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Verkeersveiligheid staat centraal in verkiezingsdebat:

Behandeling van verkeersplan
komt te laat voor verkiezingen

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

De verkeersveiligheid in Vorden
stond centraal in het verkiezingsde-
bat dat de Cosbo en het Gehandi-
captenplatform Vorden afgelopen
vrijdagmiddag hielden in 't Stam-
pertje. Alle politieke partijen in
Vorden waren het er over eens dat
het voor fietsers in de Dorpsstraat
en Zutphenseweg vaak erg gevaar-
lijk is en dat er zo snel mogelijk
maatregelen moeten worden geno-
men. D66 ging daarin het verst en
pleit ervoor om het dorp af te slui-
ten voor het doorgaande verkeer. De
andere partijen kwamen tot min-
der drastische maatregelen maar
beloofden zich wel maximaal in te
zetten voor de verkeersveiligheid in
het dorp.

Van te voren twijfelden de Cosbo en
het Gehandicaptenplatform nog over
het feit of ze het verkiezingsdebat in
de zaal van het Dorpscentrum zouden
houden of in 't Stampertje. Het was
maar goed dat de organisatie voor 't
Stampertje had gekozen want er kwa-
men vrijdagmiddag maar 38 bezoekers
op het debat af. De vraag is of de ge-
meenteraadsverkiezingen wel leven in
Vorden, maar het zou ook kunnen dat
het tijdstip mede debet was aan de
slechte opkomst.
De Cosbo en het Gehandicaptenplat-
form hadden oud-wethouder Bos uit
Doetinchem gevraagd om op te treden
als onpartijdig voorzitter. Nadat alle
partijen tien minuten de tijd hadden
gekregen om hun verkiezingsprogram-
ma uit de doeken te doen, kwam al
snel het onderwerp Verkeersveilig-
heid' op tafel. De politici namen daar-
mee een voorschot op het debat dat de-
ze maand zal worden gevoerd in de ge-
meenteraad. Op het programma staat
namelijk het zogenoemde categorise-
ringsplan waarin het totale wegennet

in Vorden onder de loep wordt geno-
men. De heer H. Boogaard (PvdA) vond
dat er op het gebied van de verkeers-
veiligheid kritisch moet worden geke-
ken naar de situatie in Vorden. 'Vooral
voor ouderen is het soms levengevaar-
lijk in het dorp", aldus Boogaard. "Ik
vind dan ook dat we maatregelen moe
ten nemen om fietsers en voetgangers
in het dorp meer te beschermen".
Wethouder D. Mulderije van de WD -
portefeuillehouder verkeer en vervoer -
sloot zich daarbij aan en stak haar on-
genoegens ten aanzien van de herinde-
ling van het dorp niet onder stoelen of
banken. "In de vorige collegeperiode is
er gekozen voor een versmalling van de
Dorpsstraat en de Zutphensesweg. Je
merkt nu dat er heel veel onvrede is
onder de bevolking en dat de maatre-
gelen die toen genomen zijn niet wer-
ken. De herindeling van het dorp is in
onze ogen dan ook gegegooid geld. Het
probleem is echter dat wij nu wel met
de gebakken peren zitten", aldus de
lijsttrekke An de VVD.
Vanuit de Kuil kwam het voorstel om
aan beide kanten van de Dorpsstraat
en de Zutphensweg fietssuggestiestro-
ken aan te leggen. Wethouder M.
Aartsen - lijsttrekker van het CDA - zei
dat haar P^Ü dit destijds bij de herin-
deling van^Rt centrum al had voorge-
steld maar dat de andere partijen daar
toen niets voor voelden. Wethouder
Mulderije veegde dit argument gelijk
van tafel. 'Volgens mij hadden jullie in
die periode met zeven van de dertien
zetels een absolute meerderheid in de
raad." De heer M. Bakker van D66
kwam aan het eind van de discussie tot
de conclusie dat alle partijen het er
over eens zijn dat er iets gedaan moet
worden aan de verkeersveiligheid in
het dorp. Bakker: "En het gaat er nu om
dat wij straks die beloftes ook nako-
men".

Speciale verkiezingskrant
Weekblad Contact zal deze week met een speciale verkiezingskrant uitkomen.
De mensen in het dorp die normaal gesproken Contact via een bezorger krij-
gen, ontvangen donderdaggochtend vóór 7.30 uur de speciale verkiezingskrant
in de bus. De abonnees in het buitengebied krijgen de verkiezingskrant op vrij-
dagochtend met de post.

Voor de mensen die nog sneller op de hoogte willen zijn van de verkiezings-
uitslagen publiceren wij woensdagavond na het sluiten van de stembureaus zo
snel mogelijk de verkiezingsuitslag op internet. Het internetadres van Week-
blad Contact is http://www.weevers.nl/contact

Arends verdwijnt uit
kern van Wichmond
Landbouwmechanisatiebedrijf Arends
gaat een nieuw pand bouwen aan de
Lankhorsterstraat 16. Het oude be-
drijfspand aan de Dorpsstraat zal wor-
den afgebroken. Datzelfde geldt voor
het naastgelegen pand van de heer
Krijt dat tot enkele jaren geleden
dienst deed als bedrijfsruimte voor de
Agrarische Unie. Op de vrijgekomen

grond zullen straks door een project-
ontwikkelaar elf koopwoningen wor-
den gebouwd.
Het bedrijf van de heer H. Arends ver-
trekt naar de Lankhorsterstraat omdat
er aan de Dorpsstraat geen uitbrei-
dingsmogelijkheden zijn. Het is de be-
doeling dat de nieuwbouw aan de
Lankhorsterstraat in juni van start
gaat. Als alles volgens planning ver-
loopt zal het landbouwmechanisatie-
bedrijf aan het eind van het jaar ver-
huizen naar de nieuwe locatie.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 8 maart 10.00 uur ds. H. Westerink.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 8 maart 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagóort,
W. Gebedsdag.

Kapel de Wildenborch
Zondag 8 maart 10.00 uur ds. M. Beitier.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 8 maart 10.00 uur ds. H.A. Speelman;
19.00 uur ds. HA. Speelman.

R.K. kerk Vorden
Vrijdag 6 maart 18.30 uur Wereldgebedsdag
m.m.v. rouw- en trouwkoor.
Zaterdag 7 maart 18.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 8 maart 10.00 uur Eucharistieviering, fa-
milieviering m.m.v. Kerkuiltjes.

R.K. kerk Vierakker/Wichmond
Zaterdag 7 maart 17.00 uur Woord- en commu-
niedienst.
Zondag 8 maart 10.00 uur Eucharistieviering.

Weekendwacht pastores
7-8 maart geen opgave.

Huisarts 7-8 maart dr. Dagevos, het Vaarwerk
1. tel. 552432.
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 óf een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen dj^hiet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gi^^e altijd éérst bellen
voor overleg.

Tandarts
7-8 rtuart J.J. de Kruif, Vorden, tel. (0575) 553372.
Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag
van 11.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Sjĵ âl. Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezins-
leden de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care
dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30.15.30-16.45 en 18.45-19.30
uur. PAAZ iedere avond 18.30-19.45 uur en op
woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van
15.00-15.45 uur.

Brandweer 112, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 112. De openingstijden van het
kantoor zijn dinsdag, donderdag en vrijdag van
10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur.
Indien het bureau gesloten is. kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46. 7240 AA Lochem. fax (0573) 29 92 98.

Ambulance 112. b.g.g. (0570) 63 32 22
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Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-
tend aan het spreekuur van de huisartsen is er
iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw
recept aan te bieden. Zaterdag: van 9.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tij-
den kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.

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

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Schoolstraat
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
0900-8806 (20 ct/min).

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

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

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

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

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

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Nieuwstad 32, tel. 553405. fax 557309. Geopend
ma. t/m vr. van 9.00-12.00 uur.
Tafeltje-Dek-je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur. tel. 55 34 05.
Dagopvang aanvraag bij "de Wehme", tel. 55 73
00.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me. tel. 55 73 00.
Personenalarmering melden bij SWOV.
Hobbyruimte in het Dorpscentrum, ma.- en
woensdagmorgen van 9.00-11.30 uur.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 of 55 17 01.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV. tel. 553405.



Oostenrijkse
specialiteitenweek

Ganz Gemüttlich
deze week

SALZBUR6ER VLAAI
een heerlijke kersenbavaroise

dit weekend voor maar 14.
APFELSTRUDEL

goed gevuld met appel en room,
met of zonder slagroom

175
i l.

WIENER APPELPARTEN
5 halen 4 betalen

* 'BAUER'N'BROT DAS* '
SMECKT

lekker stevig gevuld brood

375
•

KAISER BROTCHEN
SEHR BILLIG

dit weekend 10 voor
50

SACHER SGHNITT

995
•

Elke donderdag:

5BRODEN.oo.12.95

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

Wim Regelink:
• Noordtak Betuwelijn zo

gunstig mogelijk aanleg-
gen voor bewoners van
Vierakker

• Nieuw geurbeleid gebrui-
ken om agrariërs nog
enige ruimte voor
ontwikkeling te geven

STEM L I J S T 1

CDA
Huur

Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking of

bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zelf meu-
belstoffering of vloerbedekking kunt

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel. (0575)5515 14

OPEN CASINO
AVOND

Yoor kleinere groepen, alleen op reservering.
DATA:

21 maart - 25 april
6 juni - 29 augustus

UW AVOND VOLLEDIG VERZORGD:
• onbeperkt uw drankje

• uitnpbreid buffet in 2 gangen geserveerd
in het Keijenborgs casino
f 77,50 p.p.

PARTYRESTAURAMT DE SMID
Kerkstraat 11, Keijenborg

Telefoon (0575) 46 12 93

WIJ REPAREREN NOG
Wasmautomatenservice

Cor de Wild
Tel. (0575) 51 54 10

Win nu de cruise van
de eeuw.

Nefit Fasto bestaat 100 jaar.

Dat gebeurt maar één keer en

daarom trakteren we als nooit

tevoren. Ontdek nu dat de Nefit

EcomLine HR-ketel alle records

breekt op het gebied van zuinig ,

schoon en comfortabel stoken. En

win een cruise voor twee met de

luxe vi j fmaster Club Med 1. De

actie loopt tot 31 maart 1998.

100 jaar energie in schonere warmte.

oor adv ies , de ac t i e fo lde r en de video over de EcomLine naar

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

Lekker makkelijk, lekker snel klaar
en lekker smakelijk.

Pampaschijven 5 halen 4 betalen

WOENSDAG 6EHAKTDAG

H.O.H. GEHAKT
3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

DONDERDAG SCHNITZELDAG

gepaneerde
schnitzels

per stuk l 1,5O

VRIJDAG PIEKENDAG
10 soorten

VLEESWAREN/
WORSTSOORTEN

per ons f 1 j~

UIT EIGEN WORSTMAKERU

Zeeuws spek 100 g r
f 1,49

Gebraden gehakt 100 gr

f V

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

3biefstukjes f 10,—

2 pizza's f 10,—

WEEKENDAANBIEDING

Magere Hamlapjes

1 kiio f 9,95

MAANDAG EN DINSDAG

VERSE WORST
fijn of grof, 500 gram ff 4,98

1 kilo f 7,95

COMBI-VOORDEEL

4 saucijsen +
4 vlindervinken

f7,95samen

Ook hét adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij/worstmakerij

JAN RODEN BURG
Dorpsstraat 32

7251 BC Vorden
Telefoon (0575) 55 14 70

WU HEBBEN LAST VAN LENTEKRIEBELS EN DAAR KUNT U VAN MEEGENIETEN
NATUURLIJK BU DE

Zutphenseweg IA Teferfom (0575) 55 18 85

om te smullen....

AARDBEIEN
doos 250 gram

198

WITTE of BLAUWE
DRUIVEN
500 gram

2«
TOMATEN
500 gram l?8

KASSUk
per krop

alle aanbiedingen zijn geldig t/m 7 mrt.
O?9

Hollandse

KOMKOMMER
per stuk

J49

WITTE KOOL-
ANANASSALADE
uit eigen snljkeuken 200 gram

MRDAPPELSCHUFJES
kilo

2?5

ROOMBRIE
100 gram

EEKMARKIi
O 3 bos narcissen

24 violen
2 azalea's

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.



Contactjes
/ i jn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen
Minimumprijs 9,- voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer 1,-
Vermeldmg 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. Schriftel i jke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis herhaald.

• Te huur aangeboden in
Hengelo (Gld.): royale eta-
ge/appartement Brieven on-
der nr. H 17-1 bureau Contact,
postbus 22, 7250 AA Vorden

• ZWERFVUILDAG. Oproep
aan alle inwoners van Vorden,
Wichmond en Vierakker. Help
mee met het opruimen van
rommel langs de wegen in het
buitengebied van de gemeen-
te Vorden op zaterdagmor-
gen 21 maart. U kunt zich op-
geven bij R. van Vleuten, tel.
55 33 57

• Te koop: motor-gazon-
maaier. Tel. 55 33 73

• Gevraagd: student als
part-time chauffeur 1 a 2
dagen in de week. Brieven
onder nr. V 50-1 bureau Con-
tact, postbus 22, 7250 AA
Vorden

• Wij zoeken een ervaren,
nette huishoudelijke hulp
om regelmatig op vrijdagoch-
tend ons vakantiehuis aan het
Lekkebekje in Vorden te hel-
pen schoonmaken. Tel. (055)
54 29 301

• Moeders hold oe dochters
thuus: Bert woont in Linde

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

• Te koop gevraagd: zomer-
huisje (niet op camping).
Tevens te koop gevraagd:
perceel bos (vanaf halve ha).
Reacties naar postbus 7 7250
AA Vorden

• Kunt u op 4 maart niet zelf
naar de stembus? Stem dan
PvdA bij volmacht. Bel 55 43
91,5531 05 of 554341

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

• Gezocht voor hulp bij een-
voudig archiefwerk door op-
gewekte hartpatiënte: 1 of 2
rustige mensen (bijv. scho-
lieren). Ook buiten de school-
vakanties 's middags zo nu en
dan. Niet in dorp Vorden.
Brieven onder nr. V 50-2 bu-
reau Contact, postbus 22,
7250 AA Vorden

• Alleenstaande doffer (24
jaar) met eigen til, zoekt al-
leenstaande duivin om samen
eitjes uit te broeden (vaatwas-
ser geen bezwaar). Bel op 6
maart 1998 van 18.00 tot
21.00 uur (0575) 55 39 67

• Gezocht voor 7 maart 1998
eenmalige hulp in de huis-
houding. Leeftijd 18-23 jaar.
Kind geen bezwaar. Telefoon
(0575) 55 39 67

• Te koop: Cairn terrier-
pups met stamb. Getest op
levershunt. Lid NCTC. Tevens
te koop enkele Cairn terriërs
in de leeftijd van 16 mnd. t/m
5 jaar. Tel. (0575) 51 95 93

• Stem PvdA lijst 3. Wilt u op
4 maart vervoer naar het
stembureau? Bel 55 43 91,
55 31 05 of 55 43 41

Hartelijk dank aan allen die ons vijftigjarig huwe
lijksfeest, in welke vorm dan ook, tot een onverge
lelijke dag hebben gemaakt.

Lammert en Riek Visschers

7231 PV Warnsveld, maart 1998
Rietgerweg 8

Achter ons liggen zovele onvergetelijke jaren.
Voor ons ligt de leegte van de toekomst,

die wij met steun van allen die hem dierbaar waren,
kleur proberen te geven.

Tot op het laatste moment betrokken bij alles wat
hem dierbaar was, is geheel onverwachts op 50-
jarige leeftijd overleden mijn zorgzame man en
onze lieve pa

BENNIE LICHTENBERG
Bernardus Johannes Gerhardus

Tony LJchtenberg-Tolboom
Marjolijn
Christiaan

27 februari 1998
Almenseweg 18, 7251 H R Vorden

Pa is bij ons thuis.

Dinsdag 3 maart is er om 19.00 uur een avondwa-
ke in de Christus Koningkerk te Vorden en aan-
sluitend gelegenheid tot condoleren en afscheid
nemen in het uitvaartcentrum Monuta, Het
Jebbink 4a te Vorden.

De uitvaartdienst is op woensdag 4 maart om
11.00 uur in de St. Antonius van Paduakerk te
Kranenburg, waarna de teraardebestelling zal
plaatshebben op de R.K. begraafplaats aldaar.

Na de plechtigheid is er in bodega 't Pantoffeltje te
Vorden eveneens geleÉ^heid tot condoleren.

Onverwachts hebben wij afscheid moeten nemen
van onze broer, zwagejevi oom

BENNIE LICHTENBERG

Zorgzaamheid en optimisme kenmerkten zijn leven.
Voor altijd een plek in ons hart

Harry en Mariet
Willy en Adri
Hans en Ine
Teun en Rieky
Annie en Jan t
Jozef en Angelien
Maria en Wim
Corrie en Robert
Betsie en Leo
Neven en nichten

Vorden, 27 februari 1998

Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte
en na het overlijden van mijn man en onze vader
en opa

Bernard Wullink

betuigen wij onze oprechte dank.

Uit aller naam,
C.H. Wullink-Oldenhave

Vorden, maart 1998

Voor uw belangstelling en deelneming, ons be-
toond na het overlijden van mevrouw

J.M. van Snellenberg-v.d. Valk

betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

Familie N. van Snellenberg
Familie N. Groenendaal

Vorden, maart 1998

Vier Cordon bleu's
voor een prikkie

Cordon bleu
4 stuks

gehakt, diverse smaken VI98 kipsaté salade,
500 gr. *T 100 gr.

ham gehaktbroodje,
gebraden gehakt, A§8 wogr. &
100 qr. U mft<:t<100 gr.

gebr. kipfilet met
tuinkruiden, 100 gr.

mosterdrollade,
gg 100 gr.

3 entre cötés

A
l

Keurslager

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

Bekroonde zo m e n/r u ch te n:
Aardbeien

per doosje l?8

mooie zware

Krop Kasslaniet zomaar een
groente winkel...

k 98

VOOR HAND EN PERS

Salustiana's
15 voor 4.998

BAMIGROENTE
1?9

500 gram

VERS GESCHRAPTE

WORTELUES
500 gram

98

HAGELWITTE

Cham-
pignons
per doosje

200 gram
49

Verder weer volop aardbeien, spinazie, raapstelen
Aanbiedingen geldig van ma. 2 maart t/m zat. 7 maart

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

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

Elke zaterdag
op het marktplein

te Vorden
van 10.00-17.00 uur

Vietnamese
/oemp/a's e. d.

• Stem niet alleen op 4 maart
PvdA lijst 3 maar wordt ook
lid van de PvdA! Antwoord-
nummer 3989, 1000 PA Am-
sterdam (geen postzegel no-
dig). Of bel 55 43 91, 55 31 05
of 55 43 41

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

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

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

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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



BULLETIN yORDEN

^^
• Telejbon gemeente; (0575) 55 74 74

• Telefax gemeente: (0575) 55 74 44.

• Openingstijden Gemeentehuis;
maandag tot en met vrijdag van
830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag van 14.00 tot 17,00 uur,

• Avottdopenstdling a/d. bestuur
onderdeel burgerzaken op de dirodagavon-
(ten dat er raadsvergaderingen zij n van
18.30-20.00 uur (zie publicaties in
Gemeentébuïïetih)

• Spreekuren burgemeester en
wethouders;
Burgemeester EJ.C. Kamerling:
maandagmorgen van 1100 tot 12.00 uur
en volgens a/spraak.

Wethouder At Aartsen-den Harder,
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
en volgens a/spraak,

Wethouder D. Mulderge-Meulenbroek;
donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.

Af spraken kunt u telefonisch maken
bij de receptie van het gemeentehuis.

• Openingstijden bibliotheek;
(voor ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 13 30 tot 2030 uur,
woensdag van 13.30 tot 1730 uur,
donderdag van 13.30 tot 1730 uur,
vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

VONDOPENSTELLING BURGERZAKEN

De eerstvolgende avondopenstelling van de afdeling bestuur, onderdeel burgerzaken,
is op dinsdag 31 maart 1998 van 18.30 tot 20.00 uur.

U kunt dan terecht voor alle lokethandelingen.

fS-PREEKUUR WETHOUDER DJ. MULDERIJE

Wethouder DJ. Mulderije is wegens een vergadering op donderdag 5 maart 1998 niet
in de gelegenheid om spreekuur te houden.

'RUILVERKAVELING HENGELO-ZELHEM

ERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-
GENERAAL

Kandidaatstelling

De burgemeester van Vorden maakt het volgende bekend:

l.Op dinsdag 24 maart 1998 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden
van de Tweede Kamer plaatshebben.
2De benodigde formulieren voor:

- de lijsten van kandidaten (model H1)
- de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling

(model H 9) V
- de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering

boven een kandidatenlijst (model H 3-1)
- de machtigingen tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoe-

ging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, bo-
ven een kandidatenlijst (model H 3-2) ^^

- de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst^Ddel H 4)
- de verklaringen betreffende het verbinden van de kandidatenlijsten tot een lijsten

combinatie (model 110) zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling op het ge-
meentehuis kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering
van kandidatenlijsten worden op het gemeentehuis verstrekt.

ERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE GEMEENTERAAD

Ter inzagelegging proces-verbaal p 22-2

De burgemeester van Vorden
maakt ingevolge artikel P 23, lid 2, van de Kieswet bekend, dat het proces-verbaal
waarin de uitkomst van de stemming en de uitslag van de verkiezing van de leden
van de gemeenteraad, gehouden op 4 maart 1998 is vastgesteld, op het gemeentehuis
van deze gemeente voor een ieder ter inzage is gelegd.

EMEENTERAADSVERKIEZINGEN:
GA STEMMEN OP 4 MAART 1998 WANT:

• elke stem telt!!
• gaat u niet stemmen, dan heeft u ook niet het recht om te mopperen als u het er-

gens niet mee eens bent
• u bent het vast weieens ergens eens niet mee eens, stem daarom op de partij van

uw keuze;
• in Nederlandmag u stemmen, in hoeveel landen mag dat niet, maak dus gebruik

van uw recht om te stemmen!!
• onze voorouders hebben hard moeten vechten voor het kiesrecht

WERFVUILDAG 1998 OP ZATERDAG 21 MAART 1998

De werkgroep zwerfvuildag organiseert ook dit jaar weer een zwerfvuildag. Op zater-
dag 21 maart 1998 zullen tal van vrijwilligers het buitengebied van deze gemeente
doorkruisen om zoveel mogelijk zwerfvuil op te halen. Het accent legt de werkgroep
op de bermen, sloten en de direct daaraan aansluitende stroken langs de openbare
wegen. Ook plekken die volgens de vuilverzamelaars in aanmerking komen, zullen
worden gezuiverd van afval. De afgelopen jaren hebben geleerd dat er tijdens deze
zwerfvuildag veel rommel wordt opgehaald. Dit zou eigenlijk toch niet moeten kun-
nen....

Landinrichtingswet
plan van tijdelijk gebruik oogstjaar 1998
kennisgeving ingevolge artikel 190 , vierde lid

De landinrichtingscommissie voor de ruilverkaveling genaamd Hengelo-Zelhem
deelt mede, dat gedurende 14 dagen, dus vanaf 2 maart tot en met 15 maart 1998 in
het kantoor van de ruilverkaveling Hengelo-Zelhem, Hengelosestraat 26b te
Keijenborg op werkdagen, behalve zaterdagen, van 09.00 tot 10.00 uur, voor een ieder
kostenloos ter inzage ligt het ontwerp- plan van Tijdelijk Gebruik, of een gewaar-
merkt afschrift daarvan, als bedoeld in artikel 190, derde lid.

Uiterlijk 14 dagen na de laatste dag, waarop de in artikel 190, derde lid bedoelde stuk-
ken ter inzage hebben gelegen (dus tot en met 29 maart 1998) kan iedere belangheb-
bende gebruiksgerechtigde zijn bezwaren tegen het ontwerp-plan van tijdelijk ge
bruik schriftelijk bij de Landinrichtingscommissie indienen.

Adres Landinrichtingscom
Postbus 9097
6800 ED Arnhem

mu:sie hengelo-Zelhem:

Dit betreft niet het Plan van Toedeling.

Arrangementen rond Evenementen

Arrangementen rond Evenementen is het thema voor de Toerisme prijs 1998.
Originele arrangementen die zijn samengesteld rondom een evenement, maken kans
beloond te worden met ƒ 25.000,—. De winnaar wordt bekendgemaakt op 25 juni
1998.

De Toerisme Prijs beloont originele initiatieven binnen de toeristisch-recreatieve sec-
tor, die het resultaat zijn van actieve samenwerking tussen meerdere partijen. Naast
samenwerking zijn ook originaliteit en professionaliteit voorwaarden voor deelna-
me.

Bent u geïnteresseerd, vraag dan een informatiefolder en deelnamefbrmulier bij het
Projectbureau Toerisme Prijs, Postbus 189, 2665 ZK in Bleiswijk, tel (010) 529 08 42 of
fax (010)
529 09 39.

IJZIGING VAN DE VERORDENING OP DE BEHANDELING VAN
BEZWAAR- EN BE ROEPSCHRIFTEN GEMEENTE VORDEN.

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat de gemeenteraad van
Vorden in zijn vergadering van 24 februari 1998 heeft vastgesteld de "Verordening tot
wijziging van de Verordening op de behandeling van bezwaar- en beroepschriften ge-
meente Vorden"

Deze Verordening kunt u vanaf heden gedurende de openingstijden van het gemeen-
tehuis inzien bij de afdeling bestuur (units), en is tegen betaling van de kosten ver-
krijgbaar.

De Verordening treedt in werking op 5 maart 1998.

NPANDIG VERBOUWEN VAN DE BOERDERIJ BEUNKSTEGE 3 TE
VORDEN

vrijstelling bestemmingsplan "Buitengebied 1982".

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend vrijstelling te willen verle-
nen van het bestemmingsplan "Buitengebied 1982" (overgang van agrarisch- naar
woondoeleinden) voor het inpandig verbouwen van een boerderij op het perceel
Beunkstege 3 te Vorden, kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie F, nr. 2032.

Het bouwplan ligt van donderdag 5 maart tot en met woensdag 18 maart 1998 op de
gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis)
ter inzage, met de mogelijkheid in die periode schriftelijk uw zienswijze kenbaar te
maken.



OUWAANVRAGEN

plaats
Venhorstinkweg 4

aanvrager inhoud
H. Kruitboschbouwen kapschuur

ERLEENDE VERGUNNINGEN GEMEENTE VORDEN 24 FEBRUARI
1998:

bouwvergunningen
plaats
Raadhuisstraat 20mw.

aanvrager
CJ. Rondeel

inhoud
vergroten winkel

vrijstelling
bodemonderzoek

meldingen bouwvoornemen

plaats
Brinkerhof 40
kapvergunningen
plaats

aanvrager
M. Tiemessen

aanvrager

inhoud vrijstelling
bouwen dakkapel

inhoud herplantplicht

Rondweg

Lindeseweg 13
P. van Vollenhovenlaan 6
de Boonk 7
Zutphenseweg 55

ontheffing
plaats
Wildenborchseweg 19
Kamphuizerweg l

(sectie N, nr. 12)

M. ten Havevellen
mw. E. Blauwvellen
P. ten Duisvellen
A.Th. de Heijvellen

aanvrager
GJ. van Ark
P.Vliem

afzetten 15 stuks
H.G.M. Helminkhout
eiken- en berkenhak
l wilg, l prunus en l berk
l ceder
1 prunus
2 berken

inhoud
kleinschalig kamperen
kleinschalig kamperen

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen
zes weken na bekendmaking van deze vergunningen/vrij stellingen/ontheffingen aan

aanvragers, daartegen een bezwaarschrift in te dienen. Wanneer deze aan aanvragers
zijn bekend gemaakt kunt u navragen bij de sector grondgebied of de afdeling be
stuur.

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

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

van donderdag 5 maart 1998, gedurende zes weken, voor
een ieder ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuisves-
ting en ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het
door gedeputeerde staten van Gelderland goedgekeurde
bestemmingsplan "Rotonde Wichmond".

Dit plan voorziet in de mogelijkheid van aanleg van een
rotonde op het kruispunt Baakseweg- Beeklaan-
Lankhorsterstraat te Wichmond.

Diegene die bedenkingen heeft ingediend bij gedepu-
teerde staten van Gelderland en diegene die kan aantonen
redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zich overeen-
komstig artikel 27, eerste of tweede lid, van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening tot gedeputeerde staten te wenden,
kan gedurende de termijn van ter-inzage-legging tegen de
goedkeuring beroep instellen. U kunt uw beroepschrift
richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Tevens kunt u de voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, binnen de beroepstermijn,
vragen een voorlopige voorziening te treffen.
Het besluit tot goedkeuring treedt in werking daags na
afloop van de termijn van ter-inzage-legging, tenzij om
voorlopige voorziening is gevraagd. Het besluit treedt dan
niet in werking totdat op het verzoek om voorlopige voor-
ziening is beslist

Vorden, 4 maart 1998

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B. van EJ.C. Kamerling.
Vleuten.

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders maken
bekend dat de gemeenteraad in zijn

vergadering van 24 februari 1998 heeft vastgesteld de
"Verordening tot de 4e wijziging van de Bouwver-
ordening 1993".

De verordening ligt vanaf heden voor een ieder ter
inzage en is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.
Zij treedt op 5 maart 1998 in werking.

Vorden, 4 maart 1998.

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

t Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

lis etc.

L3rinkhorst l
7207 UG ZUTPIIICN
(hul. terrein Rcvelliorsl)
« (0575) 5228 10

BOVAG

A. HEITKONIG
TRANSPORTBEDRIJF • ZAND- EN GRINDHANDEL

• Zand, grind, tuingrond
• Grondwerk
• Containers
• Bestratingen
• Nieuw en gebruikte klinkers

7227 D

Telefoon (0575) 45 14 11

Telefax (0575) 45 26 20

Autotelefoon 06-52 924065

Carnavalsvereniging

'De Deurd
Uitslag verloting
Ie 1810
2e 2769
3e 2171
4e 3000

5e 2253
6e 27O4
7e 1710
8e 2193

9e O538
10e 0106
11e 0529

De prijzen zijn af te halen bij Kitty van der Linden,
Hoetinkhof 7.

Hei was weer oen fantastisch carnaval.
Alle camavalsvierders, sponsors en adverteer-
ders van net Leutboek:

E D A N K T

VERBOUWINGS-
OPRUIMING

Op alle afgeprijsde artikelen:

m <• •
haten • betalen!

o.a. boeken, Rotringpennen,
postpapier, schoolspulletjes,

foto-albums, spelletjes,
hobby artikelen. Paasartikelen

... en nog veel meer

Raadhuisstraat 22 • Vorden • Telefoon (0575) 55 31 00

Gehoorzaamheidscursus voor:
• beginnende en gevorderde honden

• Jachttraining
• Doorlopende puppytraining

Start: 7 maart a.s. om 14.00 uur
Locatie: Banninkstraat 28 Hengelo (Gld.)

Inlichtingen bij onze gediplomeerde instructeurs:
Jan Vredegoor (0575) 46 29 68
Hans Lichtenberg (0575) 46 20 42
Fons Bouwmeester (0314) 34 58 07
Ernst Dimmendaal (0573) 45 28 77
Theo Cornelissen (0575) 46 26 98

Iedereen telt

Wilt een sociale en rechtvaardige verdeling van
beschikbare middelen?

Wilt u een beter evenwicht-tussen' individualiteit en
solidariteit?

BLIJF DAN OP 4 MAART NIET THUIS

STEM PvdA lijst 3

Dinsdaq's BUDGET Da

Knippen & wassen

knippen & wassen
& Kleur (Diacolor)

knippen <& wassen
& Animatie
Kleur (Diacolor)
& wassen

Toeslag blowen

Gel & Lak gratis
H E E R S I N K h a a r m o d e
zutphenseweg 21 vorden » (0575) 551215



ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

MPELWEGtt-VIERAKKER

5CHARREl-EIEREN'MRDAPPELS-FRUIT

Optochtcommissie Camava

'De Deurdre
Morden

De optochtcommissie wil graag de volgende personen en
bedrijven bedanken voor de zeer succesvolle optocht. Alle
deelnemers aan de optocht: Bloemsierkunst Elbrink,
Tegelbedrijf Bulten, Taxi Klein Brinke, Restaurant Asya,
Autobedrijf Lenselink, Tuinaanleg Valle Verzasca, Aan-
hangerland De Witte Smid, Barendsen, Autobedrijf Groot
Jebbink, De Herberg, 't Pantoffeltje, Kwalitaria De Buurman, 't
Olde Lettink, Huntink Kunststoffen, Klussenbedrijf Schotsman,
Atomica Plastics, Foto Willemien, 't Proathuus, Jansen Metaal
Vorden, Brandweer, EHBO, Politie.

Optochtcommissie van carnavalsvereniging De Deurdreajers

Uw meubels
versleten ?
Wij stofferen snel en voordelig.

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

O
-i
IL

BLOEMSCHIKCURSUS

In de maand april start Floralia weer met een
bloemschikcursus van zes lessen die vervolgens
eenmaal per maand worden gegeven in

mei - juni - juli - augustus -
september van 20.00 tot 22.00
uur in het Dorpscentrum te
Vonten

Mevrouw Kip zal de cursusavonden verzorgen. Zij
werkt met heel veel materiaal uit de natuur, dus
aan materiaal kosten bent u niet veel kwijt. Zij
werkt op een zeer eenvoudige manier zodat een
ieder mee kan doen aan de cursus.

Voor opgave en inlichtingen kunt terecht bij
H. Smallegoor, tel. (0575) 55 32 84

interieuradviseur

Steun de Nationale
Hersenweek:
5 t/m 11 april

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

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

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

De schilder. De beste vriend van je huis.

schildersbednjf-gbs in lood ok
VJNtMifil D

TLv
7250 AA VORDEN - Postbus 37.- net Hoge 3
Telefoon (0575) 551208 b.g.g. telefoon (0575) 552039
Filiaal Zutphen: Telefoon (0575) 51 97 89

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

CHR. MUZIEKVERENIGING

Geeft op vrijdag 13 maart en
zaterdag 14 maart a-s.
haar jaarlijkse

iü
in Het Dorpscentrum te
Vorden, aanvang 19.30 uur
Zaal open 19.15 uur.

GEZELLIGHEID ONDER DE KURK
COE8EJUM BESSEN
L7K. 20.45
NU 17.95

HENKES JONG f
ITR.23.75
NU 2 0.9 5

GKATIS 10 KOCKS

TALLOCH

GLEN TALLOCH
Lm 29.95
NU 26.95

JONGE'JÉNEVEF

KWKKC.9
L7K. 20.95
NU 17.95

GKATIS 10 WCKS

DEIAFORCE
FULL ftUUY
P O R T

«w .";.' uw

DE KUYPER*

AMAMTTO
DISAXONNO
70 CL 25.50

NU 22.95

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

Kom bij on5 binnen en m sak kennis met Je vele gezellige mogelijkheden
Aanbiedingen geldig vanaf woensdag 4 maart t/m dinsdag 17 maart 1998 (nu ook Rocks in de slijterij)

Boeken

Periodieken

Raam biljetten

DRUKKERIJ
WEEVERS

Ria Aartsen:
• Goed overleg met school-

besturen, ontwikkelen
locaal onderwijsbeleid

• Maatregelen verkeers-
veiligheid nemen in cen-
trum dorp, Kranenburg
en Wichmond

STEM L I J S T 1

CDA



Nieuwe shirts voor De Garve

Basisschool De Garve in Wichmond heeft shirts gekregen van de plaatselijke ondernemers Mesthandel J. Korenblek, Timmerbedrijf].
Besseling BV, Schildersbedrijf Rouwen, Autobedrijf D. Langwerden, Garantmarkt W. Besselink en Schildersbedrijf B. Pardijs.

Achterhoek FM krijgt
stimuleringsbijdrage
van gemeente Vorden
De radiozender Achterhoek FM krijgt
van de gemeente Vorden een stimule-
ringsbijdrage van vijfduizend gulden.
Het bedrag is bedoeld voor de komende
tweee jaar. Door middel van een motie
had de gemeenteraad in de raadsverga-
dering van 23 december van het afge-
lopen jaar gevraagd om een stimule-
ringsbijdrage. Het college van B en W
die overigens geen voorstander is van
een dergelijke bijdrage heeft vervol-

gens een voorstel voorbereid. Bur-
gemeester en wethouders zijn bij hun
berekening uitgegaan van één gulden
per aansl^ftng. In totaal zijn er in
Vorden ongWeer 2.500 huishoudens op
de kabel aangesloten.
De CDA-fractie en de heer M. Bakker
van D66 vonden de stimuleringsbijdra-
ge aan de lage kant en vroegen om
twee guldiÉfc»er aansluiting. Toen hier
geen meercrarheid voor was gingen het
CDA en de heer Bakker alsnog accoord
met de 5.000 gulden voor de komende
twee jaar. Burgemeester Kamerling
ontraadde de gemeenteraadsleden om
in te stemmen met het voorstel en de
beide wethouders stemden tegen.

Prins Dennis en Richard Pardijs
winnaars van bierproefwedstnjd

Grondtestdag bij
Welkoop Voaien
Op zaterdag 7 maart wordt er in de
Welkoopwinkel in Vorden een grond-
testdag gehouden met als thema "Een
mosvrij gazon in zeven stappen". Met
behulp van de Mfi-style grondtest
kunt u op deze dag^ratis laten testen
hoe hoog de zuurgraad van de bodem -
de zogenaamde PH-waarde - is. De
zuurgraad van de bodem wordt door
biologische afbraakprocessen en de
licht verzuurde regen elk jaar iets ho-
ger. En hoe hoger de zuurgraad, hoe
groter de kans is op mos in het gazon.
Iets dat de meesten onder ons niet
prettig vinden.
Om uw grond te laten testen, neemt u
een grondmonster. Hiervoor neemt u
op ongeveer vijf verschillende plaatsen
in uw gazon een beetje grond van vijf

verschillende diepten (maximaal tien
centimeter). Deze grond mengt u goed
door elkaar en uw grondmonster is
klaar voor de test. Tijdens de grond-
testdag is er in de Welkoopwinkel een
aantal deskundigen aanwezig om na
het bepalen van zuurgraad van uw
grond, u te adviseren omtrent het mos-
vrij maken en houden van uw gazon.
Eco-style heeft hiertoe een complete
lijn produkten en een zevenstappen-
plan ontwkkeld, welke ervoor zorgen
dat u met minimale werkzaamheden
een gazon krijgt, dat het hele jaar door
in een perfect staat verkeert.

Scouting Vorden houdt op zaterdag 7
maart weer haar jaarlijkse potgrondac-
tie. Door het bestellen van potgrond en
aanverwante artikelen draagt u bij aan
het werk van Scouting Vorden. Deze
week zullen in de gemeente Vorden de
bestelformulieren huis-aan-huis ver-
spreid worden. Mensen in het buiten-
gebied kunnen de bestelbon gebruiken
die deze week in Weekblad Contact
staat afgedrukt. Op zaterdag 7 maart
worden de bestelformulieren door de
leden van Scouting David G. Alford in
de bebouwde kom van Vorden, Kra-
nenburg en Wichmond opgehaald.
Mensen in het buitengebied dienen
hun bestelformulier op te sturen naar
het gratis antwoordnummer van
Bloemendaal & Wiegerinck: Antwoord-
nummer 2007, 7250 ZX Vorden. Het is
ook mogelijk de bon in te leveren bij de
Welkoop aan de Stationsweg 16 in
Vorden. Zaterdag 21 maart komen de
leden van Scouting Vorden uw bestel-
ling aan huis afleveren.
Het geld dat de potgrondactie oplevert,
wil de David G. Alford Groep gebruiken
om straks een nieuw clubgebouw neer
te zetten. Het huidige gebouw van
Scouting Vorden is te klein en sterk ver-
ouderd en voldoet niet meer aan de ei-
sen van deze tijd. Scouting Vorden
heeft op dit moment ongeveer vijftig
leden. Op de wachtlijst staan op dit
moment dertig kinderen die allemaal
graag lid willen worden van de David
G. Alford Groep. Een nieuw gebouw
kan een ledengroei van 24 kinderen
opleveren.
In gezamenlijk overleg met de gemeen-
te Vorden en de Stichting Geldersch
landschap is Scouting Vorden aan het
overleggen of nieuwbouw op de
Kieftskamp tot de mogelijkheden be-
hoort. Het idee van de potgrondactie is
vier jaar geleden ontstaan om de kas
zo te spekken dat er een buffer ge
vormd kan worden voor de nieuw-
bouw.

Op zondag 22 februari konden alle bezoekers van café 't Proathuus in Linde meedoen aan
een bierproefwedstrijd. In totaal moesten er zes verschillende biermerken worden geproefd.
Er werd enthousiast meegedaan maar moeilijk dat het was! Richard Pardijs was topscorer
met drie "goed geproefde" glazen van de zes en Prins Dennis was goede tweede met één goed.
De rest had niks goed, maar daarom smaakte het bier niet minder. De twee winnaars gaan
op zaterdag 14 maart met eigenaar Fred Fransen van 't Proathuus mee op kroegentocht. De
start van de kroegentocht is bij 't Proathuus. Voor liefhebbers is het mogelijk om mee te
gaan. Uiteraard op eigen kosten.

Biej ons in d'n Achterhoek
Foi, iej zoln d'r kramp van in de ogen kriegn. 'n Heeln aovund waa'k druk ewes
met 't naopluuzen van de vekiezingsprogramma's. Want 't Is zo weer 4 meert
en mo'w 't rooie potlood toch maor weer gebruukn. Of toch neet want 't geet
now gleuf ik weer met de meschiene. Da's wat makkelijker en zee hebt t'r ok
gin puntensliepers meer biej neudig. Dat bespaort dus al weer aadig. Die cen-
ten kont zee dan weer uutgeevn an andere nuttige dinge die ze zoal op 't pro-
gram heb staon.

Want och, zee meent 't zo goed met ons. Ze wilt hier veur zorgen en dat pre-
beern in orde te maakn. Zowaar de apen van kinder wod t'r biej betrokn. Dat
ha'k eers ens neet in de gaten maor een buurjonge brach mien op de heugte.
Die zei mien: "Mien vader geet op die lieste stemmen" Ik vrooge: "Waorumme
dat dan?"' "Dan krieg ik een computer op schole". Achteraf zaog ik dat ene pe-
tieje dat in 't program had staon. Zo ziej maor dat kleine dinge al gevolgen kont
hemmen veur de uutslag.

Eerlijk ezeg bun'k t'r zelf ok nog neet uut nao al die uutpluuzeri-je. Ik beheure
nog tot den trop "zwevende kiezers". Stemmen gao'k in ieder geval wel. Dat
könne wiej hier en van dat rech dien iej dan ok gebruuk te maakn.

En dan hop ik dat degene die ekoazen wod zich ok van zien verantwoordelijk-
heid bewust is. Want soms heur iej toch wel 's wat waor ow de strubben biej
oaverende gaot staon. Zoas dizze wekke too d'r mien ene veteln dat wat raods-
luu de stukken pas vief menuten veur de vegadering afhaaln. Dan hoef iej oaver
bestudering of zich in de zaak vediepn neet te praotn. Op zo'n meniere maak
iej misbruuk van 't gegeven vetrouwen deur d'r maor met de pet nao te gooien.
En daor bunt wiej as kiezer neet van gediend, biej ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman



s . 9 Stichting Welzijn Ouderen Vorden [AGENDA
VORDEN

Nieuwstad 32, 7251AJ Vorden, telefoon 0575-553405 (postadres: Postbus 79)

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

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

MAART
Iedere dag:

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

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD
SENIOREN RIJTEST
VOOR 55 PLUSSERS
Op 26 maart organiseert de Stichting
Welzijn Ouderen in samenwerking met
de Vereniging voor Veilig Verkeer en de
ouderenbonden opnieuw een senioren
rijtest. Deze test is geen examen maar
een middel om de theorie en praktijk
van het rijden weer eens op te frissen.
Alle inwoners van Vorden boven de 55
jaar kunnen hier aan deelnemen. Goed
voor u . . . en voor anderen.
U kunt zich nu al opgeven bij de SWOV
in Vonden, Nieuwstad 32, tel. 553405

MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN
Het bewegen voor ouderen wil bereiken
dat ouderen lichamelijk zo goed moge-
lijk blijven functioneren. Daarnaast
biedt het MB.v.O de mogelijkheid tot het
leggen of onderhandelen van sociale
contacten waardoor eenzaamheid kan
worden voorkomen.
Er zijn verschillende M.B.v.O. activitei-
ten, alle in groepsverband gegeven. De
oefeningen hebben betrekking op het hè
Ie bewegingsapparaat en worden gege-
ven door speciale voor het MB.v.O. opge-
leide docenten. Belangstellenden kun-
nen kiezen uit gymnastiek, Sport en Spel
(waarbij o.a. volleybal en badminton kch
men) volksdansen en zwemmen. Behalve
bij het zwemmen, dat plaatst vindt in
het tot 32 graden verwarmde zwembad
van de heer Jansen v. d. Berg, kunnen de
deelnemers aan de andere activiteiten
zowel in Vorden als in Wichmond te-
recht.
Voor meer informatie of aanmelding
kunt u zich wenden tot onze stichting tij-
dens kantoorturen.

VAKANTIES VOOR OUDEREN
De Stichting Mens en Samenleving orga-
niseert vele jaren vacantieweken voor 55-
plussers. De weken vinden allemaal
plaats in Nederland, aan zee, in de bos-

sen of midden in het gezellige Valken-
burg. De Stichting organiseert in 1998 de
volgende weken:
Vakantieweken met de feestdagen (Pink-
steren, Kerst en Oude en Nieuw), in hoog-
en laagseizoen, voor ouderen met licha-
melijke handicap, voor ouderen, die van
een rookvrije vakantie houden, voor ou-
dere (ex) kankerpatiënten, voor gasten
met geheugen- en oriëntatieproblemen,
en voor mantelzorgers en de 'verzorgde'.

Inlichtingen: Janny Tigchelaar, tel. 030-
2612814 en Louise van Uden 0575-553405
(SWOV)

NIEUW HOORTOESTEL LAAT
STEMMEN DUIDELIJKER KLINKEN
Nederland telt circa een miljoen slecht-
horenden. Met behulp van de reguliere
hoortoestellen kunnen zij in een stille
ruimte hun gesprekspartner meestal wel
verstaan. Maar in rumoerige situaties,
bijvoorbeeld op feestjes, lukt dit niet. Dit
komt doordat zo'n hoortoestel het bin-
nenkomende geluid versterkt, maar
geen onderscheid maakt tussen de ver-
schillende stemmen. Sinds kort zijn er
digitale hoortoestellen te koop, zoals de
DigiFocus, waarvan de fabrikanten zeg-
gen dat ze het 'versta-probleem' van een
grote groep slechthorenden kunnen op-
lossen. In deze mini-computers zit name
lijk een chip die binnenkomende gelui-
den kan manipul^Ai en onderscheiden.
Harde geluiden ktKien worden getem-
perd en zachte geluiden worden naar vo-
ren gehaald.
In de mini-computer worden ook alle ge
gevens over het hoorprobleem van de ge
bruiker opgeslag^^Ms iemand moeite
heeft met het horen^an hoge tonen, dan
zorgt de computer ervoor dat juist deze
duidelijker worden doorgegeven. Hier-
door is het toestel helemaal afgestemd
op de gebruiker. Op advies van een KNO-
arts of audioloog kunt u het toestel vrij-
blijvend uitproberen.

De prijs ligt rond de drieduizend gulden.
Uw ziektekostenverzekeraar kan u vertel-
len of dit vergoed wordt.

HANDIGE APPARATEN
VOOR MENSEN
DIE SLECHT TER BEEN ZIJN
Wanneer een wandelstok of elleboog-
kruk niet voldoende is, bestaan er diver-
se andere mogelijkheden. Een looprekje
biedt meer steun, omdat dit hulpmiddel
vier poten heeft. Ze zijn er in lichtge
wicht, in hoogte verstelbare en/of op-
vouwbare uitvoeringen. Een rollator is
een looprekje met drie of vier wielen.
Een driewielrollator is opvouwbaar en
zeer wendbaar. Hij is gemakkelijk in een
kleine of volle woning met weinig ruim-
te. Als iemand er zwaar op moet leunen,
is een vierwielrollator handiger. Zo'n ap-
paraat heeft twee zwenkwielen aan de
voorzijde en twee vaste wielen aan de
achterzijde. Ook beschikt de vierwielrol-
lator over een zitje. Daar kan men op zit-
ten als men even moet wachten. Het
voordeel van rollators is, dat ze niet op-
getild hoeven te worden om te verplaat-
sen. Een nadeel is dat sommige mensen
er te ver achter lopen, waardoor ze de rol-
lator van zich af duwen. Voor tijdelijk ge
bruik kan men een looprekje of een drie
wielrollator lenen bij de Thuiszorg-
winkel. Vierwielrollators zijn er te huur.
Indien u permanent een looprekje nodig
heeft, kan deze aangevraagd/orden bij
uw ziektekostenverzekering^fanneer u
niet weet welk loophulpmiddel voor u de
beste oplossing is, is het mogelijk advies
te krijgen van een ergotherapeut.
Eventueel is het zelfs mogelijk een paar
weken een looprekje of rolHr te leen te
krijgen, zodat u deze eerst uu kunt pro-
beren, alvorens er één voor u aange
vraagd wordt.
Voor meer informatie kunt u terecht bij
een Thuiszorgwinkel. en bij de Stichting
Welzijn Ouderen Vorden, Nieuwsatd 32,
tel. 553405.

4 HVG Linde, Staringinstituut
4 HVG Wichmond, Ouderenmiddag
4 Welfare handwerkmiddag in de

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

10 Bejaardensoos Kranenburg
11 HVG linde, Middagexcursie
11 BZR Vorden in't Stampertje
11 ANBO Klootschieten, 't Olde Lettink
13+14 Uitvoering Sursum Corda
1$ L.R. en P.C. de Graafschap,

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

Fakkel.
18 Welfare, handwerkmiddag in de

Wehme, tevens verkoop
18 BZR Vorden in 't Stampertje
18 ANBO Klootschieten, 't Olde Lettink
19 P.C.O.B., op weg met het Paaslicht

(mevr. Visser)
19 Bejaardenkring Dorpscentrum
23 Bridgeclub Vorden, Dorpscentrum
24 HVG dorp, bezoek Delta Zutphen
24 Bejaardensoos Kranenburg
24 NCVB Vorden, Joodse traditie
25 ANBO, Klootschieten 't Olde Lettink
25 N.B.V.P., "Vrouwluu uut de

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

jaarvergadering
27 ANBO Alg. ledenvergadering met dia-

lezing. "Leven en werken in West
Afrika", door dhr. Rossel

30 Bridgeclub Vorden, Dorpscentrum

Voorjaarsconcert
Sursum Corda
op 13 en 14 maart
De Christelijke muziekvereniging Sur-
sum Corda verzorgt op vrijdag 13 en za-
terdag 14 maart weer haar jaarlijkse

voorjaarsconcert. De concerten vinden
plaats in het Dorpscentrum.
Onder de toehoorders van het concert
in 1997 is een enquête gehouden om te
kunnen peilen hoe men over de invul-
ling van de avond en het gebodene pro-
gramma dacht. Met deze gegevens er-
bij heeft Sursum Corda een aantrekke-
lijk en afwisselend programma samen-
gesteld. De toegang is gratis.

4e Scouting Potgrondact/e ij w c«o

Steun Scouting Vorden en doe mee aan de
potgrondacVieüü

Door het bestellen van potgrond en aanverwante
artikelen van de bekende Welkoop-kwalltelt draagt u
bij aan het werk van Scouting Vorden.

Bestellen Is heel eenvoudig:
U kunt het bestelformulier Invullen en het dan zonder
postzegel opsturen naar:

Bloemendaal & Wlegerlnck
Antwoordnummer 2007
7250 ZX Vorden

Of

U bestelt telefonisch op nummer 551147 van de
familie Boss In Vorden

Zaterdag 21 maart 1998 komen leden van Scouting
Vorden uw bestelling aan huls afleveren.

Deze bon Is bedoeld voor mensen In het buitengebied.
In de kernen van Vorden, Kranenburg en Wichmond
worden bestelformulieren huls aan huls bezorgd.

BESTELFORMULIER:

Naam:

Adres:

V.O.F. W«nk.«r Mi«
Sl«lontw«| 16
7ZS1 EM Voeden
Ttltfoon (OS75) SS 15 83

Telefoon:.

Bestelt:

zak gazonkalk

zak bemeste lulnaarde

zak potgrond

zak potgrond

zak koemestkorrels

zak koemestkorrels
zak tuin kompost

zak N.P.K. meststof
zak tulnturf

10 kg.

40!

80!

40)

25!

101

601

10 kg.

80!

ftf11.50

ft f 5,00

ftf11,50

6 f 8,00

ft f 18,50

ft f 10,50

ft f 10.50

ft f 15.00

ft f 11,00

f

f

f

f

f

f

f

f

f

Ö/TC 0>D A N CBN

MAART

P.P.M.
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L Muziekcafé: Discovery Karaoke J
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mode voor
het héle gezin

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

fashion

099
Uni Sweaters
In frisse voorjaarskleuren

Tuunteprijs ƒ 35,-

NU slechts

Kinderspijker
broeken
Prima pasvorm. Maten 92 t/m 152

Tuunteprijs v.a. ƒ 19,95

NU slechts

Dames suedl
blouse
In diverse kleuren

Tuunteprijs ƒ 39,95

NU slechts

Aanbiedingen zijn geldig van 4 maart t/m 14 maart 1998

LIJSTEN
Uw mooiste foto lijkt nu nog mooier,
uw borduurwerk wordt nu een echt kunstwerk,
uw diploma's krijgen nóg rmt-r inhoud en
uw fraaie reproduktie siert de wand als niniil tevor

Een mooie lijst geeft een stukje waarde-
vermeerdering aan alles wat u op it-n mcxii plekje
wilt ophangen

De keuze is enorm; van klassiek tol modern, dun
of dik, groot of klein. Wij /.orgen ervoor d.it de h|sl
rvii t op m,ut genia.ikl wordt, eventmvl vinir/ien
v,in ontspiegeld glas.

Knm giraal <vn.s- /UMI;- tin'r ivn ifitfi/ l

IHARMSEN
VAKSCH|LDERS
Zelhermeweg 21

Hengelo Gld

Tel. (0575) 46 W 00

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

30 jaar lachen, spelen en soms een blauwe plek

SAMEN STERK MET JANTJE BETON
Het fonds van Jantje Beton komt op voor

de kinderen uit de buurt. Veel moet nog

gebeuren. Geef gul!

Steun de jubileum-collecte

9 t/m 14 maart

JantjeQBeton
Postbus 85233. 3508 AE Utrecht Giro 1247 Tel 030-244 70 00

Actie
'zuinig
stoken'

Volg kritisch uw gasverbruik door
wekelijks de meterstand te noteren

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

tabel voor de week van:
maandag 16 feb. t/m zondag

22feb. 1998.

Bijeen
jaarverbruik
vare

800 M
1000 M
1200 M
1400 M
1600 M
1800 M
2000 Mj
2200 M3
2400 M3
2600 M3
2*00*0
JOOOM3
3300 u3
3600 u
3900 M
4200 M
4500 M
5000 w
5500 H
6000 u

hoorteen
streefver-
bruik voor
de afgelopen
week van:

19 M3
23 M3
28 M3
33 M3
38 u3
42 M3
47 M3
52 M3
56 M3
61 M3
66 M}
70 M3
78 «3
85 M3
92 u3
99 M3

106 M3
117M3
129M3
141 u3

en een totaal
streefver-
bruik sinds
03-11 -'97
vare

382 u3
475 Mi
572 M3
666 u3
762 u3
SS5M3
951 M3

1046 M3
1140 «3
1234 M3
1332 M3
1425 M3
1569M3
1713 M3
1856 M}
19% M3
2 140 M 3
2377 M3
2615 M3
2853 M3

Het wee streefverbruik wordt bepaald
aan de hand van de in de

afgelopen week gemeten temperaturen.

Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen:

0800-1548

De Auping Auronde
Een mooie en strakke

omranding van massief

beukenhout. Natuurli jk

in wit, maar ook m 13

andere kleuren. Pastei,

naturel en "sprekend".

Spiralen en matrassen

horen bij elkaar. Samen

staan ze garant voor

optimaal ligcomfort. Vol

persoonlijke vrijheid.

De achterwand
De Auping Auronde is

niet compleet zonder

achterwand. Een lage

of een hoge. Allebei met

roldeurkastjes. Om u een

duwtje te geven doen

we f 600,-van de prijs

af. *ln februari en maart.

Vraag uw dealer naar de

voorwaarden.

'Ik wil per se een achterwand."

"Goed, dan doen wij wat van de prijs af.

Om precies te zijn: f 600,- als u een

complete Auping Auronde koopt."*

Wat kan slapen toch mooi zijn. auping

Komt u snel langs? DE WONERIJ
v/h Ankersmit Groenloseweg 9, Ruurlo,

telefoon (0573) 45 12 39



Huisvesting allereerste prioriteit Vordense VW:

Hartelman nieuwe voorzitter
Ouderengymnastiek Wereldgebedsdag

"Grootste punt van zorg blijft de
krappe huisvesting die het werk
aan de Kerkstraat enorm bemoei-
lijkt. Het kost de grootst mogelijke
moeite om het informatie- en docu-
mentatiemateriaal zo overzichte-
lijk neer te leggen dat de medewer-
kers er hun weg kunnen vinden. Dit
leidt in een aantal gevallen tot tijd-
verlies en teleurstelling. De ruimte-
lijke druk wordt des te groter door
de eisen die landelijk worden ge-
steld aan inrichting en apparatuur
waarover de VWs moeten kunnen
beschikken. Het blijkt nog altijd
twijfelachtig of voor deze keer op
keer gesignaleerde ruimtenood wel
het gehoor gevonden wordt dat no-
dig is", zo sprak de secretaris van de
Vordense VW, de heer R. Haanstra,
woensdagavond in hotel Bakker.

De VW is al jaren op zoek naar een
grotere ruimte. Waren er wel opties
dan bleken die weer niet haalbaar. In
afwachting of er toch nog een geschik-
te lokatie "ergens" in Vorden beschik-
baar komt, heeft de VW juist deze
woensdag een plan bij het gemeente-
bestuur neergelegd om op de plek
waar nu het kantoor staat een soort
unit te plaatsen van ca. 50m2. Het gaat
dan om een tijdelijke oplossing. "De
huisvesting blijft de allereerste priori-
teit van de VW. De hoogste tijd dat de
noodsignalen worden opgevangen", al-
dus Haanstra.
Het aantal "handelingen" dat er deson-
danks jaarlijks in het VW kantoor wor-
den verricht, "liegt" er niet om. Om pre-
cies te zijn 22.252 handelingen onder-
verdeeld in 16.411 baliehandelingen,
4.812 telefoontjes, 88 faxen en 841be-

handelingen via de post. Het-bestuur is
daar vol lof over, zeker wanneer in be-
schouwing wordt genomen onder wel-
ke abominabele omstandigheden de
medewerkers hun werk moeten ver-
richten.
Aangezien de kosten voor personeel en
opleiding zijn toegenomen is er een
verlies ontstaan van ruim 5000 gulden.
Zoals het er nu naar uitziet zal dit ver-
lies de komende jaren structureel blij-
ven, vandaar dat er in alle geledingen
een kontributieverhoging is doorge-
voerd. "Zouden we deze verhoging niet
toepassen dan zijn we binnen vijfjaar
bankroet", zo lichtte penningmeester).
Weenk toe.
Het minder gunstige financiële plaatje
heeft er inmiddels in VW kringen toe
geleid dat bekeken wordt welke geld-
verslindende activiteiten afgestoten
kunnen worden en welke "gestroom-
lijnd" kunnen worden. Er is nog een an-
dere ontwikkeling gaande. De komen-
de jaren zullen in het teken komen te
staan van schaalvergroting in de VW-
wereld. Er worden concentraties voor-
zien in regio-VWs van waaruit de lo-
kale vestigingen professioneel zullen
worden bestuurd.

Deze ontwikkeling, die in drie jaar
haar beslag moet krijgen zal ook in
Vorden de nodige zaken op hun kop
zetten. Het bestuur in Vorden zal deze
ontwikkeling positief maar alert vol-
gen en zich waar nodig laten horen.
Henk Wullink, voorzitter ad-interim,
stopt er mee. A. Hartelman is vanaf he-
den de nieuwe preases van de VW. De
bestuursleden B. Abbink, W. Bouman
en H. Weenk "tekenden" voor drie jaar
bij.

dan bent u
er zeker
van dat uw
drukwerk
tot in de
puntjes
verzorgd
wordt

VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
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Studio Contact
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Wamsveld Readshop
Hengelo M. Masselink, Margriethof 30

Drogisterij Marianne
Steenderen R. van Veldhuizen, Begoniastraat 3
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Op 25 februari heeft de ouderengym-
nastiekgroep haar jaarlijkse kegelmid-
dag bij café De Boggelaar gehouden. De
eerste prijs - met 217 punten - werd ge-
wonnen door mevrouw Visschers van
het Hoetinkhof 8. Zij mocht de wissel-
beker in ontvangst nemen. De tweede
prijs was voor mevrouw Bloemendaal
van 't Hoge 38. Zij behaalde 180 pun-
ten. De derde prijs werd gedeeld door
mevrouw Hoekman van de Steege 33
en de heer Verkerk van de Overweg 17.
Beide hadden 165 punten. De poedel-
prijs ging naar mevrouw Memelink.
Alle deelnemers gingen na een ge-
slaagde middag met een troostprijs
naar huis.

Vrijdag 6 maart is het Wereldgebeds-
dag. Op deze avond wordt er in de
Christus Koningkerk een speciale
dienst gehouden met als thema "Wie
is mijn naaste?" De liturgie van deze
dienst is samengesteld door vrouwen
uit Madagascar. Tijdens deze dienst zal
er een collecte worden gehouden waar-
van de opbrengst bestemd is voor een
opvanghuis voor jonge moeders in
Madagascar, een vrouwenproject in
Mozambique en voor Melania. Het
Rouw- en Trouwkoor van de RKKerk
onder leiding van mevrouw A. van
Zantvoort zal haar medewerking aan
deze dienst verlenen. Iedereen is van
harte welkom.

Natuurlijk afslanken
Bereken je energievertmtik

Tegenwoordig wordt het ene na het
andere dieet uitgevonden. Meestal is
het effect maar van korte duur en zit-
ten we na zo'n periode van afzien zo
weer op ons oude gewicht of, erger,
we zijn zwaarder dan we waren toen
wij aan het hongeren screen: het
zgn. jojo effect.

Aankomen of afvallen, waar ligt het aan?
Het is een vraag, die veelvuldig wordt ge-
steld. Hoe kunnen wij op een gezonde
manier gewicht kwijt rakej^^n dit zo
houden! Het is eigenlijk he^Rimpel, je
moetje alleen houden aan een paar na-
tuurwetten.

Hoe kun je veilig en blijvend afslanken?
Door minder te eten dan je lichaam no-
dig heeft en door doelgericht te bewe-
gen, waardoor je extra calorieën ver-
brandt.
Een uitstekende manier van doelgericht
bewegen is sportbeoefening. De combi-
natie van minder eten (niet meer dan no-
dig) en meer bewegen (sporten) is de
meest gezonde manier van lijnen. Mits je
beide gecontroleerd doet is afslanken
niet eens zo moeilijk, maar probeer niet
na ruim drie jaar veel te zwaar te zijn ge-
weest in drie weken het ideale figuur te-
rug te hebben. Als je te zwaar bent heb je
teveel lichaamsvet. En een teveel aan li-
chaamsvet is eigenlijk een extra voor-
raad brandstof, die je het snelst kunt op-
maken door de motor te laten draaien.
Door gericht te sporten dus en daarnaast
natuurlijk door ervoor te zorgen dat je
weer niet teveel eet, zodat het aanleggen
van een nieuwe voorraad wordt voorko-
men.
Wanneer je veilig en blijvend wilt afslan-
ken, is het belangrijk dat je eerst weet
hoeveel calorieën je teveel eet. Hoe je zelf
kunt berekenen hoeveel calorieën je da-
gelijks werkelijk nodig hebt en hoe je het
calorieverbruik kunt stimuleren kun je
lezen in deze en de volgende delen van:
natuurlijk afslanken.

Hoe bereken je
de dagelijkse energiebehoefte
Zelfs wanneer je slaapt en geen lichame-
lijke arbeid verricht verbruikt het li-
chaam energie. Dit noemen wij de rust-
stofwisseling. Tegenwoordig wordt deze
energie uitgedrukt in kilojoule (kj), maar
in de volksmond heet dit nog gewoon tó-
localorie (kcal). l kilocalorie is gelijk aan
4,2 kilojoule. De arbeid, die je gedurende
de dag verricht vergt ook energie van het

lichaam. De 'rust-energie' en de 'arbeids-
energie' samen bepalen de dagelijkse
energiebehoefte.
De energiebehoefte verschilt van mens
tot mens. De één heeft een trage stofwis-
seling, de ander juist een snelle. Wie in
de bouw werkt heeft allicht een grotere
energiebehoefte dan iemand met een
kantoorbaan. Een inspanningsfysioloog
kan ieders totale energiebenöefieyrecie;,
berekenen, maar met de onderstaande
formule kun je voor jezelf aardig bepa-
len hoeveel kilocalorieën je op een dag
verbruikt.

Vrouwen : lichaamsgewicht in kg x 7 +
800 =
Mannen : lichaamsgewicht in kg x 10 +
900 =

Zowel de vrouwen als mannen vermenig-
vuldigen de uitkomst met:
1,2 als dagelijks weinig lichamelijke ar-
beid wordt verricht,
1,4 als gemiddelde arbeid wordt verricht,
1,6 als zware arbeid wordt verricht. De
uitkomst geeft aan hoeveel calorieën je
op een dag verbruikt.
Voorbeeld: man, 90 kg kantoorbaan,
geen sport: (90 x 10 +900) x 1,2 = 2.160
kcal.
Nu je weet hoeveel calorieën je op een
dag eten en drinken mag is het belang-
rijk dat je ook uitrekent hoeveel je er
daadwerkelijk eet, want eet je meer calo-
rieën per dag dan neem je in lichaamsge-
wicht toe en eet je minder dan valt je af.
Bij het Voorlichtingsbureau voor de
Voeding in Den Haag en natuurlijk bij de
ZorgGroep Oost Gelderland kun je de
Praktische Voedingsmiddelengids krij-
gen. Dit boekje bevat informatie over de
meest voorkomende voedingsmiddelen
en geeft antwoord op vragen als hoeveel
eiwitten en vetten er in een bruine boter-
ham zitten en natuurlijk hoeveel calo-
rieën die boterham bevat. Wanneer je
een dag lang alles opschrijft watje bin-
nen krijgt, kun je aan de hand van dit
boekje nagaan of je teveel ofte weinig
eet. Door je op deze manier te verdiepen
in je voedingspatroon zul je merken dat
je al veel bewuster gaat eten, waardoor
het afvallen meteen al makkelijker gaat.

Trainingstip : Begin deze week met
twee dagen minimaal een halfuur
wandelen of fietsen.

Binnenkort deel 2: Het jojo-effect
©JAJ. Hesselink Indoor Sport Vorden.



Ook nieuwsóierig

Kpm naar de opening op
woensdag 4 maar P

tussen 14.00 en 1Q.OO
met o.a.-. leuke openingsaanbiedingen

knabbel en babbel, de "/k ben er geweest muur".
f\inderen gaan niet met lege handen naar huis.

Dus groot en klein weten waar ze 4 maart moeten zijn'.

Aad's Woodshop
fiummeloseweg 46 b
7021 K.H Ztlhem tel. O514.624&70

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Voor een optimale advisering en begeleiding
door deskundige medewerkers t.a.v. uw

belastingaangifte 1997
kunt u op de volgende avonden weer bij ons
terecht:

woensdagavond 11 maart

woensdagavond 18 maart

woensdagavond 25 maart

tussen 18.30 tot 20.30 uur

\

Ruurloseweg 21
7251 LA Vorden
Tel. (0575) 55 14 85
Telefax (0575) 55 16 89

Vergeet u niet de waardebepaling van de ge-
meente m.b.t. uw eigen woning mee te nemen.
(Beter bekend als de W.O.Z.-beschikking)

IBM

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

op afspraak

De Wonerij in Ruurlo daar vindt U

alles wat mogelijk is op het gebied van

sfeervol wonen tot in detail. Grenzen

in trends en design worden verlegd

voor een jarenlange tevredenheid.

Wij nodigen u graag uit om u zelf te

overtuigen van deze meest complete

collecties.

Tot ziens bij De Wonerij,

Hartje Achterhoek.

net even

DE WONERIJ
G r o e n l o s e w e g 9 R u u r l o , Tel.: 0 5 7 3 45 12

Vanaf vrijdag 6 maart
tof en met zaterdag 4 april

is onze keuken
in verband met de

verbouwing

Op zondag 5 april
gaat onze keuken weer

open/
Aangezien een verbou-
wing wel eens enkele
dagen uit kan lopen, /s
het raadzaam om begin
april gewoon even voor
de zekerheid te bellen
a/s u wilt komen eten.

't HOapea va* 't cïïlecller
Ruurloseweg 114, 7251 LZ Vorden, tel. (0575) 55 66 34



B r i d

Bridgeclub "B.Z.R. Vorden"
Uitslagen van woensdag 25 februari
1998
Groep A: 1. v. Asselt / Vruggink 56.8%; 2. v.
Gastel / Bergman 54.7%; 3. mv. / hr. Schol-
ten 53.1%.
Groep B: 1. de Vries / Vredenberg 60.8%;
2. den Elzen / v. Manen - mv. / hr.
Speulman 58.3%; 3. mv. / hr. Vreeman
57.9%.

Bridgeclub Vorden
Uitslagen van 23/2 '98
Groep A: 1. Warnaar / Wullink 58.3%; 2. v.
Gastel / v.d. üst 57.3%; 3. Thalen / Wijers
52.6 %.
Groep B: 1. de Bruin / Gille 62.5%; 2. den
Ambtman / Thalen 59%; 3. echtp.
Speulman 52.7%.

V o l l e y b a l
Volco 2 - Dash 2 (3-0)
Vol goede moed vertrokken de dames
van Dash 2 richting Ommen. De wed-
strijd kende een flitsende start voor
Dash, maar Volco nam al snel de aanval
over. De eerste set eindigde dan ook met
een winst voor Volco met 15-8. In de twee
de set stond Dash riant voor met 13-8
maar wist de set toch niet winnend af te
sluiten (15-13).
De derde set was een copie van de twee-
de set. Weer een grote voorsprong die uit
handen werd gegeven, door veel persoon-
lijke fouten, wederom een winst voor
Volco (15-13). Trainer Gerrit Limpers en
begeleider Nout van Houte kwamen sa-
men met de speelsters tot de conclusie
dat er te weinig scherpte en vuur in het
spel van Dash zat.

Uitslagen Sociï .
Dames Sociï - Vios 4 3-0.
Recreanten Sociï mix l -V& K1-2; Dames
Sociï l - WSV 2 3-0; Dames Sociï 2 - Dash
1-2.

Wielersport
De RTVers zijn alweer volledig met hun
nieuwe seizoen bezig, de één reed op de
weg, de ander op de ATB. Jan Weevers
reed afgelopen zondag z'n wedstrijd in
Frankrijk, dit alles na een stage van een
week aldaar met z'n Giant Europe Team.
Voor onze RTV-dame Gretha KI. Brinke
stond haar eerste nationale ATB-wed-
strijd op het programma. Ze behaalde
een knappe 12e plaats te Nieuwkuyk. Op
een superzwaar parcour won Reza
Ravestijn ui Wijchen. Hier stonden ook
Amerikanen en Belgen aan de start.
Gretha werd vorig jaar 25e dus een sterk
opgaande lijn voor haar.
Vele RTV-^rs stonden aan de start in de
voorjaarswedstrijden; Peter Makkink
rijdt hier momenteel hard, hij won al in
Deventer en Doetinchem. Reynold
Harmsen uit Vorden behaalde ook al di-
verse ereplaatsen bij de Amateurs.
Peters in de categorie Veteranen behaal-
de een derde en een tweede plaats.
De heren Cyclosportieven rijden allen al
van voren de juiste scherpte in de eind-
spurt is er nog net niet. Nieuweling Paul
Wolbrink uit Baak werd in z'n eerste
wegcours knap 3e.

Kegelen

Trio Kegeltoernooi 1998
Op zondag l februari werd het startsein
gegeven voor het trio toernooi 1998 in ke
gelhuis De Boggelaar, de organisatie was
in handen van KC "De Boggelaar". Er
hadden zich 133 trio's ingeschreven, die
zich via voorrondes moesten plaatsen
voor een finale plaats.
Er werd gespeeld in een A- en B-klasse
voor zowel dames als heren. Er konden
zich 7 teams plaatse voor elke finale. In
de dames B-klasse ging de strijd in de fi-
nale tussen de Boggelaar l en de
Boggelaar 2. Het eerste team ging uitein-
delijk met de eer strijken. DKCBuit
Brummen won de strijd in de A-klasse.
In de B-klasse bij de heren werd AAK uit

Bornebroek de winnaar. De finale in de
A-klasse bij de heren was het klapstuk
van het toernooi. De Poedelhof uit
Zutphen en AAK uit Bornebroek begon-
nen sterk en bleven aan elkaar gewaagd
zij het dat de Poedelhof een kleine voor-
sprong had op AAK, maar zoals altijd
moet de laatste baan en de laatste bal het
meestal doen zo ook hier, want Acht o/d
Lange l Lochem kwam op het eind toch
akelig dicht bij de Poedelhof, getuige de
einduitslag; Ie werd na een geduchte
laatste ronde AAK met 1452 hout; 2e
werd de Poedelhof met 1429 hout en 3e
Acht o/d Lange Lochem met 1428 hout.
Kegelclub De Boggelaar wil langs deze
weg de sponsors Rabobank Vorden-
Zutphen en Café Restaurant de
Boggelaar Warnsveld bedanken voor hun
medewerking want zonder hun hulp is
het bijna ondoenlijk om zo een toernooi
te organiseren.
Op zondag 22 februari 1998 was er ook
nog het Boggelaar Recreanten Toernooi
als afsluiting van een zeer geslaagd tour-
nooi. Hier deden aan mee mensen die
voor de gezelligheid bij de Boggelaar ke
gelen en is verdeeld in een Dames en
Herenklasse. Het was een zeer gezellig en
vooral spannend toernooi. Voor al in de
finale was de spanning te snijden. Wat
als gevolg het met de volgende uitslagen
bij de Dames: 1. Riek Smallegoor-
Dijkman, 2 Willemien Looman, 3 Annie
Kapper, 4 Alie Kappert. Uitslag heren: 1.
Anton Bargerman, 2. Jan Garsen, 3.
Gerard Meuleman, 4. Bertus Lebbink

Dammen

Op zaterdag werd de tiende ronde ge-
speeld in de landelijke bondscompetitie.
Het eerste team van Dostal Wegenbouw
Vorden mocht het thuis opnemen tegen
een Belgisch/Limburgs team uit Geleen.
Er moest gewonnen worden voor het in
stand houden vaidte kansen op de derde
plaats. Helaas za^Ri zege er net niet in
en moest men genoegen nemen met een
gelijkspel 10-10.
De wedstrijd begon voorspoedig door
snelle en soepeleoverwinningen van
Eddy Bude en (•t'it Boom. Daarmee
leek de basis gelegd voor de totaal over-
winning, maar de gasten kwamen sterk
terug. De invaller en supersub Theo
Slütter maakte zijn debuut in de lande
lijke hoofdklasse voor het eerste team
van Dostal Vorden. Hij mag terugkijken
op een geslaagd debuut, al bleef hij uit-
eindelijk met lege handen achter. Maar
Theo verkocht zijn huid zo duur moge
lijk en was dicht bij een aangename ver-
rassing. Juist op het moment dat hij
voorzichting in een stunt begon te gelo-
ven, ging het mis. De brutale inval op de
zesde rij werkte als een boemerang en
binnen de kortste keren kon Theo zijn
voorpost gedag zeggen.
Toen daarover heen Henk Grotenhuis
ten Harkel in remise stand zijn bedenk-
tijd overschreed en op de klok verloor,
was de wedstrijd weer helemaal open.
Daarbij mocht Dostal Vorden niet klagen
dat Theo Berends en Gerrit Wassink op
het nippertje ontsnapten met remise.
Met nog twee partijen te gaan leek
Vorden ondanks alles toch te gaan win-
nen. De grootmeester Hendrik van der
Zee had het zwaar te verduren tegen een
andere grootmeester Presman uit Wit-
Rusland. Maar remise leek nog steeds
binnen handbereik. En in de andere par-
tij had Henk Ruesink zich uitstekende
winstkansen weten te creëren tegen de
vrouwelijke topspeelster Eva Schalley-
Minkina. Deze van oorsprong Poolse da-
me heeft haar hart verloren aan een
Belg. Dit in tegenstelling tot andere
Oosteuropese dames die de grenzen ver-
leggen naar Nederland. Hoe dan ook
Henk Ruesink liet zich niet afleiden
door het vrouwelijk schoon en stevende
recht op de winst af. De verwachte winst
glipte toch nog door de vingers doordat
Hendrik van der Zee het plotseling opgaf
in remise stand. Na bijna zes uur spelen
zag hij er géén gat meer in. Ten onrechte
want Hendrik had een kleine remise
brengende finesse over het hoofd gezien.
Gelukkig won Henk Ruesink wel zoals
het hoorde en bracht daarmee de 10-10
op het scorebord.

P a a r d c n s p o r t
L.R. en P.C. de Graafschap
Manna Gotink Gelders kampioen
Op zaterdag 28 maart is Manna Gotink
met haar pony Goof, in Kootwijkerbroek,
Gelders Kampioen in de Ml dressuur ge-
worden. Na een, tot het eind toe, span-
nende wedstrijd mocht Manna met Goof
het kampioenslint ophalen en de ver-
diende ereronde rijden. Wij feliciteren
Manna van harte met deze behaalde
prijs.

V o c t b a l

Vorden-V en K 4-1
Zonder al te veel moeite heeft het eerste
elftal van de W. Vorden afgelopen zon-
dag een 4-1 overwinning behaald tegen
V. en K uit Twello, de ploeg die vorig jaar
lang heeft meegestreden om de titel kon
geen enkel moment imponeren, met uit-
zondering van keeper Witteveen, die de
ploeg van vertrekkend trainer Leushuis
(was in beeld bij Pax, gaat naar Dronten)
behoedde voor een nog grotere neder-
laag, hij verrichtte enkele prima reddin-
gen!
In de 27e min. had hij echter geen ver-
weer op het schot van Peter Hoevers die
met een steekbal vrij voor de goal werd
gezet door Mare v.d. Linden: 1-0. Ook na
deze voorsprong bleef Vorden aandrin-
gen wat resulteerde in een tweede en een
derde goal in de 40e en 42e minuut, bei-
de goals kwamen op naam van Mare v.d.
Linden, die de prima voorzetten van
resp. Rob Enzerink en Hans van Dijk kop-
pend wist te verzilveren.
Na rust nam Vorden wat gas terug met
als doel: de voorsprong consolideren en
de nul achterin, dit laatste lukte niet he-
lemaal, want in de 75e minuut wist
Pascal Bettink van zijn tegenstander weg
te draaien en de aansluitingstreffer in te
schieten: 3-1. Mfe
Lang hebben de spits en z^ teamgeno-
ten niet geloofd in een gunstige afloop,
want nauwelijks 5 minuten later wist
Dennis Wentink een pass te onderschep-
pen, waardoor de bal bij Peter Hoevers
belandde die onberispelij 1̂ 4̂-1 binnen-
schoot. Voor Vorden een prmia overwin-
ning waardoor ze zowel in de stand en de
2e periode in de bovenste regionen mee
blijft draaien. A.s. zondag wacht de uit-
wedstirjd tegen Warnsveldse Boys, een
wedstrijd die met dezelfde benadering
als die tegen V. en K. met vertrouwen te
gemoet kan worden gezien.

Uitslagen
Vorden Al - GSV 38 Al 5-2; Longa 30 A2 -
Vorden A2 1-9; Vorden Cl - Daventria C2
7-0; Vorden Dl - WHCZ D4 9-1.
Vorden E4 - WHCZ E6 0-11; Vorden Fl - Be
Quick Fl 0-5; Voorst Fl - Vorden F2 5-2;
Vorden F3 - Be Quick F3 9-3.
Vorden l - V. en K. 14-1; Vorden 6 - St. Joris
504.

Programma
RKZVC Al - Vorden A2; WHCZ B2 - Vorden
BI; Vorden Cl - IJsselstreek Cl; Zutpha-
nia Dl - Vorden Dl; Vorden El - WHCZ
El; Vorden E2 - WHCZ E5; Warnsv. E5 -
Vorden E3; Erica 76 E2 -Vorden E4.
Vorden F2 - Gazellen N. F3; Zutphen Fl -
Vorden F3; Vorden F4 - Erica 76 F3.
Warnsveld l - Vorden 1; Haaksb. 2 -
Vorden 2; Witkamp. 4 - Vorden 3; Vorden
4 - Baakse Boys 3; Vorden 5 - Zutphen 4;
Vorden 6 - Erica 9.

Sociï
Uitslagen
OBW A - Sociï A 0-4; Sociï C - RKPS C 0-2;
Sociï E - AZC E IA; Sociï F - Warnsveldse
Boys F 4-1; Sociï 3 - Doesburg 5 3-0; Pax 8 -
Sociï 4 5-1; Sociï 2 - RKZVC 2 2-0.

Programma
Eefde E - Sociï E; WHCZ F - Sociï F;
Keyenburgse Boys A - Sociï A; Sociï C -
Ulftse Boys C; Ruurlo l - Sociï 1; Erix 2 -
Sociï 2; SHE 2 - Sociï 3; Sociï 4 -
Warnsveldse Boys 4; Sociï 5 - Dierense
Boys 5; Sociï 6 - Ruurlo 10.

S.V. Ratti
Uitslagen jeugd
Ratti Al - Apeldoorn C.S.V. A2 3-4; Ratti

Cl -WVC. C3 9-0; Ratti Fl - Markelo Fl 4-
2.

Programma
Ratti Al - Epe A3; Ratti Dl - Eibergen D2;
Reunie E3 - Ratti El; Witkampers F2 -
Ratti Fl; D.Z.C. '68 5 - Ratti 5 (zat.)
Ratti l - S.V.B.V. 1; Ratti 2 - Pax 8; S.CS. 3 -
Ratti 3; Dierense Boys 6 - Ratti 4.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Somaliërs in Vorden
krijgen door voorstel
PvdA alsnog subsidie
Door een initiatief-voorstel van de
PvdA krijgt de stichting Vluchtelingen-
werk Zutphen-Warnsveld-Vorden als-
nog de gevraagde subsidie van 2.630
gulden ten behoeve van een groep jon-
ge Somalische vluchtelingen in Vor-
den. De stichting wil deze eenmalige
subsidie gebruiken om jeugdige Soma-
liërs les te geven in hun eigen taal, cul-
tuur en religie. Op die manier leren de
kinderen iets over hun eigen afkomst.
Het verzoek van Vluchtelingenwerk
was eerder door B en W afgewezen. Een
meerderheid van het college vond dat
het verstrekken van een dergelijke sub-
sidie niet tot de taak van een gmeente
lijke overheid behoort. Wethouder M.
Aartsen-den Harder (CDA) nam binnen
het college een minderheidsstandpunt
in.
In eerste instantie zag het er naar uit
dat de behandeling van het initiatief-
voorstel van de PvdA vorige week niet
behandeld zou wor,i£y-hi •'l '̂Faaë-.
Fractievoorzitter E. Brandenbarg (WD)
vond dat er te weinig tijd was geweest
om zich goed voor te kunnen bereiden
op dit initiatief-voorstel. De heer P.
Hoogland (PvdA) veegde dit argument
gelijk van tafel. "Tijdens de commissie-
vergadering van twee weken geleden
zat het subsidieverzoek van Vluchtelin-
genwerk al in de leesmap. Verder heb
ik in die commissievergadering al aan-
gekondigd dat wij met een initiatief-
voorstel zouden komen. Ik vind het
dan ook jammer dat de WD de behan-
deling niet door wil laten gaan", aldus
de heer Hoogland die bijval kreeg van
wethouder Aartsen. "Ik heb hier de
agenda van de commissievergadering
voor me liggen. En daar staat het het,
subsidieverzoek gewoon bij".
De heer H. Rietman (VVD) die deel uit-
maakt van de commissie welzijn had
dit dus kunnen weten maar hield
angstvallig zijn mond. Uiteindelijk
stemde de heer E. Brandenbarg toch in
met de behandeling van de het initia-
tief-voorstel. De PvdA is van mening
dat de lessen aan de jeugdige Soma-
liërs de integratie in Nederland ten
goede komt. "Het project acht ik van
wezenlijk belang voor de integratie
van jeugdige Somalische vluchtelingen
in de plaatselijke gemeenschap van
Vorden. Integratie is en blijft een pro-
ces dat allleen op basis van voldoende
kennis en inzicht in eigen taal, religie
en cultuurvorm kan krijgen. Dit is met
name voor de tweede generatie Soma-
liërs van belang", aldus de heer P.
Hoogland.
De heer J. Bouwmeister (CDA) was het
daar helemaal mee eens. "Ook voor een
eventuele terugkeer naar hun geboor-
teland is een dergelijke cursus belang-
rijk. Wij steunen het voorstel van de
PvdA dan ook van harte". De WD was
de enige partij die tegen het voorstel
van de PvdA stemde. De liberalen zijn
van mening dat het niet de taak van de
gemeente is om dergelijke lessen te
subsidiëren en ziet het meer als taak
van de ouders om de jeugd kennis te la-
ten maken met hun eigen taal, cultuur
en religie.



In het kader van de landelijke actie-
dag gingen afgelopen donderdag-
ochtend dertig varkenshouders uit
Vorden naar kasteel Vorden om
daar een petitie aan te bieden aan
het gemeentebestuur. De varkens-
houders protesteerden hiermee te-
gen het plan van minister Van
Aartsen om het aantal varkens in
Nederland in drie jaar tijd met
twintig procent te verminderen.
Voorzitter J. Borgman van de Gel-
derse Land- en Tuinbouw Organisa-
tie Vorden-Warnsveld-Zutphen is
van mening dat het anders moet in
de varkenshouderij maar niet op de
manier waarop de minister voor-
stelt. "De maatregel van de minister
verzwakt de bedrijven en werkt
voor boeren verlammend en demo-
tiverend. Vernieuwing en bedrij f s-
ontwikking in onze bedrijfstak zul-
len hierdoor worden afgeremd. Dit
kunnen en moeten we niet heb-
ben", aldus de heer Borgman.

"Minder varkens oké, maar op deze
manier nee!". Dit is de titel van de pe-
titie die de GLTO afgelopen donderdag
aanbood aan het college van burge-
meester en wethouders. In totaal wa-
ren er ruim dertig varkenshouders
naar het gmeentehuis gekomen om
daar allemaal een noodklokformulier
in te leveren waarop precies vermeld
staat wat de maatregelen van minister
Van Aartsen voor hen voor consequen-
ties zullen hebben als ze straks door-
gaan. Voor sommige boeren betekent
dit het einde van het bedrijf. De
Tweede Kamer is inmiddels accoord
gegaan met de plannen van minister
Van Aartsen. 6 april wordt de herstruc-
tureringsnota in de Eerste Kamer be-
handeld. Alle hoop van de varkenshou-
ders in Nederland is op dit moment ge
vestigd op de leden van de Eerste
Kamer.
De landelijke actiedag op donderdag
26 februari was een initiatief van
Agrarisch Jongeren Contact (AJC) en de
Land en Tuinbouw Organisatie (LTO).
Zoals bekend staat de agrarische sector
niet afwijzend tegen de ideeën om de
varkensstapel drastisch te verminde-
ren. Alleen de manier waarop stuit te-
gen de borst van de agrariërs. "Je kunt
niet zomaar iemand de rechten om
dieren te houden afnemen zonder dat

daar een vergoeding tegenover staat.
Dat is onrecht en niet van deze tijd.
Wij moetei^É) ons bedrijf wel een in-
komen kunron verdienen, anders kan
niet worden geïnvesteerd in dierenwel-
zijn, milieu en diergezondheid, terwijl
de samenleving dat van ons vraagt.
Door vast te_ houden aan deze botte
maatregel VÉlen vele varkensbedrij-
ven het loodje leggen", aldus de heer
Borgman op het gmeentehuis van
Vorden.

Na afloop van de bijeenkomst in het ge-
meentehuis vertelden drie varkenshou-
ders uit Vorden hun persoonlijke ver-
haal aan het college van B en W.

Ledenvergadering GLTO
De GLTO afdeling Vorden-Warnsveld-
Zutphen houdt maandag 9 maart een
ledenvergadering met als onderwerp
"Diergezondheid eitafconomie in het
licht van de Minas^P
Er zijn twee inleiders. Prof . dr. ing.
Aalt Dijkhuizen zal een inleiding hou-
den met als onderwerp de dierge-
zondheid in combinatie met de be
drijfseconomie. Dijkhuizen is hoogle-
raar aan de Landbouwuniversiteit te
Wageningen.

Carel de Vries, bedrijfsleider van
proefbedrijf de Marke, zal vanuit het
praktijkonderzoek onderwerpen be-
handelen als: bij hoe weinig minera-
len komt de vruchtbaarheid in het ge-
drang en hoe glad mag een vloer zijn
in het kader van ammoniakuitstoot
en dierwelzijn.

De ledenvergadering van de GLTO
Vorden-Warnsveld-Zutphenwordt ge-
houden in Hotel Bakker.

Zonnebloem bezorgt met braderie
gehandicapten fijne uitgaansdag
Tientallen vrijwilligers waren zater-
dag 28 februari in touw om de ge-
handicapte medemens in sporthal
't Jebbink een fijne uitgaansdag te
bezorgen. De Zonnebloem, regio
Ysselstreek, organiseerde die dag
een grote braderie. Niet met de be-
doeling om er "beter" van te wor-
den, maar gewoon om de kosten te
kunnen dekken. "En ik neem aan
dat dit wel zal lukken. Ik ga er ten-
minste van uit dat we quitte spe-
len", zo sprak regiovoorzitter Jan
Visser uit Steenderen.

Het leuke van deze dag was dat de ge-
handicapten al dan niet in een rolstoel
langs de diverse stands konden gaan
om of gewoon te kijken of om er wat
leuks te kopen. Want dat kon deze dag
volop. Stands met inderdaad een keur
aan artikelen en dan speciaal op het
gebied van kunstnijverheid. Zo was bij-
voorbeeld standhouder AJ. Roekevisch
uit Harfsen klompjes aan het snijden
en bewerken en Martin van Rossum uit
Warnsveld had een verzameling "eigen
gemaakte" kaarsen.
Verder specifiek "knipwerk" zoals kaar-
ten en schilderijen en een handwerk-

stand met "eigen gebreide" produkten.
Oude ambachten ontbraken evenmin.
Een spinnewiel blijft immer een at-
tractie. De inwendige mens werd uiter-
aard niet vergeten. Zo gingen de ter
plekke gebakken wafelkoeken grif van
de hand. Zaterdagmorgen werden de
bezoekers getracteerd op een optreden
van het Vordens Huisvrouwen Orkest.
Verder die dag optredens van de Nuts
melodicaclub en een loopgroep uit
Steenderen.
De Zonnebloem regio IJsselstreek orga-
niseert het gehele jaar door voor ge
noemde doelgroep diverse evenemen-
ten. Jan Visser: 'We organiseren bij-
voorbeeld rolstoelwedstrijden en ne
men de mensen mee uit winkelen, met
name zo rond de Kerst. Verder bezoe-
ken we dikwijls de tuinen van kasteel
de Wiersse. En dan hebben we nog on-
ze jaarlijkse bootreis en dan vandaag
voor het eerst deze braderie", aldus
voorzitter Visser.
De Zonnebloem was op deze braderie
ook zelf met een informatiestand ver-
tegenwoordigd, waarbij een oproep om
voor 18 gulden per jaar ondersteunend
lid te worden van deze nationale ver-
eniging!

Open Vordense kampioenschappen hangen aan een zijden draadje:

Opgave nog mogelijk voor
touwtrekkampioenschap
De Vordense Touwtrek Vereniging
TTV en dan met name voorzitter
Gerrit Barink is geen moeite teveel
om activiteiten te ontwikkelen. Zo
gaat hij vrijwel wekelijks "de boer
op" om te proberen leden te werven
voor zijn club. Daarnaast is hij druk
bezig met de organisatie van de
open Vordense touwtrekkampioen-
schappen die voor zaterdag 7 maart
in de sporthal 't Jebbink zijn ge-
pland. "Dit indoortrekken is een
vrij nieuwe sport in de touwtrekwe-
reld. Het is "vriendelijk11 en vindt
plaats op rubber matten met sport-
schoenen. Iedereen kan dus mee-
doen", zo zegt Barink.

Hij doelt daarbij op verenigingen,
buurten, straten, families, noem maar
op. Ook van buiten Vorden mag men
meedoen. Toch hangen de kampioen-
schappen aan een zijden draadje. Tot
dusver hebben zich vier ploegen opge-

geven. Te weinig", zo vindt Barink.
"Het moeten er minstens zes zijn,
maar het liefst acht. Ik hoop dat zich
de komende dagen nog teams opgeven.
Dat kan nog tot en met woensdag 4
maart onder via telefoonnummer
0573- 254864. Het zou toch jammer
zijn dat we de kampioenschappen
moeten afgelasten. Voor de jeugd toch
ook een prachtige gelegenheid om met
deze sport kennis te maken. Jeugd-
teams zijn ook van harte welkom", al-
dus Barink.

De voorzitter van de TT Vorden is van
nature een optimistisch mens. Zomaar
de handdoek in de ring gooien is er bij
hem niet bij. Vandaar ook dat hij reso-
luut zegt: "We hebben nog een paar da-
gen voor de sluitingsdatum. Hopelijk
steken nog een aantal mensen de kop-
pen bij elkaar en geven ze zich alsnog
op. Het zou fantastisch zijn," aldus
Gerrit Barink.



De nieuwe woontrend? Exotisch.
Vakmanschap

Sfeervol exotisch wonen, dat is de
nieuwe trend. Helmink heeft een com-
pleet meubelprogramma in speciaal
bewerkt tcakhout, met die typische
koloniale uitstraling. Meubels die niet
alleen voornaam en degelijk tonen,
maar ook kwalitatief hoogwaardig
genoemd mogen worden. Het fraai
ingelegde houtwerk en de schitterende
afwerklijsten is een oersterk staaltje
van tropisch vakmanschap.

3-deurs dressoir 2895.-
Spiegel 965.-
Salontafel 1.20x80 cm ƒ395.-
Hoektafel 70x70 cm /025.-
Bankstel 2+2'h zits
met losse hoes, stof Scotchguard
in div. kleuren 2590.-
Loomstoel per stuk 360.-

Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514

HELMINK
meubelen

Waterfauteuil
Een supercornfortabele
fauteuil met
ingebouwd
waterreservoir. * :*'°'
Neemt de tem-
peratuur aan
van de omge-
ving, dus altijd
behaaglijk.

llelmink heeft de middelen in huis voor gerief-
lijk slaapcomfurt. ün:e alaupkamerafdeling
biedt een riante keus in ledikanten, bedbodems.
matrassen, en bedtextiel.

J.W. Hagemanstraat 3 Tel. 0545-474190

H E L M I N K M A A K T H E T M O O I E R B l J U T H U I S

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

TEGELHANDEL

mullcr-uorüen bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

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

v.o.f.

c h o o r s t e e n v e e g b e d r i j f

hem
Tel. 0314-622267

Ze
GERARD BRANDENBARG
Blekweg 11, 7021 JWZelhem, tel. (0314) 62 22 67

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 totaalpakket administratieve dienstver-
lening.

Speciaal voor het invullen van uw belastingaangiften

houden wij extra zittingsavonden
op woensdag 11, 18 en 25 maart
van 17.3O tot 19.3O uur.
Gaarne telefonische afspraak.

Vergeet u niet de waardebepaling van de gemeente met betrekking tot uw
eigen woning mee te nemen. (Beter bekend als de W.O.Z.-beschikking)

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

Boh'Foi Toch
11 april a.s. in zalencentrum De Luifel

Ruurlo aanvang 19.30 uur

Voorverkoop vanaf 1 maart è f 12,50
11 april aan de zaal a f 15,-

Tetefoon (0573) 451312

Voor tuinplanten naar
K weke rij

De Heesterhof
Kom, kijk en vergelijk de
prijs en de kwaliteit.

2.°°
50

AANBIEDING

BUXUS
15/20 cm voor

SALIX (katje)
op stam, van 17,50 voor

Verder prachtige violen
en primula's

Varsselseweg 2O, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 28 92
Verkoop iedere zaterdag of na telefonische afspraak

Uifel
odesnows

Komt u op donderdag 5 maart ook kijken naar één

van on/t- modeshows? Aanvang ic . tc . I4.cc en i<>.i")
uur. L /iet heel veel leuke, stijlvolle mode voor

man en vrouw, voor nerk. vrije tijd en uitgaan.
We trakteren op koffie of een drankje met iets lek-

ers erbij. Na afloop kunt u naar hartelust /.elf

en en passen. Reserveren is mogelijk.

Visser



DRUKKERIJ
WEEVERS

TE KOOP GEVRAAGD

Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN

BEDRIJFS-

WAGENS
a contant +

R D W-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0314) 62 31 98
b.g.g. 06-53405682

Kom naar de
van 9 t/m 14 maart

mode-

introductie
week

\

voorjaar/zomer'98

lammers

L I N G E R I E

Doetinchem
Dr Hubcr Noodtstraat 14 tel.: (0314) 36 04 16

Vorden
Zutphcnscxvcg 29 tel.: (0575) 55 19 71

Winterswijk
Mistcrstraat 76 tel.: (0543) 51 3«J «O

Piepenbroek Facilitair BV
Voor objecten in Steenderen en Zelhem
zoeken wij met spoed

schoonmaakmedewerkers m/v

Wij zoeken gemotiveerde mensen,
die bereid zijn om in de vroege avonduren
in te vallen bij ziekte of verlof van onze
vaste medewerk(st)ers.
Kans op een vast dienstverband.

Heeft u interesse? Dan kunt u uw gegevens tijdens kan-
tooruren tussen 09.00 en 12.00 uur telefonisch doorgeven.

Piepenbroek Facilitair BV
Mors 11, Eibergen, telefoon (0545) 47 40 00

Wij zoeken een

verkoper
m/v

(24 tot 32 uur In de week)

Bij deze functie vervult u tevens
licht administratief werk.

Functie-eisen:
verkoopervaring

opleiding op MBO-niveau,
kunnen omgaan met een computer,

representatief en een flexibele instelling

Jansen's
ff Metoolu/oren bv
T Vorden

aardings- en bevestigingsmateriaal
Jansen's Metaalwaren BV is een 60 jaar bestaand bedrijf met 6 werkne-
mers en is gevestigd aan de Industrieweg te Vorden. Het bedrijf produ-
ceert en verhandeld aardings- en installatiemateriaal voor de elektrotech-
nische groothandels in Nederland.

Om de groei van werkzaamheden binnen de productie-afdeling op t
nen vangen, vragen wij op korte termijn:

MACHINEBEDIENER STANSERIJ (M/V)
De functie omvat:
- Het zelfstandig bedienen van meerdere stans-, slit- en bukjmachines
- Het uitvoeren van klein onderhoud
- Het verhelpen van afwijkingerr en kleine productiestoringen
- Het afvoeren van gefabriceerde producten
- Ondersteunende activiteiten diverse afdelingen

De vereisten zijn:
- Voltooide LTS opleiding mechanische technieken (minimaal B-niveau)
- Enige ervaring is een pre, evenals rijbewijs B
- Leerlingwezen geen probleem
- Leeftijd tussen ca. 1 7 en ca. 30 jaar
- Zelfstandig kunnen werken
- Woonachtig binnen een straal van 1 5 km van Vorden
- Goede contactuele eigenschappen
- Grote inzet en teamgeest

Geboden wordt:
- Prettige werksfeer in een flexibel bedrijf
- Naar prestatie, leeftijd en ervaring een uitstekend salaris en

secundaire arbeidsvoorwaarden

Sollicitatie:
- De sollicitaties dienen schriftelijk en met vermelding van opleiding en

eventuele ervaring te worden gericht aan:
Jansen's Metaalwaren BV
Postbus 21, 7250 AA Vorden

Tevens zoeken wij nog een vakantiewerker
tijdens de zomermaanden

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

Lochem
Parket & Tapijt

Indoor Sport Vorden
Voor onze kapsalon zoeken wij
een

part-time kapper (m/v)
die zelfstandig kan werken

Uw schriftelijke sollicitaties kunt u richten tot
de heer J. Hesselink,
Overweg 16, 7251JS Vorden

Ordelman & f jkman
INSTALLATIETEC -: EK B.V.

Zelhemseweg 30, poi 65
7255 ZH Hengelo (Gl
Tel. (0575)461285/1 61184

Vanwege uitbreiding van onze wen mheden
en de sterke groei van ons bedrijf, zijn wij op
zoek naar:

A. Loodgieters
elektra- en cv-mo teurs
Wij zoeken zowel zelfstandige en leiding-
gevende monteurs en hulpmonteurs voor
de woning- en utiliteitsbouw.

B. Projectleider
All-round projectleider voor zowel W- als E-
installaties die zelfstandig de projecten
begeleid en aanstuurt

C. Cadtekenaar W-E
Een zelfstandig tekenaar die tevens een
gedeelte van de werkvoorbereiding op zich
neemt.

DL Coördinator
service-klantenwerk
Goed gemotiveerde medewerker die de
totale service- en klantenwerkafdeling
aanstuurt en alle werkzaamheden hieruit
voortvloeiend, op een correcte wijze
verwerkt
Zelfstandige/uitdagende baan.

Wij bieden u een uitdagende baan in een groei-
ende onderneming.

Uw schriftelijke of telefonische sollicitatie zien
wij graag z.s.m. tegemoet ta.v. de heer
G.W. Dijkman



certificaathouder Drukkerij Weevers

Oog op

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
BBS 554040 - E-mail: info@weevers.nl - ISDN 551329

een vertrouwd adres voor al uw drukwerk
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Huwelijkskaarten

Visitekaarten

i Feestelijke uitnodigingen

i Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformalieret^

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters op bill-board formaat in meer kleuren

Printing on demand ook voor kleinere oplages

Internetpagina's
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Donderdag
5 maart 1998

CDA blijft grootste partij in Vorden:

PvdA snoept zetel weg bij D66
Het CDA blijft de grootste
partij in Vorden. m totaal
brachten 1.781 mensen
hun stem uit op de Chris-
ten Democraten. Vier jaar
geleden was dit 1.932. D66
is de grootste verliezer van
de gemeenteraadsverkie-
zingen die woensdag wer-
den gehouden. De de-
mocraten gingen terug van
twee naar een zetel en
alleen fractievoorzitter de
heer M. Bakker zal straks
terug keren in de raad. De
zetel van D66 gaat naar de
PvdA. Deze partij is de
grote winnaar van de ver-
kiezingen in Vorden en zal
met drie fractieleden in de
gemeenteraad komen.
Lijsttrekker mevrouw M.
Aartsen-den Harder zegt

f een moment getwijfeld te
ebben over de uitslag van

de verkiezingen. "Ik heb
altijd gezegd dat we de vijf
raadszetels zouden blijven
houden. Donderdagavond
komen wij met het CDA bij
elkaar en zullen we onze
koers gaan bepalen. Het is
onze bedoeling om zo snel
mogelijk met alle partijen
om de tafel te gaan. We slui-
ten op voorhand geen enke
Ie partij uit", aldus Aartsen.

VJMheugd
LlJBctrekker P. Hoogland
van de Partij van de Arbeid
is zeer verheugd over de
zetelwinst van twee naar
drie. Nieuwkomers in de

leenteraad voor de PvdA
mevrouw C. Jongbloed

en de heer H. Boogaard. De
partij schuift de laatst gen-
oemde naar voren als kan-
didaat-wethouder. "Henk
Boogaard is in het verleden
wethouder geweest in
Delft. Dus hij heeft flink
wat ervaring in de politiek",
legt de heer Hoogland uit.

Teleurgesteld
De heer M. Bakker JD66)
zegt zeer teleurgesteld te
zijn over de verkiezingsre-
sultaten. "Wij hadden ge
hoopt dat de mgfisen meer
lokaal zouderWtemmen,
maar helaas hebben wij
toch een zetel moeten inle
veren", aldus de heer
Bakker.
Dit laatste betoont dat de
heer R. Nobel We tweede

staat op de lijst bij D66 niet
terugkeert in de raad.

VVD tevreden
Lijsttrekker mevrouw D.
Mulderije van de WD is
tevreden over de verkie-
zingsuitslag. "Maar het is
jammer dat de restzetel
weer naar het CDA is ge-
gaan en niet naar de VVD.
We hadden gehoopt dat we
op vijf zetels uit zouden
komen maar vier is natuur-
lijk ook uitstekend", aldus
wethouder Mulderij.
Lijsttrekker mevrouw Aart-
sen van het CDA hoopt aan
het eind van de maand
maart de onderhandelin-
gen met betrekking tot het
nieuwe college rond te heb-
ben.

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 1998
Partijen

CDA

D 156

PvdA

WD

Totaal

Ongeldig

District 1

Dorpscentrum

R94

394

203

212

320

1129

5

R98

383

103

265

357

1108

District II

De Wehme

R94

405

175

245

306

1131

6

R98

377

79

261

298

1015

District III

Zaal Eskes

R94

366

156

232

300

1054

4

R98

303

65

242

294

904

District IV

Kraanvogel

R94

353

79

77

386

895

0

R98

314

58

76

372

820

1

District V

Withmundi

R94

414

116

72

293

895

1

R98

404

88

93

270

855

Totaal

R94

1932

729

838

1605

5104

16

R98

1781

393

937

1591

4702

1

ln%

R94

37,85

14,28

16,42

31,45

100,00

R98

37,88

8,36

19,93

33,84

100,00

Bovenstaande uitslag geeft voor de komende
raadsperiode de volgende zetelverdeling:

CDA

DV8

PvdA

WD

94/98

5

2

2

4

98/02

5

1

3

4

Opkomstpercentage:

94

76,87

98

70,69



Bemiddeling bij aan- en verkoop
van onroerend goed,
taxaties, hypotheken
en alle verzekeringen
met deskundig advies.

MAKELAARS o.g. en ASSUI0NTIEKANTOOR

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31, VORDEN. T^(0575) 55 15 31.

Lid NVM/MCC

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

GLI O
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.

Tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18
J

k i e z e r s

bedankt
voor uw stem!

U heeft hierdoor
blijk gegeven

het CDA-beleid
te waarderen.

Blijf ons de komende
vier jaar aanspreken

op dat beleid!

De Gezelligste
Woonwinkel

Van flfecfet-land
Maandaanbieding:

Schapenlederen Fauteuil

f 1995, -
Uw Adi*s Voor Romantische

En Tijdloze Meubelen

Elke Avond Koopavond

^Enkweg 15A • Vorden • Tel. (0575) 55 10 30^





Weekblad Contact bezoekt stembureaus in Vorden:

'Ik stem liever
met potlood'
Het is tien uur. Fractievoorzitter
AH. Boers (CDA) zit op stembu-
reau De Kraanvogel in Kranen-
burg. De nummer twee op de
lijst van de Christen Democra-
ten is niet ontevreden over de
opkomst. "Op dit moment zijn
er 190 mensen geweest. Het
loopt de hele tijd maar door. Ik
heb dan ook nog geen tijd gehad
om even de krant te lezen", zegt
Boers terwijl hij met zijn linker-
hand wijst naar dagblad Trouw
die op de tafel voor hem ligt.

Bij het stembureau bij Eskes aan
de Dorpsstraat was het 's mor-
gens de eerste paar uur erg rus-
tig. Rond elf uur verandert dit
echter en moeten de mensen
zelfs even in de rij staan voordat
ze hun stem kunnen uitbrengen.
Mevrouw AJ. Pieneman is één
van hen. Zij woont nog niet
zolang in Vorden en weet dus
ook niet precies wat er allemaal
leeft in het dorp. "Maar voor de
verkiezingen maakt dat eigenlijk
niet uit", zegt ze. "Ik stem altijd
CDA dus dat heb ik nu weer
gedaan".
Ook de heer G. Bogchelman ko-
men we tegen op de parkeer-
plaats bij café Eskes. Bogchelman
heeft op het CDA gestemd. Op
zich geen verrassing. Vooral niet
als we weten dat de heer Bog-
chelman in de periode 1970-
1974 voor het CDA in de gemeen-
teraad zat. Bogchelman vindt dat
het CDA het de afgelopen vier
jaar goed heeft gedaan en goed is
opgekomen voor de Vordense
belangen. "Wat mij betreft mag

het CDA weer terugkeren in het
college".

KABELTELEVISIE
Even later komt de heer MA.V.
Slingenberg het stemburau bij
café Eskes binnengelopen. Ook
Slingenberg is in geen onbeken-
de in de plaatselijke politiek
want van 1986 tot 1990 was hij
wethouder in Vorden namens de
WD. "Goedenmorgen, meneer
Slingenberg", begroet E. Bran-
denbarg zijn partijgenoot. Het
mag duidelijk zijn dat de keus
van de heer Slingenberg al ge
maakt is. "Maar ik had liever wel
met een potlood gestemd. Ik vind
die stemcomputers maar niks",
lacht hij. De heer Slingenberg
heeft zelf ook nog actief meege-
dacht over het verkiezingspro-
gramma van de WD. "Ik heb de
WD in Vorden gevraagd of ze
zich wilden inspannen voor de
komst van kabeltelevisie in het
buitengebied. En dat hebben ze
ingiet programma opgenomen,

n voorstander van gelijke
t en voor alle burgers. En

daar hoort dus ook de kabeltele-
visie bij", aldus Slingenberg.
Het stembureau in het Dorps-

wordt bemand door
M. Aartsen-den Har-

der (CDA), de heer H. Boogaard
(PvdA) en de heer R. Nobel (D66).
Volgens lijsttrekker Aartsen heeft
de matige belangstelling voor de
gemeenteraadsverkiezingen in
Nederland geen weerslag op het
stemgedrag van de Vordenaren.
"De opkomst is goed", zegt Aart-
sen terwijl er net een paar bewo-

De bewoners van Villa Nuova stemden bij het Dorpscentrum

Ook mevrouw Pellenberg brengt haar stem uit voor de gemeente-
raadsverkiezingen .

vraag of ik straks niet bij hen in
het bestuur wil komen".

DEWEHME
Ook in De Wehme is het een gaan
en komen van stemmers. Hier
wordt het stembureau bemand
door de heer A. van Voskuilen
(CDA), mevr. C. Jongbloed (PvdA)
en wethouder D. Mulderije (WD).
De stemming op het stembureau
is goed. Mevr. Mulderije laat
weten dat het een spannende dag
is voor de WD. "We gaan er van-
uit dat we op z'n minst de vier
zetels houden. Maar het zou
natuurlijk mooi zijn als we van-
avond uitkomen op vijf zetels".
Tijdens de gemeenteraadsverkie
zingen van vier jaar geleden kel-
derde het CDA van zeven naar
vijf zetels. Waar hoopt de heer
Van Voskuilen nu op? "Het zou
natuurlijk fantastisch zijn als we
die zeven zetels weer gaan halen.
Maar ik denk niet dat dat reëel is.
Nee, om eerlijk te zijn verwacht
ik dat we weer op vijf zetels uit-
komen. Maar we zien het wel
vanavond". Mevr. C. Jongbloed -
tweede op de lijst bij de PvdA -
heeft geen enkel idee hoe haar
partij er in Vorden voorstaat.
"Landelijk zie je wel dat het goed
gaat met de PvdA. Zoiets helpt
natuurlijk wel. Om eerlijk te zijn
heb ik me nog helemaal niet zo
bezig gehouden met de verkie-
zingsuitslag. Het ging er bij de
PvdA in eerste instantie om dat
we mee zouden doen aan de ver-
kiezingen. De partij was vorig
jaar september namelijk zo dood
als een pier. Maar gelukkig is er
een aantal mensen opgestaan die
de PvdA nieuw leven heeft inge-
blazen".

ners v a n Villa l v a binnen
komen om hun stem uit te bren-
gen. Buiten staat Jeroen Oos-
terink (23) die zojuist op de WD
heeft gestemd. Oosterink vindt
het jammer dat d^Jeugd in het
land niet warm tö^pjgen is voor
de gemeenteraadsverkiezingen.
"Ik snap ook niet precies waar
het aan ligt. Maar het is wel stom
dat jongeren zo weinig stemmen.
In feite gaat het om hun eigen
toekomst. Daar wil je toch over
meepraten en meebeslissen".

TANTE MARIE
In Wichmond is het stembureau
ondergebracht in gebouw With-
mundi. Mevr. Pellenberg-Krijt
loopt samen met de verslaggever
van Contact het gebouw binnen.
"Eigenlijk zie ik best wel een
beetje tegen het stemmen op",
bekent ze. "De vorige keer werd
er ook al wel gebruik gemaakt
van stemcomputers maar hoe
ging dat ook al weer? Ach, we
zien wel", lacht ze. Het stembu-
reau in Wichmond wordt be
mand door H. Rietman (WD), D.
Somsen (D66), J. Bouwmeister
(CDA) en P. Hoogland (PvdA). De
heer Rietman stelt mevrouw Pel-
lenberg genist en vertelt dat het
allemaal niet zo moeilijk is dat
het lijkt. "Tante Marie, het is in
orde. U heeft gestemd", zegt
Rietman.
Voor de heer Bouwmeister (CDA)
is het de laatste keer dat hij als
raadslid op een stembureau zit.
Bouwmeister keert namelijk niet
terug in de politiek. "H,et is wel
een raar gevoel", zegt hij, "maar
aan werk geen gebrek. Ik word
nu al door allerlei verenigingen
en stichtingen benaderd met de



De WD Vorden dankt u voor uw stem en het vertrouwen

De komende vier jaar

'n leefbaar en betaalbaar

kloppend hart van Vorden

R verkiezingen welkom - Microsoft Internet Explorer

$ M
Sloppen Vernieuwen Start Zoeken

i Adres httpty/www weevers nl/contact/ •»• l Koppelingen

Welkom bij de internet verkiezingseditie
van Weekblad Contact

Meer weten over de gemeenteraadsverkiezingen in deze
regio? Kijk dan op de Internetsite van Weekblad Contact.

Ons Internetadres is http://www.weevers.nl/contact

UU] bedanken
D E M O C R A T E N U VOOf UW

stem
In de gemeenteraad
behartigen wij
uw belang vanuit de
bas/s-ideeën van D'66

Inlichtingen:
Mattie Bakker
IJsselweg 3
Vierakker
Telefoon 52 69 91

Reinhard Nobel
Ruurloseweg 4
Vorden
Telefoon 55 25 36

Dick Somsen
Lindeselaak 16
Wichmond
Telefoon 44 1941



Wethouder Aartsen-den Harder geeft startsein voor bouw gymzaal

Kranenburg blij met uitbreiding 'Kraanvogel'
Het gaat goed met de leefbaar-
heid in Kranenburg. Tot deze
conclusie komt voorzitter J.
Lucassen van Kranenburgs Be-
lang vlak nadat hij woensdag
zijn stem heeft uitgebracht voor
de gemeenteraadsverkiezingen
in de gymzaal van basisschool
De Kraanvogel.

Lucassen is reeds zes jaar voorzit-
ter van Kranenburgs Belang en
tekende het afgelopen najaar bij
voor een nieuwe periode van drie
jaar. "In de afgelopen zes jaar is
er veel bereikt", zegt Lucassen.

"Het allerbelangrijkste vind ik
dat we in Kranenburg weer mo-
gen bouwen. De gemeente had
daar aanvankelijk een streep
doorheen gezet met de medede-
ling dat er na 2000 geen nieuwe
huizen meer bij mochten komen.
Verder is de uitbreiding van de
Kraanvogel natuurlijk een goede
zaak.
Alles bij elkaar zijn we dik tevre-
den over de afgelopen vier jaar.
Alleen hoop ik wel dat de contac-
ten met het gemeentehuis in de
komende raadsperiode wat min-
der stroef verlopen. Want op deze
manier gaat er een hoop energie
verloren. Niet alleen bij Kranen-
burgs Belang maar ook bij de ge
meente Vorden".

STARTSEIN
Op dinsdag 3 maart gaf wethou-
der Aartsen het startsein voor de
bouw van een gymzaal aan de
achterkant van basisschool De
Kraanvogel. Zij deed dit door
samen met twee leerlingen een
paar tegels uit het schoolplein te
halen.
Het is de bedoeling dat de huidi-
ge gymzaal straks in gebruik
wordt genomen als extra leslo-
kaal. Volgens J. Lucassen is de uit-
breiding van de school goed voor
de leefbaarheid. "Op deze manier
houden we Kranenburg ook voor
de jongeren aantrekkelijk."

JEUGD
De heer Lucassen vindt het jam-
mer dat de politiek niet leeft bij
de jeugd in Nederland. "Voor een
gedeelte komt dat ook door de
politiek zelf. Als ik kijk wie er bij
het CDA in Vorden allemaal op
de lijst staan dan zie ik heel wei-
nig jongeren. En als ze wel op de
lijst voorkomen dan staan ze op
een plek dat het nog maar af-
wachten is of ze ook in de ge
m^fcteraad komen. Ik denk
daarmj aan Trudy Tolkamp en
Jan Klein Lenderink. Nee, die
doorstroming bij het CDA is niet
optimaal. Zittende raadsleden
zoeten in mijn ogen ook veel eer-
de^Jlaats moeten maken voor
vers bloed. Bij de WD en de PvdA

Voorzitter}. Lucassen van Kranenburgs Belang en zijn vrouw brengen
hun stem uit voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Op de foto links zien we de heren Waarle en Sessink bezig op het ter-
rein van 'De Kraanvogel'.

zie je gelukkig wel veel nieuwe
gezichten waaronder heel veel
jongeren. En dat is een goede ont-
wikkeling voor de politiek in
Vorden."

VRIJWILLIGERS
Het is de bedoeling dat de nieuwe
gymzaal bij De Kraanvogel bij de
start van het nieuwe schooljaar
in gebruik kan worden genomen.
In totaal hebben zich 115 vrijwil-
ligers aangemeld om te helpen
bij de uitbreiding van de school.

Eén van deze vrijwilligers is B.
Waarle uit Kranenburg. Waarle
staat voor de WD op een elfde
plaats en is op de dag van de
gemeenteraadsverkiezingen met
nog een paar andere mensen
bezig om de tegels van het
schoolpein van De Kraanvogel te
verwijderen zodat hier straks een

nieuwe gymzaal kan worden
gebouwd.
Is het toeval dat de heer Waarle
op de dag van de verkiezingen
aan het werk is bij het stemlokaal
van Kranenburg of is hij zieltjes
aan het winnen voor de WD?
"Nee, het is puur toeval dat ik
hier aan het werk ben. Ik heb ove-
rigens nog niet gestemd. Maar
dat kan straks nog wel".
Wat verwacht Waarle van de
gemeenteraadsverkiezingen? "Ik
denk dat het CDA één zetel ver-
liest en dat wij die erbij krijgen.
Dat heeft met name te maken
met het stembedrag van de
jeugd. Je ziet toch dat de jeugd
steeds minder traditioneel stemt
en minder gebonden is aan de
kerk. Verder denk ik dat het PvdA
één zetel wint ten koste van D66.
Maar het blijft natuurlijk koffie
dik kijken. Laten we maar ge
woon de uitslag afwachten".
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PELGRÜM bv
Vorden
Tel. (0575) 55 13 13

aan- en
verkoop

alle onroerend
goed

M
NVM
MAKELAAR

Lid Ned. Ver.
v. Rentmeesters

melk- en
mestquota

taxaties en
beheer

Advies,
Tmteigening

Bedankt
voor uw stem.
Op 6 mei kunt u ons weer steunen met uw stem.

Wij rekenen op u!

U kunt ons verder steunen door lid te worden
en door met ons mee te denken bij ons werk in
de gemeenteraad.

Bel daarvoor 554391, 5531 05 of 554341 of
stuur onderstaande strook op

Ik meld mij aan
als lid van de Partij van de Arbeid:

Naam: _

Adres: _

Postcode: _

Woonplaats:

Telefoon: _

Deze stro^fconder postzegel insturen naar:
PvdA, ant^ordnummer 3989,
1000 PA Amsterdam

Bent u verhuisd
of woont u

pas in Vorden
en wilt u

er echt
bij horen?

Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad
met nieuwtjes en
aanbiedingen van de
plaatselijke middenstand.
Een abonnementsblad
biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact
verzorgt al meer dan 50 jaar
het 'contact' tussen klant
en middenstand
alsmede verenigingen.
Twijfel niet lang
maar neem nu een
jaarabonnement voor
f39,-

Naam'

Adres:

Postcode'

Woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers bv. Nieuwstad 30, 7250 AA Vorden. Ook kunt u zich te le lonisdi opgeven: (0575) 551010
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dan bent u
er zeker van
dat uw
drukwerk
tot in
de puntjes
verzorgd
wordt

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0575) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
BBS 554040 - E-mail: info@weevers.nl - ISDN 551329

Filialen:
Zutphen
Ruurlo
Zelhem

Wevodruk
Studio Contact
Wee vers Druk

Agentschappen:
Warnsveld Readshop
Hengelo M. Masselink, Margriethof 30

Drogisterij Marianne
Steenderen R. van Veldhuizen, Begoniastraat 3
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