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Vorden schoner dan ooit!

Ruim 2000 kg zwerfvuil opgehaald W E E K E N D D I E N S T E N

Ria van Vleuten, coordinatrice van
de werkgroep "Zwerfvuildag Vor-
den" toonde zich zaterdagmiddag
na afloop van de "schoonmaaktak-
tie" uiterst kontent. "In totaal heb-
ben zaterdag 130 mensen meege-
holpen om het vuil langs de ber-
men, de wegen en de sloten in
Vorden op te halen (Vorig jaar wa-
ren er dat circa 100). Het is onge-
looflijk wat de mensen allemaal
weggooien. Autobanden, rollen
prikkeldraad, heel veel lege flessen,
noem maar op. Bijvoorbeeld heel
veel troep langs de Veengoot. Je zou
bijna zeggen daar waar mensen re-
creeeren, wordt veel troep achter
gelaten", aldus Ria van Vleuten.

Dat het in Vorden blijkbaar voor vrij-
ende paartjes heel goed toeven is,
blijkt wel uit het feit dat met name
langs een van de hoofdwegen een flink
aantal dichtgeknoopte condooms werd
"gevonden". De aktie in Vorden (zater-
dag voor het derde achtereenvolgende
jaar) kende als motto "Samen wonen-
samen verantwoordelijk-samen trots".
De werkgroep kreeg deze dag onder
meer steun van de landbouwfederaties
ZMO en LTO; buurtverenigingen uit
Hackfort en Wildenborch; werkgroep

Leefbaarheid Vorden; Jong Gelre, de
hengelaarsvereniging, Kranenburgs Be-
lang; Wildbeheer en de school Beeck-
land.
Bij de onderlinge taakverdeling werd
uiteraard uitgegaan dat de medewer-
kers zo dicht mogelijk in hun eigen ge-
bied opereerden b.v. de buurtvereni-
ging Hackfort in hun eigen contreien
etc. In totaal werd er ruim 2000 kg vuil
opgehaald. Ria van Vleuten: "Vorig jaar
was dat ruim 2750 kilogram. Dat heeft
onder meer als oorzaak dat de gebie-
den die we vorig jaar zeer intensief
hebben uitgekampt, dit keer het vuil
beduidend minder was. Wanneer we
volgend jaar (derde zaterdag maart)
het aantal vrijwilligers tot zeg maar
150 personen kunnen uitbreiden dan
wordt Vorden uiteraard nog schoner."

Tijdens de afsluiting zaterdagmiddag
bij de gemeentewerf, bedankte burge-
meester Kamerling de vrijwilligers
voor hun inspanningen. Hij stak met
name de scholieren van 't Beeckland
een pluim op de hoed en noemde hij
hen een voorbeeld voor de jeugd. "Blij
met het inij^fcief, het drankje dat het
gcmeentebe^rour U allen aanbiedt is
dan ook zeer zeker dik verdiend", al-
dus Kamerling.

Anbo
De afdeling Vorden van de Algemene
Bond voor Ouderen houdt op vrijdag
21 maart haar jaarlijkse algemene le-
denvergadering in het Dorpscentrum.
Tijdens deze vergadering zullen onder
meer het organisatorisch en financieel
jaarverslag 1996 en een voorstel tot be-
noeming van een dagelijks bestuur aan

de orde koj^en. Aansluitend op het
huishoudelJJJgcdeelte van de vergade-
ring spreekt een politiefunctionaris
van het district IJsselstreek over het on-
derwerp "Met de inbreker op stap".
Mede aan de hand van onder andere
een videofilm toont hij aan welke
maatregelen in en om het huis nood-
zakelijk zijn om inbrekers van lijf en
goed te houden.

College en raadscommissie zien af van nieuwbouw:

Sporthal wordt gerenoveerd
Geen nieuwbouw maar renovatie
van de huidige sporthal. Tot deze
conclusie kwam de raadscommissie
Welzijn vorige week toen er werd ge-
sproken over de toekomst van
sporthal 't Jebbink. De commissie
sloot zich daarmee aan bij het
standpunt van het college. De
raadscommissie en het college van
B en W zetten daarmee een streep
door het plan om een nieuwe sport-
hal te bouwen aan de Overweg in
combinatie met de nieuw te bou-
wen school voor 't Beeckland.

Scholengemeenschap 't Beeckland
heeft bij de gemeente Vorden een ver-
gunning ingediend voor nieuwbouw
aan de Overweg. Volgens de directie
van de school is de huidige accomoda-
tie te klein en verkeren de scholen aan
de Nieuwstad en het Hoge in niet al te
beste staat van onderhoud. Daar komt
nog bij dat het aantal leerlingen in de
lift zit. 't Beeckland verwacht dat het
aantal scholieren de komende jaren
zal doorgroeien van 350 naar 400. De
raadscommissie Welzijn heeft het afge-
lopen jaar verschillende keren gespro-
ken over de verbouwing en optimalise-
ring van de sporthal. Tijdens deze ver-
gaderingen kwam ook de mogelijkheid

te sprake om naast de nieuw te bouwen
school voor 't Beeckland een nieuwe
sporthal te bouwen. In de notitie die
woensdagavond op de agenda stond,
werden van beide scenario's de voor-
en nadelen op een rijtje gezet.

De heer H. Rietman (WD) vroeg zich af
op welk termijn het besluit valt ten
aanzien van de nieuwbouw van 't
Beeckland. Volgens wethouder M.
Aartsen-den Harder kan dat nog wel
even duren. "Ik verwacht dat er pas
aan het eind van 1997 een definitief be-
sluit wordt genomen. In de praktijk be-
tekent dat dus dat er zeker niet eerder
dan 1998 zal worden begonnen met de
bouw van de school", aldus Aartsen. De
leden van de commissie waren van me-
ning dat hier niet op gewacht kan wor-
den. "De sporthal is gewoon toe aan
een renovatie. We kunnen dat niet nog
een jaar uitstellen", aldus de heer
Rietman. Ook de andere commissiele-
den wilden daar niet op wachten. Het
college stelt voor om zo snel mogelijk
de technische installaties te vervangen
en het dak te renoveren. Verder zal vol-
gens het college bekeken moeten wor-
den in hoeverre de horeca kan worden
verbeterd en de hal met twee kleedka-
mers kan worden uitgebreid.

Hervormde Gemeente
/omliig 23 maart ralmzondag 10.00 uur ds. Wes-
terink, in deze dienst zullen een a a n t a l jongeren
belijdenis doen.

Hervormde kerk Wichmond
/omlag 2.'J maart l'almzondag 10.00 uur A. Walpot-
Hagoort.

Gereformeerde Kerk Vorden
'/omlag 23 maart /'uimzondug 10.00 uur ds. HA
Speelman; 19.00 uur ds. HA Speelman.

RK kerk Vierakker-Wichmond
/utcnlug 22 maart 17.00 uur Huchar i s t i ev ie r ing .
'/omlag 23 maart 10.00 uur Hucharistieviering.

R.K. Kerk Vorden
'/aü'rdag 22 maart 18.30 uur I 'a lmpasenvier ing
met De Vordering.
'/ondag n maan J 'ulmjHi.svn 10.00 uur Woord- en
communieviering.

Weekendwacht Pastores: 23-24 maart Frater B.
Broekman, Vierakker, tel. (0575) 44 12 86.

Huisarts 22-23 maart dr. Haas, Christinalaan 18,
tel. 551678.

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

Tandarts 22-23 maart P.^^eepmaker, Ruurlo,
tel. (0573) 452513. SpreefflW alleen voor spoed-
gevallen zaterdag en zondag 11.30- 12.00 uur .

Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoek-
seweg 8, tel. (0575) 592592. Afspraakbureau tel.
592892.

Bezoekuren dagelijks var^tOO-15.45 en 18.45-
19.30 uur. KinderafdelinjUpr ouders en gezins-
leden de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care
dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na
overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.
Brandweer 06-11, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijd van het
kantoor is woensdag van 14.00 tot 18.00 uur .
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 112

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

b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 112
AMBULANCE: dag en nacht 112

den tot de pol i t ie te I.ochem, l.arenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

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

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur . Aanslui -
tend aan liet spreekuur van de hu i sa r t sen is er
i emand aanwezig in de apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw
recept aan te bieden, /.aterdag; van 9.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur . Buiten de genoemde tij-
den kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.

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

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

Woningstichting 'Thuis Best' Schoolstraat
l la. Onderhoudsklachten en technische /.aken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen te le fo -
nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak.
Tel.(0575)461460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via te le foonnummer

06-8806 (20ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Hum VOOr thuisverpleging 24 uur per dag, t e l . (OT)7 r ) )

51 64 6!?. M c ' u n j M n K Winterswijk- t e l . (H543) 531053.

Pedicure
I.. I'vers-Jansen, te l . (0575) 462515, mevr. Kamp-
horst te l . (0575) 553472 en mevr. M o k k i n k -
Kasteel, tel. 556908.

Gehandicapten Platform Vorden
Klke Ie dinsdag in de maand sp reekuur van
14.00-16.00 uur bij SWOV-kantoor. Raadhu i s
s t raa t . In fo 55 33 48.

Maatschappelijk werk
/utphenseweg Ie, Vorden, tel. (0575) 552129,
spreekuur maandag t/m v r i j d a g 8.:i() 9.30 uu r .

Praatgroepen voor homosexuele mannen en
jongeren
Postbus 93, 7261 AB R u u r l o , t e l . (0573) 452375.

Slachtofferhulp tel (0575) 54 12 22

Taxidienst .Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

Oost Nederland In fopunt in bibliotheek Vorden.
Openingstijden dinsdag 18.30-20.30 uur ; woens-
dag 13.30-17.30 uur . vr i jdag 13.30-17.30 uur .

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Ge lder land ,
tel. (026) 445 22 20.

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

Bibliotheek Vierakker-Wichmond
Openingstijden Ui t l een post 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
Openingst i jden: ma. 13.30-16.00 uu r ; di./wo./do.
10.00-12.30 u u r ; v r. 9.30-17.30 u u r ; za.
10.30-13.30 uur. In de vakanties worden de ope-
n ings t i jden verru imd.

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

Iiifodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

Klachten en Iiiformatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de ge-
zondheidszorg.
In loopspreekuur e lke woensdagoch tend van
9.30-11.30 u u r , Oude Bornhof 55-56, /.utphen,
te l . (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder te l . nr.: (055) 522 41 50.

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

Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 u u r, tel. 5534 05.
Dagopvang aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 1448.
Centrale Vrijwillige Hulpver len ing aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. B i j afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 of 55 1701.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.
IVrsonenalarmering melden bij SWOV.



Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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

'n Aanhangwagen
huur je voortaan

bij DWS-Verhuur.

E n niet alleen voor een kun
bij DWS-Verhuur terecht. Ook rolsteigers, krui-

wagens, bouwdrogers, behangstoomapparatuur,
houtkloofmachines, bouwlampen, minigravers,
Bobcats, heteluchtkanonnen, bestelauto's en lad-
ders in vele uitvoeringen staan op het menu van
DWS-Verhuur. Meer weten, bel dan-

(0575)4311 11

Aan de weg Zutphen-Lochem, Lochemseweg 26,
Warnsveld, Telefoon (0575) 43 11 11.

Voor de
Pasen

op zoek naar:

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design .. .
F. Jansen installatiebedrijf

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

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

servetten
geurkaarsen

paastakversieringen
• knutsel bladen
• knutselideeën

• eierdoppen
• eierschalen

• eierverf
• paasstickers

enz. enz. kom dan naar

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

• Te koop: aardappelen Bild-
star en Surprise bij Enzerink,
Zelhemseweg 15 in Ruurlo,
tel. (0573) 46 13 51

• Te koop: lamsvlees, bout
18,-, cotelet 16,-, gehakt
10,-/kg (onbespoten gras-
land). Gr. st. op tijd bestellen
i.v.m. Pasen (0575) 55 68 09

• Te koop: volop violen, ook
aardappels en witlof. Tuin-
derij Bannink, Hulshofweg 8,
Ruurlo

• Wij zouden graag willen
praten met iemand die de zee»nooit heeft gezien en

ueel de zee zou willen
Telefoon (020) 67 17

511 Creativiteitcentrum Uni-
versiteit van Amsterdam

• Ik, Sharon (1 jaar) ben op
zc^< naar een lieve oppas
vJjBpIm. 4 dagen per maand
bij mijn papa en mama thuis
op verschillende dagen en tij-
den. Voor info tel. (0575) 55
4422

• Te koop: jonge poesjes,
raszuivere heilige birmaan,
geboren op Valentijnsdag.
Schoenaker, Vierakker, tel.
(0575) 52 17 60

• Te koop: wit eiken landhuis-
stijl keuken + apparatuur,
keramische kookplaat afm.
320 x 300 cm; garagekantel-
deur in prima staat, afm. 2375
x 2125 cm. Tel. 52 07 09

• Werkgroep ZWERFVUIL-
DAG bedankt alle vrijwilligers,
het bestuur en de medewer-
kers van de gemeente
Vorden, de sponsors Rabo-
bank en A&P supermarkt voor
de medewerking om deze dag
tot een succes te maken

• Ruilen: 2 x gasfornuis +
oven voor CD's en betonte-
gels. Fred Fransen, telefoon
55 14 59

• Word lid van het show-
ballet van carnavalsvereni-
ging De Deurdreajers! Kom
naar de info-ochtend in Kwa-
litaria De Buurman op zater-
dag 22 maart van 11.00 tot
12.30 uur

• Te huur: woonruimte vanaf
plm. half april. Tel. (0575) 46
33 25 (na 18.00 uur)

• CCK organiseert Eerste
Paasdag 20.00 uur Paasvuur
op de Kranenburg Vorden.
De Spitfires beginnen in de
tent om 20.30 uur. De Paas-
g roeten

• Te koop: aardappelen Bild-
star en Surprise bij Enzerink,
Zelhemseweg 15 in Ruurlo,
tel. (0573) 46 13 51

Lekker mager, lekker makkelijk:
runder-priklapjes ongeveer
1 uurtje sudderen, eet smmmakelijk

WOENSDAG GEHAKTDAG
HALF OM HALF GEHAKT

3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 12,50

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG

PAMPASCHIJVEN

5 HALEN
4 BETALEN

WEEKENDVOORDEEL

750 GRAM

PRIKLAPJES
f 10,-

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

100 g ram leverkaas

100 gram magere schouderham

100 gram gebraden gehakt

samen f2,99
ZATERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE BIEFSTUK
ONGEWOON LEKKER

100 gram voor

f2,85

MAANDAG EN DINSDAG

GROVE OF FIJNE
VERSE WORST

1 kilo f 7,95

4 SAUCIJSEN +
4 HAMBURGERS

samenMARKTAANBIEDING

BAMI OF NASI
1 kilo f 5,95

Slagerij/worstmakerij

RODENBURG

/ 7,95
Ook het adres voor»/ uw

huisslachtingen

Dorpsstraat 32,
Vorden

Tel.(0575)551470

• Donker eiken meubels en
keukens worden weer licht
(blank). Vraag vrijblijvende
informatie C/B Renovatie, tel.
(0544) 46 39 54, mobiel: 06-
53433398 M

• Te koop: 2 CV 6 '87 rood,
nw. chassis, dak, banden,
accu, APK tot 31-8-1997. Tel.
(0573) 25 66 18 na 18.00 uur

• Te koop: 2 CV '87 rood, nw.
chassis, dak, banden, accu,
APK tot 31-8-1997. Tel. (0573)
25 66 18 na 18.00 uur

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

06-11
WORDT

112
EN JE KRIJGT
ALS EERSTE

HULP
1-1-2 DAAR RED JE
LEVENS MEE

Mensen in Nood
KLEDINGACTIE

Zaterdagmorgen
22 maart van 9-12 uur
bij Christus Koningkerk Vorden

en bij St. Antonius van Paduakerk
te Kranenburg

VOADEN

Op korte termijn zijn
wij op zoek naar een

barmede-
werkster
ter ondersteuning van
ons team.

Ben jij flexibel inzetbaar en bereid alle voorkomende
werkzaamheden uit te voeren, richt dan je sollicita-
tie binnen 14 dagen aan:

SQUASH VORDEN
t.a.v. Martin Boonders,
Overweg 18, 7251 JS Vorden



Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van onze dochter
en mijn zusje

Aniek

Zij is geboren op 10 maart '97

Adri, Karin en llse
de Gelder

't Heegken 5
7251 PW Vorden
Tel. (0575) 55 36 86

Wij zijn heel blij met onze
dochter en mijn zusje

Simone

Zij is geboren op 11 maart '97
om 03.19 uur. Gewicht 4500
gram. Lengte 54 cm.

Jan en Saskia
Masselink-Buist
Leo n ie
Quido t

Insulindelaan 13
7251 EJ Vorden

Als u een beschuit met muisjes
komt eten, laat het ons dan
even weten: (0575) 55 10 64

Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van onze dochter
en mijn zusje

Danique

Zij is geboren op 11 maart '97

Gerrit, Karin en
Thijmen Beeftink

Joostinkweg 12
7251 H K Vorden
Tel. (0575) 55 12 49

Karin en Danique rusten van
13.00 tot 15.00 uur en na 22.30
uur

Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van

GERRIT JAN BERNHARD

Gerben

13 maart 1997

Christine Sloëtjes
Carl Geessink

Burg. Vunderinkhof 10
7251 XA Vorden
(0575) 55 27 60

Wij rusten van 13.00 tot 15.00
uur en 's-avonds na 22.00 uur

Wij zijn dolgelukkig met de
geboorte van onze dochter

Cyril Jeannette

Zij is geboren op 15 maart '97

Edwin en Peggy
Voskamp

Kastanjelaan 16
7221 GD Steenderen

Wij willen iedereen heel harte-
lijk danken voor de vele felici-
taties, bloemen, cadeaus en
kaarten die wij bij ons 50-jarig
huwelijk mochten ontvangen.

W. Oonk
D. Oonk-
Sprukkelhorst

6261 AA Ruurlo
Wiersseweg 25

Voor alle blijken van belang-
stelling, felicitaties, kaarten en
bloemen op onze huwelijks-
dag (14 februari) willen wij
iedereen heel hartelijk bedan-
ken.

Jolien en André
Groot Roessink

Vordenseweg 84a
7255 LE Hengelo (Gld.)

Hierbij delen wij u mede dat de heer

J. L H. M. Romeijnders
kantoordirecteur ABN Amro bank te
Vorden, per april a.s. is benoemd in
het managementteam van Rayon
Apeldoorn.

Graag nodigen wij u uit voor een
afscheidsreceptie op woensdag 2
april a.s. van 17.30 tot 19.30 uur in
zaal 'De Herberg', Dorpsstraat 10 te
Vorden.

U kunt dan tevens kennismaken met zijn opvolger,
de heer

G. Nijenhuis

Tot voor kort was de heer Nijenhuis werkzaam als
Financial Planner in het Rayon Apeldoorn.

Uw aanwezigheid zal zeer op prijs worden gesteld.

Dankbaar voor alle liefde en goedheid die wij van
hem mochten ontvangen, delen wij u mede, dat na
een moedig gedragen ziekte toch nog onver-
wachts is overleden mijn lieve man, onze zorg-
zame vader en opa

ANTOON MEIJERINK
(TON N l E)

op de leeftijd van 69 jaar.

W.G.A. Meijerink-Schoemaker

Arie Meijerink
Francien Meijerink-Kelderman

Sjoerd en Sander

Geert Meijerink
Monique Mollink

Vorden:

Vorden:

Zwolle:

12 maart 1997
Zutphenseweg 117
7251 DN Vorden

De crematieplechtigheid heeft plaatsgehad dins-
dag 18 maart te Dieren.

HARTELIJK BEDANKT, M

voor alle cadeaus, kaarten,
bloemen en vriendelijke woor-
den die wij op ons 40-jarig
huwelijksfeest van u mochten
ontvangen.
Het is voor ons en onze kin-
deren een onvergetelijke dag
geworden.
Nogmaals hartelijk bedankt.

Driekus en Gerda
Groot Jebbink

Nieuwstad 63
Vorden

Hartelijk bedankt voor uw
komst, de vele kaarten en ca-
deaus die ik mocht ontvan-
gen.
Mijn verjaardag is mede hier-
door een onvergetelijke dag
geworden.

W. Uenk

Verkavelingsweg 6
7263 RG Mariënvelde

Met z'n
allen tegen

kanker.
Blijfgeven.

GIRO 26000
N E D E K l A N D 5 E

KANKERBESTRIIDING

Le Charme Discret
d'un Grand Cognac

PRINCE
HUBERT DE
POLIGNAC

tot Pasen

ƒ32,50
GENIETEN BEGINT BIJ

Burg. Galleestraat 12
Telefoon (0575) 55 13 91

ADVERTEREN KOST GELD
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Bent u ook
zo stapel op
Italiaans?

l kilo rundergehakt

varkensoester met
kruidenboter, 100 gr.

filet americain,
100 gr.

huzarensalade,
500 gr.

Q95

1*

lasagne,
per 500 gr.
fijne snijworst,
100 gr.

7
135

VLEESWAREN
SPECIAL

gevulde paasrollade,
100 gr. 285

4
5Q

Keurslager

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

gevulde paashaasjes,
varkenshaasje gevuld
met pittig gehakt, 100 gr.

organiseert een

KLAVERJAS-
EN JOKER-

AVOND
donderdag
20 maart

Plaats:
kantine De Ark

Aanvang: 20.00 uur

KLEIN STARINK
L O O N B E D R I J F
Toldijk, Hoogstraat 32, telefoon (0575) 45 15 27

• Machinaal knippen van
hagen en struiken tot
10 cm

• zaag- en snoeiwerk

• houtversnipperen

• stobben frezen

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

proeft u natuurlijk bij

De droom van elke snijboon...
gesneden SNIJBONEN

400 grom
vers 298

SALUSTIANAS
voor hond on pors

volop raapstelen, spinazie, asperges en andere primeurs
Geldig van 17 t/m 22 maart |

RAUWKOST-EXOTEN

FAM. J. H UITIN K
Burg. Galleestraat 3, Vorden

Telefoon (0575) 55 16 17
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^
• Telefoon gemeente: (0575) 55 74 74.

• Telefax gemeente: (0575) 55 74 44.

• Het gemeentehuis is open van maan-
dag tot'en,mét vrijdag van
'8,00-: tot 12,30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

• Openingstijden bibliotheek:
(ter inzage liggende stukken)
dinsdag vart 13.30 tot 20.30 uur,
woensdag van 13 30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 27.30 uur,
vrijdag van Ï3.30 tot 20.30 uur,

zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Burgemeester E.J.C. Kamerling;
maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.
Wethouder M. Aartsen-den Harder;
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder D. Mulderije-Meulenbroek:
donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens ajf$j>raak

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

ERGUNNINGEN

Op 11 maart 1997 hebben burgemees-
ter en wethouders vergunnng verleend
aan:

de heer H.J. Wasseveld voor het veran-
deren van een boerderij op het perceel
Zelledijk 9 te Vorden.

de heer J. de Greef voor het uitbreiden
van een woning op het perceel het
Elshof 2 te Vorden.

de heer K.A. van Doesburg voor het ver-
groten van een woning op het perceel
Stationsweg 29 te Vorden.

de heer H.J. Hulstij n voor het vellen
van 3 amcrikaanse eiken op het per-
ceel Geurkenweg te Vorden.

maatschap Makkink voor het vellen
van l amerikaanse en l inlandse eik
staande aan de rechterzijde van de toe-
gangsweg op het perceel Kruisdij k 11 te
Vorden.

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

Het recreatieschap Achterhoek Lie-
mers vergadert op maandag 24 maart
1997 om 16.00 uur in het gemeente-
huis te Lochem.

De agenda kunt u inzien op het kan-
toor van het recreatieschap, Spalder-
kampseweg l te Hummclo.

Burgemeester en wethouders van
Vorden zijn van plan met toepassing
van de vrijstelijfcsmogelijkheid van
artikel 18a vÜF de Wet op de
Ruimtelijke Ordening medewerking te
verlenen aan een plan voor:
- het bouwen van een fietsenberging
aan de Ruurloseweg 28, kadastraal
bekend gemeen^^

Vorden, sectie HRr. 2326;
De op het plan betrekking hebbende
stukken liggen met ingang van don-
derdag 20 maart 1997, gedurende twee
weken, voor een ieder op de gemeente-
secretarie, afdeling volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening (koetshuis),
ter inzage.
Eventuele bedenkingen kunt u gedu-
rende die termijn schriftelijk aan bur-
gemeester en wethouders kenbaar
maken.

'N,IL'UW OPENSTELLINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS MET INGANG VAN
l APRIL 1997

Door de invoering van de 36-urige werkweek en de steeds verdergaande
flexibilisering van de arbeidstijden, worden de openingstijden van het
gemeentehuis gewijzigd als volgt:

maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur
woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

AFSPRAKEN
Bent u binnen de openingstijden niet in de gelegenheid het gemeente-
huis te bezoeken,
dan kunt u in overleg met de medewerkers een afspraak maken.

De telefonische bereikbaarheid van het gemeentehuis blijft ongewijzigd:
maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot
17.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 12.30 uur.

B«T SPECIAAL TELEFOONNUMMER 0900-2055095 VOOR NEE-NEE- EN NEE-
JA STICKERS

24 uur per dag (kosten ca 50 cent per m i n u u t ) is het bovenstaande telefoonnumcr
open-gesteld voor het bestellen van nee-nee en nee-ja stickers. Met de stickers kunt
u kenbaar maken geen ongeadresscerd reclamedrukwerk en huis-aan-huisbladen
te willen ontvangen of geen ongeadressecrd reclamedrukwerk maar wel huis-aan-
huisbladcn.

De stickers kunt u ook ophalen bij het gemeentehuis.

E BELASTINGAANSLAG VALT BINNENKORT IN DE BUS

Eind maart ontvangt u de belastingaanslag 1997 van de gemeente Vorden.
De aanslag betreft een combinatie van vier soorten gemeentelijke belastingen:
1) hondenbelasting
2) afvalstoffenheffing
3) rioolrechten
4) onroercnde-zaakbelastingen

Tariefswij zigingen
1996 (oud)1997 (nieuw)
Hondenbelasting (l hond)

Afvalstoffenheffing
(meerpersoonshuishouden)
(eenpersoonshuishouden)

Rioolrechten

Onroerende-zaakbelastingen
Woningen per
- gebruikersdeel
- eigenaarsdeel

Niet-woningen per
- gebruikersdeel
- eigenaarsdeel

f 51,—ongewijzigd

f492-
f369-

f252-

f 540-
f405,-

f300-

f 5.000,— economische waarde:
f2,80
f3,50

f 5.000,— economische waarde:
f3,36
f4,20

Het tarief afvalstoffenheffing neemt nog steeds toe omdat de kosten voor het ver-
werken van afval stijgen. Dit betreft met name het huisvuil uit de grijze contai-
ner. De kosten van het verbranden van dit afval in speciale verbrandingsovens is
aanzienlijk duurder dan het storten van afval. Bij wet is bepaald dat er zo goed als
geen grijs afval meer gestort mag worden.

Het tarief van de rioolrechten stijgt door investeringen in uitbreiding van de rio-
lering in het buitengebied. Ook wordt er alvast gereserveerd voor vervanging van
riolering in de dorpen.

De tarieven onroerende-^Bcbelastingen zijn niet verhoogd! Wel is er van alles
veranderd.

1. Vorig jaar werd er nog van eenheden van f 3.000,— uitgegaan. Nu is dat f
5.000,-. Is uw woning getaxeerd op f250.000,-? Dan deelt u f250.000,- door
f5.000,— = 50 eenhede^JSent u alleen gebruiker dan betaalt u aan OZB 50 x f
2,80. Bent u ook eigen^P dan komt daar nog 50 x f3,50 bij.

2. Door de gemiddelde toegenomen waardestijging van woningen (50%) en niet-
woningen (23%) zijn de tarieven naar beneden bijgesteld. Dit betekent dat als
uw waarde van de woning met ongeveer 50% is toegenomen, u ongeveer het
zelfde bedrag voor de OZB gaat betalen als vorig jaar. Is de waarde minder dan
50% dan betaalt u waarschijnlijk iets minder.

3. Omdat de waardestijging van de woningen veel hoger (gemiddeld 50%) was
dan dat van de niet-woningen (23%) heeft de gemeenteraad besloten om ver-
schillende tarieven te hanteren voor woningen en niet-woningen. Hierdoor
betaalt in principe iedereen (woningen en niet-woningen) ongeveer hetzelfde
ozb-bedrag als vorig jaar. Wij wijzen er nadrukkelijk op dat hier sprake is van
gemiddelden. In individuele gevallen, bijvoorbeeld bij een grotere waardestij-
ging van de onroerende-zaak, kan de belastingaanslag hoger uitvallen.

Er zijn twee manieren om de aanslag te betalen
1. per automatische incasso
Heeft u al een machtiging verleend tot automatische afschrijving, dan hoeft u
niets te doen. Uw aanslagbedrag wordt in acht gelijke termijnen van uw bank- of
girorekening afgeschreven. De. eerste termijn vervalt op 30 april 1997 en de laat-
ste eindigt op 30 november 1997.

2. per acceptgiro
Wie niet voor automatische incasso heeft gekozen, moet zelf voor de betaling zor-
gen. Bij uw aanslagbiljet treft u twee acceptgirokaarten aan. Het totale aanslag-
bedrag moet u dan in twee termijnen betalen. De eerste termijn vervalt op 30
april 1997, en de tweede termijn op 30 juni 1997.

Heeft u nog vragen dan u kunt u altijd bellen tijdens kantooruren naar (0575) 55
74 28 (doorkicsnummer).

'B.J LJ OUWEN PAARDENSTAL/BERGING/SERRE RUURLOSEWEG 28
TE VORDEN

Burgemeester en wethouders zijn van plan met toepassing van artikel 5, lid 5.8
sub e van het bestemmingsplan "Vorden Centrum en Oost 1994" vrijstelling te ver-
lenen van het bepaalde in artikel 5, lid 5.3.1 sub e (afstand tot de zijdelingse per:
ccelsgrens) voor het bouwen van een paardenstal/bcrging/serre op het perceel
Ruurloseweg 28, alhier.

De op de vri jstel l ing betrekking hebbende stukken liggen met ingang van don-
derdag 20 maart 1997, gedurende vier weken, voor belanghebbenden ter inzage
ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koets-
huis).

Eventuele zienswijzen kunnen gedurende genoemde termijn schriftelijk aan bur-
gemeester en wethouders worden kenbaar gemaakt.



NGEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN

Naam Bouwadres Datum ontvangst Omschrijving

I. de Greef 06-03-97

06-03-97

hetElshof2
Vorden

J.M. Berrevoets Ruurloseweg 39
Vorden

Autobedrijf
D. Langwerden Lankhorsterstraat 28 06-03-97

Wichmond

B.F.M. Overbeek Hertog Karel van 07-03-97
Gelreweg 3, Vorden

Th. Huntink Insulindelaan 60 07-03-97
Vorden

Burgerweeshuis
Zutphen Kostedeweg 10 07-03-97

Vorden

G.A. Gosselink Almenseweg 52
Vorden

07-03-97

P. Vliem Kamphuizerweg l 07-03-97
Vorden

bouwen van een erker

uitbreiden van een woning

uitbreiden van een
autoherstelplaats

uitbreiden van een woning

bouwen van een tuinhuisje

bouwen van een machine-
opslagloods

vernieuwen van een
bergruimte/dieren-verblijf

verbouwen van een boerderij

De deklaag wordt op donderdag 27 maart 1997 aangebracht. De uitvoerder tracht
de overlast voor de bedrijven en aanwonenden tot een minimum te beperken.
Gedurende deze dag zullen de Industrieweg (vanaf de Ruurloseweg tot
Industrieweg 15), de Nijverheidsweg en de Kerkhoflaan (vanaf de Industrieweg tot
Kerkhoflaan. 5a), gedeeltelijk of in zijn geheel afgesloten zijn voor het verkeer.
Bedrijven en aanwonenden zullen gedurende deze dag zeer moeilijk te bereiken
zijn.
Het overige industriegebied is gedurende deze dag bereikbaar via de omleidings-
route over de Oude Zutphensewcg.

Indien de weersomstandigheden het niet toelaten om op donderdag 27 maart
1997 de deklaag aan te brengen, worden de werkzaamheden op een later tijdstip
uitgevoerd (zeer waarschijnlijk in de tweede helft van april). Zodra deze datum
bekend is, maken wij deze bekend.

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

H n i~' n

OORJAARSINZAMELING GROF SNOEI- EN JUIN AFVAL

Grof snoei- en tuinaval kunt u op woensdag 9 april aanstaande inleveren.
U krijgt nog nadere informatie via deze rubriek over hoe u het tuin- en snociafval
moet aanbieden en over de route die de inzamelaar volgt.

U kunt grof snoei- en tuinafval ook zelf brengen naar:

het regionale afvalscheidingsdepot aan de Letlandscstraat in Zutphen of naai-
de regionale stortplaats Armhoede, Hagendijk l in Lochem.

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag: 8.00 - 12.00 en 12.30 - 16.00 uur
zaterdag: 9.00 -13.00 uur.

FSLUITING WEGEN IN VERBAND MET OPKNAPPEN
BEDRIJVENTERREIN "WERKVELD-OUD"

De werkzaamheden op het oude gedeelte van het industrieterrein Werkveld nade-
ren het einde. Ter afronding moet de asfalt-deklaag en de groenvoorziening nog
worden aangebracht.

Camping De Betteld viert 25-jarig jubileum
Camping De Betteld in Zelhem viert
dit jaar haar 25-jarig jubileum. Dat
gebeurt in juli en augustus op 6
zondagavonden. Ook de omgeving
wordt middels een enquête betrok-
ken bij de invulling van deze avon-
den. Deze enquête wordt gehouden
in samenwerking met een flink
aantal kerken uit de Achterhoek.
Iedereen wordt van harte uitgeno-
digd om straks de jubileumvierin-
gen bij te wonen in een speciaal ont-
worpen patenttent.

In 1972 openden Bertus en Annic
Hobelman in het groene hart v/d Ach-
terhoek de poorten van De Betteld
.Gedwongen door de maatschappelijke
drang naar grootschaligheid, die toen
tendens was, besloot het Zelhemse boc-
rengezin het roer om te gooien. In
plaats van de boerderij uit te breiden
werd in overleg met de zoons Gerhard
en Marten gekozen voor de recreatie.
Een pijnlijke beslissing voor een boer
in hart en nieren. Bertus en Annie leef-
den in het dagelijks leven met de bijbel
als leidraad voor hun leven. Het was
dan ook nauwelijks een vraag of de
camping een christelijk karakter zou
krijgen. Het thema van de boekenweek
is/was "mijn God". Geloven is geen ta-
boe. Mensen die op De Betteld kampe-
ren krijgen een programma aangebo-
den waar God en Zijn Woord centraal
staan.
Een heleboel mensen geloven in God,

maar gaan niét zo vaak naar de kerk.
Daarom is het idee ontstaan om de ker-
ken uit de Achterhoek te benaderen
om te participeren in een onderzoek.
Ongeveer^^O mensen uit verschillende
kerken b^Pbten om mee te doen. De
mensen in de regio wordt gevraagd
hoe zij zich een kerkdienst voorstellen
anno 1997 qua vorm en inhoud. Deze
enquête zal in maart gehouden wor-
den. Metste uitkomsten van deze en-
quête be^P een speciaal interkerke-
lijk team de 6 jubileumvieringen voor.
Zondagavond 27 jul i wordt opgeno-
men door de "Zendtijd voor de ker-
ken". Vervolgens wordt dit programma
zondagmorgen 3 augustus uitgezon-
den op Nederland 1. Van 13 juli tot 17
augustus komt er een speciale tent op
De Betteld te staan waar 2000 mensen
in passen. Deze tent is een zeer origi-
neel ontwerp van De Betteld zowel qua
techniek als qua vormgeving zodat er
een octrooi op verkregen wordt en er
modelbescherming mee gemoeid is.
Op 17 maart zijn beide zaken gedepo-
neerd bij de instanties en kan het
openbaar gemaakt worden.
De Betteld is vanaf het begin gestadig
gegroeid. Het is in 1972 begonnen met
l hectare en 40 gezinnen gedurende
het hele jaar. Daarna is de hele boerde-
rij langzaam getransformeerd tot een
camping. Toen de zes beschikbare hec-
tares in gebruik waren genomen zijn
er regelmatig stukken grond bij ge-
kocht. De camping heeft nu 12.hectare

in gebruik en heeft nog plannen voor
de toekomst. Elk jaar wordt er een kwa-
litatieve verbetering 'gepland. Dit jaar
wordt het zwembad flink vergroot en
uitgebreid met ee^underbad met wa-
terspeeltuin, gezeiBge terrassen, een
zonnebank, Turks stoombad e.d. René
Ruitenberg, de bekende marathon-
schaatser zal de nieuwe zwemaccom-
modatie openen op de zaterdag voor
Pinksteren. SkeelcH^ders kunnen van-
het het dorp mct^Rié mee voor een
korte tocht van 2,5 kilometer.
De Betteld was de eerste camping in
Nederland waar een uitgebreid christe-
lijk programma werd aangeboden. Dat
is niet zo gebleven. De direktie van De
Betteld is nauw betrokken bij de op-
richting en yhet beleid van de
Vriendenkring Christelijke Rekreatie-
ondernemers (VCR). Op dit moment
zijn er 33 deelnemers. De VCR komt dit
voorjaar op Internet, er wordt gewerkt
aan een nieuw logo en eind van het
jaar komt alweer de 3e editie van de
VCR-brochure uit.

Naast de camping is Het Witte Café te
vinden. Dit is een alcoholvrij jongeren-
café. In de zomer worden hier alle jon-
gcrcnprogramma's in georganiseerd.
In de winter zorgt een interkerkelijk
bestuur dat dit een leuke uitgaansgele-
genheid is voor de jeugd, het Witte
Café bestaat alweer zes jaar en trekt
elk weekend 50 tot 80 jongeren. Soms
zijn er drukbezochte gospelconcerten.

Kaartavond Zonnebloem
De voetbalvereniging "Vorden" organi-
seert donderdag 20 maart een kaart-
avond. Deze wordt gehouden in het
clublokaal "De Ark".

Vissen voor eieren
De Vordense hengelaarsvereniging "De
Snoekbaars" organiseert zaterdag 22

'maart de eerste viswedstrijd van het
nieuwe seizoen. Een wedstrijd met ei-
eren als inzet. Voor de winnaars staan
enkele mandjes met paaseieren klaar.
Waar gevist wordt is nog geheim. Wel
is bekend dat het visgezelschap vanaf
het Marktplein naar een of ander vis-
water vertrekt. De wedstrijd geldt zo-
wel voor senioren als junioren.

De Zonnebloem houdt op vrijdag 25
april een dagboottocht vanuit
Doetinchem over de Oude IJssel. Voor
het vervoer naar Doetinchem heeft de
plaatselijke afdeling van de Zonnne-
bloem een bus ingehuurd waar ieder-
een gebruik van kan maken.
De boottocht is bedoeld voor gehandi-
capten, hulpbehoevenden en ouderen
van alle gezindten. Belangstellenden
dienen zich tijdig op te geven bij me-
vrouw T. Klein Kranenbarg (55 13 47) of
mevrouw M. Klein Kranenbarg (44 12
69).

Collecte
Van 24 tot en met 29 maart wordt in
Vorden de collecte van de Simavi ge-

houden. Simavi is in Nederland de eni-
ge algemene particuliere vereniging
die zich al meer dan 70 jaar inzet voor
medische ontwikkelingssamenwer-
king en zich daarbij niet beperkt tot
een bepaalde ziekte of land.

Kampioensoriëntatierit
"De Graafschaprijders"
De Vordense auto-en motorclub "De
Graafschaprijders" organiseert zondag
23 maart een oriëntatierit welke mee-
telt voor het kampioenschap van de
Ononok (open noord- en oostneder-
landse kampioenschappen). De rit is
uitgezet door Jan Luiten en Erik Klcin-
reesink en bedraagt voor eerstgenoem-
de deelnemers (A en B klasse) 105 kilo-
meter. De afstand voor de deelnemers
in de C-klasse bedraagt 45 kilometer.

Kleurwedstrijd
Welkoop Vorden houdt ter gelegenheid
van Pasen een klcurwedstrijd. Kinde-
ren tot en met 12 jaar - verdeeld over
vier leeftijdsgroepen - kunnen hieraan
meedoen. Kleurplatcn kunnen vanaf
heden worden afgehaald in de winkel
en dienen uiterlijk op zaterdag 29
maart weer worden ingeleverd. Voor de
mooiste resultaten liggen er leuke prij-
zen klaar.

Carnavalsvereniging
op zoek naar nieuwe
leden voor showballet
Carnavalsvereniging De Deurdrcajers
is op zoek naar nieuwe leden voor het
showballet. Zaterdagochtend wordt er
in de zaal van Kwalitaria De Buurman
een informatiebijeenkomst gehouden.
Iedereen is van harte welkom. Zie ook
advertentie.

Vordens Landbouw-
veefonds opgeheven
De ZMO afdeling Vorden heeft het
Landbouwveefonds opgeheven. Een
paar jaar geleden werd reeds melding
gemaakt van teruggang in leden- en
rundcrtal, waardoor het steeds moeilij-
ker werd het veefonds in stand te hou-
den Ook uit rcakties van leden bleek
begrip om het vccfo'nds op te heffen.
Het restant reserve zal aan de leden
van het veefonds worden uitgekeerd.
Als peildatum en grondslag van de uit-
betaling wordt januari 1991 aangehou-
den. Daarmee is een einde gekomen
aan het sinds 1886 bestaande verzeke-
ring.
Tijdens de laatste jaarvergadering van
de ZMO (in de loop van dit jaar wordt
met de landbouworganisaties van
Warnsveld en Zutphen gefuseerd) deel-
de voorzitter Mcnnink mede dat het
ammoniak reduktieplan in de maand
juli aanstaande in de raad van de ge-
meente Vorden behandeld zal worden.
"Hopelijk komen er dan ontwikke-
lingsmogelijkheden voor boeren die
willen uibreiden", aldus Mennink die
tevens een aantal doelstellingen van de
ZMO aanhaalde. Bij de bcstuursvcrkie-
zing werden de aftredende leden A.
Arfman-Hiddink; G. Schuerink en H.
Vrielink herkozen.



Zesde dagboek van Kanen Wullink vanuit Amerika

Dagdromen over terugreis naar Vorden
Op woensdag 14 augustus 1995 vertrok Karien Wullink voor
een jaar naar Amerika. De 17-jarige Vordense scholiere zal in
de komende maanden een dagboek bijhouden van haar ver-
blijf in Californië. Onlangs ging ze achter de computer zitten
en schreef haar zesde bijdrage voor Weekblad Contact.

2 februari
Hier zit ik weer, achter de computer.
Maar nu is het een andere computer.
Niet omdat m'n familie een nieuwe
computer heeft gekocht. Nee, ik ben
gisteren verhuisd naar een ander ge-
zin. De Rotary laat exchange studenten
bij verschillende gezinnen wonen, voor
een verschillend perspectief. Dat vind
ik op zich geen gek idee, want ook als
je niet goed met je gezin overweg kunt,
heb je altijd een ander gezin om naar
uit te kijken. Maar laat ik het nou uit-
stekend bij die vorige familie naar m'n
zin hebben. Ik vond het best moeilijk
om te verhuizen. M'n kamertje kaal en
leeg, dozen vol spullen in.de woonka-
mer en dan het afscheid. Net alsof je
naar de andere kant van de wereld gaat
ofzo.
Op de tweede dag bij de Svetiches kan
ik natuurlijk nog niet zo veel over mijn
nieuwe situatie zeggen, maar dat het
anders gaat worden is zeker. Ik geloof
dat ik al eerder had geschreven dat ik
verschrikkelijk lang kan bellen. Dat is
hier dus afgelopen, want tot half tien 's
avonds, mag ik niet langer dan vijftien
minuten bellen. Dat is omdat ze hier
geen call-wait (=terwijl je met iemand
aan het bellen bent, kun je ook andere
telefoontjes ontvangen) hebben en ik
met lange gesprekken de lijn blokkeer.
Terwijl mijn vorige slaapkamer hele-
maal voor mij zelf was, staat hier een
bureau met hun spullen en een tele-
foon met een antwoord-apparaat. Dit
betekent dat er vaak in en uit mijn ka-
mer wordt gelopen voor het één of het
ander.
Ik kan de computer ook niet meer ge-
bruiken wanneer ik wil, want die staat
in hun slaapkamer. Na negen uur 's
avonds kan ik dus geen huiswerk meer
uittypen (ja, zo vroeg gaan ze hier alle-
maal naar bed) en dat is best lastig, als
ik overdag basketbal heb.
Eigenlijk ben ik gewoon verwend bij de
vorige familie, waar ik bijna altijd m'n
gang kon gaan en waar ik alles kon ge-
bruiken wat ze in huis hadden. Het zal
hier dus wel even wennen zijn. Ook het
10-jarig broertje, Alex, dat nogal veel
aandacht vereist, zal even wennen zijn.
Maar natuurlijk zijn er ook wat voor-
delen: geen zus meer waarmee ik kan

ruziën; geen geschreeuw door het huis
meer, een leuk zwembad en een ver-
warmd bubbelbad in de tuin... dat zie
ik allemaal wel zitten.

9 februari
Een week in het nieuwe gezin en het
bevalt me best. Ze zijn hier allemaal
wat minder druk en dat is best lekker
als je zelf altijd druk bent. Gisteren
had ik weer een Rotary meeting met de
exchange students van het district. We
kregen alle regeltjes van het program-
ma nog eens onder de neus gedrukt, de
nieuwe agenda werd uitgedeeld en we
kregen een ontbijt en een lunch voor-
geschoteld. Ik ben helemaal gek van
doughnuts en ik heb er wel drie gege-
ten.
Het leukste was natuurlijk om elkaar
weer te zien en te horen hoe het met ie
dereen ging. We vonden het harstikke
jammer dat de meeting om 13.00 uur
was. Daar hadden we gelukkig wel wat
op gevonden. Voor die avond spraken
we af om elkaar bij "Roller Land" te
ontmoeten. Roller Land is een roller-
skatebaan en er schijnen hier best veel
van die banen te zijn, maar ik was er
nog nooit geweest. Bij zo'n baan moet
je je een ronde dansvloer voorstellen
waarop geskate wordt. Er wordt leuke
muziek gedraaid^fcpornamelijk alles
wat op dat momer^m' is, er is een bar
(zonder alcoholische dranken natuur-
lijk) en er zijn discolampen. Een disco
op skates dus. De gemiddelde leeftijd is
er wel wat jonger dan de gemiddelde
leeftijd in Lido, QÉfcr ach, dat mocht
de pret niet druk^W.
Niet dat de avond helemaal vlekken-
loos voorbij ging. Nee, ik zou mijzelf
niet zijn als ik niet flink onderuit zou
gaan, m'n nieuwe broek op drie plaat-
sen zou scheuren en een grote schaaf-
wond op m'n knie zou oplopen. Dat
werd dus even een halfuurtje met een
ijszak en een grote pleister aan de kant
zitten. Ik ben er wel weer over heen
hoor, maar ik vind het wel ontzettend
zonde van die mooie nieuwe broek.
Eigen schuld, want wie gaat er nu rol-
lerskaten met een nieuwe broek.
Ik ben ontzettend enthousiast over de
ski-trip die we over twee weken gaan
maken. Alle exchange students van dit

district gaan voor drie dagen naar Lake
Tahoe in de bergen. Daar ben ik zelf in
september ook geweest, maar toen lag
er geen sneeuw. In Tahoe City zijn we
te gast bij een Rotary Club die het pro-
gramma voor die dagen organiseert.
Het leuke is dat de Rotary alles voor
ons verzorgt. Van gastgezinnen voor
beide nachten tot ski-lessen en -passen.
Verder ontmoeten we ook de exchange
students van het Tahoe disjatf en is er
een diner en dansavond. iSPeb er zin
in!

11 februari
Gisteren heb ik met Afke in Chico ge
beid. Zij is het meisje waar^te ik naar
Amerika ben toe gevlogen^Eigenlijk
bellen we elkaar vrij regelmatig en we
willen elkaar ook nog eens opzoeken,
maar daar is het tot nu toe nog niet
van gekomen. We zijn allebei te druk
met van alles en nog wat. Gisteren had-
den we het over de datum dat we zou-
den terug vliegen. Vrijdag 14 februari
zijn we hier precies een halfjaar en we
moeten nog zo'n vijf maanden. De
heimwee is weg en ik heb het gevoel
dat ik een nieuw leven heb. Elke dag is
een nieuwe en ik kijk niet meer terug
op de beslissingen die ik gemaakt heb.
Ik mis iedereen wel, maar als dat erg
wordt, pak ik gewoon even de telefoon
en dan weet ik meteen dat ik echt nog

niet vergeten ben. En dat is een fijn ge
voel.
Maar het maken van plannen voor de
terugreis gaf ons een raar en onbe
stemd gevoel. We gaan een vlucht op 9
juli proberen te boeken en natuurlijk
is het nog lang niet zo ver, maar ik
denk er al wel veel over na.
Hoe zal het zijn? Wie zal er op het
vliegveld staan om me uit te zwaaien
en wie zal er op het vliegveld in
Amsterdam staan om me op te wach-
ten? Hoe zal het zijn om iedereen weer
te zien? Zal m'n leven weer als vanouds
worden? Nee, natuurlijk niet, want het
is natuurlijk de bedoeling dat ik vol-
gend jaar ga studeren. Maar wat ga ik
studeren? (Als iemand goede ideeën
heeft...) Wat zal het eerste zijn wat ik
doe als ik thuis ben? Toen ik klein was
en terug kwam van vakantie, aaide ik
altijd als eerste de hond en de kat. Als
ze beide nog leven, zal ik dat nu ook
wel doen.
Ik heb gehoord dat de cultuurschok
best groot is als je terug gaat naar je ei-
gen land. Groter zelfs dan andersom. Ik
ben ontzettend benieuwd en ook een
beetje bang. Maar zoals ik al zei, het is
nog lang niet zo ver. Voorlopig wil ik
nog volop van Amerika genieten. Er is
nog zoveel wat ik doen wil, dat ik zeker
geen tijd heb om me zorgen te maken
over de terugreis.

Volgende optreden vrijdag 11 apriV

Staande ovatie voor Hoe? Zo!
Of het nu ging over twee elitaire
mannen die in hun huwelijk "de
club" nog wel eens ter hand nemen
maar aan het "putten" niet toe ko-
men, of de junk die helemaal high
wordt van de nieuwe ecodrug, of het
programma "Wat scheelt er aan"
dat is verhuist naar de commerciële
zender zodat het nu telkens onder-
broken wordt door de reklame, de
zaal genoot met grote teugen. Een
staande ovatie was na afloop dan
ook het loon dat de spelers van de
cabaretgroep mochten ontvangen.

Hoe? Zo! leeft nog. Zo hebben ze afge-
lopen vrijdag voor een uitverkochte
zaal in de Herberg laten zien. Met een
grotendeels vernieuwd programma lie-
ten ze zien dat deze nieuwe lente niet
alleen een nieuw geluid maar ook een
nieuwe look tot gevolg had.
Het programma dat uit verschillende
onderdelen bestaat werd in een vlot

tempo afgewerkt. Komische stukken
werden afgewisseld met serieuze num-
mer. De. botte inleiding bijvoorbeeld
over de buitenlanders die tegenwoor-
dig gewoon, uit de lucht komen vallen,
wordt gevolgd door een lied waarin
Hoe? Zo! laat horen toch wel begrip te
hebben voor hun doen en laten. Ook de
verslaving werd op die manier van alle
kanten belicht. Daarnaast had het pu-
bliek de mogelijkheid om "verzock-
nummers" aan te vragen uit "de olde
deuze".
Een opvallend detail van dit optreden
was het decor. Als achtergrond werd
namelijk het wandkleed gebruikt dat
door het bestuur van het
Dorpscentrum is "afgedankt". De
maaksters van dit kleed, die nog steeds
strijd voeren om dit kleed weer op de
oude plaats terug te krijgen, was de he-
le vrijdag gewerkt om het kleed weer
op te kunnen hangen. Dat dit "lepke
stof' in Vorden al veel stof heeft doen

opwaaien werd later in een lied bezon-
gen.
Aangezien de zaal al ruim van te voren
helemaal was uitverkocht, heeft Hoe?
Zo! besloten om nog een optreden te
verzorgen. Dit tweede optreden zal op
11 april plaatsvinden bij de Herberg.
Daar zij ook de kaarten in de voorver-
koop te verkrijgen. Zo heeft iedereen
die dit programma nu heeft gemist, de
mogelijkheid om het alsnog te gaan be-
kijken.

Vrouwenraad Vorden
De dames van de Vrouwenraad Vorden
hadden ter gelegenheid van Wereld-
vrouwendag gekozen voor een uitstap-
je naar Zutphen. Daar werd onder
meer het Grafisch museum bezocht.
De dames kregen tijdens de rondlei-
ding uitvoerig informatie over de be-
ginselen van de broekdrukkunst. Ook
kreeg de boekbindcrij aller aandacht.
Een leerzame middag die met koffie en
gebak werd afgesloten.
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VIJVERFOLIE per m 4,50
BIOFILTER 89,00
VASTE PLANTEN per stuk 2,00
DIVERSE KUIPPLANTEN
o.a. Datura, Oleander, Abutilom a 7,95
HAAGBEUK 1,80
GROENE HAAGCONIFEER
plm. 1,50 m, per stuk 10,00
AMANDELBOOMPJE 12,50

STRUIKROZEN div. kleuren 3,50
KLIMROZEN div kleuren 4,50

Door de week zijn wij vanuit alle richtingen goed te
bereiken

Ruurloseweg 65a, Vorden, tel. (0575) 55 36 71

Opzoek naar werk in de

INSTALLATIETECHNIEK

f £% | Uitzendbureau

monteurs
calculators
werkvoorbereiders
projektleiders
autocad-tekenaars
en ook administratief

WerkbiifuimlSO
regionale installatie

bedrijven op hel
van:

loodgieter
electra
verwarming

koelm
ven Motie

Bel nu: 0543 - 521 770 en maak een afspraak

Ik. "li
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Q een vakbekwame
0 allround kapper m/v

die ons gezellig team wil komen versterken.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en collegiale mede-
werker. Wij verwachten van jou goede sociale vaardigheden,
een verzorgd uiterlijk en je moet in staat zijn volledig zelfstan-
dig te werken.
Wij bieden jou een gezellige werkplek en prima arbeidsvoor-
waarden, zoals b.v. - op termijn - twee vrije zaterdagen per
maand.

Als je nog vragen hebt kun je bellen met telefoonnummer
(0573) 45 14 65. Je kunt je sollicitatiebrief uiterlijk binnen 14
dagen richten aan de heer H.W.J. Masman, Borculoseweg 2,
7261 BJ Ruurlo

VIDEOTHEEK

Burg. Galleestraat 44
7251 EC Vorden
Tel. (0575) 55 36 40

Video-kijkers opgelet!
vanaf 21 maart is het nieuwe
video jaarboek te koop.
Bij het huren van een sterfilm
het jaarboek voor f 2,50
(winkelprijs f 9,95).

Tijdons de Paasdagen zijn w/ij
geopend van 14.OO tot 2O.3O uur.
Kijkt u dan eens naar de bioscoop-toppers zoals:

TWISTER
INDEPENDENCE DAY
KING PIN
SPY HARD
ERASER
EN VELE ANDERE TOPPERS

Prettige Paasdagen toegewenst

LIJSTEN
Uw mooiste foto lijkt nu nog mooier,
uw borduurwerk wordt nu een echt kunstwerk,
uw diploma's krijgen nóg meer inhoud en
uw fraaie reproduktie siert de wand als nooit tevoren.

Een mooie lijst geeft een stukje waarde-
vermeerdering aan alles wat u op een mooi plekje
wilt ophangen.

i

De keuze is enorm; van klassiek tot modem, dun
of dik, groot of klein. Wij zorgen ervoor dat de lijst
exact op maat gemaakt wordt, eventueel voorzien
van ontspiegeld glas.

Kom ecrusl mis langs imr een %aed advies

HARMSEN
VAKSCHILDERS

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

Behoort er steeds
„ieer van . -^

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Het adres voor uw
huisslachting
is nog steeds

SLAGERIJ EGGINK
van rollade tot 'naegelholt'
wij maken het diepvriesklaar
zoals u het wenst!

Het bij ons inpakken en voorvriezen
behoort ook tot de mogelijkheid

Reserveer vroegtijdig

Keurslager Eggink
Borculoseweg 14, Ruurlo, tel. (0573) 45 13 37

Sterk in
technisch werk

OWenhave Personeelsdiensten
biedt volop werk voor constructie-

werkzaamheden, fabrieks- en
machineonderhoud, installatie-

techniek en op kantoor.

PERSONEELSDIENSTEN B.V.

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

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden
(.ievcstigd in het puncl van
v/h schildersbedrijf Uilenveerd
Tel. (0575) 55 39 99
Fax (0575)55 34 29

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Ruime sortering glas - Spuitinrichting - Behangwerk

Winkel in verf, behang, etc.

Wij zoeken ter aanvulling van ons team
een

vakman
schilder

Onze werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk
uit klantgerichte opdrachten.

Daarom is een goede instelling en vakkennis
een vereiste.

Zelfstandig kunnen werken en een grote collegialiteit
stellen wij op prijs. *

Genieten met 't hele gezin of met z'n tweetjes van ons brunch-
butfet. Diverse broodsoorten, zoet en hartig beleg, vele warme

en koude gerechten en bijbehorende dranken 27,50 p.p.
Kinderen van 6-12 jaar

17,50 p.p.

RESTAURANT

BRUNCH
BUFFET

1een2ePaasdag

de Timmerieë
Lochemseweg 16, 7231 PD Warnsveld • Telefoon/Fax (0575) 43 13 36

aanbieding;
' ^.. O—

Slaapkamertapijt
"Rimini"
400 breed, op jute rug.
In groen ot'
blauw. Nu

wj-* l v* l w • ***£»•

79.-
Shag woonkamertapijt
"Prego"
400 breed.
Keu/e uit l 5 kleuren
Van 159,-. Nu

Katoenen tapijt
"Summer Cotton"
Keuze uit 22 kleuren
400 breed van 189,-. Nu

Kamerhoog gordijn
ount Turner" 270 hoog

Keu/e uit 30 kleuren
Van 92,25 p.mtr

Nu 79?'
Vinyl "Sunlight"

Keu/e uit 25 k leuren
op 200 biveil. Van 54,™

Nu 49.-
400 breed van 109,- voor 98,-

LAMINAAT

Vord
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

HELMINK
meubelen

MAAKT HET MOOIER Bil U THUIS

u. omervloer, p l in ten
'egkosten per m-2

l-jionue keus in onze
purket/luniinuutshop!

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



Hans Romeijnders vertrekt bij ABN AMRO Bank in Vorden

Gerrit Nijenhuis wordt nieuwe direkteur
Direkteur Hans Romeijnders gaat
de ABN AMRO Bank in Vorden verla-
ten. Romeijnders wordt per l april
Direkteur Particulieren van het ray-
on Apeldoorn van de ABN AMRO. De
39-jarige bankdirekteur wordt op-
gevolgd door Vordenaar Gerrit Nij-
enhuis die op dit moment in het
rayon Apeldoorn werkzaam is als
Financial Planner. Op woensdag 2
april wordt Hans Romeijnders een
afscheidsreceptie aangeboden in
zaal "De Herberg". Er is dan tevens
de mogelijkheid om kennis te ma-
ken met zijn opvolger Gerrit Nijen-
huis.

Het vertrek van Hans Romeijnders
komt voor de meeste mensen uit
Vorden waarschijnlijk als een verras-
sing. Het is namelijk nog maar vieren-
half jaar geleden dat hij direkteur
werd van het kantoor aan de
Raadhuiss t raat . Toch heeft Romeijn-
ders er nooit een geheim van gemaakt
dat hij niet voor altijd in Vorden zou
blijven. "Maar ik geef toe dat dit wel
erg snel is. Toch vond ik dat ik deze
kans niet kon laten schieten", aldus
Hans Romeijnders.
De 39-jarige inwoner van Kranenburg
komt in het rayon Apeldoorn aan het
hoofd te staan van de afdeling Particu-
lieren. "De mensen gaan voor de meest
uiteenlopende zaken naar de bank",
legt Hans Romeijnders zijn nieuwe
functie uit. "Zo komen ze bijvoorbeeld
bij ons voor het openen van een spaar-
rekening voor een kind maar wij geven
ook adviezen als het gaat om beleggin-
gen. Ons aanbod is dus heel breed. Als
direkteur Particulieren wordt het mijn
taak om ervoor te zorgen dat wij de
klanten in het rayon Apeldoorn een zo
goed mogelijk produkt aanbieden.
Daarbij is het erg belangrijk dat je
goed en gemotiveerd personeel hebt.
Zoiets bereik je door onder andere op-
leidingen en trainingsdagen te geven.
En daar ga ik me dus mee bezig hou-
den. ", aldus de scheidende direkteur.
In totaal werken er in het rayon
Apeldoorn 150 mensen verdeeld over
elf kantoren.

Toen Hans Romeijnders vierenhalf jaar
geleden in Vorden kwam te werken,
werd hij door Bert de Rcgt omschreven
als de verdwaalde Brabander in de
Achterhoek. "En daar had Bert de Rcgt
natuurlijk best wel gelijk in", blikt Ro-
meijnders terug. "Als Brabander in
hart en nieren moest ik in het begin
ongelooflijk wennen aan de mentali-
teit van de Achterhoeker. Een Braban-
der is in tegenstelling tot een Achter-
hoeker veel Bourgondischer. De men-
sen kijken hier veel meer de kat uit de
boom", zegt hij.

Toen Romeijnders in Vorden kwam
werken, zat de ABN AMRO Bank mid-
denin een fusie. "Dat waren hele woe-

lige tijden", aldus Romeijnders. "Je
hebt toch te maken met twee verschil-
lende bloedgroepen binnen een bank.
En als oud-medev^Èker van de ABN uit
Eist was ik natuWlijk een vreemde
eend in de bijt bij de AMRO Bank in
Vorden. Maar eerlijk gezegd is dat alle-
maal perfect verlopen en hebben we in
vierenhalf jaar een heel goed resultaat
neergezet en ziji^fce flink gegroeid.
Met name op het^^bied van het mid-
den- en klein bedrijf hebben we het
goed gedaan. Als je onze cijfers verge-
lijkt met de andere kantoren van de
ABN AMRO in ons land dan doen wij
het beter dan gemiddeld. En dan mag
je dus niet klagen. Verder houden we
ons de afgelopen jaren steeds meer be-
zig met advisering op het gebied van
effecten. Ook daar zit een behoorlijke
groei in. Datzelfde geldt voor de agra-
rische sector. Ook daar doen wij steeds
meer zaken mee. Dit alles is natuurlijk
niet alleen mijn verdienst. Zoiets doe je
met het hele team", aldus Hans Ro-
meijnders.

Toch moet ook de rol van Romeijnders
niet onderschat worden. Gelijk nadat
de "Brabantse bourgondiër" direkteur
werd in Vorden stortte Romeijnders
zich in het plaatselijke verenigingsle-
ven. Op die manier leerde hij heel veel
mensen kennen waar de ABN AMRO
flink wat vruchten van heeft kunnen

plukken. "Ik heb mijn werk bij de ABN
AMRO nooit gezien als een kantoor-
baan die om negen uur begint en om
vijf uur eindigt. Ik vind dJMc als di-
rekteur midden in de saWenleving
moet staan. Daarom vond ik het ook
belangrijk om lid te zijn van diverse
verenigingen in Vorden. Als ik nu ie-
mand in het dorp tegen kom dat weet
ik vaak wel wie dat is. Vie^^half jaar
geleden was dat wel ander^Hben ken-
de ik helemaal niemand. Door mijn be-
stuursfunctie bij de Oranjevereniging
en mijn lidmaatschap van de Indu-
striële Kring heb ik heel veel mensen
leren kennen. Datzelfde geldt voor mu-
ziekvereniging Concordia en de IJsver-
eniging. Ook daar wisten ze me voor te
strikken", somt Hans Romeijnders zijn
activiteiten in het verenigingsleven op.
Romeijnders is niet van plan om
Vorden straks te verlaten. "Nee, wij blij-
ven gewoon in Kranenburg wonen. Ik
ga het echter wel wat rustiger aan
doen in het verenigingsleven. Zo zal
Gerrit Nijenhuis mijn penningmeester-
schap van fle IJsvereniging overnemen.
Verder blijf ik wel gewoon lid van
Concordia. Dat wil ik gewoon niet mis-
sen", zegt Romeijnders.

Vergeleken bij Hans Romeijnders heeft
Gerrit Nijenhuis het voordeel dat hij
als Vordenaar al heel veel mensen kent
in deze regio. "Dat kan een voordeel

zijn", begint Gerrit Nijenhuis (37) zijn
verhaal. "Maar van de andere kant is
het wel zo dat Hans het hier in Vorden
ongelooflijk goed heeft gedaan. Het
zou heel moeilijk worden om dat nog
te overtreffen. Maar dat hoeft natuur-
lijk ook niet. Je kunt natuurlijk ook
niet jaar op jaar harder blijven groeien
dan het landelijke gemiddelde.
Daarom denk ik dat we de ingeslagen
weg moeten voortzetten. Maar het is
natuurlijk wel belangrijk dat je de
markt goed in de gaten houdt en zodra
er ergens nieuwe kansen zijn daar op
inspringt", zegt Nijenhuis.

De afgelopen drie jaar heeft Hans
Romeijnders keihard geknokt voor de
uitbreiding van het pand aan de
Raadhuisstraat. "En het is me gelukt.
Helaas kan ik alleen zelf niet meer de
verbouwing meemaken, maar voor
Gerrit is de opening van het pand
straks natuurlijk wel een mooie start",
legt Romeijnders uit. "Na de bouwvak
komt er aan de achterkant van het
pand ongeveer hondertwintig vierkan-
te meter bij aan. Ook de indeling van
het kantoor gaat helemaal veranderen.
Dat is helemaal verouderd. Zo zitten
onze medewerkers nog achter het glas.
Dat gaat straks allemaal anders wor-
den", aldus Romeijnders. Het is de be-
doeling dat het nieuwe kantoor aan
het eind van 1997 klaar is.

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

18 Bejaardensoos Kranenburg
Passicmiddag

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

Lettink
19 Welfare voorjaarscontactmiddag

Wc h m c
19 HVG Wichmond Zorggroep Oost-

Gelderland
19 BZR Vorden in het Dorpscentrum
20 HVG Wildenborch Paasviering
20 PCOB in de Wehme

20 Bejaardenkring Vorden, Pasen
21 ANBO Alg. Ledenvergadering met

aanvullend programma.
Onderwerp: "Met de inbreker op
stap"

22 HSV de Snoekbaars. Paaswedstrijd
22 HSV de Snoekbaars. Paaswedstrijd

jeugd
24 HVG dorp Vorden, Paasliturgie
24 Bridgeclub Vorden in

Dorpscentrum
25 Plattelandsvrouwen, excursie
26 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
26 BZR Vorden in het Dorpscentrum
26 Plattelandsvrouwen, boekbespre-

king
31 Bridgeclub Vorden in het

Dorpscentrum

APRIL
Iedere dag:

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

1 Gewone Soosmiddag Kranenburg
2 Welfare handwerken Wehme
2 Bridgeclub BZR Vorden in het

Dorpscentrum
2 HVG Wichmond, Lezing
2 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
3 Bejaardenkring Dorpscentrum
7 Vrouwenclub Medler

Boekbespreking
7 Bridgeclub Vorden in het

Dorpscentrum
9 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
9 Bridgeclub BZR Vorden in het

Dorpscentrum
10 HVG dorp Ringmiddag in de

Herberg

14 Bridgeclub Vorden in het
Dorpscentrum

15 Soos Kranenburg Middag
15 NCVB Vorden
16 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
16 Bridgeclub BZR Vorden in het

Dorpscentrum
16 HVG dorp Lezing over Portugal
16 Welfare handwerken Wehme
17 HVG Wildenborch, Mevr.

Boersbroek orchideeën
17 Bejaardenkring Vorden
21 Bridgeclub Vorden in het

Dorpscentrum
21 Vrouwenclub Medler - Zonnebloem
23 HVG Wichmond J. Marijnissen
23 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
24 Bridgeclub BZR Vorden in het

Dorpscentrum



IN RUURLO 23 MAART A.S.

Op deze dag is onze winkel in RUURLO geopend
van 11.0O tot 17.00 uur

Alleen op deze dag ontvangt u

2O% KORTING
op alle voorraad

TAPIJTEN, GORDIJNEN & VITRAGES
Tevens krijgt u bij aankoop van een

PARKET- of een LAMINAATVLOER
de standaard ondervloer UI ri/\ l l d

Graag tot ziens in

PANNEVOGEL
M E U B E L - E N T A P I J T E N H U I S
Barchemseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 31 93
Ruurloseweg 2, Hengelo Gld., tel. (0575) 46 14 84

Kwekerij

De Heesterhof
Voor een groot
sortiment tuinplanten

Voorjaarsaanbieding

Beuken per stuk
80-100 cm a f 1,60
100-125 cm a f 2,00
Buxus per stuk
15-20 cm ó f 2,00

Verkoop iedere zaterdag of na telefonische afspraak

Varsselseweg 2O, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 28 92

ACTIE
'ZUINIG
STOKEN'

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

Administratie- en belastingadvieskantoor

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

Eigenaar H.H. Wanders, belastingadviseur
Ottenkampweg 16 - 7256 BG Keijenborg
Telefoon (0575) 463274

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

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

Speciaal voor het invullen van uw

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

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

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

Tabel voor de week van: maandag
3 mrt. t/m zondag 9 mrt. 1997.

Bij een
jaar-
verbruik
van:

800 m3

1000 m3

1200 m3

UOO m3

1600 m3

1800 m3

2000 m3

2200 m3

2400 m3

2600 m3

2800 m3

3000 m3

3300 m3

3600 m3

3900 m3

4200 m3

4500 m3

5000 m3

5500 m3

6000 m3

hoort een en een
streafve
bruik vo
de afgel
pen wee
van:

17 m
21 m
25 m
29 m
33 m
38 m
42 m
46 m
50 m
54 m
59 m
63 m
69 m
75 m
82 m
88 m
94 m

105 m
115 m

- totaal
r streefver-
- bruik sinds

k 3-1V96
van:

520 m
645 m
775 m
906 m

1036 m
1166 m
1292 m
1424 m
1555 m
1684 m
1812 m
1943 m
2137 m
2330 m
2526 m
2720 m
2912 m
3237 m
3562 m

126 m 3884 m

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

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

Bus bestellen?
Harren bellen!

HAVl Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

De presentatie van uw bedrijf
met andere ogen
bekeken.
Zie ook http://www.weevers.nl

Een modera manier van presenteren is Internet.
Wanneer u op een typografisch verantwoorde wijze

jf wilt
rrlffu

Internetpagina's.

uw bedrijf wilt presenteren, maken wij graag een
afspraak mm u voor het compleet verzorgen van de

Voor 'n vrijblijvende 'andere kijk'

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL (0675) 551010 - FAX (0575) 551086
NIEUWSTAD 30, 7251 AH - POSTBUS 22, 7250 AA
BBS 554040 - http://www.weevere.nl - ISDN 551329

Kerkstraat 3
Vorden RESTAURANT DE ROTONDE (0575)

551519

HEEFT U IETS TE VIEREN?
Dan met het hele stel lekker uit eten!

Met onze uitgebreide drie-gangen-keuzemenu's van 39,50 en 49,50 kan iedereen
alle kanten op. Want bij de Rotonde kan iedereen kiezen uit de hele kaart. Ook al is
uw gezelschap 20 man. Tenslotte wil de een liever vis eten en de ander liever bief-

stuk. Zo maakt u het iedereen naar de zin. En het is heel gezellig zitten in de alkoof!
Informeer maar eens vrijblijvend.

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

Loolaan 88, 7261 HV Ruurlo
Tel: (0573) 45 39 80
Fax: (0573) 45 39 93
Mobiel: (06) 53 38 51 56

Persoonlijke financiële planning, Fiscale advisering

Pensioenen, Beleggingen, Hypotheken.

Ook uw adviseur inzake de verkoop van uw (kasgeld)BV.



i i i i i I i i

f ndoor sport vorden
ZONDAG 23 MAART OPEN DAG

VAN 14.W TOT 77.00 UUR
U ziet het allemaal tijdens demonstraties op de open dag

FITNESS
CARDIOFITNESS
AEROBICS
AANGEPASTE FITNESS
JONGEREN EN
KINDER LESSEN
JUDO EN KARATE

- Wat is het verschil tussen fitness - totalfitness apparatuurtraining en body control
Wat is er bij ons te doen voor kinderen en hoe leren wij hen spelenderwijs met elkaar te sporten

- City jam, lowimpact aerobics, superfit of bodyheat: wat is de juiste sport voor u
- Nek & ruggym en aangepaste lessen voor reuma patiënten o.l.v. een fysiotherapeute
- Afslanken en buik, billen en bovenbeen training
- Judo en karate is elkaar leren respecteren en met anderen leren omgaan, coördinatie, valbreken,

op een sportieve manier kijken wie de sterkste is en als het er op aan komt jezelf nog kunnen
verdedigen ook. Dit alles leer je met judo en karate.

Geïnteresseerd in bedrijfsfitness of groepskorting voor bedrijven en instellingen?

BEAUTY & KAPSALON

Een zeer complete standaardbehandeling, een acnébehandeling, speciale maskers, lichaams-
ontharing en diverse arrangementen voor bruid en bruidegom. Doordat wij onder hetzelfde dak een
kapsalon gehuisvest hebben kunt u alles perfect op elkaar laten afstemmen.

Leden van ïndoor Sport Vorden krijgen 10% korting op alle beauty- en kappersbehandelingen

SAUNA & ZONNEBANK

Heerlijk ontspannend onze sauna en zonnebank: Onze sauna is zeer compleet met diverse cabines
en baden en is volledig afgezonderd van al onze andere activiteiten zodat u er lekker tot rust kunt
komen. Ook kunt u zich bij ons laten masseren als voorbereiding voor een belangrijke wedstrijd of
gewoon voor de ontspanning.

Leden van ïndoor Sport Vorden kunnen al vanaf f 8,50 in de sauna

BESPAAR F 30,- INSCHRIJFGELD DOOR
IN TE SCHRIJVEN OP DE OPEN DAG

(BEN JE JONGER DAN 18 JAAR DAN IS HET INSCHRIJFGELD F 15,-)
Fitlvok

OVERWEG 16 - 7251 JS VORDEN - (0575) 55 34 33



Indoor Sport Vorden heeft vele voordelen:
* Sporten onder deskundige leiding van goed opgeleide instructeurs.
* Een zeer grote verscheidenheid aan lessoorten en oefenniveau's op verschillend niveau.
* Elke dag diverse soorten lessen op verschillend niveau.
* Elke week een andere lesopbouw, niet telkens hetzelfde stramien.
* Als lid heeft u steeds de vrije keuze van lessoort en trainingsdag.
* Inhalen van gemiste lessen is altijd mogelijk.
* Diverse aktiviteiten en trainingszalen, verdeeld over ruim 1500 m2.
* De modernste trainingsapparatuur voor alle oefeningen.
* Gezellige bar om uit te blazen na het trainen.
* 7 dagen per week geopend.
* Uitgebreide, luxe sauna's en stoombad.
* Beauty- en kapsalon.
* Zonnecentrum.
* Kinderspeelruimte. Dichterbij dan u denkt

Almen

Warnsveld

Lochem

Steenderen

Wichmond

Hengelo

U traint dan wel mooi bij

INDOOR SPORT VORDEN
Overweg 16 - 7251 JS Vorden - tel. (0575) 55 34 33

Ruurlo

Tot ziens op 23 maart



ouderenzorg
ruurlo
vorden

I.v.m. vervanging van 2 medewerkers, tijdens
zwangerschaps- en ouderschapsverlof,
in de Bundeling zoeken wij voor tijdelijk:

2 ziekenverzorgenden
m/v
ieder voor 20 uur t.b.v. de dienst verzorging.

Sollicitanten dienen inzetbaar te zijn volgens
rooster en te beschikken over een diploma
ziekenverzorging. Ervaring is noodzakelijk.

Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens CAO
bejaardenoorden.

Meer informatie kunt u inwinnen
bij:
Mevr. A. Wiegerinck-Wolsink,
hoofd verzorging/verpleging.

Uw sollicitatie kunt u tot 28 maart 1997 richten
aan:
Stichting Ouderenzorg Ruurlo Vorden
locatie de Bundeling
t.a.v. mevr. A. Wiegerinck-Wolsink
't Rikkelder 101, 7261 BE Ruurlo

• i ui K G

BOUWMATERIALEN

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

Juist nu kan een
hovenier veel voor uw
tuin betekenen, dan
zal ook uw tuin er
fleurig uitzien.

Tuinontwerp - aanleg en onderhoud

HOVENIERSBEDRIJF

KETTELERIJ V.O.F.
eig.: H.J. LOMAN
Addinkhof 16, 7251 VG Vorden
Telefoon (0575) 55 20 54
Fax (0575) 55 19 92

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

TEGELHANDEL

mullcr-uordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

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

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Donor-codicil,

van
levensbelang

HEBT U NOG
SPULLETJES OVER
VOOR DE VEILING?

Wij halen het graag
bij u op. Bel dan:

(0575) 55 1486
(0575) 55 19 61
(O575) 55 16 73
(0575) 55 30 81

f997;
Veiling 20 september
De Herberg Vorden

(Advertentie)

GELD-
WITZER

Als gevolg van de lage rentestand heb-
ben veel mensen de overwaarde van
hun huis benut en hun hypotheek ver-
hoogd of overwegen dat te doen. Zo' n
verhoging gebruiken ze bijvoorbeeld
voor woningverb^fcring of voor con-
sumptieve doeleinWn. Een andere nog-
al populaire mogelijkheid is de verho-
ging van de hypotheek te gebruiken
voor een belegging in aandelen. Dit
komt steeds vaker voor en kan grote
voordelen ole

Stel dat iemand een overwaaide van
100.000,- op zijn huis heeft. Dat kan
het geval zijn door aflossingen in het
verleden. Maar zeker ook door de grote
waardestijgingen van de huizen gedu-
rende de afgelopen tijd. Dat stuk ver-
mogen zit nu passiefin dat huis. Door
die overwaarde op te nemen en het ex-
tra geleende geld te beleggen zou er
een flink rendement kunnen worden
behaald.

Als het over beleggen in aandelen gaat
wordt vaak gewezen op de grote risi-
co's van koersdalingen. Zeker nu de

koersen zo enorm zijn opgelopen.
Sommige instellingen beschouwen be-
leggingshypotheken dan ook als ge-
vaarlijk omdat zich gedurende de lan-
ge looptij-d altijd wel een enorme
koersdaling of zelfs krag^/al voor-
doen. En beleggen in aancHren met ge-
leend geld lijkt dan een vloek.

Wie in aandelen belegt loopt inder-
daad een behoorlijke kans dat hij wel
eens met koersdalingen t^fciaken zal
krijgen. Maar bij woningerns het niet
veel anders. Denk maar eens aan de ja-
ren rond 1980. Toen zakten de huizen-
prijzen ook als een pudding in elkaar.
Voor velen betekende dat toen heel wat
financiële ellende. En het heeft meer
dan tien jaar geduurd voordat het ou-
de niveau van het eind van de zeventi-
ger jaren weer was bereikt.

Ook met aandelen loopje dit soort ri-
sico' s. Onderzoeken wijzen uit dat dat
vooral het geval is bij een kortere zoge-
heten beleggingshorizon van één tot
vijfjaar. Ter beperking van het risico is
een lange beleggingshorizon dan ook

zeer wenselijk. En dan blijkt toch dat
het rendement op aandelen gedurende
de laatste ruim veertig jaar gemiddeld
zo'n 15% was. En om dat gemiddelde
gaat het nu juist. Dat is samengesteld
uit (fantastisch) goede jaren en (onge-
looflijk) slechte jaren.
De stelling dat een hoog rendement op
aandelen mogelijk is, lijkt dus juist te
zijn. Als dat zo is, hoe moet het dan
verder. Om te beginnen moet worden
nagegaan of het in uw persoonlijke si-
tuatie zinvol is. Misschien zijn er ande-
re financiële zaken aan de orde. Ie
mand met een tophypotheek zal er
waarschijnlijk niet zo gauw over den-
ken. Bovendien spelen het inkomen en
het (overige) vermogen een rol.

Maar voor iemand met een woning-
waarde van bijvoorbeeld 300.000,-
waarin hij nog (maar) 50.000,- hypo-
theeklening heeft zitten, kan het heel
aantrekkelijk zijn. Waarin en hoe hij
dan moet beleggen, wat dat oplevert
en hoe het zit met de rente-aftrek, zijn
dan de volgende vragen. Volgende keer
meer.

Reurei op zondag 23 maart in Ruurlo
Voor de vierde keer wordt in Ruurlo
"Reurei" gehouden, een grote
paas/eiermarkt die jaarlijks op
palmzondag ruim tweeduizend be-
zoekers telt. Dit jaar is "Reurei" in
een nieuw jasje gestoken. Want niet
alleen de zalen in "De Luifel" wor-
den in paassfeer gehuld, maar ook
de zaal in "De Keizerskroon".-De or-
ganisatoren, de echtparen Kok en
Mol, meenden er goed aan te doen
"Reurei" uit te breiden vanwege de
grote toeloop van bezoekers. In de
afgelopen jaren hebben vele bezoe-
kers de tentoongestelde eieren al-
leen kunnen bekijken over ander-
mans schouder. Met de uitbreiding
dit jaar zal er genoeg loopruimte
zijn, zodat iedereen de gelegenheid
heeft om goed rond te kijken. Het
hart van de zalen zal met gezellige
zitjes met parasols worden inge-
richt, waar men een hapje en een
drankje kan nuttigen. Het belooft
heel gezellig te worden!

Het ei, paassymbool bij uitstek, vormt

ook nu weer de hoofdmoot van
"Reurei", maar dan wel als het versier-
de ei. Ook dit jaar zullen rond vijftig
deelenmers met zeer uiteenlopende
versiertechnieken een plaats innemen
op deze expositie, die de grootste in
Oost-Nederland is. Hier en daar worden
ook demonstraties gegeven in speciale
versier- of bewerkingstechnieken. Eie-
ren van de meest uiteenlopende vogel-
soorten zullen als oogstrelende juweel-
tjes te pronk staan en een aantal daar-
van zal tevens te koop zijn voor lief-
hebbers en verzamelaars. Veel aan-
dacht zal op "Reurei" ook weer worden
besteed aan andere paasartikelen, zo-
als paasdecoraties van diverse materia-
len, voorjaarsprodukten van de plaat-
selijke kaasboerderij (onder andere bo-
terlammetjes, tokkelroom en kakelver-
se eieren) en patisserie.

Tradities
Oude en traditionele paasgebruiken
krijgen aandacht in een speciale stand,
waaraan medewerking zal worden ver-
leend door het "Staringinstituut" (voor

taal en cultuur van de Achterhoek), dat
een fotoexpositie en oude paasvoor-
werpen beschikbaar stelt. Aan een edu-
catieve tafel kan de bezoeker uitleg
krijgen over eieren van zeer uiteenlo-
pende vogelsoorten. Bovendien zijn
daar uitgeblazen eieren te koop voor
die mensen die zijn aangetrokken door
het "eiversiervirus" en zelf aan de slag
willen. Versiermaterialen zijn te koop
op "Reurei", evenals lektuur over diver-
se technieken. Naast de stand met in-
formatie over oude paasgebruiken zal
dit maal een aantal kleine lezingen
plaatsvinden, afwisselend in beide ho-
recabedrijven. Hierin worden diverse
aspecten van het ei als paassymbool
door een deskundige toegelicht op een
bijzondere, spontane en onderhouden-
de manier.
Er zullen diverse oude palmpaasstok-
ken geëxposeerd worden, maar ook
nieuwe. De laatste zijn gemaakt door
de leerlingen van de Ruurlose basis-
scholen van de groepen 5 en 6. Leerlin-
gen van de groepen 3 en 4 gaan schil-
derijen maken van een ei waar kuiken-

tjes uit komen. De scholen doen mee
aan "Reurei" in wedstrijdverband.
Sinds vorig jaar heeft "Reurei" een
Euregionaal karakter gekregen. Onder
de deelenemers bevinden zich name
lijk ook twee Duitse dames. Verder zal
een traditionele Westfaalse "Kiepen
kerl" (marskramer) acte-de-présence ge
ven. Met op zijn rug een draagmand ge
vuld met eieren, zal hij samen met zij r
vrouw door alle zalen lopen om het pu
bliek brood aan te bieden (teken var
vriendschap) en hun waren slijten
Beide zijn gestoken in oude, traditione
Ie kledij.

Winkels open!
"Reurei" is heel blij met de mede
werking van de Ruurlose Onder-
nemers Vereniging. De kruiwa-
gens in de Dorpsstraat worden in
paassfeer ingeplant en alle ROV-
winkels zijn op palmzondag 23
maart geopend. Ook is "Reurei"
blij met de medewerking van vier
Ruurlose autobedrijven, dealers
van de merken "Citroen" (Rue-
sink), "Volvo" (Deunk-Hendrik-
sen), "Fiat" (Teger) en "Subaru"
(Huinink). Op palmzondag kunt u
een kijkje gaan nemen in hun
showroom.



LET OP HET TEKEN VOOR
HUISHOUDELIJK CHEMISCH AFVAL

afval
is nu makkelijk te

herkennen
Afval scheiden doen we allemaal.

Of het nu om papier en karton,
groente-, fruit- en tuinafval of om
textiel gaat. We zijn zelfs wereld-
kampioen glasbakgooien.
Soms is het apart houden van af-
val toch nog lastig. Neem nou
huishoudelijk chemisch afval.

Van die lege batterijen en dat
restje verf of olie weten we wel dat
het chemisch afval is. Maar hoe zit
het bijvoorbeeld met verf op water-
basis, spaarlampen en nagellak?

Veel mensen worstelen nog met
de vraag wat nu huishoudelijk che-
misch afval is en wat niet. En dat is
belangrijk om te weten.
Want hoe meer chemisch afval we
apart inzamelen en verwerken, hoe
minder schadelijke stoffen .er uit-
eindelijk in bodem, water en lucht
terechtkomen.

EEN TEKEN OM TE
ONTHOUDEN

Chemisch afval is voortaan veel
makkelijker te onderscheiden. Op
huishoudelijke produkten die na
het gebruik bij het chemisch afval
horen, staat namelijk een teken.

Als n dit teken op een produkt ziet,
dan wil dat zeggen:dit produkt hoort
bij het huishoudelijk chemisch afval,
houd het apart.

Het teken kan op het produkt of
op de verpakking staan. Op som-
mige produkten die wél bij het
huishoudelijk chemisch afval horen,
ontbreekt het misschien nog. Dat
komt omdat het invoeren ervan tijd
kost. Maar in de zomer van 1995
staat het teken op alle produkten
die daarvoor in aanmerking komen.
Dat is een wettelijke verplichting.
Overigens, het gaat om het apart
houden van produkten of produkt-
resten die schadelijk zijn voor het
mil ieu. Een lege verpakking, ook al

Het teken voor huishoudelijk chemisch
afval.

staat het teken voor chemisch afval
erop, hoeft u niet apart te houden.

J Waar koop je ^^

Fries
suikerbrood
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1 J Echte Bakker
VAN ASSELT

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

Toch i i het opletten gebla-
zen. Of het teken voor huishoude-
lijk chemisch afval op een produkt
staat, hangt af van de hoeveelheid
schadelijke stoffen die erin zitten.
Zo zal heÉfcken altijd op aceton of
op petroleum staan. Maar het teken
staat bijvoorbeeld niet altijd op
alle lijmen. Er zijn minder schade-
lijke lijmen, zoals plaksel, plakstif-
ten en behanglijm. Daar hoeft geen
teken op.

WAAR INLEVEREN?
In elke gemeente zijn plaatsen

waar u huishoudelijk chemisch af-
val kunt inleveren. Ook bij u in de
buurt. De reinigingsdienst van de
gemeente kan u precies vertellen
waar. •

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

De volgende produklgroepn krijgen helteftëntwor
huishoudelijk chemisch afval:

aceton
accu's
accuzuur
batterijen
bestrijdingsmiddelen
correctievloeistoffen
(foto)fixeer
(foto)ontwikkelaar
houtverduurzamingsmiddelen
inkten
insekticiden
kitten
kwastreinigers
kwastontharders
kwikthermometers
lampolie
lijmen
meubelolie
motorolie
nagellak
nagellakremover

oliefilters
olie (rijwielolie, naaimachine-
olie, remolie)
petroleum
plamuur
remolie
smeervetten
spaarlampen (TL, PL, SL)
spuitbussen (afhankelijk van
de inhoud)
terpentine
thinner
TL-buizen
verf (ook op waterbasis)
verfafbijtmiddellen
verfverdunners
vlekkenwaters (niet op water-

• vlooienbanden
• wasbenzine
• zoutzuur

Diabetes Fonds Nederland,
Tel. 033 - 46 22 055

Geef 's voor diabetes,
met het oog op de toekomst
Diabetes (suikerziekte) kan leiden tot complicaties, als bv oogaandoeningen. Dit kan leiden tot

slechtziendheid of zelfs blindheid. Onderzoek moet zorgen voor betere behandelmethoden of zelfs

genezing voor diabetes en bijkomende complicaties. Geef het onderzoek dat extra zetje in de rug.

Giro 5766 - Bank 70.70.70.805



l MEDEDELING

Voornemen bodemsanering Stationsweg 1 8 te Vorden
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben van

SUBAT een melding op grond van artikel 28 Wet bodem-

bescherming (Wbb) ontvangen. Het betreft het voor-

nemen over te gaan tot sanering van met minerale olie

verontreinigde bodem aan de Stationsweg 18 te Vorden.

In onze kennisgeving van de ontwerp-beschikking,

geplaatst in week 6 van deze krant, hebben wij

abusievelijk vermeld dat de ontwerp-beschikking

betrekking heeft op de Stationsweg 20. Dit moet zijn
Stationsweg 18.

Beschikking

Op grond van de Wet bodembescherming moeten

wij in een beschikking vaststellen of sprake is van

een geval van ernstige bodemverontreiniging

(artikel 29 Wbb). Bij ernstige gevallen moeten wij

tevens de urgentie vaststellen (artikel 37 Wbb) en

het saneringsplan beoordelen (artikel 39 Wbb).

De ontwerp-beschikking hebben wij ter inzage gelegd.

Belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld hun

zienswijze naar voren te brengen. Gelet op de bij de

eerdergenoemde melding overgelegde gegevens en gezien

het feit dat geen inspraakreacties zijn binnengekomen

hebben wij vastgesteld, dat er geen sprake is van een

ernstig geval van bodemverontreiniging. Het saneringsplan

van dit geval hoeft daarom niet door ons beoordeeld te
worden.

Dit besluit hebben wij inmiddels bekendgemaakt

door het in week 12 toe te zenden aan de melder

en de andere belanghebbenden.

Een kopie van deze beschikking ligt ter inzage in de

Bibliotheek van het Huis der Provincie, Markt 1 1 te

bestuursrecht binnen zes weken na de datum van

bekendmaking van dit besluit hiertegen bezwaar maken

door het indienen van een bezwaarschrift.

Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan ons

college, ter attentie van de griffier van de Commissie

bezwaar- en beroepschriften, Postbus 9090, 6800 GX

Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift"
vermelden.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en
tenminste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het

bezwaar is gericht;

- de gronden van het bezwaar.

Als een bezwaarschrift is ingediend, kan aan de

voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de

Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage)

worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen,

indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde

spoed dat vereist. Bij het verzoek dient een afschrift van

het bezwaarschrift te worden overgelegd. Voor het

behandelen van een verzoek om een voorlopige

voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte

en de wijze van betaling van dit griffierecht kunt u

informatie verkrijgen bij de genoemde afdeling van de

Raad van State, tel. (070) 362 48 71.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot

mevrouw J.E. van der Zwan of mevrouw H.M.W. Alink,

tel. (026) 359 99 81 of 359 99 89, van de onderafdeling

Bodemsanering van onze dienst Milieu en Water.

Arnhem, 10 maart 1997-
Arnhem, en bij de gemeente Vorden, tel. (0575) 55 74 74. nr. MW96.61957-6022035

Mogelijkheid van bezwaar en
voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet

ADMINISTRATIEKANTOOR

OOSTERLAKEN
• Administratieverzorging
• Loonadministratie
• Verzorgen

van belastingaangiften
• Opstellen jaarrekening

In verband met invullen van de aangifte inkomstenbelasting
1996 zijn wij de volgende donderdagavonden open van
18.30 tot 20.00 uur

• 6 maart 1997
• 13 maart 1997
• 20 maart 1997
• 27 maart 1997

Dr. A. Ariensstraat 12, Steenderen
Telefoon (0575) 45 12 93

provincie
GELDERLAND

Gedeputeerde Staten van Gelderland
J. Kamminga - voorzitter

irs. C.P.A.G. Crasborn - griffier

MET 'N ERKEND
SCHILDERS- EN

AFWERKINGSBEDRIJF
BENT U GEGARANDEERD

BETER AF
Voor goed en betrouwbaar schilderwerk ga je naar
een vakman. Iemand met een professionele aanpak
en ambachtelijke kwaliteit. Ook voor glaszetten,
wandafwerking en spuitwerk. Als erkend Schilders-
en Afwerkingsbedrijf garanderen wij u vakmanschap
en kwaliteit. Die garantie krijgt u bij Wim Lenselink
zwart op wit.
Een afspraak voor een vrijblij-
vende offerte is snel gemaakt
bel(0575M623l9. /1F

UNTINK\ Aanbiedin9
KUNSTSTOFFEN

'AANZUIGENDE
POMPEN

Insulindelaan 60,
Vorden
Telefoon
(0575) 55 31 67

nu f 179,-
inclusief BTW

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

VOORJAARSSHOW TUINMACHINES
YAMAHA GAZONMAAIERS .ZITMAAIERS EN AGREGATEN

STIGA FRONTMAAIERS

ZENOAH ROSMAAIERSJUADRLAZERSENKETT1NGZAGEN

NIIDORI ZITMAAIERS

ADOR ZITMAAIERS , DIVERSE GEBRUIKTE GAZONMAAIERS

VRIJDAG 21 MAART 9.30 UUR TOT 18.00 UUR
ZATERDAG 22 MAART 9.30 UUR TOT 17.00 UUR

BV LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF

H. ARENDS
DORPSSTRAAT 5 WICHMOND TEUO575-441688

REPARATIE
- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

Mappen

DRUKKERIJ
WEEVERS

CONTACT
••n goed en graag gelezen blad

LENSELINK
S C H I L D E R S B E D R I J F

Geltinkweg 9 Keijenborg
Telefoon (0575) 462319

Folders

DRUKKERIJ
WEEVERS

Enveloppen

Quintus Fineerparket,
keuze uit 7 aktuele dessins.

WOONWINKEL VAN WARNSVELD

Tel. 526132. Rijksstraatweg 39, 7231 AB Warnsveld

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrijf - glas in lood atelier 725o AA VORDEN - PO*»* 37 - h« Hoge 3
Telefoon (0575) 551 208 b.g.g. telefoon (0575)552039

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08
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mode voor
het héle gezin

^^H

fashion

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

Kinderspijkerbroeken
maat 92-152
Tuunteprijs v.a. ƒ 19,95 Nu slechts

Baby speelpakjes
maat 62-80
Tuunteprijs/15,00

Heren ruitoverhemden
lange mouw
Tuunteprijs ƒ 39,95

Dames gestept gilet
In diverse kleuren
Tuunteprijs ƒ 29,95

Nu slechts

Nu slechts

Nu slechts

Aanbiedingen zijn geldî an 19 t/m 22 maart.

Seniorenshows
donderdag 20 maart

om 10.00 uur,
13.45 uur

en 15.30 uur.

Ook voor u is er dit voorjaar
heel veel vlotte mode.

Met deze shows laten we u
graag alle moderne,

stijlvolle mode zien, die we
juist voor u in de collectie

hebben.
Voor man én vrouw.

We trakteren op koffie/thee
met iets lekkers erbij.

Na afloop is er gelegenheid
om zelf uw keus te maken.

Ook voor deze show
kunt u reserveren,

(0575) 55 13 81

M A A R T

mode

Hotel Café Restaurant

Barchem
Borculoseweg 4

Telefoon (0573) 44 12 02

Zaterdag 22 maart

Tiroler avond
incl. live-muziek,
consumpties en buffet

f55-
Zondag 30 maart Paasbuffct

Burg. Galleestraat 9 • Vorden • telefoon (0575) 55 13 81

Vorig jaar, evenals in '95, toen naar aanlei-
ding van ons 50-jarig jubileum, hebben we u
in de maanden januari, februari en maart de
aanbieding gedaan om -net als vroeger-
haantjes bij ons te komen eten voor het nos-
talgische prijsje van 15 gulden.
Dat was een groot succes. Daarom willen we
dit in de maanden januari, februari en maart
1997 herhalen.
Echt waar, een complete maaltijd met een
halve haan, gebakken aardappelen/franse fri-
tes, gemengde salade, compóte en appelmoes
voor slechts f . 15,-.
Deie aanbieding is niet bedoeld voor groe-
pen en u zult begrijpen dat reserveren is
gewenst.

Dorpsstraat 24 Vorden - Tel. 0575-55J312.
Ruime eigen parkeergelegenheid pal voor de
deur.



SPORT-ffl
^NIEUWS Hit

Voetbal

Vorden l - Vaassen l
De wedstrijd begon 3 kwartier te laat
omdat scheidsrechter Abbink uit
Haaksbergen verstek liet gaan. Ter elf-
der ure werd scheidswrechter
Brunsveld uit Warnsveld bereid gevon-
den de wedstrijd te fluiten. Hij haalde
een ruime voldoende. Vorden begon
evenals de vorige wedstrijd sterk. Met
goed combinatievoetbal werd doelman
Meuleman van Vaassen op de proef ge-
steld. In de 20e minuut werd een voor-
zet van Erik Oldenhave fraai door Mare
van der Linden ingekopt: 1-0.
Na ruim een half uur spelen moest
Peter Hoevers met een spierblessure
het veld verlaten. Zijn plaats werd in-
genomen door de jeugdige Hans van
Dijk. Vorden moest nu op zoek naar
het juiste ritme. Vaassen rook zijn kans
en liet Vorden niet in het spel komen.
De meeste aanvallen van Vaassen lie-
pen vast op de verdediging van Vorden
of de schoten ging ver over of naast het
doel. Na de theepauze het zelfde
beeld. Vaassen in de aanval, doch on-
machtig in de afwerking. Vorden
moest het nu van de collectieve inzet
hebben. Fraai werd er van beide zijden
niet meer gevoetbald. Het laatste kwar-
tier kreeg Vorden weer enkele kansen.
Acht minuten voor het einde zag
Ronnie de Beus de doelman ver voor
zijn goal staan. Met een prachtig schot
verdween de bal boven in de linker-
hoek: 2-0. Zondag speelt Vorden in
Deventer tegen De Gazelle.

Uitslagen: Vorden Al - Wolfersveen Al
1-1; Witkampers BI - Vorden BI 1-1;
Vorden B2 - Labor BI 2-6; Vorden Cl -
ABS C3 13-1; Vorden Dl - Be Quick Dl 1-
5; AZC El - Vorden El 8-2; Vorden E2 -
Brummen E3 9-3; Vorden E3 - AZC E4 6-
1; Wilh. SSS F2 -Vorden Fl 0-13; Vorden
F2 - Almen Fl 3-8.
Vorden l - Vaassen l 2-0; HSC 21 3 -
Vorden 2 2-0; Halle 2 - Vorden 3 0-8;
Vorden 4 - Witkampers 5 2-3; Vorden 5
- Brummen 4 - 3-0; Socii 4 - Vorden 6 1-
0.
Programma: DEO Al - Vorden Al;
Vorden BI - Klein Dochteren BI; Eefde
BI - Vorden B2; FVorden Cl - Helios C4;
Gazelle Dieren Dl - Vorden Dl; Vorden
El - Erica El; Vorden E2 - Zutphen El;
Gazelle Dieren E5 -Vorden E3; Hercules
Fl - Vorden Fl; Warnsveld F2 - Vorden
F2; Vorden F3 - Oeken F2.
De Gazelle l - Vorden l; Grol 3 - Vorden
2; KSH 2 - Vorden 3; Eerbeekse B. 5 -
Vorden 5; Vorden 6 - Steenderen 4.

sv Ratti
Uitslagen jeugd: Socii Al - Ratti Al 6-2;
Ratti BI - Sp. Eibergen B2 1-6; Ratti Cl -
Oeken Cl 0-7; Ratti El - Sp. Neede E2 2-
6; KI. Dochteren F l - Ratti F l 4-2.
Programma: Winterswijk BI - Ratti BI;
Ratti Cl - de Hoven Cl; Sp. Necde D2 -
Ratti Dl; Ratti El - Sp. Rekken El;
Rictmolen Fl -Ratti Fl.

Ratti l - Gorssel 1; Ratti 2 - de Hoven 5;
Be Quick Z 6 - Ratti 3.

Socii
Socii A - Ratti A 6-2; Diepenheim C -
Socii C 8-3; Gazelle Nieuwl E - Socii E 3-
0; Socii F-Vorden F 11-0.
Ruurlo - Socii 0-1; Socii 2 - Fiat B3 3-3;
Steend. 3 - Socii 3 2-15; Socii 4 - Socii 6
1-0; W. Boys 4 - Socii 5 3-0; Socii 6 - AZC
70-2.
Programma: Socii A - Zutphani A; Halle
C - Socii C; Wilhelm. SSS E - Socii E; AZC
F - Socii F.
GSV'63 - Socii; Socii 2 - Grolle 6;
Witkampers 5 - Socii 3; Socii 4 - Erica
'76 7; Erica '76 8 - Socii 5; W. Boys 5 -
Socii 6.

Volleybal
Dash heren l
Afgelopen zaterdag speelde Dash in
Diepenveen het degradatieduel tegen
DSC. Dash was eindelijk weer eens
compleet; DSC nam de wedstrijd ook
serieus op want er stonden maar liefst
elf spelers op het formulier. Het was
een wedstrijd tussen twee vergelijkba-
re teams: zowel Dash als DSC behaal-
den dit seizoen weinig punten en bun-
gelen onderin de promotieklasse. Het
was tevens een w edstrijd tussen twee
totaal verschillende teams: DSC speel-
de simpel en voorspelbaar volleybal en
Dash probeerdog^et technisch volley-
bal het kracht^Brk van DSC te weer-
staan.
De eerste set stond model voor de rest
van de wedstrijd. Er ontspon zich een
spannend duel met veel emotie. Nadat
DSC vrij gem^^elijk een 7-3 voor-
sprong genome^^ad, begon Dash zich
in de wedstrijd te spelen. Het enthou-
siasme van Vordcnse kant werd be-
loond want Dash kon op 12-12 DSC ach-
terhalen. De set ging echter door twee
fouten van Dash met 15-13 naar DSC.
Ook de tweede set kende een spannend
verloop. Dash was nu de ploeg die een
7-3 voorsprong wist te nemen. De blok-
kering ging goed functioneren en de
aanvalscombinaties wierpen hun
vruchten af. DSC had echter een uiter-
mate sterke buitenaanvaller die dan
ook 99 procent van de set-ups te ver-
werken kreeg. Dash had niet altijd een
antwoord op deze aanvaller, zodat DSC
terug kon komen tot 11-11. Dash kreeg
een set-point op 14-13 maar wist dat
niet te benutten. DSC kreeg er even-
eens een op 15-14 en dat werd wel be-
nut: 16-14 voor DSC.

De derde set was duidelijk voor Dash.
Buitenaanvaller Dick van Maanen haal-
de vele punten binnen en Fokke
Voerman kwam steeds beter in de wed-
strijd. Hard werkend in het achtcrvcld
konden de Vordenaren DSC bijna de
hele set achter zich houden. Het scoren
van het laatste punt was in deze set ge-
lukkig geen probleem. Dash won de
derde set met 15-12.
De vierde set kende een vreemd ver-

loop. Halverwege klom de scheidsrech-
ter van de bok af omdat hij genoeg had
van het commentaar op de leiding dat
zowel DSC als Dash volgens hem gaven.
Na een onderbreking van tien minuten
vervolgde hij echter de wedstrijd. Dash
speelde helaas een zwakkere set, en na
twee uur spannend volleybal won DSC
de set met 15-10 en de wedstrijd met 3-
1.
Door dit resultaat staat Dash laatste.
Gezien het vertoonde spel was een
vijfsetter meer op zijn plaats geweest.
Behalve het onbevredigende resultaat
was ook de bejegening van Dash door
het Diepenveense publiek niet bepaald
positief. Gedurende de hele wedstrijd
kregen de Vordenaren denigrerende
opmerkingen te verwerken, en bij het
verlaten van de sporthal werd een spe-
ler van Dash nog agressief benaderd.
Zelfs fysiek geweld werd niet uit de
weg gegaan! Zoiets hoort natuurlijk
niet bij het volleybal. Volgende week
speelt Dash om 14.45 uur thuis tegen
SV Voorwaarts.

Dash / Sorbo - Bouwlijn ƒ Kangeroe
(1-3)
De dames van Dash-Sorbo moesten za-
terdag 15 maart thuis spelen tegen
Bouwlijn/Kangeroe uit Hardenberg.
Dash-Sorbo heeft met 1-3 van
Bouwlijn/Kangeroe verloren. Dit was
eenw edstrijd waar de Dames van
Dash/Sorbo punten koeten pakken.
Bouwlijn/Kangeroe ston^ftimelijk on-
deraan. De Dames van Dash begonnen
deze wedstrijd met volle moed en wa-
ren zeer gemotiveerd om deze wed-
strijd te winnen. De ecrset set ging het
niet zoals ze verwachtü^|Het tempo
van Bouwlijn/Kangeroe^^ zeer hoog
en door fouten aan de kant van Dash
verloren ze deze set met 0-15. De dames
van Dash vergaten deze set snel en be-
gonnen de tweede set zelfs met een
voorsprong. Toch lukte het de dames
niet om deze set te winnen. Ze verloren
deze set met 13-15. De derde set ston-
den de dames van Dash ver voor.
Bouwlijn/Kangeroe vocht terug maai-
de dames van Dash wonnen deze set
met 15-9. De vierde set was eigenlijk
het evenbeeld van de eerste set en Dash
verloor deze set met 2-15. Er deden 2
speelsters van Dames 2 mee omdat
Mirjam Boel ziek was en de dames van
Dash anders niet genoeg speelsters
hadden.
Zaterdag 22 maart moeten de Dames
van Dash/Sorbo naar Hevo uit Heino.
Uitslagen: SVWilp l - Dash 3 dames 2-
3; Heeten l - Dash l meisjes B 0-3; DSC
1 - Dash l heren 3-1; Heeten 4 - Dash 7
dames; Wik 4 - Dash 6 dames 1-2; Dash
2 - Dcvolco 3 dames 3-0; Dash 2 - Bruvoc
2 heren 2-2; WiDaCo l - Keizcrsprong l
jongens B 2-1; Dash 3 - ABS 2 heren 1-2;
Dash/Sorbo - Bl./Kangeroe dames 1-3.
Programma: Side Out 2 - Dash 2 heren;
v.v. Lcttele 2 - Dash 3 heren; s.v.
Voorwaarts - Dash l meisjes c; Heeten l
- Dash 2 dames; ABS 3 - Dash 4 dames;
Hevo - Dash-Sorbo; Dash 3 - s.v.

Voorwaarts dames; Dash l - s.v.
Voorwaarts heren; Dash 5 - DVO 6 da-
mes; Dash l - se Gorssel l meisjes B;
Dash 7 - s.v. Harfsen 5 dames; Dash 6 -
Devolco 9 dames; Dash 2 - Devolco 2
meisjes B.

Socii uitslagen
Mannen: Socii - Overa 0-3; Dames: Socii
- Overa 2-1; Mix Recreanten: Socii l -
V&K l 0-3.

Bridge
BZR Vorden
Uitslagen van woensdag 12 maart
1997: Groep A;
1. Smit / Kloosterman 57.8%; 2. v.
Burk/Hendriks 57.3%; 3. den Elzen /
Hissink 4. v.d. List / v.d. Veen 55.2%.
Groep B
1. Gerichhausen/v.d. Vlugt 62.5%; 2.
mw / hr Führi Snethlage 60.9%; 3.
Knoppers/Jaburg 58.8%.

Brigdeclub Vorden
Uitslag maandagavond 10.3.97.
1. Busscher / Graaskamp 70.1%; 2. Ep
Meijers 66.7%; 3. Bergman / Warringa
55.2%.

Vissen
Zoals u misschien al gehoord of gele-
zen heeft: er komt dit jaar weer hen-
gelsport op de TV!
Vanaf 15 maart zal tien zaterdagen
lang het Nederlandse hengelsportpro-
gramma VIS-TV te zien zijn op RTL4.
Dankzij de stichting Nationale
Voorlichting Hengelsport, waaraan o.a.
de landelijke sportvissersorganisatie
NWS deelneemt, is het gelukt de pro-
duktie en uitzending te realiseren.
In 1997 zal veel nieuw beeldmateriaal
worden uitgezonden. Op veler verzoek
zullen ook enkele hoogtepunten uit de
afleveringen van 1996 (RLT5) worden
herhaald. In VIS-TV zal uitgebreid wor-
den ingegaan op de verschillende vor-
men van hengclsport zoals snoeken,
karpervissen, witvissen, gebruik van
kunstaas, vlicgvissen, zeevissen, enz.
Behalve de vele vismogelijkheden in
Nederland en de nieuwste hengelmate-
rialen, zal ook aandacht worden be-
steed aan ondermeer de jeugdoplei-
ding en de zorg voor water en visstand
door de hcngelsportorganisaties. Het
thema van de uitzendingen luidt: vis-
sen is meer dan u denkt.
Het doel van de uitzendingen is om bij
het Nederlandse publiek een juist, po-
sitief beeld over de sportvisserij te be-
vorderen. Dit als tegenwicht tegen ne-
gatieve berichten van o.a. de dierenbe-
scherming. Voorts is het doel om de
sportvissers in hun prachtige hobby te
stimuleren.
Reclame maken voor het vissen zullen
wc met zijn allen moeten doen. Praat
enthousiast over het vissen; nodig an-
deren uit eens mee te gaan; en zeg uw
familie, vrienden en kennissen ook
eens te kijken naar het vissen op RTL4.

Exposities in galerie Agnes Raben
In de periode 22 maart tot en met
26 april vindt er in de galerie van
Agnes Raben te Vorden een exposi-
tie van een drietal kunstenaars
plaats.

Zo toont André Ernst uit Doetinchem
schilderijen en tekeningen. Hij is in
zijn dagelijks leven homeopaat en do-
cent homeopathie. Hij toont tijdens de-
ze expositie schilderijen en tekenin-
gen. Hij werkt op papier en doek en

maakt naast allerlei soorten verf en
potloden gebruik van zaken als pla-
muur, konijncnlijm, smeerolie of an-
dere materialen. Het uitgangspunt van
André Ernst om tot schilderen te ko-
men is gewoon de zin tot expressie,
iets van zich zelf. ledere tekening en ie-
der schilderij is volgens hem een keu-
ze, een standpunt.
Annct van 't Wout woont en werkt in
Dieren. Zij exposeert in plastieken. In
een eigen techniek met papier als ba-

sismateriaal geeft zij uiting aan verstil-
de emoties en bewegingen in gestil-
leerde figuren. In totaal zijn er van
haar vijftien werken te zien. Annet van
't Wout volgde in eerste instantie naar
haar middelbare schoolopleiding de
opleiding klassiek gitaar bij Dick Visser
in het Utrechts conservatorium. Na ve-
lejaren op een muziekschool in Leider-
dorp les te hebben gegeven, besloot zij
na haar verhuizing in Dieren zich te
gaan wijden aan tekenen en schilde-
ren.
Kar-in Kortenhorst exposeert onder het
motto "Tooien en colliers". Zij woont
en werkt in Utrecht. Van haar zijn

eveneens een vijftiental werken te
zien. Haar hoofdtooien volgen het rit-
me van degene die ze dragen. Tegelijk
hebben ze invloed op de manier waar-
op de drager zich beweegt. Ze vormen
een eenheid. De hoofdtooien zijn ex-
clusief en niet geschikt voor alledaags
gebruik.
De expositie in de galerie van Agnes
Raben wordt zaterdag 22 maartgeo-
pend door Peter Bertrams. Hij improvi-
seert op de gepresenteerde kunst "Een
onvoorspelbare muzikale reaktie". De
expositie is te bezichtigen op donder-
dag. Tevens geopend op Tweede
Paasdag en op afspraak.
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DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Vroege voorjaarsaanbiedingen
deze gelden van dinsdag t/m dinsdag

deze week:

'N HEERLIJKE

ANANAS-BAVAROISE VLAAI
calorie-arm en goed voor 12 royale punten

Dit weekend van f 20,- voor maar

f 17,'50

De bakker heeft weer een verrassend
smakelijke traktatie, speciaal voor de

Paashaas gebakken:

KUKELBROOD
'n heerlijke bol met kaneel, kruiden en chocolade-

drups.

f O 50
f

EN NATUURLIJK DE KUKELVLAAI

OM ALVAST IN DE STEMMING TE KOMEN:

PAAS-PROEFSTOLLETJES
Dit weekend 14,95

ALLES VERS VAN DE ECHTE WARME BAKKER
ZIE OOK ONZE DAGAANBIEDINGEN

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

SI M AVI

vereniging voor
directe steun aan
medische projecten
in ontwikkelingslanden

AVI -
COLLECTE

van 24 t/m
29 maart

06-11
WORDT

112
EN JE KRIJGT

LS EERSTE

HULP
1-1-2 DAAR RED JE
LEVENS MEE

GEiMI !N1

WET MILIEUBEHEER/ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving van het besluit op de aanvraag om vergunning
(art. 3:44 Awb)

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

liggen vanaf 21 maart 1997 gedurende 4 weken ter inzage de,besluiten op de aanvra-
gen van:

naam aanvrager:
adres:
woonplaats:

adres van de inrichting:

om:

naam aanvrager:
adres:
woonplaats:

aannemersbedrijf H.J. Ruiterkamp B.V.
Lindeseweg 26
7251 NS Vorden

Lindeseweg 26

een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning
voor een aannemersbedrijf en timmerwerkplaats

aannemersbedrijf Bargeman Vorden B.V.
Ruurloseweg 53
7251 LB Vorden

adres van de inrichting: Ruurloseweg 53

om: een nieuwe, de gehele inlichting omvattende vergunning
voor een aannemersbedrijf en timmerwerkplaats

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieu-
belasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de vergunning
verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van
de bescherming van het milieu.

De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerp-besluiten.

BEROEP tegen deze besluiten kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten opzichte

van het eerdere ontwerp-besluit;
enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tij-c.
dig bedenkingen in te brengen.

Het beroepschrift mo^binnen 6 weken na de datum van terinzagelegging worden inge-
diend bij de Raad va^Ptate, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 2 mei
1997.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schor-
sing van de beschikking danwei tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit ver-
zoek moet binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de voorzitter van de
afdeling bestuursreo^teaad van State, wil het besluit niet binnen 6 weken na de terin-
zagelegging van krac^Tworden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek
door de Raad van State is beslist.

Datum: 18 maart 1997

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

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau milieu, tel. (0575) 55 75 34
(doorkies-nummer), fax (0575) 55 74 44

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

L.M.B. VORDEN B.V.
Industrieweg 13 • Vorden • Telefoon (0575) 553163

Plannen voor aanschaf van een
nieuwe of gebruikte zit-, loop-,
kooi- of bosmaaier?

Dan is een bezoek aan onze showroom zeker de
moeite waard.

Compleet assortiment maaiers
tegen concurrerende prijzen
op voorraad

Dealer van o.a.

• MOUNTFIELD

• MURRAY

• ADOR

• BTS

• CASTOR

• ENZ.

Tevens het adres voor sierhekwerk

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 55 27 83

GEMEENTE
VORDEN
WIJZIGINGSPLAN EX. ARTIKEL 11
WET OP DE RUIMTELIJKE ORDE-
NING.

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend
dat vanaf donderdag 20 maart 1997, gedurende vier
weken, voor een ieder ter gemeente-secretarie, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), ter
inzage ligt het .wijzigingsplan "Buitengebied Lankhor-
sterstraat".

Het plan beoogt een vrijliggend fietspad langs een
gedeelte van de Lankhorsterstraat, begrensd door het
kruispunt Beeklaan-Baakseweg-Lankhorsterstraat en
het sportcomplex aan de Lankhorsterstraat, mogelijk te
maken.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
bedenkingen bij burgemeester en wethouders indienen.

Vorden, 19 maart 1997

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.



Europa Kinderhulp zoekt gastgezinnen

"Ik heb een paard aangeraakt... en
ik mag volgend jaar terugkomen"
schreef Jan aan zijn moeder. Jan
was vorig jaar een van de ruim 500
kinderen in Gelderland waarvoor
Europa Kinderhulp een gastgezin
vond. Drie weken logeerde hij bij
zijn ga s t familie. Voor hem hoeft in
1997 niet opnieuw te worden ge-
zocht, maar wel voor al die andere
kinderen, die zo hard een vakantie
nodig hebben.

Jan komt uit Berlijn/Duitsland, maar er

komen ook kinderen uit Frankrijk,
Engeland, Nederland en Wit-Rusland.
Ze zijn tussen de 6 en 12 jaar oud, en
het gaat om 3 weken in juli en augus-
tus. Betrouwbare organisaties zoals het
Rode Kruis, het Leger des Heils en
Humanitas selecteren de kinderen. Als
de gastkinderen in Nederland zijn
kunt u indien nodig rekenen op de
steun van de medewerksters van
Europa Kinderhulp.

Weer eens te kunnen spelen in een vei-
lige omgeving, voetballen met andere

kinderen, samen aan tafel stapels bo-
terhammen eten of je gastmoeder hel-
pen bij het pannenkoeken bakken.
Dingen die ieder kind leuk vindt en die
soms zo gewoon lijken, maar voor de
kinderen van Europa Kinderhulp vaak
heel bijzonder zijn!

Helpt u ons deze kinderen weer drie
weken kind te laten zijn? Heeft u be-
langstelling en wilt u nader worden
geïnformeerd? Bel dan: G. Stein, tel.
(0575) 52 83 04 of J. Tennissen, tel.
(0573)461202.

06-11
WORDT

112
EN JE KRIJGT
ALS EERSTE

HULP
1-1-2 DAAR RED JE
LEVENS MEE

Biej ons •
in d'n Achterhoek
"Wiej bunt gleuf ik de eersten vanaovund".
Piet en Ingrid Brummelhuus mossen nao de receptie. Meschien was recep-
tie wel een te groot woord veur 't afschied van Willem Holders. Willem
ging met de vut en zien baas wol daor toch een betjen feestleijk tintje an
geven. Willem had jao zowat 35 jaor biej denzelfden baas ewarkt.
Daorumme kon d'r wel een klein feesjen af, had de baas ezeg. Willem had
jao zovölle veur de zaak edaon. 't Hele perseneel was uuteneiidigd, wat
familie en een paar goeie bekenden van Willem waarn ok vezoch u mm e
te kommen.

En bie'j die lesten heurn ok Piet en Ingrid. Met een paar andere kennissen
van Willem hadn ze afesprokn dat ze mekare veur de "Herberg" met zoln
wachten, den dinsdagaovund.
"D'r geet al heel wat volk hen".
"Och jao, de luu bunt tegeswoordig bange dat ze gin stoel mctkriegt.
Maor ze hebt hier ruumte zat, wiej zölt straks ok nog wel können zitn",
meenen Piet.
"Dabr schient nogal wat vrouwluu te warken. Dat ze metene at ze 'n auto
uutkomp al een sigaret opstekt dat snap ik now neet", von Ingrid. "Oh,
meschien meuj binnen wel neet rookn en dan wilt ze d'r nog gauw ene de
loch in paafen".

't Sloog al half achte too Ingrid ongerös wodn. "De andren zölt toch gin
ongeluk hemmen ehad of ' t vegetn wcan?"
"Daor 's een tillefooncel, 'k zal wel 's effen beln".
Willem ging nao de cel en beln Fre Groters, zo heitn zien kammeraod, op.
Maor hee kreeg gin geheur.
"En?", vroog Ingrid.
Gin mense in huus en wiej kont ok wel weer nao huus gaon. Want wiej
bunt wel in de warre, of met 'n dag, of met de zaal. Want hier is bingo.
Kiek maor op dat bord daor, vandaor al die vrouwluu".

"Hoe kan dat now, wat mo'w doen?"
"Eers nao huus en op de kaarte kiekn, dan zie'w 't vanzelf wel".
In huus wodn ze gauw wat wiezer. Zee mossen wel op dizzen dag nao 't
fees en ok wel nao de "Herberg". Maor dan wel nao den an de weg van
Reurle nao Hengel.

't Was neet zo'n groot gezelschap dat klapn too Piet en Ingrid binnen-
kwamn maor zee waarn wel bli'j veur honderd man. Zee hadn al nao 't
huus van Piet ebeld maor daor natuurlijk gin geheur ekregen en al an een
ongeluk edach.

Too Piet eur wederwaardughejen veteld hadde wier 't een aovund waor
Willem Holders nog vake met plezier an trugge zal denken. En Piet en
Ingrid wet now dat t'r meer as ene "Herberg" is, biej ons in d'n Achter-
hook.

H. Leestman

CONTACT
een goed en

graag gelezen blad

Paasvuur op Eerste Paasdag in Kranenburg:

Cultureel Collectief houdt
oeroude traditie in leven
Het Cultureel Collectief Kranen-
burg houdt op Eerste Paasdag we-
derom een paasvuur. Evenals voor-
gaande jaren is het de organisatie
gelukt om voldoende schoon snoei-
hout te krijgen. Reeds in november
is men begonnen met het storten
van snoeihout. Regelmatig werd het
opgestapeld door een loonbedrijf
om zodoende een hoog paasvuur te
krijgen. Ook is er regelmatig op toe-
gezien dat er geen andere brandba-
re materialen op het paasvuur zijn
gestort zoals papier en plastic.

Volgens de organisatie is een paasvuur
meer dan een reuze vuur. "Het moet
gezien worden als een oeroude traditie
die teruggrijpt naar de tijd van voor de
jaartelling toen volkeren als hunne-
bedbouwers in Drente vrcugdcvurcn
ontstaken om de komst van de lente te
vieren. In de meeste plaatsen is de tra-
ditie op de achtergrond geraakt. In
Kranenburg daarentegen ligt de na-
druk juist op de oeroude traditie", al-
dus de organisatie.
Het paasvuur wordt zondag 30 maart
ontstoken door Herwin Reintjes die vo-
rig jaar vuurkoning werd. Tevens zul-
len 's avonds de "Spitfires" in de ver-
warmde tent spelen. Ook is het
Kranenburgs paasvuur voorzien van
een teerton die is bevestigd aan een bij
de brandstapel staande paal. De zoge-

naamde Paasstaak. De teerton was
vroeger de spil van elk Achterhoeks
paasvuurfeest. Stapels zonder teerton
werden nergens voor vol aangezien.
Het CCK heeft jaren geleden deze eeu-
wen oude traditie weer in ere hersteld.
Alle bezoekers van het paasvuur kun-
nen op paasavond proberen een bran-
dende bezem in de teerton te mikken.
De winnaar zal worden gehuldigd als
vuurkoning en de opvolger worden van
Herwin Reintjes.
De inhoud van de teertonnen zal met
het oog op het milieu niet uit teer be-
staan maar uit stro en biologische die-
selolie waarmee ook het paasvuur zal
worden ontstoken. Rene Kappert van
het CCK wijst erop dat vooral het vuur-
werpen in de teertonne het Kranen-
burgs paasvuur onderscheid van paas-
vuren buiten de regio. In andere stre-
ken dan de Achterhoek staat de Boake
in het centrum van het paasvuur zelf
en is het gebruikelijk om een pop in de
top te binden. Deze pop symboliseert
het kwade dat wordt verbrandt.

Vorig jaar met Pasen waren de wegen
verstopt in en rond Kranenburg.
Vijftienhonderd mensen namen een
kijkje. Het CCK verwacht nu dubbel zo-
veel toeschouwers. Het branden van
het paasvuur wordt muzikaal begeleid
door de Vordense muziekvereniging
Concordia.
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Naam:.

Adres:

Postcode/woonplaats:

Leeftijd:

{Advertentie}

Paas-
kleurwedstrijd
De Wonerij
Woninginrichting
De Wonerij aan de
Groenloseweg 9 te Ruurlo,
houdt een leuke paaskleur-
wedstrijd voor kinderen tot
en met 12 jaar.
Hiernaast is opgenomen de
tekening die gekleurd dient
te worden.

Jongens en meisjes, doe
goed je best, want de
mooiste kleurplaat die inge-
leverd is, wordt beloond met
een prachtige fiets. Deze is
gekocht bij de firma Fokkink
in Ruurlo, die een grote
keuze aan tweewielers heeft
van bekend merken en van
uitstekende kwaliteit .
De winnaar zal ongetwijfeld
met veel plezier op zijn
nieuwe fiets stappen!

Tijdens 'Reurei", de bekende
paaseiertentoonstelling in
Rurlo die gehouden wordt
op Palmzondag 23 maar t ,
houdt ook De Wonerij open
huis.
De kleurplaten kunnen die
dag in de winkel van
De Wonerij worden afgege-
ven.
Alle 'kunstwerkjes' worden
door een jury beoordeeld.
Over de uitslag kan niet wor-
den gecorrespondeerd. Alle
ingezonden kleurplaten blij-
ven eigendom van
De Wonerij

WAT WIJ BEDDE EN

TIJDENS REUREI-RUURLO OP ZONDAG 23 MAART A.S
IS DE WONERIJ GEOPEND VAN 11.00 - 17.00 UUR
Wij tonen u dan onze nieuwste voorjaarscollectie:

• MEUBELEN • VINYL, M AR M OLE U M, LAMINAAT PARKET
• TAPIJT • ZONWERING (VOOR BINNEN EN BUITEN)
• KARPETTEN • GORDIJNEN

v/h Ankersmit
Groenloseweg 9, Ruurlo, tel. (0573) 45 12 39

Tevens presenteren
wij u flan weer

onze schitterende
collectie

TEAKHOUTEN
TUINMEUBELEN

DE WONERIJ



ZONDAG 23 MAART (K)OPE
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REUREI 199
RUIMER EN

Voor de vierde keer wordt
in Ruurlo "Reurei" gehou-
den, een grote paos/
eiermarkt die jaarlijks op
Palmzondag duizenden bezoe-
kers naar Ruurlo trekt.

Het versierde ei
Het ei, paassymbool bij uitstek,
vormt ook dit jaar weer de
hoofdmoot van "Reurei", maar
dan wel als het versierde ei.
Ook nu weer zullen een vijftigtal
deelnemer met zeer uiteenlopen-
de technieken een plaats inne-
men op deze expositie, die de
grootste in Oost-Nederland is.
Ook zijn er demonstraties in spe-
ciale versier- en bewerkingstech-
nieken. Eieren van de meest uit-
eenlopende vogelsoorten zullen
als oogstrelende juweeltjes te
pronk staan en een aantal daar-
van zal tevens te koop zijn voor
liefhebbers en verzamelaars.
Ook is er veel aandacht voor
paasartikelen, zoals paasdecora-
ties van diverse materialen, voor-
jaarsproducten van de plaatselij-
ke kaasboerderij en patisserie.

Tradities
Oude en traditionele paasgebrui-
ken krijgen aandacht in een spe-
ciale stand, waaraan medewer-
king zal worden verleend door
het "Staringinstituut" (voor taal
en cultuur van de Achterhoek),
dat een foto-expositie en oude
paasvoorwerpen beschikbaar
stelt.

"Reurei" is al geopend om 9.30
uur en de officiële opening is om
1 1 .00 uur.

ST/
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lor zie
79

23 r
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Winkels en auto-
showrooms open!
De organisatoren van "Reurei"
zijn blij met de medewerking
van de Ruurlose Ondernemers
Vereniging. Alle winkels zijn op
zondag 23 maart geopend.

Openings-
_ • • •
tijden

van 11 .OO
tot 17.OO uur
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Paasaanbiedigei

Welkom in
showroom

rA T Autobedrijf

TEGER B.V.
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