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•Gefuseerde woningcorporatie bouwt nieuw kantoor in Zelhem

"Over 25 jaar is er nog maar één
corporatie over in de Achterhoek"

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

Woningstichting Thuis Best en de
Stichting Woondiensten Lichten-
voorde zijn op dit moment druk be-
zing met de voorbereidingen van
een fusie. Als alles volgens planning
verloop is de fusie op l januari 1998
een feit. Er zal dan een nieuwe cor-
poratie ontstaan met ruim vierdui-
zend woningen. Het centrale kan-
toor van de gefuseerde woningstich-
ting wordt gevestigd aan de Dr.
Grashuissstraat in Zelhem. Direk-
teur L. Westerbroek van Woning-
stichting Thuis Best verwacht dat er
nog voor de zomervakantie wordt
begonnen met de bouw van dit
nieuwe pand. Westerbroek sluit
niet uit dat er de komende jaren
nog meer fusies zullen volgen. "Zo
zijn we op dit moment in gesprek
met Steenderen en Hummelo.
Toevallig hoorde ik zojuist dat die
besprekingen vanmiddag zijn vast-
gelopen", aldus Westerbroek. Op dit
moment zijn er in Nederland 800
woningcorporaties. Westerbroek
denkt dat daar over tien jaar nog
maar 300 corporaties van over zijn.
"In de praktijk betekent dit dat er
over 25 jaar in de Achterhoek waar-
schijnlijk nog maar één woningcor-
poratie over is."

Volgens direkteur L. Westerbroek is de
fusie tussen Thuis Best en de Stichting
Woondiensten Lichtenvoorde noodza-
kelijk om het wonen voor met name de
mensen met lagere inkomens ook in de
volgende eeuw betaalbaar te houden.
"Door deze fusie kunnen we bezuini-
gingen op zaken als de administratie
en de automatisering. Uiteindelijk
komt dat onze huurders weer ten goe-
de. Verder willen we met deze fusie ook
de kennis binnen ons bedrijf vergro-
ten. De ontwikkelen op het gebied van
woningbouw gaan zo snel en zijn vaak
zo specialistisch dat wij daar als wo-
ningbouwcorporatie op in moeten
springen. Door samen te gaan met de
Stichting Woondiensten Lichtenvoorde
ontstaat er een grotere corporatie
waarbij de medewerkers zich meer
kunnen gaan specialiseren op een be-
paald onderwerp. Op dit moment is het
nog zo dat onze medewerkers zich
vaak met heel veel zaken bezig moeten
houden met als gevolg dat ze van alles
een klein beetje afweten. En daar gaan
we dus verandering in brengen door
meer met specialisten te werken. Op
die manier zijn we in staat een hoog-
waardiger produkt te leveren", aldus
de heer Westerbroek.
In het eerste kwartaal van 1998 zal er
in Zelhem een nieuw centraal kantoor
worden geopend. Omdat de afstand tu-
sen Lichtenvoorde en Zelhem erg groot
is zal het huidige pand van de Stich-
ting Woondiensten Lichtenvoorde
gaan fungeren als bijkantoor. "Ook
zullen we in Vorden aan de School-
straat een kantoor aanhouden waar
mensen ons op afspraak kunnen be-
zoeken. Hoe we dat in Hengelo gaan
doen, is op dit moment nog niet duide-
lijk. In ieder geval moet er een plek ko-
men waar de mensen ons op afspraak
kunnen bezoeken", zegt Westerbroek.

In totaal zullen er straks 37 mensen in
dienst zijn van de gefuseerde nieuwe
woningbouwcorporatie. De heer Wes-
terbroek wordt de nieuwe direkteur.
"Mijn collega van de Stichting Woon-
diensten Lichtenvoorde gaat met de
Vut", legt Westerbroek uit. "Van de 37
mensen komen er in totaal 27 op het
centrale kantoor in Zelhem te werken.
Daarnaast hebben we negen medewer-
kers in de buitendienst en wordt het
bijkantoor in Lichtenvoorde door 1,5
mankracht bemand", aldus Wester-
broek.

Toekomst
Westerbroek denkt dat er over 25 jaar
nog maar één woningbouwcorporatie
over is voor de hele Achterhoek. "Als di-
rekteur van Thuis Best zal ik dat wel
niet meer meemaken, maar daar gaat
het wel naar toe. Op dit moment pra-
ten wij b^koorbeeld al met de
Stichting vP^ndiensten Lichtenvoor-
de, de beide Doetinchemse woning-
bouwverenigingen en de corporatie
voor Aalten, Groenlo en Winterswijk
over de mogelijkheid om te komen tot
een samenA^dcing op het gebied van
huizenaanbSr Als de wachttijd voor ie-
mand in Vorden bijvoorbeeld twee jaar
is en in Doetinchem komt hij al naar
een halfjaar in aanmerking voor een
woning, dan zou er ook de mogelijk-
heid moeten zijn om je daar tijdelijk te
vestigen. In de praktijk is het natuur-
lijk afwachten of iemand die in Vorden
wil wonen bereid is om uit te wijken
naar Doetinchem, maar als de moge-
lijkheid er niet is dan kijkt daar ook
niemand naar. Wij willen binnenkort
zelfs nog een stap verder gaan en ko-
men daarom half maart met alle wo-
ningbouwcorporaties uit de Achter-
hoek bij elkaar om te kijken of het mo-
gelijk is om zo'n systeem op te zetten
voor de hele regio. Ik ben heel be-
nieuwd hoe de andere woningcorpora-
ties daar tegenaan kijken, want ze we-
ten nog niets van dit plan. Wat dat be-
treft heb je dus de primeur", lacht de
heer Westerbroek. Het streven van de
vier initiefnemers is om nog voor de zo-
mervakantie een besluit te nemen.
"We zouden dan in september kunnen
beginnen met een wekelijkse of twee-
wekelijkse krant waarin alle huizen ko-
men te staan die vrij komen in deze re-
gio".
Als Westerbroek kijkt naar het aantal
jongeren dat op dit moment staat inge-
schreven in Vorden dan is dit de laatste
anderhalfjaar drastisch terug gelopen.
"Volgens mij zijn heel veel jongeren
weggetrokken naar omliggende plaat-
sen omdat ze in Vorden te lang op een
woning moesten wachten. Daarom ben
ik ook zo blij dat wij in Vorden-Noord
tien gestapelde woningen voor jonge-
ren gaan bouwen. Daarnaast zijn we
ook van plan om dertien multifunctio-
nele woningen te bouwen. Maar die
zijn meer bestemd voor kleine gezin-
nen, oudere alleenstaanden of vitale
senioren die het geen bezwaar vinden
om iets verder van het centrum af te
wonen. Alles bij elkaar denk ik dat we
in Vorden heel blij mogen zijn met de
nieuwbouwplannen die er zijn."

Hervormde Gemeente
Zondag 2 maart 10.00 uur Gezamenlijke Gezins-
dienst in NH Kerk. Voorganger: ds. H. Westerink.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag l maart 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 2 maart 10.00 uur Eucharistieviering.

R.K. Kerk Vorden
Zaterdag l maart 18.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 2 maart 10.00 uur Eucharistieviering.

Weekendwacht Pastores: 2-3 maart W. Zand-
belt, Keijenborg. Tel. (0575) 46 13 14.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 2 maart 10.00 uur ds J.W. ten Kate, Doetin-
chem.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 2 maart 10.00 uur Gez. gezinsdienst in N.H.
Kerk; 19.00 uur ds. A. v.d. Spek, Enter.

Huisarts 1-2 maart 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 die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg. ^^

Tandarts 1-2 maart J.H. Hagtcioorn, Lochem. Tel.
(0573) 25 14 83. Spreekuur alleen voor spoedge-
vallen zaterdag en zondag 11.30 - 12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. (0575) 5975^92. Afspraakbureau
tel. 592892.

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

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 06-11

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

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

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
•Alarmnummer 06-11. De openingstijd van het
kantoor is woensdag van 14.00 tot 18.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

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

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

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

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

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat
11 a. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefo-

nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak.
Tel.(0575)461460.

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

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
tturo 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 en mevr. Mokkink-
Kasteel, tel. 556908.

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

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

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

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

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

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Raadhuisstraat 6, tel. 5J5 34 05. Geopend ma. t/m
vr. van 9.00-12.00 uur.

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



GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van
Vorden maken bekend dat met in-
gang van donderdag 27 februari 1997,

gedurende vier weken, voor een ieder op de gemeen-
tesecretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (koetshuis), ter inzage ligt het ontwerp-
bestemmingsplan "Buitengebied Helderboomsdijk 2".

Dit plan voorziet in de mogelijkheid om op het perceel
Helderboomsdijk 2, naast voortzetting van de bestaan-
de woonfunctie, tevens recreatief medegebruik van
boerderij en 2 schuren (trekkers-hutten en maximaal 4
recreatiewoningen) toe te staan.

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

Vorden, 26 februari 1997.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.
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Peuterspeelzaal
'Ot en Sien'
Het Jebbink 13
7251 BH Vorden
tel. (0575) 55 18 94

SPEELGOED-
EN KINDERKLEDINGBEURS

ZATERDAG 8 MAART
9.30-11.30 UUR

Inleveren kleding en/ol speelgoed 5 en 7
maart van 19.00 tot 21.00 uur bij de peuter-

speelzaal.
Voor info: 55 35 79
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RAUWKOST-EXOTEN

FAM. J. HUITINK
Burg. Galleeslraat 3, Vorden

Telefoon (0575) 55 16 17

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan a l le nierken onder garantie

Autoglasservice

Lt'i 'Mfinfo gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG ZUTPHKN
( i iu l . terrein Revelhorst)

« (0575) 52 28 16
BDVAG

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

Ook zo hongerig na uw winterslaap?
De winter is voorbij. De periode van groei en bloei breekt weer aan. Ook wij in de bakkerij kregen de kriebels en

hebben voor elke dag in de maand maart een heerlijke aanbieding gemaakt. Zo kunt u vol energie de zomer in.

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
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Berendsen
Dorpsstraat 11 Vorden Tel. 0575 - 551373

Vrijdag + zaterdag tip

kers merg pi j p
halen betalen

Contactjes
• Te koop: gashaard DRU en
gevelkachel met thermostaat
en badgeiser. Tel. (0575) 44
1723

• Te koop: 1) achtarmige
kroonlamp, bronskleurig; 2)
mooie wastafel, met marme-
ren achterplaat, compleet; 3)
klein wasbakje voor klein
gebruik. Te bevragen bij J.A.
v.d. Berg, Groenloseweg 20,
Ruurlo, tel. (0573) 45 14 18

• Wij gaan verhuizen. Op
vrijdag 28 februari 1997 wordt
ons oude adres: J.A. v.d. Berg,
Groenloseweg 20, Ruurlo
gewijzigd in J.A. v.d. Berg, 't
Rikkelder 4, 7261 BE Ruur-
lo. Ons telefoonnummer blijft
ongewijzigd (0573) 45 14 18

• TE KOOP: uien en con-
sumptie-aardappelen, Bild-
star, Surprise, Irene, Parel en
Blntjes. Kunnen bezorgd wor-
den. Van Amerongen, Schut-
testraat 12, Vorden, tel. (0575)
55 64 08
• Te koop: motorketting-
zaag Sachs Dolmar. P. van
Vollenhovenlaan 9, Vorden

• Vrijdag 28 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



Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van onze dochter

Melissa

17 februari 1997.

Han en Janny
Wesselink

Hamsveldseweg 13
7251 LR Vorden

Wilt u Melissa zien, bel dan even,
anders slaapt zij misschien.
Tel. (0575) 5567 11

Bij deze bedanken wij u voor
de vele belangstelling ter gele-
genheid van ons 40-jarig hu-
welijk.

Bennie en Jo
Gosselink

Vorden, februari 1997
De Banenkamp 10

Mede namens mijn kinderen
wil ik u bedanken voor uw har-
telijk medeleven na het over-
lijden van mijn lieve man

GERRIT JAN
TEN BOKKEL

Aangezien het ons onmogelijk
is u allen daarvoor persoonlijk
te bedanken, betuigen wij u op
deze wijze onze oprechte dank
voor de belangstelling die wij
van u mochten ontvangen.

Uit aller naam,
J.G. ten Bokkel-

Wissels

Vorden, februari 1997

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

• Vrijdag 28 februari oliebol-
lenactie voor de N.H. kerk in
Wichmond

• Te huur gevraagd: kamers
voor alleenstaande vrouw 57
jaar (zo spoedig mogelijk). Tel.
(0575) 56 43 45

• Gevraagd: melkveebedrijf
om te pachten of voor gelei-
delijke overname. Liefst om-
geving Vorden. Discretie ver-
zekerd. Brieven onder nr. V
49-1 bureau Contact, postbus
22, 7250 AA Vorden

• Vrijdag 28 februari oliebol-
lenactie voor de N.H. kerk in
Wichmond

• Luistert u ook naar Kerk
Centraal? ledere woensdag-
avond van 18.03 tot 19.00 uur
op kabel 87.5/107.4 Achter-
hoek FM

• Te koop: gasolietank met
lekbak. (0575) 44 19 43

Uitbreiding bi'j
't Proathuus
en ook.. . Miranda en

Nancy in dienst per heden.
van harte welkom!

Voel ow thuus b'j

't Proathuus
Marie en Fred
Lindeseweg 23, Vorden

Voor de vele blijken van medeleven die wij moch-
ten ontvangen tijdens haar ziekte en na het over-
lijden van onze dierbare echtgenote, moeder en
grootmoeder

HENDRIKA MARIA
HISSINK-ROSSEL

betuigen wij onze welgemeende dank.

G.A. Hissink
Kinderen en kleinkind

Februari 1997
'Klein Graffel'
Vordenseweg 1.-7231 PA Warnsveld

Voor uw blijk van medeleven welke wij mochten
ontvangen na het overlijden van onze lieve moe-
der, grootmoeder en overgrootmoeder

AALTJE
H l SS l N K-STRAATMAN

zeggen wij u hartelijk dank.

Fam. G.A. Hissink
Fam. B.J. Castermans-Hissink
Fam. G. Hissink-Bank

Februari 1997
'Klein Graffel'
Vordenseweg 1, 7231 PA Warnsveld

Veilig in Jezus armen
veilig aan Jezus hart.

Dankbaar voor wat ze voor ons is geweest, geven
wij u kennis van het overlijden van onze lieve
moeder, oma en overgrootmoeder

GERRITJE
WAGENVOORT-SMEENK

WEDUWE VAN JAN WAGENVOORT

Vierakker
30 maart 1908

Warnsveld,
23 februari 1997

De laatste jaren werd zij liefdevol verzorgd in 'Villa
Nuova' te Vorden en 'Ruimzicht' te Warnsveld.

Vierakker GariA^agenvoort
DiniVragenvoort

Amsterdam: Hennie Zeilstra-Wagenvoort
Marten Zeilstra

Bennekom: Marinus Wagenvoort
Betsie Wagenvoort-de Greeff

Huissen: Gerda Nijkamp-Wagenvoort
Henk N ij kam p

Wolfheze: Gerrie Wagenvoort
Wolfheze: Annie Wagenvoort

Henk Kersten
Warnsveld: Jan Wagenvoort

Berry Wagenvoort-Rouwen
Kleinkinderen en achterkleinkind

IJsselweg 10
7233 SJ Vierakker

De rouwdienst, waarbij u wordt uitgenodigd, wordt
gehouden op donderdag 27 februari om 11.30 uur
in de Ned. Hervormde kerk te Wichmond, waarna
aansluitend de teraardebestelling zal plaatsvinden
op de Algemene Begraafplaats te Warnsveld.

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
vanaf 11.00 uur in de kerk.

Na een kortstondige ziekte is onverwacht overle-
den, mevrouw

H.G. VAN TIL-KLUMPER
(Tante Zus)

Jarenlang was zij als conferencier betrokken bij
onze dansgroep.

Bestuur en leden
folkloristische dansgroep
'De Knupduukskes'

Vorden, februari 1997

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

We maken er
ie van.
V Xi-- v

lekker voor de hutspot
klapstuk/borstlap soo gram 695

Duitse biefstuk
per stuk

gekruide Balkan
schijven, 100 gr.

500 gr. shoarmavleees,
150 gr. saus en
5 broodjes

t 150 gr. halen,
Saks. leverworst 100 gr. betalen

, . ... 150 gr. halen,
gebr. klpfllet 100 gr. betalen

Keurslager

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

gegrillde drumstick ^^
per stuk f l75

Munsterspek
500 gr.

27 en 28 februari ^^
en 1 maart a.s. ^*'N

(donderdag, vrijdag en zaterdag)

HOOFDPRIJS
vHegreis + hotel voor 2 personen naar

(Algarve)

ALTIJD PRIJS ACTIE!!!
d.w.z. voor iedere tankende klant is er op deze dag altijd een prijs.

OPEN HUIS Voor een hapje en een drankje nodigen wij u uit op

donderdag 27 februari a.s. vanaf 18.00 uur! OPEN HUIS

SERVICE STATION ^0
G. WEULEN KRANENBARG & ZN. B.V.
Enkweg 3 • Vorden • Telefoon (0575) 55 18 11 of 55 12 17



M E E N T E U L L E T I N

mTelefooni^eente; (057$) 55 74 74.

•Telefax genieën te: ^5^); 55:74; 44.

• Het gemeentehuis ï<? open van maan-
dag töt:;en rnetvrijdag van ; n
Illll^
ook van 13.30 tot

'n bibliotheek:
:i|ter:in2age liggende stukken) .;
dinsdag van O.30 tot 20.30 uur,
woensdag van 13.30> tot 17,30 uur^
donderdag van 13.30 tot ÏZ30 uur,
vrij dag van 13.30 tot 20.30 uur,

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

Wethouder D, MuIderije«Meu!enbroek;
donderdagmorgen van 10.00 tot ïl.OO uur
en. volgens a/spraak.

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

ERGUNNING

Op dinsdag 18 februari jongstleden
hebben burgemeester en wethouders
vergunning verleend aan:

V.O.F. "De Decanije" voor het bouwen
van een woongebouw met parkeerkel-
der op het perceel de Decanije 16 t/m
32 te Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking
van deze vergunning aan aanvrager,
daartegen een bezwaarschrift in te die-
nen. Wanneer deze vergunning aan
aanvrager is bekend gemaakt kunt u
navragen bij de sector Grondgebied.

' ET MILIEUBEHEER OPEN-
BARE KENNISGEVING MELDING

In het gemeentehuis van Vorden,
sector grondgebied, bureau milieu, en
in de openbare bibliotheek van
Vorden, gedurende de openingstijden,
ligt van 28 februari tot en met 28
maart 1997 ter inzage:

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

de heer J.W. Smallegoor, Leestense-
weg 34, 7233 PD Vierakker, voor het
uitbreiden of wijzigen van een melk-
rundveehouderij op het perceel
Leestenseweg 34 te Vierakker.

NGEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN

Naam Bouwadres Datum ontvangst

H.R. de Leeuw Schuttestraat 8 18-02-97Schuttestraat 8
Vorden

uitbreiden van een
woning

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens kantooruren inzien bij de afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening in het koetshuis.

1-1-2 AAR RED JE LEVENS MEE

Het Nederlandse alarmnummer 06-11 verdwijnt. Met ingang van l maart 1997
wordt het vervangen door een nieuw nummer 1-1-2. De invoering van dit nieuwe
nummer is onder deel van een operatie die ertoe moet leiden dat op den duur in
heel Europa één en hetzelfde alarmnummer operationeel zal zijn.

Uniform nummer van levensbelang
Sinds 1990 is er in Nederland één landelijk telefoonnummer voor hulp in spoed-
eisende situaties. Met de invoering van dat nummer werd ook een landelijk net-
werk van alarmcentrales in dienst genomen. Dankzij het netwerk en het lande-
lijke nummer zijn brandweer, politie en ambulancedienst beduidend beter
bereikbaar geworden. Dit is een kwestie van levensbelang -juist op die momenten
dat snelle hulpverlening noodzakelijk is. Hoe nuttig een landelijk nummer is,
blijkt ook uit de cijfers. Het oude nummer werd per jaar ongeveer vijf miljoen
maal gebeld. Globaal gesproken zijn er van elke 13 meldingen 9 voor de politie, 3
voor de ambulancedienst en l voor de brandweer.
Bij de afhandeling van 1-1-2 oproepen wordt bijzondere aandacht gegeven aan het
spoedeisende karakter. Door de manier waarop de alarmcentrales zijn georgani-
seerd, kan er gegarandeerd worden dat niemand een antwoordapparaat aan de
lijn krijgt of'er niet doorheen komt'. Als het extreem druk is, kan het hooguit iets
langer duren voordat er wordt opgenomen.

Hulpverlening ongewijzigd
Met ingang van l maart 1997 is in Nederland het nieuwe nummer 1-1-2 operatio-
neel. Behalve de vervanging van het oude door het nieuwe nummer 1-1-2 veran-
dert er voor inwoners van Nederland overigens niets. De organisatie van de alarm-
centrales blijft op de bewezen goede wijze werken en ook de hulpverlening blijft
hetzelfde.

Oude nummer gefaseerd buiten werking
Het buiten werking stellen van het oude nummer zal in fases geschieden. Het
oude alarm-
nummer is dermate ingeburgerd dat er voor een overgangsperiode is gekozen.
Vanaf l maart tot l september 1997 zijn daarom de hulpdiensten zowel via 1-1-2
als via 06-11 te bereiken. Vanaf september 1997 loopt spoedeisende hulpverlening
alleen nog via 1-1-2. Personen die via het oude nummer politie, brandweer of
ambulance willen oproepen worden met een antwoordapparaat naar 1-1-2 door-
verwezen. Op l maart 1998 zal het oude nummer definitief buiten werking
gesteld worden.

Grootscheepse campagne
Om het nieuwe nummer zo snel mogelijk bekend te maken bij de Nederlandse
bevolking heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken een grootschalige multi-
mediale voorlichtingscampagne opgezet. De campagne gaat in maart van start en
heeft als thema '1-1-2 daar red je levens mee.' Doelstelling van de campagne is om
in korte tijd voor het alarmnummer een bekendheid van maar liefst 97 procent te
realiseren. Om die doelstelling te kunnen halen, worden televisiecommercials
ingezet - onder meer via Postbus 51 -, maar ook advertenties in dag- en weekbla-
den, informatiefolders, radiocommercials, abri's, telefoonstickers, stickers op
auto's van brandweer, politie en ambulancediensten, posters, vlaggen en een spe-
ciale telefoonkaart.

Meer informatie
Iedereen die meer wil weten over de invoering van 1-1-2 kan een brochure opha-
len bij de postkantoren en bibliotheken.

'R EISDOCUMENT KWIJT? EERST AANGIFTE BIJ POLITIE!

Met ingang van 15 februari 1997 moet u bij vermissing van uw paspoort of
Europees identiteitskaart eerst aangifte doen bij de politie. Daarna kunt u een
nieuw reisdocument aanvragen bij de gemeente. Dit is één van de nieuwe maat-
regelen om de toenemende fraude met reisdocumenten tegen te gaan.

Van iedere vermissing van een reisdocument maakt de politie een proces-verbaal
op. De gewaarmerkte kopie van dit proces-verbaal moet u bij de aanvraag van een
nieuw paspoort of Europees identiteitskaart aan de gemeente overleggen. Zonder
deze kopie krijgt u geen nieuw reisdocument!
Bij vermissing in het buitenland moet u ook altijd aangifte doen bij Nederlandse
politie, voordat u bij de gemeente een nieuw document kunt aanvragen.

Wanneer u een reisdocument door uw eigen schuld kwijtgeraakt (bv diefstal uit
auto of verlies) moet u, naast de rechten voor het nieuwe reisdocument, ƒ 25,00
extra betalen.

rR1 JLJEACH-PARTY o
WET BESTUURSREC

'ARE VOORBEREIDINGSPROCEDURE ALGEMENE

De Stichting HAM-Party heeft verzocht om vergunning voor het houden van de
Beach-Party op l en 2 augustus 1997. Aanvrager wil de Beach-party met één dag
uitbreiden ten opzichte ̂ i voorgaande jaren. In verband met deze uitbreiding
wil de burgemeester (oi^Kende) derden belanghebbenden in de gelegenheid
stellen hun zienswijze kenbaar te maken.

Van 27 februari tot en met 27 maart 1997 liggen de aanvraag en de ontwerp-
beschikking tijdens openstellingsuren (maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot
12.30 uur en op woensdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur) ter inzage op de afde-
ling bestuur van het gemeentehuis. Kopieën van deze stukken kunt u tegen bet-
aling van rechten verkrijgen. Inzage in de stukken is kostenloos.
Belanghebbenden kunnen in deze periode hun zienswijze over de aanvraag en de
ontwerp-bescjiikking naar voren brengen. De zienswijzen betrekt de burgemees-
ter bij de definitieve beslissing.

ERZEKERING VRIJWILLIGERS

Op 17 december 1996 besloot de gemeenteraad een collectieve verzekering tot en
met 1999 voor ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid af te sluiten voor vrij-
willigers in Vorden. Verenigingen en instellingen kunnen op kosten van de
gemeente hun vrijwilligers verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid en
ongevallen. De verzekering geldt echter niet voor alle personen die bij het vereni-
gingsleven betrokken zijn. Het gaat uitsluitend om vrijwilligers, waaronder wordt
verstaan: een persoon die zich in structureel verband bezig houdt met vrijwilli-
gerswerk binnen een bepaalde vereniging of instelling.

uitkeringen
De gemeente gaat een WA- en ongevallenverzekering aan, die de volgende uitke-
ringen kent:
- bij overlijden door ongeval ƒ 25.000,00;
- bij blijvende invaliditeit ƒ 50.000,00;
- bij geneeskundige behandeling ƒ 1.000,00;
- bij schade aan persoonlijke eigendommen ƒ 1.000,00 maximaal;
- bij wettelijke aansprakelijkheid ƒ 2.000.000,00 maximaal.

bestaande verzekering
Als u al een verzekering voor uw vrijwilligers heeft afgesloten, adviseren wij u de
polisvoorwaarden goed met elkaar te vergelijken. De polisvoorwaarden kunt u
krijgen bij de afdeling welzijn. Wanneer u tot de conclusie komt dat de gemeen-
telijke verzekering (om welke reden dan ook) aantrekkelijker is, kunnen wij ons
voorstellen dat u hiervoor kiest en uw lopende verzekering beëindigt.

aanmelden/deelnemen
Alle gesubsidieerde instellingen en verenigingen hebben inmiddels een brief ont-
vangen. Ook andere instellingen of verenigingen kunnen zich echter telefonisch
of schriftelijk aanmelden. Om deel te nemen aan de gemeentelijke verzekering
moet uw instelling of vereniging zich schriftelijk of telefonisch vóór l april 1997
aanmelden, met opgaaf van naam en adres van de vereniging of instelling en het
aantal vrijwilligers dat voldoet aan bovenstaande omschrijving. Aanmelding
vindt plaats door de instelling of vereniging die wil meedoen en dus niet door de



individuele vrijwilligers. Voor telefonische aanmelding en informatie kunt u bel-
len met de heer Verstegen van de afdeling welzijn, telefoon 55 74 94.

vervolg
Zo spoedig mogelijk na l april 1997 sluit de gemeente de verzekering af. De
ingangsdatum voor deze verzekering wordt naar verwachting l mei 1997. In eer-
ste instantie sluit de gemeente de verzekering af voor de periode tot en met 1999.
Ruim voor het einde van de looptijd wordt het effect van de verzekering door de
gemeente geëvalueerd aan de hand van bijvoorbeeld de schademeldingen en hun
afhandeling. Op basis van de evaluatie neemt de gemeenteraad een beslissing
over het al dan niet voortzetten van de verzekering.

fG EMEENTE MAAKT WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK DEZE
f WEEK BEKEND!

Eind februari verstuurt de gemeente Vorden aan eigenaren en gebruikers van
woningen en bedrijfspanden, een beschikking waarin de waarde staat van de
woning of het bedrijfspand. De gemeente voert hiermee de Wet Waardering
Onroerende Zaken (Wet WOZ) uit.

Wat is een beschikking?
De WOZ-beschikking is een schriftelijke beslissing van het College van burge-
meester en wethouders. In de WOZ-beschikking wordt de waarde van een onroe-
rende zaak vastgesteld. De beschikking is geen belastingaanslag.

Waarvoor wordt de waarde gebruikt?
De WOZ-waarde wordt gebruikt voor:

1) de onroerende-zaakbelastingen (gemeente)
2) de waterschapsomslag gebouwd (waterschap)
3) de inkomstenbelasting (belastingdienst)
4) de vermogensbelasting (belastingdienst)

De Wet WOZ zorgt er dus voor dat de belangrijkste belastingen over onroerende
zaken worden gebaseerd op dezelfde waarde. Tot nu toe was die waarde per belas-
ting verschillend. De gemeente stelt de waarde vast en verstrekt deze aan de belas-
tingdienst en aan het waterschap.

Wanneer geldt de nieuwe WOZ-waarde?
De gemeentelijke aanslag onroerende-zaakbelastingen, die u eind maart 1997 ont-
vangt, is gebaseerd op de waarde in de WOZ-beschikking.

Ook de waterschapsomslag gebouwd van het waterschap (alleen voor eigenaren,
niet voor gebruikers van een onroerende zaak) wordt in 1997 vastgesteld op basis
van de WOZ-waarde.

Blauwe envelop inkomstenbelasting
Veel inwoners ontvangen nu een blauwe envelop van de belastingdienst voor de
aangifte over het jaar 1996. De belastingdienst heeft ons meegedeeld dat de WOZ-
waarde nog niet voor 1996 van toepassing is. U kunt de WOZ-waarde al wel als
richtlijn gebruiken. Het belastingjaar 1997 is het eerste jaar dat de WOZ-waarde
gaat gelden. Begin 1998 ontvangt u het aangiftebiljet over 1997. Dan is het niet
meer mogelijk om zelfde waarde van uw onroerende zaak te schatten. U moet
dan de WOZ-waarde invullen.
Ook voor de vermogensbelasting geldt als eerste jaar 1998.

Hoelang is de nieuwe WOZ-waarde geldig?
De waarde in de beschikking geldt in beginsel voor vier jaar. De eerste periode is
van 1997 tot en met 2000. De waarde staat voor vier" jaar vast en verandert niet
mee met prijsstijgingen of-dalingen van de vastgoedmarkt. Bij een grondige ver-
bouwing of sloop waardoor de waarde van de onroerende zaak aanzienlijk wij-
zigt, krijgt u een nieuwe beschikking.

Bezwaar
Bent u het niet eens met de inhoud van de WOZ-beschikking dan kunt u schrif-
telijk bezwaar aantekenen bij het College van burgemeester en wethouders. Uw
bezwaarschrift moet u wel motiveren. U moet dus aangeven waarom u het niet
eens bent met de vastgestelde waarde. De gemeente kan u op verzoek een taxa-
tieverslag van uw onroerende zaak verstrekken. Het bezwaarschrift moet u bin-
nen zes weken na dagtekening van de WOZ-beschikking versturen. Na de zes
weken kunt u geen bezwaar meer indienen tegen de vastgestelde WOZ-waarde.
Dit betekent dus dat u bij de aanslag onroerende-zaakbelastingen, de inkomsten-
belasting, vermogensbelasting, waterschapsomslag gebouwd geen bezwaar meer
kunt maken tegen de vastgestelde waarde van de onroerende zaak.

U heeft geen beschikking ontvangen
Het kan voorkomen dat u deze week nog geen beschikking krijgt toegezonden. Bij
het printen van de beschikkingen waren de meeste maar nog niet alle objecten
verwerkt. U zult deze binnen afzienbare tijd alsnog ontvangen.

Bijsluiter
Bij de WOZ-beschikking zit een bijsluiter waarin alles over de beschikking nog
eens wordt uitgelegd. Mocht u daarna nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij
de gemeente.

TT Vorden teleurgesteld over deelname basisscholen

De Graafschaprijders ^jnnen
open touwtreKkamioenschap
De Vordense Touwtrekvereniging
organiseerde vorige week in de
sporthal 't Jebbink de open Vor-
dense kampioenschappen indoor
touwtrekken. Hieraan werd bij de
"volwassenen" deelgenomen door
een aantal bedrijven en verenigin-
gen die een halve competitie speel-
den. Het team van de VAMC "De
Graafschaprijders" bleek de sterk-
ste. Na een spannende strijd werd
dit team kampioen. De motorcou-
reurs slaagden erin om ongeslagen
te blijven en behaalde het maxima-
le totaal van tien punten. De
Hoftrekkers werden tweede met 8
punten. De derde plaats was voor
het Addink 1. Zij behaalden 6 pun-
ten.

Gerrit Barink, voorzitter van de T.T.
Vorden overhandigde het winnende
team de wisselbeker. Barink toonde
zich verheugd over de deelname van de
senioren aan dit kampioenschap. "Wij
hopen uiteraard dat we hier nog leden
voor onze club aan overhouden", zo
sprak Barink na afloop. Tijdens dit
toernooi werd tevens een kampioen-
schap voor de Vordense basisscholen

georganiseerd. "Over de deelname ben
ik ronduit^teurgesteld. Ik heb de af-
gelopen weTlPri veel moeite gedaan om
de scholen te animeren om mee te
doen. Daarvoor heb ik alle scholen be-
zocht. Ik ben er zelfs nog voor naar
Wichmond gedaan. In feite heb ik al-
leen steun ondervonden van de heer
Reindsen, hoofd van de bijzondere
school Het Hoge. Door zijn inspanning
schreef het Hoge zich met niet minder
dan vier teams in. De andere scholen
in Vorden lieten het afweten en dat
vind ik ronduit teleurstellend. Toch
probeer ik het het volgend jaar op-
nieuw" aldus eeil strijdlustige Barink.
Uiteindelijk werd het team "De Spier-
bundels" van Het Hoge winnaar met 8
punten.

De Vordense Touwtrekvereniging is
van plan om de komende zomer een
"outdoor" kampioenschap van Vorden
te organiseren. Dit toernooi voor be-
drijven, verenigingen en buurten zal
plaatsvinden op het terrein van de T.T.
Vorden aan de Ruurloseweg. Verder
wordt op 25 mei op dit terrein een
competitietreffen van het Gewest Oost
gehouden.

Ruurloseweg tijdelijk
afgesloten tussen
Kranenburg en Vorden
De hoofdrijbaan van de Ruurloseweg
tussen Kranenburg en Vorden wordt in
de periode van 3 maart tot 26 april af-
gesloten voor het verkeer. De afsluiting
houdt verband met reconstructiewerk-
zaamheden die aan de weg moeten ge-
beuren. Gedurende de weekenden is de
weg wel geopend voor het verkeer. Het
doorgaande verkeer moet gebruik ma-
ken van een omleidingsroute die door
middel van pijlen is aangegeven. Aan-
wonenden en bedrijven langs de
Ruurloseweg blijven wel bereikbaar.
Ook het centrum van Vorden blijft via

een "kleine" omleidingsroute bereik-
baar.
Nu de aanleg van het fietspad langs de
weg is voltooid wordt de hoofdrijbaan
aangepast. Het doel van de reconstruc-
tie is de verkeersveiligheid ter plaatse
te vergroten. Door het leggen van
stoepbanden langs de hoofdrijbaan
wordt de weg versmald. Het gevolg van
het versmallen moet zijn dat de snel-
heid van het gemotoriseerde verkeer
afneemt.

Kerk Centraal

chem. "Kerk Centraal" bestaat uit di-
verse onderdelen. Zo is er een rubriek
speciaal voor jongeren. Deze rubriek
wordt ook door j^ageren gepresen-
teerd. Verder is er^puws uit de ker-
ken, een gedicht en eëh mediatief mo-
ment. Commissies en verenigingen
van de kerken uit deze regio kunnen
hun berichten en activiteiten doorge-
ven aan "Kerk Cenü^al", Postbus 115,
7250 AC Vorden. Zi^fck advertentie.

Anbo

Achterhoek FM zendt iedere woensdag-
avond het programma "Kerk Centraal"
uit. De uitzending is een initiatief van
de gezamenlijke kerken in Vorden,
Wichmond, Vierakker, Ruurlo en Bar-

De Algemene Bond voor Ouderen in
Vorden houdt op vrijdag 28 februari
weer een bijeenkomst in 't Stampertje.
Op het programma staat een dialezing
van de heer J. Talens over Syrië en
Jordanië. De heer Talens heeft in 1955
en 1956 in Syrië gewerkt en daarna in
1993 en 1995 beide landen wederom

. bezocht.

Kinderkledingbeurs
Peuterspeelzaal Ot en Sien houdt op
zaterdag 8 maart haar jaarlijkse speel-
goed- en kinderkledingbeurs. Er wordt
speelgoed en kinderkleding in diverse
maten verkocht. De opbrengst van de
ze beurs wordt besteed aan nieuw spel-
materiaal. Iedereen is van harte wel-
kom om een kijkje te komen nemen.
Zie ook advertentie.

Vluchtelingenwerk in
Vorden gefuseerd met
Zutphen en Warnsveld
De afdeling Vluchtelingenwerk Vorden
is sinds l januari van dit jaar officieel
gefuseerd met Vluchtenlingenwerk
Zutphen-Warnsveld. Afgelopen vrijdag
werd dit gevierd met een groot feest in
het Zutphense inloopcentrum van
Vluchtelingenwerk aan de Laarstraat.
De Vordense afdeling heeft zich als ge-
volg van deze fusie losgemaakt van het
samenwerkingsverband met Hengelo,
Hummelo en Keppel.

Voorjaarsconcert
Sursum Corda
op 7 en 8 maart
De Christelijke muziekvereniging Sur-
sum Corda houdt op vrijdag 7 en zater-
dag 8 maart weer haar jaarlijkse ui t-
voeringen. Deze twee concerten vinden
plaats in het Dorpscentrum en zijn
voor iedereen toegankelijk. Men hoeft
hiervoor geen toegangsbewijs meer af
te halen. Sursum Corda heeft getracht
een afwisselend programma samen te
stellen. Zo zullen er enkele werken
worden uitgevoerd met solo's van de
bekende bariton Ludo Eijkelkamp.
Verder hebben afgelopen donderdag
en vrijdag zeven leerlingen van
Sursum Corda het muziekexamen af-
gelegd en zijn allen hiervoor geslaagd.
Edgar Ooyman en Robert Klein Len-
derink behaalden het diploma A voor
slagwerkers. Lies Brouwer (dwarsfluit)
en Marieke van Bolderen (klarinet) kre-
gen het Diploma B uitgereikt. Shoron
Ditzel en Evelien Norde - beide dwars-
fluit - slaagden voor het Diploma C.
Ellen Schuurman (klarinet) behaalde
het deeldiploma D. Zij zal op 12 april
het openbaar gedeelte voor dit diplo-
ma afleggen. Dit wordt gehouden in
het Dorpscentrum alwaar zij zal wor-
den begeleid door het orkest van Sur-
sum Corda en de pianiste Susan van
Hoey. Alle examenkandidaten zijn op-
geleid door de Muziek- en dansschool
Regio Zutphen.

Plattelandsvrouwen
De Nederlandse Bond van Plattelands-
vrouwen in Vorden houdt op woensdag
26 februari weer een bijeenkomst.
Deze avond zal in het teken staan van
tuinen. De heer B. ter Mul uit Dieren is
uitgenodigd en zal aan de hand van
dia's vertellen over dit onderwerp.
Namens de provinciale tuincommissie
zal mevrouw H.Kuiperij-van Braak uit
Aalten vertellen over tuinclubs. De
avond wordt gehouden in zaal "de
Herberg".



Gemeente en Kranenburgs Belang ondertekenen samenwerkingsovereenkomst:

Kranenburg mag weer bouwen van gemeente
De gemeente Vorden en Kranen-
burgs Belang streven er naar om ge-
middeld per jaar één tot twee nieu-
we woningen te bouwen in Kra-
nenburg. Dit zei burgemeester Ka-
merling vorig week dinsdagavond
na afloop van de bijeenkomst in
Gasterij Schoenaker waar de ge-
meente Vorden en de Kranenburgse
belangenvereniging een samenwer-
kingsovereenkomst onderteken-
den. Dit convenant moet er toe lei-
den dat er een vruchtbare samen-
werking ontstaat tussen Kranen-
burgs Belang en de gemeente Vor-
den.

Voorlichter Gerrit Limpers is door het
gemeentebestuur van Vorden aangewe-
zen als eerste aanspreekpunt voor
Kranenburgs Belang. Het is de bedoe-
ling dat Limpers en voorzitter Jan
Lucassen van Kranenburgs Belang één
keer in het kwartaal bij elkaar komen
om de lopende zaken door te spreken.
Burgemeester Kamerling neemt ten
minste eenmaal per jaar deel aan dit
overleg. De basis van de samenwerking
is het Dorpsplan dat het bestuur van
Kranenburgs Belang een jaar geleden
aanbood aan het college van
Burgemeester en Wethouders. In dit
Dorpsplan staan de wensen van Kra-
nenburgs Belang voor de komende
twintig jaar. De belangrijkste doelstel-
ling van Kranenburgs Belang is het op
peil houden van de leefbaarheid in het
kerkdorp. "Wij hebbben ons ten doel
gesteld om drie grote voorzieningen
voor Kranenburg te behouden", aldus
voorzitter Lucassen. "En dan heb ik het
over de basisschool, Gasterij Schoe-
naker en de voetbalvereniging Ratti".
De gemeente en Kranenburgs Belang
streven er naar om jaarlijks één onder-
werp uit het Dorpsplan in uitvoering te
hebben en één onderwerp in voorbe-
reiding. Voor het komend jaar ligt de
nadruk op de uitbreiding van Kra-
nenburg. Voor Kranenburgs Belang is
dit een groot winstpunt, want het is
nog maar twee jaar geleden dat het col-
lege van B en W in het volkshuisves-
tingsplan het bouwen in Kranenburg
aan banden wilde leggen. Aanvankelijk
stond in dit plan de passage dat er na
2000 niet meer mag worden gebouwd
in Kranenburg. Deze passage werd uit-
eindelijk geschrapt nadat de bewoners
van het kerkdorp massaal na het ge-

meentehuis gingen om te protesteren
tegen het volkshuisvestingsplan.

VerkeersveiligJBid
Na afloop va n (SRider tekening van de
samenwerkingsovereenkomst was er
voor de aanwezigen de mogelijkheid
om vragen te stellen. Deze vragen gin-
gen met name over de verkeersveilig-
heid. Zo vroegen de inwoners van
Kranenburg zich af wanneer aan de
Ruurloseweg een veilige oversteek-
plaats voor fietsers wordt gerealiseerd.
Fietsers die op dit moment van Kra-
nenburg naar Vorden rijden, moeten
ter hoogte van de afslag met de

Enkweg naar de andere kant van de
weg. Volgens een inwoonster van
Kranenburg levert dit soms levensge-
vaarlijke situaties op. j|tthouder D.
Mulderije liet weten daWP? provincie
na de winter begint met het aanleggen
van een veilige oversteekplaats. Ook
vroegen de aanwezigen zich af of het
nieuwe fietspad langs de Ruurloseweg
nog officieel zal wordt geopend. Bur-
gemeester E.J.C. Kamerling zei dat de
gemeente Vorden al met zo'n plan
rondliep. "We zullen daarvoor binnen-
kort contact opnemen met het fiets-
padcomité en een mooie zonnige dag
uitzoeken", aldus burgemeester Ka-

merling. Ook de maximumsnelheid in
Kranenburg kwam ter sprake.
Wethouder Mulderije liet weten dat
het hier om een provinciale weg gaat.
"Wij hebben daar dus niets over te zeg-
gen. We blijven er echter wel bij de pro-
vincie op aandringen dat er in
Kranenburg een verkeersremmer moet
komen en een veilige oversteekplaats
van Kranenburg-Zuid naar Kranen-
burg-Noord. Het is nu afwachten of de
provincie hiermee accoord gaat. Aan
ons zal het niet liggen. Wij hebben er
als gemeente zelfs al geld voor gereser-
veerd. En de aanhouder wint", aldus
Mulderije.

Commentaar
Kranenburgs Belang en de gemeente
Vorden hebben vorige week dinsdag-
avond een samenwerkingsovereen-
komst getekend. Op zich is het een
goede zaak dat het gemeentebestuur
haar inwoners serieus neemt en wil
weten wat er leeft in Kranenburg. Het
is alleen de vraag of je daarvoor een
samenwerkingsovereenkomst met el-
kaar moet afsluiten. Kranenburg is
toch gewoon een onderdeel van
Vorden? Een logisch gevolg van dit ac-
coord is dat Wichmond, Vierakker,
Linde en Dclden straks ook een con-

venant met de gemeente Vorden wil-,
len. En wat dacht u van de bewoners
van Plan Boonk, het Hoetinkhof en
Plan Zuid? Ook zij zullen zich straks
achtergesteld voelen. We zien het al
helemaal voor ons. Over een paar jaar
opent Weekblad Contact met de kop
"Bewoners Vogelbosje ondertekenen
convenant met de gemeente Vorden".
Want daar gaat het naar toe. Bur-
gemeester E.J.C. Kamerling krijgt het
op die manier nog druk met het on-
dertekenen van al die samenwer-
kingsovereenkomsten.
Het convenant dat Kranenburgs Be-

lang met de gemeente Vorden heeft
afgesloten gaat in onze ogen dan ook
veel te ver. Je moet je alleen wel af-
vragen waarom de bewoners van
Kranenburg zo graag een overeen-
komst met de gemeente willen afslui-
ten. Voelden ze zich tot nu toe niet se-
rieus genomen door de gemeente?
Misschien moet de gemeenteraad
zich wat dat betreft eens achter de
oren krabben. In de gemeenteraad zit-
ten dertien raadsleden. Blijkbaar heb-
ben zij op dit punt gefaald. Want als
in de afgelopen jaren in de raad vol-
doende rekening was gehouden met

wat er leeft in Kranenburg, dan was
deze overeenkomst waarschijnlijk he-
lemaal niet nodig geweest. Ook dins-
dagavond was de plaatselijke politiek
de grote afwezige. Alleen de WD-frac-
tie was met wethouder D. Mulderije
en raadslid R. Pelgrum goed vertegen-
woordigd. De andere fracties schitter-
den door afwezigheid, ondanks het
feit dat ze allemaal hoogstpersoonlijk
door het gemeentebestuur waren uit-
genodigd voor de ondertekening in
Gasterij Schoenaker.

De redactie

EN DA
FEBRUARI 1997
ledere dag:

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

25 WCL Cursus, Plattelandsvrouwen
25 NCVB, Jaarvergadering
26 Plattelandsvrouwen
26 Bridgeclub 'BZR Vorden' in

Dorpscentrum
26 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink

26 Plattelandsvrouwen, B. ter Mul-
Thinen

28 ANBO. Lezing met dia's over land
en volk van Jordanië en Syrië in 't
Stamper tj e

MAART 1997
Jeu de Boulebaan bij de Wehme
(info bij receptie) SWOV open tafel
iedere dag bij de Wehme.

3 Bridgeclub Vorden in
Dorpscentrum

3 Vrouwenclub Medter IVN
4 Bejaardensoos Kranenburg
5 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
5 Welfare handwerken Wehme
5 HVG Wichmond, Ouderenmiddag

5 Bridgeclub BZR Vorden in het
Dorpscentrum

6 Bejaardenkring Vorden

7+8 Uitvoering Chr. muziekver.
Sursum Corda

10 Bridgeclub Vorden in
Dorpscentrum

12 HVG Dorp Vorden bezoek
Synagoge

12 ANBO Klootschieten bij 't Olde
Lettink

12 Bridgeclub BZR Vorden in het
Dorpscentrum

15 Feestavond PL en LR de Graafschap
in de Herberg

17 Bridgeclub Vorden in het
Dorpscentrum

17 Vrouwenclub Medler lezing MS
Patiënten

18 Bejaardensoos Kranenburg
Passiemiddag

18 NCVB Vorden
18 Plattelandsvrouwen, excursie
18 Plattelandsvrouwen, doe-morgen
19 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
19 Welfare voorjaarscontactmiddag

Wehme
19 HVG Wichmond Zorggroep Oost-

Gelderland
19 BZR Vorden in het Dorpscentrum
20 Bejaardenkring Voeden, pasen
24 HVG dorp Vorden, Paasliturgie
24 Bridgeclub Vorden in

Dorpscentrum
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Frans Evers

Hendrix
O P O N K U N T U R E K E N E N

Elke 1e zaterdag
van de maand

kunt u bij
Touwtrekvereniging

Vorden
het oud papier inleve-

ren

Lokatie: rechts naast-
Super Grotenhuys aan
de Zutphenseweg van

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

neerzetten.
Het wordt dan 's-avonds

opgeslagen.
Info: (0575) 55 28 36 of

(0575) 55 33 76

Keuze uit 15 kleuren

LAM l NAAT
Taberwaarde 1500O

GEVRAAGD:

HUISHOUDELIJKE
HULP

voor maandag- en
donderdagmorgen

Interesse?
Bel liefst tussen 19.00 en

20.00 uur
(0575) 55 22 26

FAM. KRUITBOSCH
Venhorstinkweg 4

Vorden

N. MEEK
gediplomeerd

pianostemmen
f70,-

Tel. (0575) 52 77 02

(liefst 17.00-20.00 uur)

p.m

GRATIS ONDERVLOER (p.e. folie)

Lochem
Parket & Tapijt

Tevens:
Laminaat Kurk Vinyl Karpetten

Molenstraat 6 (Centrum) Tel.0573-258952

Open woensdag t/m zaterdag

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design . . .
F. Jansen installatiebedrijf

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

6
f. Jansen
installatiebedrijf
Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Lezing

l
l

Met als titel "Tooi" houdt Karin van
Paassen op zaterdag l maart in de ga-
lerie Agnes Raben aan de Nieuwstad 20
te Vorden een lezing over hedendaagse
accessoires. Er zijn in de galerie van
verschillende ontwerpers accessoires
en sieraden te zien. Enkele ontwerpers
zullen zelf aanwezig zijn. Tijdens de le-
zing schenkt Karin van Paassen aan-
dacht aan onder andere hoeden, schoe-
nen, tassen en shawls, horloges, sie-
raden en brillen. Bijzondere materia-
len en de enorme invloed die deze heb-
ben gehad op de uitstraling en vorm-
geving van accessoires vormt de rode
draad in het verhaal.
Karin van Paassen is al jaren aktief als
organisator en adviseur in de toegepas-
te kunst. Zij adviseert onder andere het
Historisch Museum en Centrum
Beeldende Kunst in Rotterdam. Zij ini-
tieert en organiseert tentoonstellingen

CHR. MUZIEKVERENIG1

VORDEN

Houdt op vrijdag 7 maart en
zaterdag 8 maart a.s.
haar jaarlijkse

in het Dorpscentrum te
Vorden, aanvang 19,30 uur.
Met medewerking van die
bariton

Toegang gratis

U bent van harte welkom!

Hieperdepiep ... hoera! Het Echte
Bakkersgilde bestaat precies 30 jaar.

En wie jarig is viert kvst.

Een 'hiep-hiep-hoera' feest brood!

voor 30 dubbeltjes.
Een 'lang-zal-ie-leven' feesttaart!

voor 30 kwartjes.

Geldig t/m 8 maart.

Natuurlijk bij uw Echte Bakker

VAN ASSELT
Zutphenseweg 18, Vorden, tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld, tel. (0575) 52 31 72

>. f e proeft't!

en manifestaties in binnen-en buiten-
land. Ook richtte zij de Stichting
Eigenwijze mode en Modekafee op.
Vorig jaar organiseerde zij de atelier-
route en de tentoonstelling van de
Vereniging Vrije Vormgevers in
Amsterdam en een tentoonstelling op
station Blaak in Rotterdam met illu-
stratoren.

Geboortekaarten

DRUKKERIJ
WEEVERS

Geboorte-
kaarten

Kom gerust eens bij ons
aan de Nieuwstad 3O

U kunt dan uitzoeken uit de
enorme collectie kaartjes.

Als presentje mag u
een leuk cadeautje uitzoeken

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0676) 661010 - FAX (0676) 551086
NIEUWSTAD 30. 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
BBS 6S4040 - httD://www.wMvan.nl - ISDN 561329



SPÖRT-a
2MIEUWS Mlill

Voetbal

Vorden l - Zutphen l
Zowel Vorden als Zutphen gaven elkaar
vanaf het beginsignaal weinig ruimte.
Hierdoor werd er van beide zijden on-
nauwkeurig gepassd en kregen de ach-
terhoede spelers het moeilijk. Na een
kwartier speelde een verdediger van
Zutphen de bal op doelman Mark
Wullink terug. Deze miste de bal en
Mark Sueters maakte hier dankbaar ge-
bruik van door simpel te scoren: 1-0.
Tien minuten later werd een foute pass
van Vorden op het middenveld door
een Zutphen speler onderschept. De
doorgebroken speler werd door Ronald
de Beus binnen de beruchte lijnen
neergehaald. Resultaat: een gele prent
voor Ronald en een penalty, die werd
verzilverd door Niek Meijer: 1-1.
Hierna drong Zutphen sterk aan. Toch
was het Vorden die scoorde. In de 38e
minuut glipte de sterk spelende Peter
Hoevers langs zijn tegenstander. Zijn
voorzet werd op fraaie wijze door
Ronnie de Beus ingekopt: 2-1.
Vlak voor de theepauze kreeg Mark
Severin van Zutphen de bal vlak voor
het Vordendoel op gelukkige wijze op
zijn schoen. Hij bracht de gelijkmaker
op het scorebord: 2-2.
Bij aanvang van de tweede helft dic-
teerde Vorden het spel. In de 55e mi-
nuut was wederom Peter Hoevers zijn
tegenstander te snel af. Zijn voorzet
werd ingekopt door Mark van der
Linden: 3-2.
Tien minuten later werd een kombina-
tie tussen Rob Enzerink, Peter Hoevers
en Mark Sueters doeltreffend door
laatstgenoemde afgerond: 4-2.
Vorden drong aan. In de 68e minuut
kreeg Vorden een corner. De afgeslagen
bal werd ver op de helft van Vorden ge
knald. Aangezien de meeste spelers
van Vorden zich op de Zutphense helft
bevonden kon Jeffrey Marsman onge-
hinderd op doelman Ronald Hoevers
afstevenen. Bij het schot van Marsman
was Ronald Hoevers volkomen kans-
loos: 4-3.
Zutphen rook zijn kans en zette een al-
les of niets offensief in. Vorden hield
het hoofd niet koel en kwam in de pro-
blemen. In de slotfase wist Michel Blok
voor Zutphen koppend te scoren: 4-4.
Al met al een bittere pil voor Vorden.
Zondag moet Vorden in Barchem aan-
treden tegen SVBV.

Uitslagen
Vorden Al - DEO Al 2-1; Warnsveld B2 -
Vorden B2 0-6; Vorden Cl - Warnsveld
C2 6-1.
Vorden l - Zutphen l 4-4; Vorden 3 - Sp.
Lochem 4 0-0; Veldhoek l - Vorden 4 1-
4; Vorden 5 - Zutphen 3 3-4.

Programma
Vorden Al - Zutphania Al; Halle BI -
Vorden BI; Harfsen BI - Vorden B2;
Vorden Cl - Markelo C2.

SV Barchem l - Vorden 1; RKZVC 2 -
Vorden 2; Twenthe G.4 - Vorden 3;
Vorden 4 - SCS 3; Witkampers 6 -
Vorden 5; Vorden 6 - Ratti 3.

S.V. Ratti
Uitslagen
Ratti Al - Witkampers Al 1-1; Ratti BI -
Winterswijk BI 1-9; Ratti Cl - Gazelle
Nieuwland C2 2-2.

Programma
Ratti Al - Ruurlo Al; RKZVC BI - Ratti
BI; Ratti El - SSSE El; Ratti Cl - Erica
'76 C2; Ratti 5 - Gazelle Nieuwland 2;
Ratti l - Steenderen 1; Ratti 2 - Socii 5;
Vorden 6 - Ratti 3; Ratti l (dames) - WW-
NA/Hoza 1.

Socii
Uitslagen
Baakse Boys - Socii 2-1; Dierense Boys 6
- Socii 4 0-7; Socii 5 - KI. Dochteren 4 1-
2; Socii 6 - Pax 9 2-9.

Programma
Etten C - Socii C; Socii A - Wolfersvéen
A; HNK - Socii; Socii 2 - Sportclub
Eibergen 3; Voorst 5 - Socii 3; Socii 4 -
Baakse Boys 4; Ratti 2 - Socii 5;
Dierense Boys 7 - Socii 6.

Volleybal
Dash heren l
Dit weekend stond voor Dash alweer de
dertiende comp^tiewedstrijd van het
seizoen op het ^pgrammn. De tegen-
stander was DVO, dat na een moeilijke
start toch weer ijpfee hoogste regionen
van de promotieklasse vertoeft. De eer-
ste wedstrijd tussen Dash en DVO ein-
digde in Vorden in een 3-1 overwinning
voor de Vordenaren. Nu werd een moei-
lijke wedstrijd verwacht, omdat Dash
slechts zes spelers tot zijn beschikking
had.
De eerste set maakte duidelijk welke
ploeg in vorm was: DVO. Eenvoudig
werd het onwennig spelende Dash op-
zij gezet. Het enige Vordense punt in
deze set werd gescoord op de stand 4-0
voor DVO. Dash kwam er absoluut niet
aan te pas en verloor de set met maar
liefst 15-1!
Dezelfde opstelling moest het opknap-
pen in de tweede set: wissels waren im-
mers niet mogelijk. Het scoreverloop
leek aanvankelijk dezelfde weg te gaan
volgen als in de eerste set, want DVO
stond in nog geen vijf minuten op 7-1.
Naarmate de wedstrijd vorderde raak-
ten de Vordense heren beter gewend
aan hun positie en kwam Dash steeds
meer voor in het spel. Toch liep het de
ze set achter de feiten aan. De eind-
stand was dan ook 15-3 voor de ploeg
uit Hengelo.
Enige omzettingen aan de kant van

Dash zorgden ervoor dat de meesten
weer op hun vertrouwde positie speel-
den en dat kwam ten goede aan de rust
in het spel. Vaste patronen werden
weer teruggevonden en Dash nam bru-
taal een 3-0 voorsprong. Gedurende de
ze set stond Dash heel lang voor. DVO
had voornamelijk moeite met de diepe
diagonale opslag van Dash, en dat gaf
Dash kansen om terug te keren in de
wedstrijd. Het" geroutineerde DVO
sloop echter langzaam naderbij en
toen op 11-11 Dash even geen punten
meer wist te maken, konden de heren
uit Hengelo naar 14-11 uitlopen en de
set even later met 15-12 binnenhalen.
Alweer een nederlaag voor Dash dus;
dit keer met 3-0. Waar punten de vori-
ge keren nog binnen het bereik leken,
was dit een volkomen verdiende neder-
laag. Dash neemt door dit resultaat de
rode lantaarn van DSC over, en zal de
komende zeven wedstrijden nog flink
aan de bak moeten om klassenbehoud
te bewerkstelligen.

Dash/Sorbo - Harambee
Het eerste damesteam van Dash/Sorbo
moest het afgelopen zaterdag opne
men tegen het Enschedese universi-
teitsteam Harambee. De eerste 2 sets
verliepen bijzonder god, die werden
dan ook gewonnen met 17-15 en 15-9.
In de derde set zakte Dash/Sorbo wat
weg waardoor de Enschedese ploeg in
hun spel kon komen en d^et wisten te
winnen met 7-15. In «^^vierde set
kwam Dash/Sorbo weer een beetje te
rug, maar dat was net nie^ voldoende
om de set te winnen. Hararrroee won op
het nippertje de set met 14-16. De vijfde
set moest er dus aan te pai komen, de
ze werd net zoals de vo^^ twee sets
gewonnen door Harambee die daar-
mee de 2-3 winst in handdjtnam.
Aanstaande zaterdag d^eelt Dash/
Sorbo tegen S.V.S. uit Schalkhaar, de
eerste ontmoeting liep uit op een 3-2
overwinning voor S.V.S. dus dat wordt
weer een spannende partij.

Uitslagen Dash
Boemerang 2 - Dash 2 meisjes B 3-0;
DVO l - Dash l heren 3-0; Vios 3 - Dash
3 heren 0-3; A.B.S. 4 - Dash 6 dames 0-3;
Dash 2 - S.V. Voorwrts l dames 3-0;
Dash 3 - Vios l dames 3-1; Dash 4 - DVO
5 dames 1-2; Dash 5 - Bruvoc 2 dames 2-
1; Dash 7 - Bruvoc 3 dames 0-3; Dash l -
Overa l meisjes B 2-1; Dash/Sorbo -
Harambee dames 2-3.

Programma Dash
Side Out l - Dash 2 dames; Keizer-
sprong 4 - Dash 5 dames; S.V.S. 2 - Dash
3 dames; Vios l - Dash l meisjes B;
Dash l - Side Out l heren; Dash 2 - v.v.
Lettele l heren; Dash 3 - D.S.C. 3 heren;
Dash 2 - Boemerang 2 meisjes B;
WiDaCo l - Vios l jongens B; Dash l -
s.v. Voorwaarts meisjes C; Dash 4 -
Keizersprong 3 dames; Dash 6 - S.V.
Harfsen 4 dames; Dash/Sorbo - S.V.S. l
dames.

Socii
Uitslagen
Dames Socii - SVS 4 2-1; Heren Socii l -
Wilp 2 2-1. Dames recreanten: Socii 2 -
Side Out 2-1; Socii l - Vios l 3-0. Mix
Socii l - Heelen sportief 1-2; Mix Socii 2
- de Hove 0-3.

Dammen
Dostal Vorden - BJSBA Rinsumag. 12-8
Dostal l boekte een prima resultaat te
gen Rinsumageest. De opstelling leek
niet erg gunstig, maar op het bord pak-
te het goed uit. Nina Jankovskaja was
snel uit. Zij onderschatte een combina-
tie vanuit de Ghestemdoorstoot, maar
hield de stand remise (1-1). Henk
Grotenhuis ten Harkel hield groot-
meester Auke Scholma kundig op re
mise en stond eerder beter dan slech-
ter (2-2). Chris Grevers zorgde voor een
achterstand door een kansloze neder-
laag (2-4), maar dit werd snel goedge
maakt door Gerrit Boom. Deze combi-
neerde, waarbij wederzijds een dam op
het bord verscheen. De schijven van
Boom stonden echter veel gunstiger,
waarmee hij zijn tegenstander de eer-
ste competitienederlaag in 5 jaar tijd
bezorgde (4-4). Alex Klein liet de
Friezen weer op voorsprong komen,
maar ook dit was tijdelijk. De tweede
Vordense grootmeester Hendrik van
der Zee profiteerde alert van een fout
in tijdnood en brak door naar een win-
nende dam (6-6). Na een remise van
Eddy Budé bracht Henk Hoekman met
een goed uitgespeelde aanval Vorden
voor het eerst op voorsprong (9-7). Ook
Gerrit Wassink tikte zijn tegenstander
bekwaam uit, nadat de beslissende
fout waarschijnlijk in tijdnood was ge
maakt (11-7). Tenslotte moest Henk
Ruesink in een gelijkspel berusten, om-
dat zijn goede stand net geen winst
bleek te bevatten (12-8).

Kampioen Hiltex uit Amsterdam komt
in de slotronde op 8 maart op bezoek
in het Dorpscentrum te Vorden.

Bridge
Bridgeclub Vorden
Uitslag 17 februari 1997.
1. Buschef / Graaskamp 70.8%. 2. Ep
Meijers 63.4%. 3. Wijers / Thalen 60.1%.

Bridgeclub "B.Z.R. Vorden"
Uitslagen van woensdag 19 februari
1997.
Groep A: 1. v Burk/Costermans 61.9%. 2.
mv/hr Scholten 59.8%. 3. mv/hr Polstra
55.2%.
Groep B: 1. den Elzen/v. Manen 67.2%. 2.
v d Vlugt/Gille 63.0%. 3. v. Asselt/Hart-
man 58.3%.

Een rubriek
met nieuws over de Vordense bibliotheek

De bibliotheek is een informatie- en
voorlichtingscentrum waar velen in
onze gemeente intensief gebruik van
maken. Een overheidsrapport nalezen?
Onderzoek doen naar een bepaald on-

derwerp? Weten welke cursussen er
zijn in de regio? Een scriptie maken?
Een schouwburgprogramma raadple
gen? Alles weten over uw vakantieland
van deze zomer? Je kunt het zo gek
niet bedenken of de openbare biblio-
theek heeft folders, boeken, tijdschrif-
ten of rapporten die u antwoord geven
op uw vragen.
Maar er is ook een onzichtbare infor-
matiebron die nog verder gaat. Dat is
de Bibliofoon, de vraagbaak die over ve
Ie naslagwerken beschikt en informa-
tie kan geven over bijna alles wat er te
weten valt. Weten hoeveel basisscholen
er in Nederland zijn? Wat de koers is

van de peseta? Wie de moordenaar was
van Maarten Luther King? Hoe laat het
nu is in Djakarta? Of hoeveel liter een
gallon is? Je pakt de telefoon en stelt de
vraag aan iemand die vaak direct, en
soms door terug te bellen, het ant-
woord geeft op uw vraag.
Het moet natuurlijk wel om een alge
mene vraag gaan al kunt u de
Bibliofoon ook bellen voor het tele
foonnnummer van iemand of als u
wilt weten hoe u per trein van Vorden
naar Groningen kunt reizen. Maar
daar zijn (resp. bij de PTT en de
Openbaar Vervoer-informatielijn) ook
gespecialiseerde bronnen voor.

Bellen naar de Bibliofoon kost wel geld,
namelijk 75 cent per minuut. Maar als
u weet dat u te woord wordt gestaan
door een persoon die beschikt over een
ongelooflijke hoeveelheid kennis en
naslagwerken en dat u zelfs vaak nog
wordt teruggebeld, dan is het duidelijk
dat u er in bepaalde gevallen graag dit
bescheiden bedrag voor over hebt. Rest
ons nog u het (nieuwe) telefoonnum-
mer te geven van deze vragenlijn. Dat
is 0900-9394. De Bibliofoon is een geza-
menlijk initiatief van alle bibliotheken
in ons land en vormt een welkome aan-
vulling op het informatieve werk van
uw bibliotheek. Boekamer
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't c\JÖapen van 't

Zoekt:

een vlotte
enthousiaste
kracht
voor de weekenden
en vakantieperiodes.

Ben je tussen de 16 en 20 jaar en niet bang om
flink de handen uit de mouwen te steken,
schrijf dan een briefje naar:

't Wapen van 't Medler
ta.v. mevrouw E. ten Have
Ruurloseweg 114, 7251 I_Z Vorden

Timmerbedrijf
IDO HUMMELINK

Heeft, i.v.m.sterk groeiende klantenkring,

op korte termijn plaats voor

"VEELZIJDIG" TIMMERMAN

ONZE WERKZAAMHEDEN BESTAAN UIT;

* machinale houtbewerking

* kleine verbouwingen

* restauratie timmerwerk

* onderhoudstimmerwerk

* klein metsel- en tegelwerk etc.

Dus wie nog graag "veelzijdig" vakwerk verricht,

kan reageren naar: IDO HUMMELINK
IViersserbroekweg 1
7251 LG Vorden
Tel. 0575-556563f»x 556910

THEO TERWEL l
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET

•CAROSSERIEBEDRUF

Zondag 2 maart t/m zaterdag 8 maart

Alles wat u moet weten over verantwoord slapen
Persoonlijk advies voor individuele wensen
Diverse slaapkamers en kasten afgeprijsd i.v.m. kollektiewisseling

LATTOFLEX BEDSYSTEEM

Idhfl Kom proef liggen
op het unieke

computerge-
stuurde meetbed

bfUx

PULLLMAN BOXSPRINGS

Ontdek het comfort van
het slapen op een box-
spring-combinatie

SOFTSIDE WATERBEDDEN

CAS

Waterbedstudio met de laatste ontwikkelin-
gen op het gebied van slapen op water.

VERSTELBARE LATTENBODEMS

Demonstratie van de vele mogelijkheden
van een verstelbaar bed.

Electro met 2 motoren
Nu vanaf 695,-

SENIOREN BEDDEN AUPING AURONDE

Comfort, kwaliteit en tijdloos design

-,.:: ;!:: ^X

Lubbers
wonen & slapen
Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld (0575) 46 46 00

Bus bestellen?
Harren bellen!

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

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

Kullkleden
Tenterwerhuur
Afdekkleden
Marktkraamzellen
Parasols
Camplngartlkelen
Huiven voor
vracht- en aanhangwagens

Nieuw in ons programma:

een elektrisch oprolbaar
wïndbreekgordijn
deze zijn toepasbaar voor alle openingen

Dl SB ERG EN ZONWERING
) servicegericht - klantvriendelijk - prijsbewust

BUITENZONWERING BINNENZONWERING
• uitvalschermen - knikarmschermen • horizontale en verticale lamellen
• rolluiken • horren • hordeuren • dealer o.a. Luxaflex/Verosol
• markiezen • screens • rolgordijnen • plissé's

KWALITEIT - SCHERPE PRIJZEN

SNELLE LEVERTIJD r»f-ii- „,- , „^i-Demonstratie in °nze showroom Tel./fax 0575 - 461 425
na telefonische afspraak Ruurloseweg 17, Hengelo (Gld)

Kerkstraat 3
Vorden RESTAURANT DE ROTONDE (0575)

551519

Een gezellig familie-dinertje plannen?
Daarvoor moet u bij de Rotonde zijn. Goed eten voor een schappelijke prijs.

En het leuke is: binnen elk budget, dus ook het uwe, maken wij een keuze-menu,
zodat elk familielid kan eten waar hij zin in heeft. Al komt u met 20 man!

Natuurlijk serveren we ook een 'vast' menu als u dat fijner vindt.
Speciale wensen? U zegt het maar! En wist u dat wij een gezellige alkoof hebben

waar u ongestoord met z'n allen kunt zitten?
Kom gerust eens informeren naar de mogelijkheden voor uw dinertje.

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



Biej ons
in d'n Achterhoek
A'j dizze dage 't niejs op radio of tv heurt is 't onderwarp varkenspest vast
pandoer. Vandage hier, margen daor, tot 't hele land vepest is. As buutn-
staondaer bekiek iej die dinge meschien wel iets anders as 'n boer. Maor
'k zie wel dat t'r soms wel 4000 varkens op un bedrief bunt en dat de fok-
kers en mesters as haor op un hond biej mekare zit. Dan vraog iej ow wel
af of dat allemaole wel kan. Vraog iej dan neet umme narigheid? En at ut
dan zowied is dat t'r un ziekte uutbrekt, mot ze dan neet biej eur zelf te
raode gaon?. En neet metene staot te rearn umme biejstand van de staat.
Ik stelle mien veur dat iemand die zovölle hef van dat grei de gebouwen
d'r neet van armoe neer hef ezet. En ok wel jaorn hef ehad dat t'r un aad-
uggen cent vediend wodn. En danderbiej: ze heb toch un banke van en
veur de boern? Die heur en zie iej jao altied met "You 'l never walk
alone?". Of is dat allene met dreug weer?

Dat alles nemt neet weg dat ons de groezels oaver de rugge kroept aw ziet
hoovölle varkens d'r wod afemaakt. A'j nog un betjen ge vu u l veur leaven
hebt woj daor naar van. En kriej d'r wel medelien met.
Medelien met eur diers hadn ok de luu van Wilgenkamp. Hendrik Jan
Wügenkamp was al 'n tiedjen gin boer meer. Althans gin boer die de ver-
antwoording veur alles had. 't Spöl had e oaver edaon an zien dochter, die
vuulir d'r nog wel wat veur. Qie was ok van kinds af an gek ewes met
leavend grei, of ut now un hond peerd, kalf of varken was, zee toetn
oaveral met hen.

Daorumme beheern ze now ok de varkensschure. Zee passen de boel goed
op en 't keune vangen ging eur as 'n besten af. A'j biej eur oaver de zön-
nie kekn zaog iej allene maor blanke varkens.

Maor net as 'n mense kan un varken ok wel 's wat mankeern. En dat was
hier ok ut geval, un paar waarn d'r an de scheit. Hendrik Jan had dat ok
eherd en wol 's gaon kiekn hoo of ut t'r now met was. Zien dochter kwam
urn in de staldeure al haos in tegen.
"En, hoe is 't", vroog Hendrik Jan.
"Oh slech, iej mot".
Hendrik Jan leet eur neet ens uutpraotn, "Ik belle 'n dokter wel".
Merie schreeuwen um nog wat nao maor dat heurn Hendrik Jan in de
haos helemaols neet.

't Duurn neet zo heel lange of 'n dokter was t'r al. Hencj^fcjan had um al
op-epast. "Gaot maor met nao de schure".
In de schure zat Merie met un van piene vetrokn gezicl^^p 'n mealzak.

•uwe]

"Wat schealt ow dan?".
"Boh, ik bun evaln, 'k gleuve da'k de enkel tebrokn hebbe of in ieder geval
vestoekt. Maor wat mot den veearts hier?.
"Jao zie, de varkens...."
"De varkens waarn vanmargen al weer better. Ik schreeuwen ow nog nao,
maor iej luustren neet". Jf
Hendrik Jan wis neet hoe e kiekn mos. En de veearts?, Och, den had wel 's
beroerdere akkefietjes ehad, biej ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman

Tulpenrit Gezinsdienst
De VAMC "De Graafschaprijders" orga-
niseerde zondagmiddag de traditione-
le Tulpenrit. Harry Horsting en Wim
Wisselink hadden een rit uitgezet met
een lengte Van circa 53 kilometer. Start
en finish waren bij "Het Wapen van het
Medler". Het aantal deelnemers be-
droeg 35 .

Op zondag 2 maart wordt er in de
Dorpskerk een gezamenlijke gezins-
dienst gehouden met als thema "Kijk,
moet je zien". Hoe vaak gebeurt het
niet datje ergens naar kijkt zonder het
werkelijk te zien. Raar eigenlijk want
je hebt toch ogen om te zien. Paulus,

over wie het zondag gaat, zag de din-
gen wel maar op de verkeerde manier.
Hij moest eerst hardhandig door God
tot de orde geroepen worden om het
goed te zien. Er zijn ook van die mo-
menten waarop je niet met je ogen
maar met je hart moet kijken. Domi-
nee H. Westerink zal daar zondag over
vertellen.

Terracottapotjes
De afdeling volleybal van SV Socii
houdt op zaterdag 8 maart een actie
om de clubkas te spekken. De leden
van de vereniging zullen op deze dag
in Wichmond en Vierakker langs de
deuren gaan om terracottapotjes te
verkopen met een kaars er in. De afde-
ling volleybal traint elke woensdag-
avond in sporthal de Lankhorst in
Wichmond.

Casino-avond

Zoals reeds eerder gebleken, is ook nu Party Restaurant "De Smid" in de Keijenborg weer zo
inventief om een nieuwe dimensie toe te voegen aan z'n aktiviteiten. Nieuw is de casino-
avond, volledig onder deskundige begeleiding een gokje wagen aan de roulette- of black jack
tafel, zonder achteraf de kater te voelen een enorm vermogen te hebben verloren. Gewoon
voor de gezelligheid en in combinatie met de culinaire kwaliteiten is iedere avond geslaagd.
Uitermate geschikt voor personeelsverenigingen of sportclubs. Zie ook advertentie.

Feest bij deCchte Bakkers
De 350 Echte Bakkers, h^kenbaar
aan het gele gilde-embleem vieren
hun 30-jarig jubileum tijdens de
feestweek, welke start oi^rijdag 28
februari. Tot en met ^Ptei dag 8
maart bakt ook Echte Hakker Van
Asselt uit Vorden en Wa Jfcvcld een
nieuw ontwikkeld fees^jrood en
een feesttaart voor respectievelijk
30 dubbeltjes en 30 kwartjes.

Het feestbrood is een boterbrioche ge-
vuld met rozijnen en stukjes appel.
Heerlijk voor bij het ontbijt, de lunch,
bij de koffietafel of zomar tussendoor.
In de feesttaart gebruikt de Echte
Bakker een bijzonder frisse abrikozen-
moes met bavaroise. Het taartje wordt
afgewerkt met abrikozen, slagroom en
amandeltjes. Een echte tropische trak-
tatie. Vanzelfsprekend bakt de Echte
Bakker dagelijks beide produkten vers
in zijn eigen bakkerij.

Dertig jaar geleden richtte een groep
van 20 ambachtelijke bakkers het
Echte Bakkersgilde op. Doel van dit gil-
de was (en is) het beschermen van het
vakmanschap en de kwaliteit van de
aangesloten "Echte Bakkers". Ondanks
de voortschrijdende ontwikkeling van
schaalvergroting en automatisering
kiezen vele consumenten bewust voor
de ambachtelijke gebakken producten
die de Echte Bakkers nog dagelijks vers
in hun eigen bakkerij bakken. Het zijn
met name déze bakkers, die de tradi-
tionele broodrecepten in ere houden.

Daarbij gebruiken zij alleen de aller-
beste grondstoffen voor het bereiden
van brood en banket, omdat die de na-
tuurlijke smaak ten goede komt. En
steeds komen er nieuwe verantwoorde
produkten bij, zoals nu weer blijkt uit
het nieuwe brioche-brood en de tropi-
cal taart.

Tuin Expo '97 in Hengelo Overijssel:

Kleurig en bijzonder inspirerend
Van donderdag 27 februari tot en
met maandag 3 maart staat het
Expo Center Hengelo (O) weer volle-
dig in het teken van de Tuin Expo
'97. Een beurs waar veel mensen
reikhalzend naar uitkijken want de
eerste lentekriebels zijn weer voel-
baar. En dat betekent dat men de
tuin in wil; rommel van de winter
eruit, de grond prepareren, nieuwe
planten en struiken poten, de vijver
grondig schoonmaken en mis-
schien een nieuw tuinontwerp ma-
ken. Voordat tot actie kan worden
overgegaan zal echter eerst een
goed plan moeten worden getrok-
ken. Wat moet er worden aange-
schaft, wat kan worden opgeknapt,
hoe moet de tuin worden ingericht
en is het hek misschien aan vervan-
ging toe? Wat zijn de nieuwe trends
en materialen?
Tuin Expo '97 geeft op deze en nog veel

meer vragen uitgebreid antwoord. Bo-
vendien is het een beurs waar bezoe-
kers talrijke ideeën kunnen opdoen.
Ondermeer dankzij de prachtige pre
sentatie van een groot aantal modetui-
nen. De moeite van het bekijken meer
dan waard want de ontwerpers ervan
hebben al hun creativiteit aangewend
om de mooiste tuinen te ontwerpen. In
de wetenschap dat "niet alleen vele
duizenden beursgangers de tuinen be-
zoeken maar dat een deskundige jury
bovendien de ontwerpen op tal van
punten zal beoordelen. Voor de mooi-
ste modeltuin is een bokaal beschik-
baar. De Tuin Expo '97 is de plek bij uit-
stek voor iedereen die interesse heeft
in alles wat groeit en bloeit. Maar dat is
niet alles. Ook de nieuwste gereed-
schappen krijgen alle aandacht, even-
als potterie, ornamenten, meubilair,
vijvers, architectuur, tuinhuisjes en
sierhekwerk Een ideeënbeurs, een in-

spiratiebron en verreweg de meest
complete tuinbeurs van het Oosten. De
beursvloer van tienduizend vierkante
meter staat daarnaast garant voor een
ruime en overzichtelijke presentatie
van de verschillende produktgroepen.

Informatief
De eerste tuinbeurs in het Expo Center,
in 1996, trok maar liefst 22.000 bezoe-
kers. Een aantal dat de veronderstel-
ling rechtvaardigt dat met de beurs in
een behoefte wordt voorzien. De tuin
staat dan ook meer dan ooit in de be-
langstelling van het grote publiek, dat
veel geld wil investeren in een inrich-
ting en beplanting. Maar ook het deco-
ratieve aspect wordt steeds belangrij-
ker. Dat blijkt uit het grote aanbod van
potterie (potten, vazen, kruiken), sier-
stenen, ornamenten en sculpturen,
siersmeedwerk en tal van andere de-

coratieve elementen.

Ook wordt er voorlichting gegeven over
verschillende zaken. De ABTB
Imkersbond geeft informatie over de
activiteiten van de bond, over levende
bijen en over honing maken, de Ko-
ninklijke Nederlandse Maatschappij
voor Tuinbouw en Plantkunde (KMTP)
verzorgt lezingen over vele verschil-
lende onderwerpen en het Overijssels
Landschap informeert over natuur en
landschap. Verder worden er dagelijks
verschillende lezingen gegeven in een
speciaal daarvoor ingericht 'theater'.
De beurs is derhalve bedoeld om be-
zoekers te laten genieten. Speciaal voor
de Tuin Expo is bloeiend materiaal
voortijdig opgekweekt en tot bloei ge
bracht. Het resultaat; een bijzonder
fleurige entourage. Voor meer infor-
matie: Expo Center Hengelo, tel. 074-
2559559.



OTTEN WEET
NIET VAN
OPHOUDEN!

OTTEN blijft u ruime keus bieden in vele soorten meubels: bankstellen, fauteuils, tafels, kasten,
eethoeken en nog veel meer. Kom kijken bij OTTEN en overtuig uzelf! Openingstijden: maandag
t/m vrijdag van 09.00-1 8.00 uur; vrijdags koopavond tot 21.00 uur, zaterdags open tot 16.00 uur.

DORPSSTRAAT 20 - HALLE GLD - TEL (0314) 63 12 19

Meubelfabriek Otten b.v.

n o \ \ u
1% W £ hoort er steeds

meer van. —

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

Tonny Jut:
AUTOSCHADE
1STELBEDRIJF

DE VENTERKAMP 7 RUURLO (0573) 45 11 61

Muziek in
De Keizerskroon
Zondagmiddag 9 maart houdt de
KunstKring in samenspraak met leden
van Sophia's Lust en andere muziek-
makende dorpsgenoten een eerste 'mu-
ziekmiddag'. Het enthousiasme van al-
le mensen met wie is overlegd, is groot.
In de toekomst wil de KunstKring meer
van dit soort middagen of avonden
gaan organiseren. De vereniging re-
kent daarbij ook op initiatieven van
muziekmakende mensen - jong of al
wat ouder - uit Ruurlo en omgeving.
Op deze eerste bijeenkomst treden drie
groepen op: 'Lesni Rohy', De slagwerk-
groep van muziekschool 'De Triangel'
en 'Entre act'. Het zal geen saaie mid-
dag worden want de groepen verschil-
len nogal! 'Li-".m Rohy' betekent in het
Tsjechisch waldhoorn, en het ensem-
ble met deze naam bedient zich dan
ook van de hoorn. De hoornisten zul-
len onder andere werk van Grieg en
Mendelssohn uitvoeren; zij spelen on-
der leiding van Reinier van den Berg.
De slagwerkgroep speelt onder andere
werk van haar eigen dirigent Karel te

Riet. Deze groep is zes man sterk en
speelt op de pauk, de xylofoon en op
verschillende trommels. De derde
groep, die net als de beide andere, on-
geveer twintig minuten zal optreden,
is de Cabaretgroep 'Entre act'. Onder
aanvoering van Mini Derlagen brengen
de leden van deze groep hun program-
ma 'Maart roert zijn staart'. De mu-
ziekmiddag zal, exclusief de pauze,.
ruim een uur duren. Tijdens de pauze
is er tijd genoeg voor een drankje en
een genoeglijke babbel met kennissen
en dorpsgenoten. Voor nog meer infor-
matie: zie onder "Contactjes".

Slaapcomfort
Lubbers Slapen in Hengelo houdt van
zondag 2 t<4fen met 8 maart weer haar
"Slapen Inf^miatie Dagen". Op deze in-
formatieve Slaapshow presenteert Lub-
bers uitgebreid alle mogelijkheden van
comfortabel slapen. U kunt proeflig-
gen in de teststudio voor matrassen en
waterbed d ̂ fcüe deskundige adviseurs
geven u eenpersoonlijk advies. Tevens
kunt u genieten van een sfeervolle
slaapkamer en kast-systemenshow. U
vindt Lubbers Wonen & Slapen aan de
Raadhuisstraat 45 in Hengelo. Zie ook
advertentie.

Meubels kopen wordt een feest zondag
2 maart van 11.00 tot 17.00 uur
In onze grote showroom (2 verdiepingen) vindt u
een prachtige collectie eiken en grenen meubelen.
Keuze uit honderden modellen
bankstellen • eethoeken • fauteuils • kasten • salontafels * kleinmeubelen

Voor een ontspannen nachtrust staan onze slaapkamers garant
ledikanten • bedbodems • matrassen • waterbedden • dekbedden • linnen-
goed

Let op:
elke bezoeker maakt
kans op een reis naar

Euro Disney voor 4
personen

Groot in alle soorten vloerbedekkingen
tapijt • vinyl • marmoleum • parket • laminaat

Sfeervolle textielafdeling
gordijnen • vitrages • modelgordijnen • draperieën

Denk op tijd aan uw zonwering
horizontale en verticale jalouzieën • zonneschermen • screens • rolluiken en
veel meer

Vakkundig advies • Kwaliteit voor lage prijzen • Offertes gratis en
vrijblijvend

Graag tot ziens in

PANNEVOGEL
M E U B E L - E N T A P I J T E N H U I S
Ruurloseweg 2, Hengelo Gld., tel. (0575) 46 14 84

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

Restaurant-Grill
Kerkstraat 3 '
Vorden

HEBT U NOG
SPULLETJES OVER
VOOR DE VEILING?

Wij halen het graag
bij u op. Bel dan:

(0575) 55 1486
(0575)551961
(O575) 55 16 73
(O575) 55 30 81

f997;
Veiling 20 september
De Herberg Vorden

34 HOOFDGERECHTEN
dan eet iedereen wat hij lekker vindt

ONBEPERKT KIEZEN
uit de hele kaart voor diverse vaste menuprijzen

ZELFS VOOR GROEPEN
gezellig samen eten in de alkoof

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

,0ud-ijzeraktie
Na veel vergaderen was het op 26 okto-
ber eindelijk zovei^e eerste oud-ijzer-
aktie van Jong Ge^P Ruurlo kon wor-
den gestart. Na het uitdelen van de
routes kon de inzameling beginnen.
De eerste wagens met oud ijzer kwa-
men snel binnen. Hierin zaten zelfs
ploegen, silo's en complete opraapdo-
seerwagens. 's Middags moesten er nog
twee containers bijkomen. Het uitein-
delijke resultaat was 18.640 kg oud ij-

zer. Een geweldig resultaat dat niet bc
reikt had kunnen worden zonder de
medewerking van vele vrijwilligers er
natuurlijk de mensen in het buitenge
bied van Ruurlo. Door het succes var
het afgelopen jaar wil Jong Gelre oot
dit jaar een oud ijzeraktie houden er
gens in oktober. Getracht zal worder
het hele buitengebied van Ruurlo te
doorlopen. Dus beste lezers, bewaar al
Ie oud ijzer voor Jong Gelre Ruurlo, dal
alvast iedereen bij voorbaat wil danker
voor de medewerking.
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én geld
Per l januari 1997 is het aardgas op-
nieuw duurder geworden. Dat komt
voor een deel doordat de energie-
prijzen de stijgende olieprijs op de
wereldmarkt volgen. Voor een an-
der deel is dit het gevolg van de
energieheffing, die de overheid van-
af l januari 1996 stapsgewijs in-
voert. Bij elke jaarlijkse verhoging
van de energieheffing wordt als
compensatie de inkomstenbelas-
ting verlaagd.

Het geld dat de energieheffing (ecotax)
oplevert, vloeit dus terug naar de bur-
gers. U betaalt meer voor gas en elek-
triciteit en minder aan loon- en in-
komstenbelasting. Wie zuinig om-
springt met energie profiteert van de-
ze maatregel. Dat is ook precies de be-
doeling: het belonen van energiezui-
nig gedrag. Want hoe minder energie
we gebruiken, hoe beter het is voor het
milieu.

Bij de Postbus 51 infolijn, de telefoni-
sche informatiedienst van de rijksover-
heid, zijn in de afgelopen tijd vragen
gesteld over de energieheffing. De
meest gestelde vragen over de energie-
heffing komen hieronder aan bod.

1. Waarom moeten huishoudens ener-
gieheffing betalen? De overheid kan
toch veel beter grote vervuilers zoals
de industrie aanpakken?

Niet alleen de huishoudens betalen de
energieheffing, maar ook de zakelijke
kleingebruikers; het midden- en klein-

bedrijf. Ook grootgebruikers zoals de
industrie betalen energieheffing, maar
niet over alle energie die ze gebruiken.
Met de grootgebruikers heeft de over-
heid namelijk aparte afspraken over
energiebesparing gemaakt. In het jaar
2000 moeten grootgebruikers gemid-
deld 20 procent zuiniger zijn dan in
1989.

2. Wat hebben energiebesparing en
het broeikaseffect met elkaar te ma-
ken?

Bij de verbranding van aardgas, olie en
kolen voor onze energievoorziening
ontstaat luchtverontreiniging. Een van
de gassen die wordt uitgestoten is CO2
(kooldioxide). CO2 is de grootste ver-
oorzaker van het broeikaseffect: het
stijgen van de gemiddelde tempera-
tuur op aarde, waardoor het klimaat
gaat veranderen. Dat heeft tot gevolg
dat het natuurlijk evenwicht uit ba-
lans raakt. De risico's daarvan zijn nau-
welijks te overzien, maar stuk voor
stuk te bedreigend om ze rustig op ons
af te laten komen.

Door zuiniger om te gaan met energie
komt minder CO2 vrij en wordt het
broeikaseffect getemperd. Door aan
energiebesparing te doen, dragen we
dus allemaal bij aan de oplossing van
het broeikasprobleem.

3. Wat moet ik doen om de belasting-
verlaging te krijgen?

De belastingverlaging wordt automa-

tisch verrekend. U hoeft daar niets
voor te doen. Om te beginnen is per l
januari 1996 de belastingvrije som (dat
deel van het inkomen waarover u geen
belasting betaalt) verhoofd met f 80.-.
De ouderenaftrek steeg met f 100,-.
Verder is het belastingtarief voor de
eerste schijf van de inkomenstenbelas-
ting iets verlaagd sinds de invoering
van de energieheffing. Per l januari
1997 is dit tarief opnieuw iets ver-
laagd, tegelijk met het stijgen van de
energieheffing. In totaal loopt de ver-
laging op tot 0,6 procent in 1998. Voor
de laagste inkomens wordt bovendien
de huursubsidie per l juli 1997 ver-
hoofd.

4. Ik heb een uitkering, krijg ik wel be-
lastingverlaging?

Ja. Het maakt niet uit of u een salaris
of een uitkering ontvangt, de regeling
voor de compensatie is hetzelfde.

5. Hoeveel energieheffing moet ik be-
talen?

Dat is afhankelijk van uw energiege-
bruik. U hoeft maar over een deel van
de gebruikte energie een heffing te be-
talen. Een hoeveelheid van 800 m3
aardgas en 800 kWh elektriciteit is on-
belast. U betaalt de heffing dus alleen
over dat deel dat u méér gebruikt.
Door de energieheffing is de prijs van
elektriciteit in 1996 in één keer met
ongeveer 15 procent gestegen ten op-
zichte van het jaar daarvoor. De prijs
van aardgas wordt tot en met 1998 elk

jaar wat verhoogd. In 1998 zal aardgas
tussen de 20 en 25 procent duurder
zijn dan in 1995.

Bij een gemiddeld energiegebruik hou-
den de belastingverlaging en de ener-
gieheffing elkaar min of meer in even-
wicht. Bij een lager energiegebruik kan
het belastingvoordeel zelfs groter zijn
dan de hogere energiekosten.

Energiebesparingstips
Hier volgen een aantal tips waar-
mee u eenvoudig energie kunt be-
sparen. U kunt er vandaag nog mee
beginnen:
* het licht uitdoen waar mogelijk;
* de wasmachine alleen vol laten

draaien;
* tv en geluidsapparatuur niet op

stand-by laten staan;
* korter douchen;
" 's zomers waakvlam van de ver-

warmingsketel uit;
* de verwarming een graadje later;
" 's avonds de gordijnen dicht;
* verwarming omlaag een half uur

voor het slapen gaan

De volgende tips vergen een kleine
investering die echter snel weer
wordt terugverdiend:
* spaarlampen;
* waterbesparende douchekop;
* isolatie van cv-leidingen;
* reflecterende folie achter de ra-

diatoren
* tochtstrips.

Oproep aan verzamelaar^
De organisatoren van Reurei, de echtparen Kok en Mol, zijn al druk bezig met
de organisatie van dit traditionele paasgebeuren. Reurei zal dit jaar voor de
vierde keer worden gehouden, niet alleen in "De Luifel", maar ook in "De
Keizerskroon". Ongetwijfeld zijn er inwoners die allerlei ar&kelen verzamelen.
Wij doen bij deze een oproep aan alle verzamelaars van ̂ ^kelen die betrek-
king hebben op het Paasfeest, zoals bijvoorbeeld kuikentjesTkippen, konijnen,
gemaakt van allerhande materialen, eierdopjes, enzovoort. Het is de bedoeling
dat verzamelaars hun collectie tijdens "Reurei" uitstallen om ook anderen
hiervan te laten genieten. Het toneel van "De Keizerskroon" zal hiervoor wor-
den ingericht. Mocht u willen meedoen, dan is een telefoontje voldoende, 45
30 90 of 45 1286.
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Ruim 3.400 telefoontjes
over belasting van het waterschap

Donor-codicil,
van levensbelang

Ruim 3.400 keer hebben inwoners
van het beheersgebied van het Wa-
terschap Rijn en IJssel gebruik ge-
maakt van het gratis nummet 06-
0222375. 'Ik wordt aangeslagen voor
f 69,-, moet ik dan nog melden dat
ik alleen woon?' "Waarom moet ik
dijklasten betalen als mijn huis
geen overstromingsgevaar kent?'
waren de meest gestelde vragen. De
medewerkers van de unit belastin-
gen hebben zo goed mogelijk uitleg
gegeven of benodigde informatie
opgestuurd.

Elk huishouden moet betalen voor de
verontreinigingsheffing. Er zijn twee
tarieven: f 69,- voor alleenwonenden
en f 207,- voor huishoudens van twee
personen of meer. Iedereen die alleen
woont heeft er recht op het lagere ta-
rief te betalen. Als mensen doorgeven
alleen te wonen, hanteert het water-
schap het lagere tarief na controle bij
de gemeente. Het waterschap verstrekt
kaarten waarmee mensen kunnen
doorgeven dat zij alleen wonen. Voor
een versnelde procedure kunnen zij de
kaart met een stempel opvragen bij de
gemeente. De tariefsverlaging kan dan
worden verrekend met de eerstvolgen-
de termijn of zo spoedig mogelijk aan
hen worden terugbetaald.
Overigens hoeft men voor de kaart het
huis niet uit, men kan de kaart telefo-
nisch opvragen bij het waterschap, in-

vullen en terugsturen. Omdat dé gege-
vens dan nog bij de gemeente worden
gecontroleerd, kan het wel iets langer
duren voordat de gegevens verwerkt
zijn en het tarief wordt verrekend. Wie
eenmaal het lagere tarief heeft, houdt
dit zolang men alleenwonende is. Als
op de kaart is aangegeven dat men ook
in 1996 als alleenwonend bij de ge-
meente stond ingeschreven, wordt het
tarief met terugwerkende kracht over
1996 toegepast. Dit kan niet meer voor
de jaren daarvoor.
Huishoudens van twee personen of
meer betalen f207,-, ongeacht het aan-
tal personen. Dit is gebaseerd op de ge-
middelde vervuiling van deze huishou-
dens in Nederland. Alle waterschappen
in Nederland zijn verplicht hun tarie-
ven te baseren op deze gemiddelde ver-
vuiling.
ledere hoofdbewoner in het water-
schapsgebied betaalt de ingezetenen-
omslag. Voor huizen die door de dijken
worden beschermd, geldt naast het ta-.
rief van f 33,- voor waterbeheersing,
een tarief van f 10,- voor dijklasten (of-
tewel de waterkeringszorg). Dit tarief
geldt ook als de woning zelf geen over-
stromingsgevaar kent, maar zonder dij-
ken wel geïsoleerd zou komen te lig-
gen. De provincie heeft namelijk be-
paald dat naast de vraag of een gebied
zelf laag ligt, ook het maatschappelijk
belang bij omliggende lagere gronden
doorslaggevend is.

Wegens interne reorganisatie
nu op alle in voorraad zijnde

• hanglampen

• tafellampen

• lampenkappen

• vloerlampen

nu 30% korting
profiteer nu want op = op
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De Chipknip

Altijd gepast betalen zonder een cent op zak

De Chipknip verovert in snel
tempo ons land. Steeds meer
landgenoten profiteren van
de voordelen en het gemak
van dit nieuwe betaalmiddel.
Betalen met de Chipknip gaat in-
derdaad heel simpel en makkelijk.

Wie pint, moet soms nog wel eens
wachten totdat verbinding ge-
maakt is met de computer bij de
bank. Bij^^ Chipknip hoeft dat
niet. Omdat u geen pincode hoeft
in te toetsen. Daarom bent u bin-
nen twee seconden klaar met beta-
len.

Overal chippen
Binnen afzienbare termijn kan
men overal chippen waar nu ge-
pind kan worden^ms bij de bak-
ker, de slager en de winkel om de
hoek. In de meeste winkels waar u
binnenloopt komt u straks Chip-
knip-betaalautornjgfn tegen. Zo

Privacy gewaarborgd

De laatste tijd staan de media bol van de

Chipknip. Het revolutionaire nieuwe betaal-

middel van de gezamenlijke banken. In de pu-

bliciteit worden wel eens vraagtekens gezet bij

de bewaking van de privacy van mensen die de

Chipknip gebruiken. Weten de Rabobank en

de winkels straks alles van u als u met de

Chipknip betaalt?

Het antwoord is nee. Via de
Chipknip kan alleen maar worden
achterhaald hoe vaak de Chipknip
wordt opgeladen en met welke be-
dragen. De chip bevat geen per-
soonlijke gegevens. Winkels kun-
nen uw koopgedrag dus niet in
kaart brengen. Aan de hand van
een nummer op de chip kunnen
uw persoonlijke gegevens alleen
worden achterhaald via de uitgever
van de Chipknip, de Rabobank dus.
En dat kan in ons land alleen met
uw toestemming. Uw privacy blijft
dus volledig gewaarborgd.

gaat betalen overal snel en makke-
lijk. En altijd gepast. De Chipknip is
vooral geschikt voor kleinere be-
talingen. Grotere bedragen kunnen
als vanouds worden gedaan door te
pinnen.

80.000 winkels
De Chipknip is eigenlijk niets an-
ders dan 'n chip of 'n pas, bijvoor-
beeld de Europas of Rabopas. Die
chip werkt als een soort heel klein
computertje. De chip registreert be-
dragen die erop komen en eraf
gaan. Met het geld in de chip kan
men terecht in winkels met 'n
Chipknip betaalautomaat. Dat zijn
er begin 1997 in Nederland al zo'n
80.000.

U steekt de Chipknip gewoon in de
automaat en in een oogwenk is er
gepast betaald. Het intoetsen van
een pincode is niet nodig. Ook dat
maakt de Chipknip bijzonder mak-
kelijk te gebruiken. Als de Chipknip
leeg is, laad u 'm weer op. Dat kan
in speciaal hiervoor bestemde op-
laadpunten. Die zijn in het alge-
meen te vinden vlak bij de geldau-
tomaten, op straat of bij de
Rabobank. Landelijk zijn er zo'n
5000 oplaadpunten dus ze staan
echt overal.

Daar kunt u ieder bedrag tussen
f 25,- en f 500,- in de chip laden.

Voor kleine
betalingen
De Chipknip zal de omgang met geld
een stuk makkelijker en plezieriger
maken. Onhandig gedoe en ergenernis-
sen met kleingeld hebt u straks veel
minder. Geen gezoek meer. Geen ram-
melend en rommelig kleingeld meer in
uw portemonnee, tas of broekzak.
Maar wel altijd gepast geld op zak
voor allerlei kleine betalingen. Kortom,
de Chipknip is een uitkomst.

Chipknip heeft
de toekomst

Met de Chipknip kunt u straks overi-
gens veel meer dan alleen betalen.
Het is de bedoeling dat u er over eni-
ge tijd zegels mee kunt sparen. En
ook zult u de Chipknip kunnen ge-
bruiken als bijvoorbeeld bibliotheek-
kaart of strippenkaart voor het open-
baar vervoer.



ZorgGroepOostGelderland Opnieuw veel belangstelling bij
'Vorden zingt'

Incontinentie
Incontinentie, het niet kunnen ophouden van urine en soms ook ontlas-
ting, is een veel voorkomend probleem. Iedereen kan last krijgen van
incontinentie. Naar schatting heeft l op de 20 Nederlanders ooit wel eens
last gehad van incontinentie. Van de mensen boven de 55 jaar heeft ruim
één op drie last van incontinentie. Reden voor de Gezondheidswijzer
Zutphen om incontinentie als maandthema van de maand maart te kiezen.

Urine incontinentie is een situatie waarbij ongewild urineverlies optreedt. Het
kan voorkomen bij mensen van alle leeftijden, soms alleen overdag, soms juist
's nachts en bij anderen het gehele etmaal. De een verliest per keer een paar drup-
peltjes, de ander de hele blaasinhoud. Incontinentie is een klacht waar je niet
makkelijk over praat, waarmee je niet zo gauw naar de huisarts gaat. Mensen die
last hebben van incontinentie zijn vaak bang voor onbegrip en afwijzing door de
omgeving. Openlijke aandacht voor incontinentie kan dit voorkomen.

Incontinentie hoeft niet altijd het gevolg te zijn van een afwijking of aandoening.
Met name bij vrouwen komt het verliezen van urine vaak voor zonder dat hier een
duidelijke oorzaak voor is. De ontdekking dat je ongewenst urine verliest is ver-
velend en kan veel vragen oproepen zoals, "is mijn incontinentie te verhelpen of
moet ik ermee leven?", "zouden mensen in mijn omgeving het merken?", "welke
hulpmiddelen zijn er?", of "bij wie kan ik advies vragen?". Bij de huisarts kunt u
terecht voor algemene informatie, onderzoek, behandeling en eventuele verwij-
zing. Dit is belangrijk omdat incontinentie soms goed te behandelen is. Door mid-
del van oefeningen en leefregels kan incontinentie behandeld worden. Daarnaast
zijn er medicijnen, opvangmiddelen en nieuwe operatietechnieken die inconti-
nentie kunnen verhelpen of vergemakkelijken. De incontinentiespecialisten van
ZorgGroep Oost-Gelderland kunnen daarbij adviseren. Last van incontinentie?
Blijf er niet mee lopen.

In maart heeft de Gezondheidswijzer gratis informatie over incontinentie. Veel
folders en artikelen geven uitleg over de aandoening, over de behandeling, the-
rapieën en de patiëntenvereniging. De Gezondheidswijzer Zutphen is gevestigd
in de thuiszorgwinkel van ZorgGroep Oost-Gelderland, Laarstraat 15, 7201 CA
Zutphen.

Afgelopen zondagavond 23 februari
was er in de Dorpskerk weer
"Vorden zingt'. Op het programma
stonden bekende en geliefde liede-
ren samengesteld uit diverse bun-
dels die de afgelopen tijd op ver-
zoek waren binnengekomen bij de
Interkerkelijke Evangelisatiecom-
missie die de organisatie van *Vor-
den zingt' in handen heeft.

Ook nu was de opkomst weer bijzonder
groot. 'Vorden zingt' is inmiddels uit-
gegroeid tot een begrip in deze regio.
Tot uit de wijde omgeving is er massa-
le belangstelling voor dit zanggebeu-
ren.

De samenzang stond onder leiding van
dhr. W. Kuipers uit Apeldoorn die op
uiterst vakkundige wijze het fraaie
Lohmann-orgel van de Vordense Dorps-
kerk bespeelde en aan het geheel een
extra feestelijk tintje wist te geven.
Dominee A. van der Spek uit Enter
hield een korte overdenking over het
thema: Wie ben ik? dat ieder mens
uniek is en waardevol voor God en Hij
je voor altijd wil kennen.

De eerstvolgende 'Vorden zingt' zal
worden gehouden op zondagavond 27
april. Wie graag een bepaald lied zingt
kan bellen met Wim Bargeman: (0575)
55 16 58.

Braakhekke wint trialwedstrijd

Concordia
Het afgelopen weekend hebben een
aantal leden van de Vordense muziek-
vereniging "Concordia" met goed ge
volg muziekexamens afgelegd. Voor
het diploma A klarinet slaagden Bas
Cruijzen en Moniek Wiggers. Ilse
Wassink en Laurie Wentink behaalden
het diploma A dwarsfluit. Voor het di-
ploma B dwarsfluit slaagden Femke
Eggink, Marjolein van Olst en Esther
Schimmel. In de maand juni worden
wederom door een aantal jeugdige mu-
zikanten examens afgelegd.

Donor-codicil,
van levensbelang

Vordenaar Stephan Braakhekke is
zaterdag in zijn eigen woonplaats
in de Klasse Senioren winnaar van
de trial geworden, die deze dag in
regio verband werd gehouden. De
organisatie was in handen van de
Vordense motorclub "De Graaf-
schaprijders" in samenwerking met
de ZAMC uit Zelhem.

In totaal namen er 53 rijders uit de ge-
hele regio deel. Bovendien namen er 18
clubleden van "De Graafschaprijders"
deel zodat er deze dag 71 coureurs hun
"kunststukjes" op de motor konden
vertonen. Er moesten 4 ronden afge-
legd worden met in elke ronde 8 non-
stops zodat nogal wat concentratie van
de deelnmers werd gevergd. De cluble-
den van "De Graafschaprijders" reden
2 ronden van 8 non-stops, met na af-
loop de spektakulaire crossproef met
tijdopname.

De uitslagen waren als volgt: Klasse
Jeugd (Graafschaprijders): l Stephan
Harkink, Lochem 33 strafpunten; 2
Erwin Plekkenpol, Hengelo 34; 3 Erwin
Harkink, Lochem 53 strafpunten.
Klasse Senioren (Graafschaprijders): l
Stephan Braakhekke, Vorden 24 straf-
punten^ Marco Elting, Eefde 26; 3
Winand Hoenink, Vorden 29. Klasse
Fiets: l Rik Koekoek, Hoogeveen O straf-
punten en Bert Koster, Hoogeveen O
strafpunten; 3 Rob Teunissen, Weke-
rom 4. Klasse A: l Marcel Brunsveld,
Lochem 4; 2 Peter v.d. Sluis, Arnhem 8;
3 Erik Buursma, Erm 11. Klasse B: l
Eibert van Engelen, Harderwijk 35; 2
Gerrit Westerink, Nunspeet 41; 3
Gerhard Bogchelman, Zelhem 47.
Klasse C: l Willem Polinder, Nunspeet
13 str.;2 Fred Ubels, Assen 14; 3 Geert
Polinder, Nunspeet 14. Klasse D: l
Robin Sterckel Apeldoorn 46 ;2-Walter
de Jongh, Deventer 61 strafpunten.

Vordense band 'Framed' speelt in voorprogramma

"De Gracht" op 8 maarfcin De Herberg

HVGDorp
Op woensdag 19 februari kwam me-
vrouw Trudy Tolkamp voor de HVG
Dorp Vorden spreken over botontkal-
king. De opbouw van een goed geraam-
te gaat minder senl dan de afbraak. Het
aantal gebroken heupen is nog steeds
sterk stijgende. Ook is een ingezakte
wervelkolom een voorbeeld van ontkal-
king. Om te trachten hier wat aan te
doen is een goede voeding met vol-
doende calcium van groot belang. Het
was een zeer leerzame avond.

HVG Wichmond
De Hervormde Vrouwen Groep Wich-
mond kwam op woensdag 19 februari
weer bij elkaar. Voor deze avond was
mevrouw Overbeek uit Hummelo uit-
genodigd. Zij vertelde over de stichting
Slachtoferhulp. Als je een slachtoffer
bent van bijvoorbeeld een inbraak of
een verkeersongeval dan kun je terecht
bij de medewerkers van slachtoffer-
hulp. Zij helpen je met het verwerken
van de gebeurtenissen en zonodig ook
bij de zakelijke afhandeling.

Vrouwenclub Medler
Maandag 17 februari was de heer
Rossel te gast bij de dames van het
Medler. Aan de hand van dia's vertelde
hij over zijn leven en werk in Afrika. De
heer Rossel heeft vele jaren in Nigeria
gewoond. Het was een interessante
avond.

De Groenlose band 'De Gracht' geeft
op zaterdagavond 8 maart een con-
cert in de grote zaal van de Herberg
in Vorden. In het voorprogramma
staat de Vordense band 'Framed'.

Een jaar of zes geleden besloten een
aantal jonge Achterhoekers een band
te beginnen. Ze noemden zich 'De
Gracht', naar het water rond het ves-
tingstadje Groenlo. Na een aantal repe-
tities begonnen ze op te treden met
een mix van zowel Nederlands- als
Engelstalige covers van onder andere
The Scène, Normaal, The rolling Stones

en The Black Crows. 'De Gracht' bouw-
de in de eerste jaren een behoorlijke re-
gionale bekendheid op. Rond die tijd
werd er ook besloten over te schakelen
op eigen Nederlandstalig repertoire.
Deze eigen nummers werden eind
1995 voor het eerst live gespeeld tij-
dens diverse optredens met een gemid-
delde publieke belangstelling van 500
tot 700 bezoekers. Mede door de en-
thousiaste reacties werd besloten een
cd te maken met volledig eigen reper-
toire.
Deze cd verscheen begin vorig jaar en
kreeg als titel "Bevroren jaren". De cd

is goed ontvangen en de schijf is in
Groenlo en omgeving al goed verkocht.
Natuurlijk is 'De Gracht' na het uitko-
men van 'Bevroren jaren' niet stil gaan
zitten. De band heeft een serie optre-
dens in de Achterhoek gedaan. Met na-
me Paaspop te Zieuwent, Hunten Pop
in Varselde en Pop Festival Heeten zijn
door het publiek met veel belangstel-
ling ontvangen en ook in 1997 staan er
weer een aantal grote concerten op het
programma. Naast het touren door het
land wordt er dit jaar ook verder ge
werkt aan het schrijven van nieuw re
pertoire.



ACTIE
'ZUINIG
STOKEN'

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

Tabel voor de week van: maandag
10 febr. t/m zondag 16 febr. 1997.

Bij een hoort een en een
jaar- streefver- totaal
verbruik öru/'kvoor streefver-
van: de afgelo- bruik sinds

pen week 3-1V96
van:

800 m3 24 m3

1000 m3 29 m3

1200 m3 35 m3

1400 m3 41 m3

1600 m3

1800 m3

2000 m3

2200 m3

2400 m3

2600 m3

2800 m3

3000 m3

3300 m3

3600 m3

3900 m3

4200 m3

4500 m3

5000 m3

5500 m3

6000 m3

47 m3

53 m3

59 m3

65 m3

71 m3

77 m3

82 m3

88 m3

97 m3

106 m3

115 m3

124 m3

132 m3

147 m3

162 m3

177 m3

van:

467 m3

579 m3

697 m3

815 m3

932 m3

1048 m3

1162 m3

1281 m3

1398 m3

151 5 m3

1629 m3

1747 m3

1922 m3

2096 m3

2271 m3

2446 m3

2619 m3

2911 m3

3203 m3

3492 m3

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

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

HEBT U NOG
GOEDEREN

OVER?

En vindt u het zonde
om ze weg te gooien?

Schenk ze dan aan de
VEILINGCOMMISSIE

VORDEN
deze organiseert veilingen
voor de buitenrestauratie

van de Dorpskerk
en andere goede doelen.

Bel (0575)
55 14 86 / 55 19 61
55 16 73 / 55 30 81

1997:
veiling 20 september

De Herberg, Vorden

Sterk in
technisch werk

Oldenhave Personeelsdiensten
biedt volop werk voor constructie-

werkzaamheden, fabrieks- en
machineonderhoud, installatie-

techniek en op kantoor.

Oldenhave
PERSONEELSDIENSTEN B.V.

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

amheidsclub
F

Start: 1 maart a.s.
om 15.00 uur
Inlichtingen bij onze gedipl.
Jan Vredegoor
Theo Lammers
Fons Bouwmeister
Hans Lichtenberg
Theo Cornelissen

Gehoorzaamheids-
cursus voor

beginnende en
gevorderde hon-

den. Tevens
doorlopende pup-

pytraining
Lokatie:

Bannirtkstraat 28
Hengelo (Gld.)1

instrukteurs:
(0575) 46 29 68
(0573) 44 10 09
(0314) 34 58 07
(0575) 46 20 42
(0575) 46 26 98

Problemen

Administratie- en belastingadvieskantoor

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

Eigenaar H.H. Wanders, belastingadviseur

Ottenkampweg 16 - 7256 BG Keijenborg

Telefoon (0575) 463274

Voor het deskundig en toch betaalbaar invullen van
al uw aangiften. Tevens het adres voor een totaal-
pakket administratieve dienstverlening.

• verzorging financiële admini-
stratie midden- en kleinbedrijf
en agrariërs
mineralenadministratie
loonadministratie
samenstellen jaarstukken en
tussentijdse rapportage
verzorging alle belastingzaken
deskundige adviezen
bedrijfsbegeleiding

Speciaal voor het invullen van uw

belastingaangiften
houden wij extra zittingsavonden op woens-
dag 5, 12, 19 en 26 maart van 17.30 tot 19.30
uur. Gaarne telefonische afspraak.

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

Vrijdag 28 maart a.s. (Goede Vrijdag) Is ons kantoor
de gehele dag gesloten

Nu ïn de aanbieding;
Slaapkamertapijt
"Rimini"
400 breed, op jute rug.
Jn groen of
blauw. Nu p.m.

Parade woonkamer-
hoogpooltapijt "Paola"

400 breed,
kleur herfst
Van 279,- Nu p.m.

Woonkamertapijt "Bingo"

400 breed, op jute rug
In diverse kleuren

Nu per m. voor

98.-
169

Hoogpooltapijt "Nobel"

mint

400 breed, op jute rug
Van 149,- Nu p.m. 98.-

Vinyl 200 breed, in
div. marmerdessins

Van 46,- Nu per meter

39?1
400 br. van 92,- nu 79.90

LAMINAAT
'nc'.ondervloer, plinten

'

^Vonden
Zutpheiiseweg 24
Tel. 0575-551514

HELMINK
meubelen

linornic kt'iix in
parket/laminaat shop!

J.W. Hagemaiistraat 3
Tel. O545 - 47419O

l '' -^MLrtffifli^frffi*"^-™*'""*^'-*

mode voor
het héle gezin

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

Alleen in
Lichtenvoorde, Vorden en

Winterswijk houden wij deze week

Wees er snel bij, want u koopt nu winterkleding tegen

SUPERLAGE PRIJZEN!!!

ZOEK MAAR UIT!!!!!!



Feestelijke aanbiedingen
van dinsdag t/m dinsdag

DEZE WEEK:

AARDBEIEN-BAVAROISE
VLAAI

op z'n Limburgs, calorie-arm en goed voor
12 royale punten

voor maar f 17,50

NIEUW!

HEIDELBERGER APPEL-SCHNITT
hier kunt u royaal van delen

f5,75
nu

Vanaf vrijdag en zaterdag
volop jubileumaanbiedingen

FEESTBROODJE
JUBILEUM-SCHNITT

vooreen leuk prijsje

TIP VAN DE WEEK:

WALDKORN
een meergranenbrood,

boordevol vitamines en mineralen
VERS VAN DE ECHTE WARME BAKKER

dat proeft u!
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

Machinaal knippen yan
hagen en struiken
tot 10 cm.
Zagen en versnipperen,

Loonbedrijf

Klein Starink
Toldijk. Tel. (0575) 45 15 27.

vindt u alles, behalve hoge prijzen
AANBIEDINGEN VAN MAANDAG 24 FEBRUARI T/M ZATERDAG 1 MAART 1997

ONZE VLEESTOPPERS:

GEKRUID GEHAKT
RUNDERBAKLAPJES

KIPDRUMSTICKS

1000 gram van 10,90 voor 6,98

1000 gram van 24,90 voor 16,98

per 10 stuks van 11,90 voor 7,90

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFOELING:

HANDSINAASAPPELEN
HANDAPPELEN GOLDEN DELICIOUS
BLOEMKOOL
BOERENSOEPGROENTE

net d 2 kilo van 4,50 voor 3,50

zak ft 1,5 kilo van 2,98 voor 1,98

per stuk van 2,98 voor l ,98

zak 300 gram van 2,98 voor 1,98

DEZE WEEK BIJ ONZE VLEESWARENAFDELING
VOOR OP UW BOTERHAM:

Snijverse Vergeer kaas

JONGE KAAS 1000 gram van 10.98 voor 9,98

100 gram van 1,39 voor 0,99SNIJVERSE SNIJZULT
STEGEMAN
BERLINER LEVERWORST 100 gram van 1,59 voor 0,99

Vanaf maandag 24-2 t/m zaterdag 15 maart 1997
een spetterende waardebonfolder

met een totaalkorting van f 49,—

KANIS EN GUNNINK KOFFIE 500 gram, 2 pakken 12,58 nu met bon 2.00 korting

HONIG MACARONI RIGATE 500 gram, 2 pakken 3,58 nu met bon 1.50 korting

UNCLE BENZ SAUS diverse smaken, 350 gram 2,98 nu met bon 1,00 korting

BETUWE EXTRA JAM 2 potten, div. smaken. 450 gram 5,38 nu met bon 1.50 korting

LIGA SWICH div. smaken, 200 gram 2,89 nu met bon 1,00 korting

EDAH ROOKWORST 400 gram 3,59 nu met bon 1,00 korting

MONA GEZINSPUDDING zonder saus, 500 gram 2,65 nu met bon 1,00 korting

RRE OOSTEN MAALTIJDEN 750 gram vanaf 4,89 nu met^.OO korting

Wilt u profiteren van deze aanbiedingen
haal dan de folder bij één van onze kassiëres

5ij een tekort aan actie-artikelen ki u bij
de vleeswaren-Xkaasafdeling een tegoed-

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

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

Reserveer vanaf
Hemelvaartsdag a w vrije
dagen en kom naar iets
unieks in Hengelo (Bid.).

Thema is:'HENGELO STAAT
VOOR EEN PAAL'

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

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

Edah G. BOTTERMAN B.V.
Is uw drukwerk vakwerk geworden, dan komt 't van Weevers uit Vorden.

Nu kunt u metv een gerust hart
i'ngokjewagen

... tijdens een gezellige avond rond
de roulette- en Black Jack tafel
Onder deskundige begeleiding
kunt u genieten van spanning en
sensatie in combinatie met culi-
naire arrangementen. Een perfekte
ambiance voor ieder feest.

Reserveringen vanaf 20 personen.

DU SMID
Kerkstraat 11 Keijenborg. (0575) 4612 93

9 dagen vanaf

f 2.110,
Vertrek iedere dinsdag

t/m 25 maart a.s.

Rabobank
Graafschap-West

p-p-

Duiken,
iets voor u???
Dan bent u bij het reisbureau van
de Rabobank aan het juiste adres

Speciale aanbieding eilandhopping op het 74
meter lange cruiseschip Ocean Paradise.
Een luxe cruiseschip met vele faciliteiten
(ook voor niet-duikers is dit een zeer interessante
reis)

U vaart langs de mooiste atollen van de
Malediven, met volop gelegenheid om te duiken
en te snorkelen.

Meer informatie over deze fantastische aanbieding???
Bel, of loop even binnen bij één van onze reisbureaus.

reisbureaus:

Vorden, Zutphenseweg 26 tel.: (0575) 557837

Hengelo, Raadhuisstraat 21 tel.: (0575) 468440

Steenderen, Burg. Smitstraat 21 tel.: (0575) 458105


	CVO09-26-02-1997deel 1
	CVO09-26-02-1997deel 2

