPSLAG VOOR LATERE LEVERING MOGEUIK

l
l
l
l

UK

RKOOP
Alle ristafWli wig voor...

ZATERDAG
21 FEBRUARI
10.00- 1700 UUR

th/en
Wetstralaan 39 p575) 52 6$ 80

uis ri. tffltrum/ rotwds rechts/ 2e str. links

PARANORMALE BEURS RUURLO
Zondag 1 maart in zaal 'De Luifel', Dorpsstraat 11

van 11.00 tot 17.00 uur. Toegang f 10,-
Info: de Phoenix, telefoon (0314) 34 18 07
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