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Hervormde kerk
in Wichmond
'live' op Radio 5
De eerste dienst van de twee uitzen-
dingen zit erop. Afgelopen zondag
werd de kerkdienst 'live' uigezonden
op Radio 5 via de Ikon. Gelukkig waren
de meeste mensen er al om half tien
zodat eerst even kon worden ingezon-
gen. Onder leiding van de dirigente en
de regisseur van de Ikon ging dat per-
fect. Je zou iedere gemeente zo'n uit-
zending gunnen want je krijgt er een
fantastisch zingende gemeente voor te-
rug.. Zelfs al ben je met een klein aan-
tal mensen. En dat was het in
Wichmond. Het is natuurlijk een com-
pliment voor de zangers, maar
schroom niet om zondag 15 februari
naar de tweede uitzending te komen.
Het is echt leuk om een keer mee te
maken. Het thema van de dienst gaat
over Job en zijn vrienden: hoe kun je ie-
mand troosten die het moeilijk heeft.

Zonnebloem Vorden
viert 10-jarig bestaan
De Zonnebloem viert op 21 februari
het 10-jarig bestaan van de afdeling
Vorden met een feestelijke middag in
het Dorpscentrum. Op het programma
staan optredens van het Operette
Gezelschap uit Warnsveld en de beken-
de Achterhoekse accordionist Dirk
Marsman.
Deze middag is in de eerste plaats be-
doeld voor ouderen, hulpbehoevenden
en gehandicapten van alle gezindten.
Maar omdat het een hele speciale feest-
middag is zijn allen die De Zon-
nebloem een warm hart toedragen van
harte welkom. Voor meer informatie
kan men contact opnemen met me-
vrouw T. Klein Kranenbarg, Molenweg
4, tel. 55 13 47.

HVG Linde
Afgelopven woensdag hadden de vrou-
wen van de Hervormde Vrouwengroep
in Linde de Bouwmeisters uit Halle op
bezoek. Met veel humor werden ge-
sprekjes tussen de beide heren gevoerd
met daarop volgend een liedje.
Enthousiast en tweestemmig werd
door de Bouwmeisters gezongen. Vaak

werd daarbij ook nog een beroep ge-
daan op de zangkunsten van de leden.
Het was een sfeervolle avond.

GLTO
De contactcommissie van de GLTO
houdt twee huiskamerbijeenkomsten.
De eerste vindt plaats op donderdag 12
februari bij de familie H. Maalderink
aan de Lochemseweg 21 in Warnsveld.
De tweede volgt op maandag 16 febru-
ari bij de familie H. Riefel aan de
Hekkelerdijk 8 in Zutphen.
De middagen worden begeleid door P.
Brouwer van de DLV te Zelhem. Na een
rondgang op genoemde bedrijven zal
Brouwer ingaan op "Goed ondernemer-
schap". Bijvoorbeeld waar moet je als
ondernemer rekening mee houden bij
het nemen van beslissingen zoals aan-
koop van een melkquotum of dure ma-
chines. Ook zal het welzijn en gezond-
heid van het dier op de boerderij aan
de orde komen.

Leerlingen van Sursum
Corda geven zaterdag
Chocolademelkconcert
De leerlinge^tan de Christelijke mu-
ziekvereniginySursum Corda houden
op zaterdagmiddag 14 februari een
Chocolademelkconcert. Gezien de be-
langstelling bij voorgaande limonade-
concerten is besloten vaker een derge-
lijk concert dtt|r de leerlingen van de
vereniging tHrcen verzorgen. Het con-
cert heeft plaats in het Dorpscentrum.
Alle leerlingen van de diverse onderde
len van Sursum Corda zullen hieraan
meewerken zoals de blokfluitgroep, de
minirettes en het leerlingenorkest on-
dersteund door enkele seniorleden.
Daarnaast zullen de leerlingen op kla-
rinet, bariton, trompet, trombone,
saxofoon, kleine trom, drumstel, klok-
kenspel en xylofoon met hun optreden
voor de nodige variatie zorgen in het
programma.
Mocht u geïnteresseerd zijn om een
muziekinstrument te leren bespelen of
uw kinderen, dan is dit concert een
uitstekende gelegenheid om in de pau-
ze of na afloop u te laten informeren
over de mogelijkheden bij Sursum
Corda en zoals gebruikelijk worden de
kinderen in de pauze getracteerd op
chocolademelk.

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

Keurslager van Vlogman uit
Vorden is opnieuw goedgekeurd
Onlangs is het bedrijf van Keurslager
DJ. Vlogman te Vorden op een onver-
wacht moment gekeurd door een van
de regiomanagers van de Neder-
landse Vereniging van Keurslagers.
De uitslag van deze keuring is posi-
tief en dat betekent dat Vlogman zich
opnieuw een jaar lang Keurslager
mag noemen.

De 550 bij de Keurslagersvereniging aan-
gesloten zelfstandige ondernemers wor-
den jaarlijks gekeurd op punten als hy-
giëne, assortiment, versheid, kwaliteit,
vakmanschap en service. De normering
is vastgesteld door de ledenraad van de
organisatie en vastgelegd in het
Keurslagers-Formulehandboek.
Naast deze bedrij fskeuring wordt iedere
Keurslager jaarlijks bezocht door een zo-

geheten Mystery Shopper. Deze beoor-
deelt het bedrijf door de ogen van de con-
sument.
Ook worden door het Kwaliteits
Bewakings Bureau Levensmiddelen
(KBBL) één maal per jaar een aantal pro-
ducten zoals rundergehakt, gepaneerde
schnitzels en kipfïlet op samenstelling
en bacteriologie onderzocht.

Medewerkers van het KBBL verrichten te-
vens een check op de toepassing van het
HACCP-systeem door de Keurslagers. Met
al deze inspanningen wil de Keurslagers-
vereniging de consument een waarborg
geven dat bij het kopen van vlees, vlees-
waren, salades en maaltijdcomponenten
bij de Keurslager mag worden gerekend
op betrouwbaarheid, klantvriendelijk-
heid en kwaliteit.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 15 februari 10.00 uur ds. H. Westerink,
Bediening van de Heilige Doop.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 15 februari 10.00 uur ds. A. Walpot-
Hagoort, IKON.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 15 februari 10.00 uur ds. Joh. Pasveer,
Warnsveld; 19.00 uur hr. R. Reinders, Neede.

RJC kerk Vorden
Zaterdag 14 februari 18.30 uur Eucharistie-
viering met volkszang.
Zondag 15 februari 10.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. 30+ Koor.

R.K. kerk Vïerakker/Wichmond
Zaterdag 14 februari 17.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 15 februari 10.00 uur Eucharistieviering.

Weekendwacht pastores
15-16 februari pastoor Br. Broekman, Vierakker,
tel. (0575)44 1286.

Tandarts
14-15 februari W.F. Haccou. Vorden, tel. (0575)
551908. Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en
zondag van 11.30-12.00 uur.

Huisarts 15-16 februari dr. Haas, Christinalaan
18, tel. 551678.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 0{^^10.00 u u r e n van
17.00-17.30 uur. U kunt darWpbellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wacht c* nellen
voor overleg.

Streekziekenhuis Het Spirjtfk Ooyerhoekseweg
8, tel. (0575) 59 25 92. ^P
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezins-
leden de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care
dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na
overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Brandweer 112, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.
Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 112. De openingstijden van het
kantoor zijn dinsdag, donderdag en vrijdag van
10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 1 1 2

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 1 1 2

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

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar, tel. (0575)441351.

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

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

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

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

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

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

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

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

Stichting de Kringen
Praatgroepen voor homosexuele mannen en jon-
gens, bisexuele mannen en lesbische vrouwen.
Info Borculoseweg 40, 7261 BK 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 Infopunt in bibliotheek Vorden.
Openingstijden dinsdag 18.30-20.30 uur; woens-
dag 13.30-17.30 uur , vrijdag 13.30-17.30 uur.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel.(0575)552749.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

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

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

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

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

I nfodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

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

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



Olympische aanbiedingen
keuze uit ruim 30 soorten vlaaien

QQO volgens Limburgs recept QQO
V^Lx \JfcJ

catorie-arm... en goed voor 12 royale punten.
Deze heerlijke vlaaien worden elke dag vers gemaakt met
verse room en vers fruit en geen conserveringsmiddelen

Goed voor Goud:

Perzik-Bavarois vlaai
7 met stuk}

14?
een heerlijk romige vlaai met stukjes perzik en slagroom

95
nu If

Peren-Bavaroise
'n vlaai met krokante bodem en gevuld met 'n

"vurrukkullukke" perenbavaroise, voor 6 tot 8 punten

895
•

Speciaal voor Valentijn

Hartentaartjes
voor een verliefd prijsje

TIP VAN DE WEEK
Gezond de winter door met

'de Vordense Stoet'
'n lekker meergranenbrood van

zuivere molenmaling
Puur ambachtelijk en dus een gezonde

oase in deze welvaartswoestijn

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

'Olympische

4 betalen5 halen

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

DONDERDAG SCHNITZELDAG

gepaneerde
schnitzels

per stuk f 1,50

WEEKENDAANBIEDING

Rundergehakt

1 kiio f 9,98

VRIJDAG PIEKENDAG

10 soorten

VLEESWAREN/
WORSTSOORTEN

per 100 gram f Ij™"

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Ongerookte rauwe ham
100 gram f 1,89

Boerensn ij worst
100 gram f 1,69

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

3 bief stukjes f 10,—

2 pizza's f 10,—

MAANDAG EN DINSDAG

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

1 kilo f 7,95

COMBI-VOORDEEL

4 slavinken +
4 speklappen

f7,95samen

Ook hét adres voor al uw hulsslachtingen

Slagerij/worstmakerij

JAN RODENBURG
Dorpsstraat 32

7251 BC Vorden
Telefoon (0575) 55 14 70

DYOS

Algemene

UW PARTNER IN AUTOMATISERING

Tel. (0575)464930
Fax (0575)464929

Internet www.dyos.nl
E-Mail dyos@dyos.nl

ORANJE BOVEN GAAT VOOR GOUD
SALUSTIANA

SINAASAPPELS
15 voor

4»8

niet zomaar een
groente winkel...

OLYMPISCHE

WOKSCHOTEL
500 gram

298

UIT EIGEN SNIJKEUKEN

rode of witte kool
_98

500 gram

W BW

O?
FLORIDA

rode grapefruit
s.98

10 stuks

JONAGORED

hand
appels

3?8
2 kilo

PUUR GEZONDHEID

KIWI'S
10 voor

98

MET GOUD BEKROOND
NAGANO

SALADE
200 gram

49

Stamppotten uit eigen keuken volgens oma's recept
Aanbiedingen geldig van ma. 9 februari t/m zat. 14 februari

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

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

Het bestuur van de VVV Vorden heeft het
genoegen de leden uit te nodigen voor de

algemene
jaarvergadering
die zal worden gehouden op
woensdag 25 februari a.s.

om 20.OO uur in Hotel Bakker.

De agenda voor deze vergadering luidt als
volgt:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen van de Algemene Vergadering

van 21 november 1996
4. Jaarverslag van de secretaris over

1996/'97
5. Financieel verslag over 1996/'97
6. Verslag van de kascommissie over het

boekjaar 1996/'97
7. Benoeming kascommissie voor 1998
8. Vaststelling contributie en begroting

1998
9. Bestuursverkiezing

10. Suggesties jaarprogramma 1998
11. Rondvraag
12. Sluiting

TOELICHTING
Algemeen: Doordat ingaande 1997 het verenigingsjaar
weer samenvalt met het kalenderjaar, kunnen de cijfers
een lichte vertekening tonen t.o.v. vorige jaren.

ad punten 3, 4 en 5: De documenten zijn ter vergadering
beschikbaar.

ad punt 8: Na lange jaren rust aan het contributiefront
ziet het bestuur zich genoodzaakt - gezien de ontstane
structurele verliessituatie - tot het voorstel de contributie
ingaande 1998 aan te passen.
Voorgesteld wordt de basiscontributie te bepalen op f
20,-, f 65-, f 130,- en f 260,-, excl. de BTW die overi-
gens op het laagste bedrag niet van toepassing is.
Voor leden die meer dan één activiteit uitoefenen - b.v.
(mini)camping en pension - f 30,- per extra activiteit.

ad punt 9: Aftredend zijn de bestuursleden B. Abbink, W.
Bouman en H. Weenk. Zij zijn herkiesbaar zodat het
bestuur graag in ongewijzigde samenstelling wil door-
gaan.
Namen van tegenkandidaten kunnen - mits voorzien van
10 handtekeningen - tot de aanvang van de vergadering
schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

VW Vorden
Postbus 99, 7250 AB Vorden

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

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

TrefPunt
Graafschap-West

uw vereniging
gratis op Internet

Informatie bij uw
Rabobank

Vraag advies over uw
Internetpresentatie bij

DRUKKERIJ
WEEVERS
Telefoon (0575) 55 10 10

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

LWEGW-VIERAKKER

SCHARRIL-EIEREN-MRDrmiS'FRUIT

Hoera, we hebben een doch-
ter!

We noemen haar

Joy

6 februari 1998.

Erik en Mirjam
de Greef

B. van Hackfortweg 23
7251 XB Vorden
Tel. (0575) 55 34 32

Wij zijn heel blij met de ge-
boorte van onze zoon en ons
broertje

HENDRIK MARTIJN

Roepnaam

Martijn

Erik en Ina
Knoef-Wentink
Arjan en Riek

6 februari 1998

Burg. Galléestraat 28
7251 EB Vorden

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: seniorenbed +
nachtkastje, 90 x 190 cm, 2 x
handverstelbaar; matras +
matrasdek. Tel. (0575) 55 30
12

• Meer bewegen?
Kom volksdansen! ledere
donderdagmiddag om 13.30
uur. Plaats: Dorpscentrum
Vorden. Inl. tel. 55 10 03 / 55
2620

• Berries Waspoeder. Zéér
goedkoop in origin. 10 kg pak.
Deel event. met elkaar! OMO
VIZIR SUNIL W-REUS slechts
4,75 p. kilo. ARIEL maar 5,95
p. kilo. Dreft, Robijn, Dash,
Persil, Dixan 5,75 p. kilo. Nu
óók vaatwasmiddel! Gratis
bezorgd na afspraak! Bel:
(0575) 53 09 53.

• HERBALIFE brengt even-
wicht in ons lichaam. Wilt u in
gewicht AANKOMEN, wilt u in
gewicht AFVALLEN, wilt u
meer energie of een sportpro-
gramma: HERBALIFE kan u
helpen. Bel voor meer infor-
matie of voor een afspraak:
Femy Bokstart, 't Gotink 22,
Ruurlo, tel. 0573-453718.

• Vrijdag 6 februari jl. ben ik
mijn gouden horloge verlo-
ren (emotionele waarde).
Tegen beloning terug te be-
zorgen. Tel. 55 1006

• Prins Ernie (broer van Bert)
en Prinses Maya (nicht van
Flipje) bedankt voor jullie op-
roep van vorige week. Dru-
bu-bu-bu en Dru-bu-bu-ba
zijn erg blij dat jullie zaterdag
komen. Het tijdperk van de
drubu-bu's is in werking ge-
treden
• Wilt u uw gewicht beheer-
sen zonder uw favoriete ge-
rechten te laten staan? Wilt u
verantwoord eten en slanker
worden? De oplossing is
simpel en binnen handbe-
reik. Vraag vrijblijvend infor-
matie! Mevr. A. Eijsink (0575)
57 21 27



Op vrijdag 20 februari DV hopen

LH. yisschers
en
H.B. Visschers-Broyl

hun vijftigjarig huwelijksfeest te vie-
ren.

Uit dankbaarheid hopen wij een
dienst te houden in de Ned. Her-
vormde kerk te Vorden om 19.00 uur.

Na de dienst is er gelegenheid ons te
feliciteren in de zaal van 'De Herberg'
te Vorden vanaf 20.30 uur.

Rietgerweg 8
7231 PV Warnsveld

Bernard Bouwmeester
en
Toos Bouwmeester-Bretveld

zijn 40 jaar getrouwd.

Op deze dag, 21 februari, bent u van
harte welkom op onze receptie van
16.00 tot 17.30 uur in zaal 'De Keizers-
kroon', Dorpsstraat 15 te Ruurlo.

Kapersweg 10
7261 KZ Ruurlo

De vele reacties en de warme belangstelling die
wij mochten ervaren op ons 25-jarig huwelijksdag
anno 30 december 1997, hebben voor ons deze
dag tot een onvergetelijke dag gemaakt.
Wij willen iedereen die hier aan heeft bijgedragen ;
hartelijk bedanken.

Sijmen, Akke,
Cordrik, Anieke van der Meulen

Kapelweg 12, Vierakker

Met intens verdriet moeten wij meedelen dat, voor
ons onbegrijpelijk en onverwacht, is overleden
mijn lieve man en onze lieve papa

AB JANSEN

op de leeftijd van 61 jaar.

Vorden: Dini

Vorden: Carla en Harry

Hengelo (Gld.): Emmy

Vorden, 7 februari 1998

Correspondentie-adres:
De Hanekamp 15
7251 CH Vorden

Ab is opgebaard in uitvaartcentrum Monuta, Het
Jebbink 4 te Vorden.

Er is gelegenheid tot afscheid nemen donderdag
12 februari van 12.30 tot 12.45 uur in de 'Veluwe-
zaal' van crematorium Dieren, Imboslaan 6 te
Dieren.
Aansluitend zal de plechtigheid om 12.45 uur
plaatshebben.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condole-
ren in de ontvangkamer van het crematorium.

Tot ons grote verdriet is geheel onverwacht van
ons heengegaan onze lieve zwager en oom

AB JANSEN

Gieten: Henny en Harry
Elly en Erwin
Sandra en Angel

Vorden, 7 februari 1998

Gemeentebestuur en medewerkers van de ge-
meente Vorden zijn diep geschokt door het plot-
selinge overlijden van de heer

A.J. JANSEN

tot voor kort beheerder van de sporthal en kantine
't Jebbink.

Wij wensen zijn echtgenote en kinderen veel
sterkte bij het dragen van dit grote verlies.

Vorden, 9 februari 1998

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

Tot onze grote schrik is geheel onverwacht overle-
den

AB JANSEN

vader van onze teamgenoten Carla en Emmy,
trouw supporter van Dash Dames 2.

Wij zijn diep geschokt door dit overlijden en wen-
sen Dini, Carla en Harry en Emmy sterkte toe met
dit grote verlies.

Dash Dames 2
en begeleiding

Vorden, 7 februari 1998

Met verslagenheid namen wij kennis van het plot-
seling overlijden van onze buurman

AB JANSEN

zijn optimisme en humor zullen wij missen.
Wij wensen Dini en de kinderen veel sterkte met
dit grote verlies.

Gerrit en Annie Boers M
Jan en Marrigje Brinkerink ™
Kees en Truus Goedhart
Wim en Anneke Kolkman

Anouk en Robin
Han en Steffie Strokappe
Herman en Hanneke Zweverink

Stefan en Christianne M

Vorden, 7 februari 1998

Na een moeilijk en verdrietig jaar is op donder-
dagavond in het verpleeghuis Leeuwerikweide,
afd. de Wiersse te Zutphen overleden mijn lieve
zuster

DERKJEJANSEN
Dé

in de leeftijd van 82 jaar.

Na vele jaren lief en leed gedeeld te hebben, zal ik haar erg
missen.

J.H. Oldenampsen-Jansen

Zutphen, 5 februari 1998

Correspondentie-adres:
Zutphenseweg 35
7251 DH Vorden

De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op
dinsdag 10 februari te Dieren.

Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte
en na het overlijden van mijn lieve moeder en
huisgenoot

MARGRIETA EVERDINA NORDE
WEDUWE VAN J.A. NORDE

betuigen wij onze oprechte dank.

J.A. Norde
A.H.F, ten Have

Almen, februari 1998

Uw belangstelling en deelneming, ons betoond na
het overlijden van onze moeder en oma

THEODORA HENDRIKA
WEUSTENENK-JANSSEN

hebben ons diep getroffen. Wij zijn dankbaar voor
de steun en troost welke ons dit heeft gegeven.

Kinderen en kleinkinderen

Vorden, februari 1998

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

NORDE
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 E?
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

Gevraagd:

medewerkster
in de kaasmakerij

T^+^L^-^- die na een inwerkperiode
kaasboerderij zelfstandig kan werken.

'HEECKERENSKOUC Volledige werkweek

FAM. WIJERS
Toldijkseweg 3 • 7221 DA Steenderen
Telefoon (0575) 45 13 35

C H R I S T E L I J K E M U Z I E K V E R E N I G I N G

op zaterdag 14 februari a.s,
in het Dorpscentrum
aanvang 15.00 uur.
Toegang gratis

Met medewerking van:
• DE BLOKFLÜteRÖÏP

• DE LEERLING-lfNIRETTÊS

• HET LEERLINGENORKEST

• JEUGDIGE SOLISTEN

GEZONDHEID, KRACHT, BEZIELING

YOGA
DORPSCENTRUM VORDEN

donderdagmorgen 10.30 uur -10 lessen f 125,-
Ook lessen in Doetinchem, Zutphen, Dieren,

Brummen

Inlichtingen:
YOGACENTRUM DHANWANTARI

(0573) 44 11 38



; {05751557474^ Wethouder M. Aa rtsen-det i Harder ;
tot 30.00 uur

afspraak. ; •

Gen icentch u is;
:maamJag toten metyn|dagv^r|

'
r D. MuJ4e?T/e-MeuIenbroek:

donderdagmorgen win 10.00 tot 11.00 uur'

tot 17.00 uur:

i; |i,^ndopenstening a/d, bestuur:
op 4e dinsdagawn-

' vvethoiidérs; ; :;: '.n l L k :-]c-..lh i : .- ; :
Burgemeester E J. C. Kamerling: : : : ; ;
maandagmorgen van 11.00 tot lM) uur
m volgens a/spmak;

Afspraken .kunt u telefonisch maken
"bij de receptie van ht't gemeentehuis,

• Openingstijden bibliotheek:
{voor m- in^ageliggende stukken)
dinsdag van.1330 tot 20,30 uur,
woensdag van 13.30 tot 1730 uur,
donderdag van 13,30 tot 1730 uur;
vrijdag van 13.30 'tot 2030 uur, ;
zaterdag van 10.00 tot 1ZQÖ uttrr

Vrijstelling bepalingen bestemmings-
plan 'Vorden Centrum & Oost 1994"

Burgemeester en wethouders van
Vorden zijn van plan (met toepassing van
artikel 8, lid 8 sub. c) vrijstelling te verle-
nen van het bestemmingsplan "Vorden
Centrum & Oost 1994" voor het vergro-
ten van een winkel aan de Zutphense

weg 3 te Vorden. De vrijstelling maakt
het mogelijk om te bouwen voor de gevel
van het hoofdgebouw.

De op de vrijstelling betrekking hebben-
de stukken liggen met ingang van don-
derdag 12 februari 1998, gedurende vier
weken, voor een ieder ter inzage ter ge-
meentesecretarie, afdeling volkshuisves-
ting en ruimtelijke ordening (koetshuis).

Belanghebbenden kunnen in deze perio-
de schriftelijk hun zienswijze aan burge-
meester en wethouders kenbaar maken.

CHTERHOEK PROMOTIEPRIJS

Ook in 1998 rijkt het sociaal-economisch overleg voor de Achterhoek de "Achterhoek-
promo tieprijs" uit. Personen en instellingen die in 1997 een zeer positieve bijdrage
hebben geleverd aan het imago van de Achterhoek kunnen in aanmerking komen
voor de prijs.

Genomineerden hoeven niet per definitie uit de Achterhoek te komen. Het belang-
rijkste criterium om in aanmerking te komen voor de prijs is dat er sprake moet zijn
van een activiteit die de regio Achterhoek landelijk op positieve wijze in de schijn-
werpers heeft geplaatst.
Ingevulde formulieren (verkrijgbaar bij de gemeenten en het Sociaal Economisch
Overleg voor de Achterhoek, tel. 0314 321200) moeten voor l maart zijn ingediend.

JTKERINGSWET TEGEMOETKOMING TWEE TOT VIJFJARIGE DIENST-
TIJD VETERANEN (eenmalige uitkering van f 1000,-)

Deze wet voorziet in een eenmalige uitkering van ƒ 1000,— netto voor ex-dienstplich-
tigen en oorlogsvrijwilligers die in de periode van l januari 1938 tot l januari 1963
tussen twee en vijfjaar in werkelijke dienst zijn geweeest, waarvan een gedeelte tij-
dens de Tweede Wereldoorlog, in voormalig Nederlands Indië, Nieuw Guinea of
Korea en die over deze diensttijd op andere wijze geen pensioen of uitkering hebben
ontvangen. Ook de weduwen van de betrokken veteranen vallen onder deze wet.
Aanvraagformulieren voor deze eenmalige uitkering zijn verkrijgbaar bij het ge-
meentehuis, afd. bestuur.

ERKIEZINGEN
uitoefening van het kiesrecht door personen die in
dienstbetrekking zijn

De burgemeester van Vorden herinnert in verband met de op 4 maart 1998 te houden
verkiezingen van de leden van de raad van de gemeente Vorden aan de onderstaande
bepalingen van de Kieswet.

1. Volgens artikel J 10 van de Kieswet is iedere werkgever verplicht te zorgen, dat ie
dere stemgerechtigde werknemer, die bij hem in dienstbetrekking is, gelegenheid
krijgt om aan de verkiezing deel te nemen, voor zover hij dat niet buiten de vastge
stelde werkuren kan doen.

2. Op grond van artikel Z 9 van de Kieswet wordt de werkgever die de hierboven ver-
melde, hem opgelegde verplichting niet nakomt, gestraft met hechtenis van ten
hoogste veertien dagen of geldboete van de tweede categorie.

EINIGING EN INSPECTIE VAN DE RIOLERING

Deze weck start de firma BFI met de reiniging en inspectie van het riool in
de volgende wegen:

- Nieuwstad (vanaf de Deldenseweg);
- Deldenseweg (vanaf de Nieuwstad tot de bebouwde kom grens);
- de Hanekamp;
- de Stroet; »
- het Gulik;
- het Kerspel;
- de Steege;
- het Vaarwerk;
- het Jebbink (vanaf de Mispelkampdijk tot de Steege);
- Zutphenseweg (vanaf de Mispelkampdijk tot de Steege);
- het Wiemelink.

Vanaf vrijdag 13 februari t/m vrijdag 20 februari vinden de werkzaamheden plaats.
Afhankelijk van het weer en de vervuiling van het riool, kunnen de werkzaamheden
langer of korter duren. Indien de temperatuur onder het vriespunt ligt, zullen de
werkzaamheden op een ander tijdstip plaatsvinden.
De aanwonenden van een aantal van de bovenstaande wegen of gedeelten daarvan,
hebben wij middels een brief op de hoogte gesteld, dat op 20 januari 1998, bij hun in
de straat het riool zou worden gereinigd. Door technische problemen heeft deze rei-
niging niet plaats kunnen vinden. Wij zullen deze reiniging in de bovenstaande pe
riode alsnog uitvoeren.

Stank: Bij de reiniging kan enige rioolgeur vrijkomen. Wij raden u aan om wasbak-
ken, schrobputjes en dergelijke, af te dekken met een natte doek en de deksel van de
wc dicht te doen.

Heeft u nog vragen met betrekking tot deze reiniging en inspectie, neemt u dan con-
tact op met de heer S.E.F. Berends van de afdeling gemeentewerken.

OUWAANVRAGEN

plaats
Reeoordweg 4

aanvrager
J.H. Fröling

de Banenkamp 13 C. Hommel
Beunkstege 3 R. Langwerden

Zutphenseweg,
oostzijde t.h.v.
nr.87
Baakseweg 10

Vorden

Vereniging Natuur-
monumenten

inhoud datum ontvangst
veranderen en vergroten 28-01-98
woning
bouwen dakkapel 28-01-98
inpandig verbouwen 28-01-98
boerderij
plaatsen bergbezink- 28-01-98
bassin t.b.v. riolering

inpandig veranderen 03-02-98
watermolen

J v,ERLEENDE VERGUNNINGEN GEMEENTE VORDEN 3 FEBRUARI 1998

Bouwvergunningen
plaats aanvrager
Mispelkamp- BA Koek
dijk l b
Ruurloseweg 20 T. Lauckhart

Zelledijk 3 G.H. Bloemendaal

vrijstelling
bodemonderzoek
oppervlak
bodemonderzoek

bodemonderzoek

Meldingen bouwvoornemen
plaats aanvrager
het Jebbink 33 H.R.C.M. Luijk

Overige vergunningen
plaats aanvrager
gem. Vorden St. sociaal/medische

hulpverlening aan
Oost-Europa

inhoud
verbouwen recreatie-
woning tot woning
verbouwen recreatie-
woning tot kantoor-
gebouw
vernieuwen en veran-

deren bergruimte

inhoud
bouwen bergruimte

inhoud
kledinginzameling 26 februari 1998

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

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDINGEN

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

liggen met ingang van 13 februari tot en met 12 maart 1998 ter inzage:

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

1. de heer J. Weenk, Brandenborchweg 7, 7251 MC Vorden, voor het uitbreiden van
een melkrundveehouderij, op het perceel Brandenborchweg 7 te Vorden;

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

2. de heer G.H. Bloemendaal, Zelledijk 3, 7251 NB Vorden, voor het vergroten en ver-
nieuwen van een berging, op het perceel Zelledijk 3 te Vorden.



OLYMPISCHE KNALLERS BIJ

Zulptiensewea IA • Telefoon (0575| 5518 85

SPERCIEBONEN 949
500 aram "̂ •

W
500 gram

BROCCOLI
500 gram

franse GOLDEN DELICIOUS

1500 gram

Maandag 16 en dinsdag 17 februari

panklare HUTSPOT
500 gram o?9

IJSBERGSLAMIX
200 gram

OtïUPISCHtSAUDE
do. t/m za. 200 gram

249

BLUE d'AUVERGNE 1Q9
mn nram • •100 gram

BOEREN CAMEMBERT 449
mn nram ^MBgram

alle aanbiedingen zijn geldig t/m 14 febr.

Valentijn 14 februari
Als u vrijdag 13 februari voor 18.00 uur uw

Valentijn s- groet bij ons hebt besteld,

zorgen wij er voor dat het
dé volgende dag

voor maar

u n i e k in d e«reg i o
Bloemsierkunst Elbrink & Hydro

nn

Op Valentijnsdag bezorgen wij in
Vorden/Warnsveld voor f 3,- en in de
regio voor f 5,-

Geldig in Vorden en Wamsveld

Burg. Galleestraat 5-7, Vorden
Runneboom 12, Warnsveld
Telefoon (0575) 55 14 36
Fax (0575) 55 10 75

2 bos bloemen
naar keuze

Valentijnsboeket

Hortensia

9,95
14,95
11,95

DL VALEWEIDE bloemen
DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

De g r oen t e-
LAJ specialist op

de markt te
Goudreinetten 3 kiio 5.
BrOCCOli 500 gram

NIEUW ElStar 3 kilo-plateau topkwaliteit OH

Paddestoelen seizoenmei, p.doos DB

KOlDENHOF's Versmarkt

De vleestomaatjes
van de sla;

vleestomaatjes ̂
per stuk

varkensfricandeau,
500 gr. 698 4 slavinken+ 500 gr Q95

aekruid qehakt ̂ zu •/gekruid gehakt̂ ^
$r

runderrookvlees, ^98 tonijnsalade
100 9r- ^ 100 gr.

Berliner,
700 gr.

Olympische paté,
700 gr.

Keurslager

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

98

4 sake schnitzels + ^95
gratis mikado /

oosterse grillworst, ^j 65
700 gr. $^

Win nu de cruise van
de eeuw.

Nefit Fasto bestaat 100 jaar.

Dat gebeurt maar één keer en

daarom trakteren we als nooit

tevoren. Ontdek nu dat de Nefit

EcomLine HR-ketel alle records

breekt op het gebied van zuinig ,

schoon en comfortabel stoken. En

win een cruise voor twee met de

luxe vi j fmaster Club Med 1. De

actie loopt tot 31 maart 1998.

100 jaar energie in schonere warmte.

f. Jansen
installatiebedrijf

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

N U B I J T A C X S C H O E N M O D E

Alle schoenen
in het portiek

50%
korting

Het 2e paar

70%

Tot ziens bij

TACX
S C H O E N M O D E
Raadhuisstraat 27
Hengelo (Gld.)
Teletoon (0575) 46 25 47



Wereldwinkel stopt met verkoop op Vordense weekmarkt:

Wethouder Aartsen opent nieuwe winkel
Het was al jaren een grote wens van
de Vordense afdeling van De We-
reldwinkel. Vrijdag gaat deze lang
gekoesterde wens in vervulling en
opent wethouder M. Aartsen-den
Harder het eigen onderkomen van
De Wereldwinkel in het voormalige
kantoor van de Stichting Welzijn
Ouderen Vorden. Op deze dag zal de
Wereldwinkel voor het laatst op de
Vordense weekmarkt staan en ver-
huizen naar de winkel naast 't
Stampertje.

Volgens voorzitter Eef kisjes zocht de
Wereldwinkel al jaren naar een eigen
pand maar ketste dit telkens af op het
financiële plaatje. "Totdat wethouder
Aartsen ons wees op het feit dat dit
pand vrij zou komen. Het probleem
was aanvankelijk toch weer de huur
die wij voor deze winkel zouden moe-
ten ophoesten. Daarom hebben wij in
het voorjaar van 1997 met veel succes
een donateursactie gehouden. Dit le-
verde maar liefst tweehonderd dona-
teurs op waardoor wij ons de komende
jaren dus geen zorgen meer hoeven te
maken over de huur van de winkel.
Daar kwam nog eens bij dat wij van de
gemeente en de kerken in Vorden ook
al een huurgarantie hadden gekregen
voor het geval wij de huur een keer
niet op kunnen brengen. Maar het
liefst willen wij gewoon op eigen be-
nen staan en daarom zijn we ook zo
blij met die steun vanuit de Vordense
bevolking", aldus Eef Kisjes.

Bertha Brinkman is vanaf de oprich-
ting van de afdeling Vorden betrokken
bij de activiteiten van de Wereldwin-
kel. Ze kijkt met veel plezier terug op
de tien jaar dat de Wereldwinkel elke
week met een kraam op de Vordense
weekmarkt heeft gestaan. "Het enige
nadeel was het weer", lacht ze. "Want
weer of geen weer, we waren bijna al-
tijd van de partij. In die tien jaar heb-
ben we het maar een paar keer laten af-
weten. Ik heb overigens wel bewonde-
ring gekregen voor de marktkooplie-
den. Die laten het nooit afweten en je
hoort ze ook nooit klagen".
Bertha Brinkman beheerde tot voor-
kort het secretariaat van de Wereld-
winkel. Nu de Wereldwinkel verhuist
naar de Raadhuisstraat stopt ze als vrij-
williger bij de Vordense afdeling. "Ik

ben de afgelopen tien jaar heel druk
geweest met de Wereldwinkel. Met na-
me de markt hd^k altijd heel leuk ge-
vonden. Nu wHln eigen winkel heb-
ben gekregen, vind ik dat het moment
is aangebroken om er mee te stoppen.
Er zijn genoeg mensen die het werk
kunnen voortzetten en overnemen", al-
dus Bertha

De Wereldwinkel Vorden telt 28 vrij-
willigers die het afgelopen jaar alle-
maal een verkoopcursus hebben ge-
volgd. Kisjes: "We hebben er bewust
voor gekozen om ons helemaal op de
winkel te richten. We stoppen daarom
vrijdag ook heel bewust met onze ver-
koopactiviteiteri op de markt. Het is
niet goed als je op twee plekken bezig

zijn. Verder is het voor de mensen zo
ook veel duidelijker. Voor artikelen van
de Wereldwinkel moetej^ze dus voor-
taan naar de Ra'adhuiss^Pu. Vrijdag is
de laatste dag dat ze ons nog op de
markt zien. We zullen overigens niet
met stille trom vertrekken op de
markt. Het is onze bedoeling om rond
half twaalf onze kraam^? te ruimen.
Vervolgens maken we^Pin nog een
rondje over de markt en gaan we onder
politiebegeleiding richting onze nieu-
we winkel.

De vrijwilligers van de Wereldwinkel
zijn de afgelopen weken heel druk ge-
weest met de inrichting van de winkel.
Ook is het assortiment flink uitge-
breid. Naast de bekende food-produk-

ten als koffie en thee kan men aan de
Raadhuisstraat ook terecht voor zaken
als textiel, woondecoratie, kleding, sie-
raden en aardewerk.
Bertha Brinkman: "De spullen die uit
Derde Wereldlanden komen zijn erg
mooi en kwalitatief doen ze zeker niet
onder aan produkten uit het westen.
En het leuke aan deze produkten is dat
er een ver-haal achter zit. Je weet waar
het vandaan komt en welke mensen
het hebben gemaakt. Door zo'n verhaal
te vertellen zijn onze klanten ook be-
reid om voor zo'n produkt net even iets
meer geld uit te geven dan in een 'ge-
wone' winkel. Op die manier steunen
ze dus de mensen in Derde Wereld-
landen. En daar doen wij het allemaal
voor".

Plattelandsvrouwen
De Nederlandse Bond van Plattelands-
vrouwen in Vorden hield op 28 januari
haar jaarvergadering. Uit de diverse
verslagen bleek, dat de vereniging
weer een actief jaar achter de rug
heeft. In de pauze werd een verloting
gehouden ten behoeve van de vereni-
ging. De handwerkclub had wederom
gezorgd voor diverse prijzen. Als blijk
van waardering werd de dames een at-
tentie aangeboden.
Bij de bestuursverkiezing werd af-
scheid genomen van voorzitster me-
vrouw M.L. de Jonge. Zij was na 6 jaar
aftredend en niet herkiesbaar. De da-
mes J.G. Korenblek en G.W. Radstake
waren aftredend en herkiesbaar.
Laatstgenoemde zal de functie van
voorzitster op zich nemen. Helaas is
het bestuur er tot op heden nog niet in
geslaagd om een nieuw bestuurslid te
vinden.
Op vrijdag 13 februari wordt in de gro-
te zaal van De Herberg de gezamenlijke
culturele avond met de G.L.T.O Vorden-
Warnsveld-Zutphen gehouden. Deze
avond zal het bekende duo Karst ko-
men optreden. De volgende bijeen-
komst van de NBvP is op woensdag 18
februari. Mevrouw M. Jonkers zal die
avond komen vertellen over "touch for
health". Dit is een systeem dat door
middel van spiertesten, blokkades in
het energiecircuit kan opheffen aan de

hand van verschillende correctieme-
thodes. De aard van de blokkade wordt
door het lichaam zelf aangegeven.
Dinsdag 24 februari staat er een excur-
sie naar de Coberco in Winterswijk op
het programma.

'Plankenkoorts in het
café' tijdens carnaval
bij gasterij Schoenaker
Het Kranenburgs carnaval heeft dit
jaar plaats van vrijdag 20 tot en met
zondag 22 februari. Het carnaval gaat
op vrijdagavond 20 februari van start
met een playback- en so'undmixshow.
Het comité Kranenburgs Carnaval
heeft deze avond de naam "Planken-
koorts in het café" meegegeven. Iede-
reen die denkt over voldoende zenu-
wen te beschikken en die wil meedoen
aan de playback- of soudmixshow kan
zich tot maandag 16 februari opgeven
bij Ronald Scholtz, tel. 55 65 00.

580 deelnemers bij
veldtoertocht van
Achtkastelenrijders
Schaatsen of geen schaatsen op televi-
sie de veldtoertocht in Vorden heeft

voorrang. Dat moeten de 580 deelne-
mers zondag gedacht hebben toen ve-
len van hen al vroeg uit de veren waren
gekomen om tegen half negen van
start te gaan voor een tocht van 45 ki-
lometer. Inderdaad vroeg, want de
deelnemers kwamen uit geheel
Nederland. Zelfs een handjevol
Duitsers gaven acte de precense bij de
tocht die was georganiseerd door de
Vordense Rijwiel- en toerclub "De
Achtkastelenrijders".
In december was er ook een tocht van
45 kilometer. Toen kwamen er ruim
900 aan de start. Behalve het verschil
in het deelnemersaantal was er nog
een ander verschil. De organisatie had
een compleet nieuw parcours uitgezet.
Vanaf het sportcomplex van de voet-
balvereniging "Vorden" waar de start
en finish was, gingen de rijders rich-
ting Kranenburg, het Zelle, Linde en zo
weer via de Kranenburg terug naar
Vorden. In april aanstaande organi-
seert de VRTC "De Achtkastelenrijders"
een voorjaarstocht.
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GE N DA:

FEBRUARI
ledere dag:

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

bij de receptie

11 BZR in 't Stampertje
11 ANBO klootschieten, 't Olde Lettink
12 PCOB, nieuwjaarsvisite in 't Olde

Lettink
14 Chocolademelkconcert Sursum

Corda in het Dorpscentrum
16 Vrouwenclub Mederler, st. Soho
16 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
17 HVG Linde, bezoek West-Friese Flora
17 Oudheidkundige ver. Oud Vorden,

dialezing 't Loo
18 BZR Vorden in't Stampertje
18 HVG Wichmond, vluchtelingenerk
18 ANBO klootschieten, 't Olde Lettink
18 Handwerkmiddag de Wehme,

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

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

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

21 t/m 24 Carnaval Vorden,
Deurdreajers

22 Vorden zingt in de Dorpskerk
23 Bridgeclub Vorden in Dorpscentrum
24 KBO Kranenburg/Vorden, soos
24 NCVB Vorden, jaarvergadering



GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat met ingang van donderdag 12 februari
1998, gedurende vier weken, voor een ieder ter
gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het
door de gemeenteraad in zijn vergadering van 27
januari 1998 vastgestelde bestemmingsplan "Herzie-
ning 1997-1 voorschriften plannen Buitengebied".

Deze herziening betreft een wijziging van de gebruiks-
bepaling van de bestemmingsplannen Buitengebied
waarbij kleinschalig kamperen voor alle bouwpercelen
waar een woning aanwezig is wordt toegestaan en
beoogt verder een vrijstellingsbevoegdheid op te
nemen voor bebouwing ten behoeve van kleinschalig
kamperen waarbij de bebouwing uitsluitend op de
bouwpercelen is toegestaan en moet voldoen aan
bepaalde maatvoeringseisen.

Zij die ten aanzien van het ontwerp-bestemmingsplan
hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt bij de
gemeenteraad en diegene die kan aantonen redelij-
kerwijs niet in staat te zijn geweest zijn/haar zienswijze
bij de gemeenteraad kenbaar te maken kunnen, gedu-
rende de genoemde termijn, schriftelijk bedenkingen
indienen bij gedeputeerde staten van Gelderland,
postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Vorden, 11 februari 1998.

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

Kummelbrocd
Kummelbrood is een verrassend lekkere specialiteit van het

Tsjechische pla t te land. Heerli jk hij ontbijt, lunch of zomaar tussendoor.

Ter introductie
5 Kummelbroodjes voor slechts

Geldig van donderdag 12 februari t/m zaterdag 21 februar i 1998.

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

Kerkstraat 5
7255CB Hengelo (GW.)
Tel. (0575) 46 41 65
Fax (0575) 46 58 42
Maandagmiddag* vanaf
1.3.30 uur geopend

Verliefd, verloofd, getrouwd, of vindt u
haar of hem gewoon aardig.

Met een Valentijnsboeket van
Fleur Decor
komt uw boodschap vast en zeker over.

Zaterdag 14 februari bezorgen wij CJfclIlS

voor u binnen een omtrek van 10 km rond
Hengelo (Gld.)

Verzamelhuis
Ouderwetse
opruiming

... dus voor guldens!!!
Start:

donderdag 12 februari a.s.
om 13.30 uur.

De opruiming duurt tot en met zaterdag

28 februari a.s.

In- en verkoop van alles wat verzameld wordt. Tevens
voor uw interieur, glas- en aardewerk, fifties en sixties.

Henny en Bert Ubels
Rijksstraatweg 35
7231 AB Warnsveld

(0575)52 29 19

Openingstijden:
Do. 13.30- 18.00 uur
Vr. 10.00- l 8.00 uur
Za. 10.00- 17.00 uur

UBiELDWflNKEL flNKEL

111

DAN BENT U WÖ.KOM
JN ONZE

in««%

DIT WEEKEND GEOPEND:
VRIJDAG 13-2 VAN 16 TOT 20 UUR

ZATERDAG 14-2 VAN 9 TOT 16 UUR

loekom«tlg« openingsdagen:
maandag gestolen, andere dagen open

ADRES: RAADHUISSTRAAT 6

3-pak Kodak Ultra
400 ISO
24 opnamen

KLUVERS VORDEN C. V.
DIERENSPECIAALZAAK EN MENGVOEDERS
Zutphenseweg 39 • Vorden • Telefoon (0575) 551318

Opruiming
hengelsport

collectie 1997

Korting tot 35%

30 x 45 voor

Dorpsstraat 20 • Vorden

Vakfotografie

Spalstraat 10 • Hengelo (Gld.)

VARTA V210

• Videopack 0
• Geschikt voor vele camera's
• 3000 mAh
van 149,-
voor T VARTA

99f-
B A T T E R V

Video
battery

• 2 stuks kleurenfilm 200 ISO
• 24 opnamen
van 28,95 voor

*deze bon geeft recht op 5,00
korting bij ontwikkelen en
afdrukken van uw film in onze
1-uur service, (i bon p/fiim)

*geldig t/m 28 februari a . s .

FOTO

Boek
G R A F I E

Winkelcentrum Dreiumme, Runneboom 8
7232 CX Warnsveld, Tel./Fax (0575) 52 72 51



VAMC De Graafschaprijders huldigt kampioenen:

Hopelijk ben ik er volgend jaar ook
weer bij om de kampioenen te hul-
digen. Dat betekent dat ik weer ge-
kozen word tot wethouder". Met de-
ze woorden had wethouder me-
vrouw Aartsen zaterdagavond tij-
dens een gezellige feestavond van
de VAMC "De Graafschaprijders" de
aanwezigen duidelijk op haar hand.
Het is namelijk gebruikelijk dat le-
den van VAMC 'De Graafschaprij-
ders' - wanneer zij in hun sportdici-
pline kampioen van Nederland wor-
den - worden gehuldigd door het ge-
meentebestuur van Vorden. Voor de
wethouder het negende achtereen-
volgende jaar, want ook nu weer
konden nationale kampioenen in
de bloemetjes worden gezet.

Mevrouw Aartsen stak haar bewonde-
ring voor de Vordense auto-en motor-
club niet onder stoelen of banken. "In
de sport zijn veel golfbewegingen.
Goede en slechte tijden volgen elkaar
snel op. Niet bij De Graafschaprijders,
daar blijft het hoge niveau gehand-
haafd. Ieder jaar weer kampioenen van
Nederland. Een geweldige prestatie.
Niet alleen een hoog niveau bij de spor-
ters maar ook bij de andere leden. Dat
gaat ook zo bij de onderhandelingen",
aldus wethouder Aartsen, die daarbij
doelde op gesprekken tussen club en
gemeente wanneer het gaat om aan-
vragen en verstrekken van vergunnin-
gen.

In zijn openingswoord haalde voorzit-
ter Joop Wuestenenk dit aspect ook
aan. Ook hij wees op de goede contac-
ten met het gemeentebestuur. Dat-
zelfde geldt voor de grondeigenaren,
zonder hun medewerking is het niet
mogelijk om de motorsport te bedrij-
ven. Wuestenenk bracht hen daarvoor
dank.

Hoogtepunt op deze feestavond uiter-
aard de huldiging van de vele kam-
pioenen. Een sprong er uit: Stephan
Braakhekke. Niet alleen de clubkam-
pioen in de Superklasse, bovendien
kampioen van Nederland in de Enduro-
klasse 125 CC 2 takt senioren. Het kon
dus niet missen: Stephan Braakhekke

Volleybal

Dames Dash verliezen met slecht
volleybal
Zaterdag togen de Vordense dames na
een week hard en goed trainen naar
Apeldoorn om daar PZ/Dynamo 3, met
de vorig jaar nog bij Dash onder contract
staande coach Gilbert Meijer, te ontmoe-
ten. PZ/Dynamo bivakkeerde voor aan-
vang van de wedstrijd op de zevende
plaats met 22 punten.
Tijdens de wedstrijd werd al snel duide-
lijk waar dit verschil op de ranglijst door
kwam. De Apeldoornsen oogden fris en
speelden ook als zodanig. Hadden de
Vordense vrouwen nog enige illusie op
een goede afloop, dan was deze er
slechts tot een stand van 5-5 in de eerste
set. Daarna was het over en uit. Was de
pass nog van een enigszins aanvaardbaar
niveau, de net- en veldverdediging lieten
veel te wensen over. Ook de spelverdeling
was niet tot grootse daden in staat.
Slechts 48 minuten had Dynamo nodig
om Dash naar de slachtbank te leiden
met setstanden die er niet om logen; 15-
9,15-2 en 15-2 prijkten op het scorebord.
Coach Bosman en assistent Rolf
Lieverdink waren ten einde raad, het-
geen moge blijken uit het feit dat de
Vordense oefenmeester tijdens de derde
omloop bij een stand van 7-1 vier speel-
sters tegelijk naar de kant haalde. Alleen
Mirjam Boel en Gracia Rouwen, waarvan
de eerste één van haar betere wedstrij-
den speelde, mochten blijven staan. "De
rest scoorde een dikke onvoldoende van-
daag".

werd gekozen tot motorsportman van
het jaar. Een prachtige bokaal en oor-
konde, maar dieselen in het niet toen
importeur Ben ̂ P Erp met een gloed-
nieuwe Husqvarna viertakt motor de
zaal van "De Herberg" binnen kwam rij-
den. Een motor aangeboden door de
importeur en de ouders van Stephan.
Wellicht een ^rt voor nog meer
triomfen in zijr^pliefde Endurosport.

Huldiging
De volgende kampioenen werden ge-
huldigd: Kampioen Bromfietsen: Koen
Berenpas; kampioen 125 CC: Harold
Groot Roessink; Recreanten: Johannes
van Kempen; Superklasse: Stephan

Braakhekke; Enduro nationaal: Jan
Wiemer; Enduro Senioren: Toine van
Dijk. Afdeling Toer: kampioen binnen-
land: Gerard Hartman;^^pioen bui-
tenland: Kees de Groot. Afdeling
Oriëntatie: kampioen C klasse: Jan
Slagman en Gerrit van Veldhuizen; B-
Klasse: Joop Menkhorst; A-Klasse: Erik
Kleinreesink; A en B Klas^niet leden:
Roelof Plat. Schoenaker^^ér- trophee
Reind Zweverink. Schoenaker- ritten-
trophee: Joop Menkhorst. Delden-
Trophee: Johannes van Kempen.
Nederlands kampioen Enduro klasse
125 CC 2-takt senioren: Stephan
Braakhekke. Enduro klasse boven 175
cc- 2 takt senioren: Toine van Dijk.

Enduro klasse 400 cc 4 takt- senioren:
Alfons Hoevers. Het clubteam van de
"Graafschaprijders" dat onder leiding
van Gerrit Arfman kampioen van
Nederland werd. Dit team bestond uit
Stephan Braakhekke, Alfons Hoevers.
Peter Lenselink en Toine va

Jubilarissen
Tijdens deze feestavond werden boven-
dien nog een aantal jubilarissen in het
zonnetje gezet. Dit waren: 25 jaar lid:
Joop Nusink, Jan Willemsen, Dick
Tuitert, Bert Eilander, Derkjan
Denneboom en Frans Staring. 40 jaar
lid: Henk Groot Tjooitink en Jan
Lenselink.

De verse krachten, Nicole Scharrenberg,
Anoek Dalhuisen, Margreet Smid en
Joyce Wentink, konden de Apeldoornse
trein echter niet stoppen. Zij denderde,
na Dash nog één puntje te gunnen, door
naar ee^n duidelijke overwinning en een
pak slaag voor de verliezers. Bosman was
zo boos dat hij zelfs zijn laatste time out
overliet aan zijn assistent en aan ma-
nager Gerhard Ellenkamp. Maar ook de
ze psychologische zet schudde de
Vordense equipe niet wakker.
Bosmans boosheid veranderde bij terug-
komst in Vorden in droefheid voor het
hele team. Het vreemde gevoel dat er iets
mis was bij aankomst bij een bijna verlat
en sporthal, op zaterdag om zes uur met
een thuiswedstrijd van dames 2, werd bij
binnenkomst bevestigd door het bericht
van het plotseling overlijden van Ab
Jansen. Alles wat volleybal was alsmede
winnen of verliezen werd plotseling on-
belangrijk; hier waren alleen maar ver-
liezers. De groep jonge meiden, nog aan
het begin van het leven, waarvan een
aantal Ab heel goed gekend hebben en
een aantal wat minder, zaten, samen
met het ook juist teruggekeerde eerste
herenteam, enige tijd zwijgzaam rond de
tafel, waarbij niemand de juiste woorden
wist te vinden. Brokken in de keel, tra-
nen en verslagenheid heersten totdat ie
mand het verlossende woord sprak om
maar huiswaarts te keren.
Vaak, heel vaak zal als je de sporthal bin-
nenloopt nog de gedachte naar Ab gaan,
die zo intens, altijd samen met Dinie, ge
noot van hun vrije tijd na hun "leven in
de sporthal". Dit genieten leek intens
maar was helaas te kort. Het team wenst

Dinie en de kinderen heel veel sterkte
met het dragen van dit verlies.

Heren Dash l - Harfsen
Harfsen thuis ontvangen beloofde een
leuke wedstrijd te worden gezien het re
sultaat van de uitwedstrijd. Deze zinde
rende wedstrijd wonnen we met 3-2. De
revanche van Harfsen stond dus op het
programma.
De wedstrijd begonnen we sterk met een
4-0 voorsprong maar we moesten toezien
hoe Harfsen via 7-7 de set uiteindelijk
naar zich toe trok met 11-15. De tweede
set kende een gelijke eindstand al ston-
den we met 0-5 achter en kwamen we
voor te staan met 11-10. Ook hier dus set-
verlies. 0-2 In sets achter. De derde set is
dan erop of eronder. Win je deze set, dan
heb je nog kans om te winnen, verlies je
deze dan is het einde wedstrijd. Het leek
wel of dat hielp. We speelden geconcen-
treerd en gevarieerd en begonnen weer
met een 4-0 voorsprong. We liepen zelfs
uit tot 11-1 en sloten de set af met een
eindstand van 15-5. Ook de vierde set is
dan een beslissende. Hier begonnen we
duidelij zwakker (3-5 achter) maar kon-
den door inzet en slim spel terugvechten
tot 9-7. Na een time-out leek wel of
Harfsen zijn spel niet meer terug kon
vinden en konden we vrij eenvoudig de
vierde set afsluiten met 15-9. De setstand
is dan 2-2 en er volgt een rally-point set.
Elke gemaakte fout is een punt. Zo'n set
kan dus heel snel gaan, en dit keer was
dat ook zo. Met het schaamrood op de ka-
ken stonden we na 6 minuten onder de
douche met een setstand van 2-15 achter
de kiezen. Snel vergeten deze set, het

meegenomen punt optellen bij de be
staande cijfers en op naar de volgende
wedstrijd.

Uitslagen competitie zaterdag 24
januari 1998
Heren prom. kl.: Boemerang l - Dash l 3-
1; Heren eerste kl.: Keizersprong 2 - Dash
2 1-3; Heren derde kl.: Dash 3 - Terwolde
2 2-1; Heren derde kl.: W Lettele 2 - Dash
4 0-3; Jongens B: WSV/Dash Combi -
Devolco l 2-1; Dames derde div. G:
PZ/Dynamo 3 - Dash l 3-0 (15-9,15-2,15-
2); Dames prom. kl.: VIOS l - Dash 3 1-3;
Dames tweede kl.: SV Voorwaarts - Dash
4 0-3; Dames derde kl.: SV Voorwaarts -
Dash 6 3-0; Dames vierde kl.: Dash 7 - SV
Harfsen 4 2-1; Meisjes A: Bash l - DVO l 3-
0; Meisjes B: Dash l - Overa l 0-3; Meisjes
C: SV Terwolde l - Dash l 2-1; Meisjes C:
Boemerang l - Dash 2 0-3; Heren rekr.:.
Dash l - SVS l 0-3.

Programma
Heren prom. kl.: Dash l - SV Voorwaarts
1; Heren eerste kl.: Dash 2 - SV
Voorwaarts 2; Heren derde kl.: Dash 4 -
WSV 3; Jongens B: SV Voorwaarts -
WSV/Dash Combi; Dames derde div. G.:
Dash l - Kidang; Dames derde div. B:
Harambee - Dash 2; Dames prom. kl.:
Dash 3 - Heeten 1; Dames tweede kl.:
Dash 4 - DSC l; Dames derde kl.: Dash 5 -
WSV 3; Dames derde kl.: Dash 6 - Side
Out 3; Dames vierde kl.: Heeten 4 - Dash
7; Meisjes A: Dash l - Heeten 1; Meisjes B:
Vios l - Dash 1; Meisjes Cl: Dash l - WSV
1; Meisjes C2: Dash 2 - Wilp 1; Heren
rekr.: Keizersprong 3 - Dash 1; Heren
rekr.: Dash 2 - Heeten Sportief 2.



mode voor
het héle gezin

fashion

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

vanaf woensdag 11 februari koopt u voor

De laatste winterartikelen gaan nu bijna
allemaal voor 75% korting de deur uit!

Heel veel
kleding
nu voor

SCHIZOFRENIE
Si hi/ofienie is ren chronisc lic

/'icklc. \.i.isl halliK malies,

w.men, angsten en < om enltalic-

stooi nissen gaal se hi/ofrenie

ijepaard mei vet waai lo/ing van

je/elf en sociale «inladen. De
/ickte koinl hij /o'n l proi enl

van d<- Nederlandse bevolking

i MI h kunnen velen dank/ij

een goede medicat ie icdclijk

nui maal li-ven. Familie en \ i ien-

den /i jn vaak direct betrokke-

nen. Via de hulpverlening kan

meei dan n misschien denkt.

brochures voor u.

Bel o1 schrijf.

NATIONAAL FONDS
GEESTELIJKE

VOLKSGEZONDHEID

Actie
'zuinig
stoken'

Volg kritisch uw gasverbruik door
wekelijks de meterstand te noteren

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

tabel voor de week van:
maandag 26 jan. t/m zondag

l feb. 1998.

Bijeen
jaarverbruik

van:

100 M J
1000 M3
1200 M3
1400 M!
1600 M]
1800M3

2000 w3
2200 M3
2400 M3
2600 M3

2800 M3
3000 M3
3300 n3
3600 M3
3900 M3

1200 M3
4SOOMJ
5000 M3
5500 M3

6000 M3

hoorteen

streefver-

bnjilc voor
de afgelopen

week van:
34 M 3
42 M3
51 M3
59 M3
68 M3
76 Ml
85 M3
93 M3

102 w3
110M3
119 M3
127 M3
140 M3
153 M3
166 M3
178w3

191 M3
212 M3
234 M3
255 M3

en een totaal
streefver-

bruik sinds
03-11 -'97,
van:

316 M3
393 M 3
473 M3
551 M3
629 M3
707 M3
787 M3
864 M 3
943 M3

1020 M3
1101 M3
1178 M3
1297 M3
1416 M3
1534 M 3
1650M3
1769 M 3
1965 M 3
2162 M3
2359 M3

Het weeltstreefverbruik wordt bepaald
aan de hand van de in de

afgelopen week gemeten temperaturen.

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

0800-1548

Opening motorcross-seizoen in Halle
Zondag 8 maart wordt het Nederland-
se motorcross-seizoen geopend met
de eerste internationale Dutch Open
Motocross op het vermaard Grand
Prix-circuit 'De Kappenbulten' in
Halle. Deze eerste grote cross in Ne-
derland staat garant voor spanning
en sensatie want naast de Nederland-
se top komt ook een handvol buiten-
landse toppers naar de Achterhoek
om voor het eerst dit jaar hun krach-
ten te meten.

Een nieuw seizoen betekent in de motor-
sport vaak veel veranderingen. Zo zal de
Nederlandse kampioen in de 250/500 cc
klasse Pedro Tragter in Halle zijn come
back maken in de 125 cc categorie. In de
ze klasse werd Tragter in 1993 wereld-
kampioen. Misschien krijgt de Harfse-
naar wel weer te maken met een oude ri-
vaal, want Dave Strijbos heeft snode
plannen. Nadat hij vorig jaar aankondig-
de om op een heuse Suzuki fabrieksmo-
tor te gaan racen, heeft hij bij zijn
teamchef Arie Molenaar het verzoek
neergelegd om ook het Open Neder-
landse Kampioenschap motocross te mo-

gen gaan rijden. Molenaar staat daar niet
negatief tegenover zodat de kans groot is
dat beide ex-wereldkampioenen najaren
in Halle de degens weer gaan kruisen.
Voor regerend kampioen Erik Eggens een
uitgesproken kans om te laten zien dat
niet de 'oudjes' maar hij op dit moment
Nederlands snelste 125 cc-rijder is. Regio-
naal favoriet is Jacob Barth uit Doetin-
chem die in Halle altijd goed uit de voe-
ten kan. De uit Zelhem afkomstige
Marlon Wieland is afgelopen winter ge-
promoveerd naar de seniorenklasse en is
net als Barth goed thuis op 'De Kappen-
bulten' waar hij voor het eerst op het
hoogste niveau mag acteren.
In de 250/500 cc klasse maken naast de
Nederlandse toppers Leon Giesbers en
Remy van Rees ook de Franse wereldtop-
pers Yves Demaria en Sebastien Tortelli
hun opwachting op wat wel het mooiste
en spectaculairste motorcrosscircuit van
Nederland wordt genoemd. Tortelli werd
in 1996 wereldkampioen in de 125 cc
klasse en reed vorig seizoen - totdat hij
geblesseerd raakte - de sterren van de he-
mel in het 250 cc WK. Yves Demaria is al
een oude rot in het vak en komt net als

zijn landgenoot dit jaar uit voor het offi-
ciële Kawasaki-team van Nederlander
Jan de Groot. Een van de gevaarlijkste
outsiders voor de overwinning is onge-
twijfeld Willie van Wessel. De Doetin-
chemmer rekent het circuit in Halle tot
zijn favoriete baan en wil dan ook vlam-
men op zondag 8 maart.

De derde klasse die tijdens de eerste in-
ternationale Dutch Open 1998 aan de
start komt is de viertaktklasse. De Hal-
mac Halle heeft zelf de kampioen van
1997 in huis want de Zelhemse garage-
houder Erik Looman is een vaste gast tij-
dens de wekelijkse trainingen op zater-
dagmiddag. Na een spannende strijd
won Looman vorig seizoen de titel nipt
voor Erik Davids en Gert Jan Boekhorst.
Peter Bergsma uit Hummelo leek ook
lange tijd aanspraak op dit titel te mogen
maken maar uitgerekend op zijn thuis-
circuit in Hummelo raakte Bergsma ge
blesseerd en zag zijn titelkansen als
sneeus voor de zon verdwijnen. Zondag 8
maart krijgt Bergsma tijdens de ope-
ningswedstrijd van het Nederlandse mo-
tocross-seizoen echter een herkansing.

Laat

uw

druk-

werk

onze

zorg

zijn
Wij bieden u
een complete

collectie kaarten
van diverse
leveranciers

o.a.

GEBOORTE

VERLOVING

HUWELIJK

JUBILEUM

DANK-
BETUIGING

MENU

ROUWWERK

o.a. rouwbrieven
rouw-

dankbetuigingen

bidprentjes

Voor het
vervaardigen

van

• PRIVÉ
DRUKWERK

kunnen wij u
uitstekend

adviseren voor
een

eigentijds ontwerp
en letterkeuze.

DRUKKERIJ
WEEVERS
Nieuwstad 30, 7251 AHVorden

Telefoon (0575) 551010
Fax (0575) 551086



Niet over één nacht ijs.
Een eigen huis koop je niet zomaar
één twee, drie De helft van
Nederland weet hierover mee te pra-
ten. Ze hebben al een eigen huis.
Onder de andere helft zijn er ook ve-
len die erover denken nu of later een
eigen huis te kopen. Iedere keer op-
nieuw blijkt dat er bij het kopen van
een eigen woning veel komt kijken.
Een deskundig advies dat afgestemd
is op uw persoonlijke wensen en mo-
gelijkheden is daarbij erg belangrijk.

De meest gestelde vragen bij het kopen
van een eigen huis gaan over het finan-
ciële deel. Hoeveel kan ik betalen?
Hoeveel wil ik betalen? Loop ik niet veel
risico? Hoe zit het met dat fiscale voor-
deel? Welke hypotheekvorm is het beste?
Op al deze vragen kan geen standaard
antwoord gegeven worden. Uw persoon-
lijke omstandigheden en specifieke wen-
sen zijn hierin bepalend.
Ditzelfde geldt voor de meest geschikte
hypotheekvorm. Zoveel mensen, zoveel

wensen. De afgelopen jaren is het aantal
hypotheekvormen sterk toegenomen.
Elk met verschillende voordelen en on-
derling te combineren tot de voor u
ideale hypotheek. De belangrijkste vor-
men van hypotheek zijn: de levenhypo-
theek, de spaarhypohteek, de annuïtei-
tenhypotheek, de aflossingsvrije hypo-
theek en de beleggingshypotheek.
Bij de leven- en spaarhypotheek profi-
teert u van optimaal belastingvoordeel
en lost u pas op de einddatum af. Het hy-
potheekbedrag blijft de hele looptijd ge
lijk. De premie voor bijbehorende verze-
keringen is - in tegensteling tot de rente -
niet aftrekbaar, maar de einduitkering is
- conform de fiscale vrijstelling - belas-
tingvrij. De aflossingsvrije hypotheek is
fiscaal aantrekkelijk, omdat u alleen ren-
te betaalt en die is volledig aftrekbaar. Bij
de beleggingshypotheek komt daarbij
dat vermogenstoename op dit moment
nog onbelast is. Bij de annuïteitenhypo-
theek betaalt u maandelijks een vast be-
drag aan rente en aflossing. In het begin

betaalt u veel (aftrekbare) rente en wei-
nig aflossing. In de loop der jaren wordt
het rentedeel kleiner en gaat u meer af-
lossen.
Bij veel hypotheken geven de voordelen
van het verzekeringsgedeelte vaak de
doorslag. Het afsluiten van een hypo-
theek bij een verzekeringsmaatschappij
kan dan ook extra voordelen bieden.
Univé Verzekeringen is een voorbeeld
van een totaalverzekeraar die ook thuis
is in hypotheken. Univé werkt op onder-
linge basis, dus zonder winstoogmerk.
Dit vertaalt zich onder andere in zeer
scherpe verzekeringspremies en onaf-
hankelijk advies.
De heer JJ. Rensink, direkteur van de
Onderlinge Verzekerings Maatschappij
Univé Gelre te Ruurlo en Lochem: "Naast
een breed pakket verzekeringen biedt
Univé u ook deskundige hypotheekadvie-
zen en een ruime keus in hypotheken.
Een geruststellende gedachte is dat een
Univé-adviseur daarbij rustig de tijd
neemt om alles uit te leggen. Samen

wordt daarbij gezocht naar de in uw situ-
atie ideale hypotheekvorm".
Extra voordelen:
Naast de lage rente van verschillende
rentevastperioden die andere hypotheek-
trekkers ook aanbieden, heeft Univé een
aantal flexibele mogelijkheden die extra
aantrekkelijk zijn. De heer Rensink: " Zo
kunt u bij ons kiezen voor een 'rentebe-
denktijd' van twee jaar. Tijdens de eerste
twee jaar kiest u zelf het beste moment
om de rente voor langere tijd vast te zet-
ten. Deze gunstige rentebedenktijd - die
overigens kosteloos is - heeft u ook in het
jaar voor afloop van de rentevastperiode.
Andere opties zijn de zogenaamde mid-
delrente (u betaalt gedurende tien jaar
een gemiddelde rente) en dalrente.

Voor meer informatie over dit onder-
werp kunt u terecht bij: Onderlinge
Verzekerings Maatschappij Univé Gelre
(contactpersoon de heer Wilco Hebink),
Stationsstraat 12 te Ruurlo, telefonisch
bereikbaar via (0573) 45 16 35.

IVN afdeling Noord-Midden Achterhoek
Februari: teksten van het IVN komen
van diverse zijden, meestal van het
landelijke kantoor van het IVN in
Amsterdam, maar een enkele keer
van leden van de IVN-afdeling Noord-
Midden Achterhoek. Het volgende
stukje is geleverd door Marion
Moerland uit Ruurlo.

Genieten! Krijgen we een strenge winter?
Ik weet het niet, maar van de week heb
ik even kunnen genieten. Zomaar, afge-
komen op de kegels van de conifeer, of
waren het toch de broodkruimels uit het
tafellaken, zat daar heel op zijn gemak
een prachtige appelvink. Ik durfde geen
beweging te maken, bang hem voortijdig
weg te jagen. Gelukkig zat hij dicht ge-
noeg bij huis om hem goed te kunnen be-
kijken. Tot nu toe hadden de dieren en
planten het in deze winter niet moeilijk.

Dat was vorig jaar anders, de hele
maand januari was het zacht en toen de
omslag en met drie weken een elfsteden-
tocht. Wij weten het dan wel: je pakt je
dikste winterjas en je warmste wollen
trui; je stookt de kachel lekker op. We
zorgen wel met warme chocolademelk
en erwtensoep «•Iwe warm blijven.
Planten en dieren nebben het in zo'n
koude periode een stuk moeilijker, maar
ieder heeft zijn eigen aanpassingen om
de winter te doorstaan. Loofbomen zet-
ten hun waterpoiaren (de bladeren) uit.
Eerst worden alle^P^rdevolle stoffen uit
de bladeren naar de twijgen getranspor-
teerd. Daar worden ze opgeslagen tot be
tere tijden. Door het verdwijnen van die
stoffen krijgen de bladeren de mooiste
herfstkleuren. Maar die pracht is van
korte duur, want de boom amputeert
zijn pompen: de bladeren vallen.

Naaldbomen doen het anders. De naal-
den zijn bedekt met een waslaagje, dat
beschermt tegen uitdrogen. Dan bestaat
er natuurlijk de -kans dat de cellen knap-
pen door het uitzetten van het celvocht
tijdens het bevriezen.
Ook daar heeft de naaldboom iets op ge-
vonden. Hij haalt zoveel rr^^lijk water
uit de cellen en voegt suikers toe aan het
resterende celvocht. Loofbomen gebrui-
ken dezelfde methode om zo hun blad-
knoppen voor het volgende jaar te be-
schermen. ^^
Hebt u moeite om vogelgel^pen te ont-
houden? Dan is de vogelzangcurus be-
slist iets voor u.
Cees van Beinum en Dick Klevering ver-
tellen over het gedrag en het uiterlijk
van vogels, waar ze te vinden zijn en hoe
u ze in het terrein kunt (leren) herken-
nen. Zij tonen schitterende dia's.

Het muzikale deel neemt Marga van
Uhm voor haar rekening. Geen kleinig-
heid om in de voetsporen te treden van
Han Schoenmakers, die de luister- en no-
tatiemethode ontwierp.
De cursus wordt gehouden in 't Hof te
Borculo op woensdagavonden op 11,18
en 25 maart, l, 8,15 en 22 april en op 13
mei. Excursies zijn op de zaterdagochten-
den van 21 maart, 4 en 18 april en 16
mei. Inlichtingen en opgave bij: Marga
van Uhm, telefoon (0545) 27 27 54 of
(0575) 46 73 04.
Wandelen met het IVN: Ruurlo, 8 febru-
ari ' s middags, start bij de Boskapel aan
de Boskapelweg, hoek Beumersteeg, aan
de weg Ruurlo/Zelhem.
Thema: een winterwandeling door veld
en bos en langs de oude beek.
Inlichtingen Hilde Ravenswaay, telefoon
(0573) 45 23 24.

Dlm,

GELEDEN

Twee Vordense mannen genoten in de
jaren twintig, begin dertig, vooral be
kendheid vanwege het berijden van een
motorfiets - ook wel stoomfiets ge
noemd. De ene was dokter C. Lulofs, die
een indrukwekkend zwaar motorrijwiel
bereed, en Bervo de fietsenmaker van
de Zutphenseweg met een winkel aan
de straat voor de Gereformeerde kerk en
de werkplaats schuin achter de kerk.

Aan de straat stond een bord met een
heenwijzende hand: 'Bervo repareert
uw rijwiel daar'. Als je de vingerwijzing
volgde, kwam je langs de stoep van de
kerk bij de werkplaats. Bervo heette in
het echt B.H. Groot Enzerink (Berend-
Vorden = Bervo). Hij was de eigenaar van
een grote stoomfiets die hij ook ge
bruikte om gerepareerde fietsen bij de
klanten te brengen. Hij droeg de fiets

dan om zijn nek. Het lukte Bervo zelfs
om drie fietsen tegelijk te vervoeren. De
politie vond dat te gevaarlijk, maar
Bervo deed het toch. Om de Vordenaren
het genot van een stoomfiets te demon-
streren, legde Bervo af en toe de twintig
meter van zijn werkplaats tot aan de
winkel aan de straat af op zijn motor-
fiets, ook wel door hem 'het vehikel' ge
noemd.

Dokter C. Lulofs bezat ook een zware
motorfiets. Hij was een van de eersten -
de eerste waarschijnlijk - die in Vorden
een auto aanschafte. Omdat hij voor het
bezoeken van zijn patiënten veel over
vaak modderige zandwegen moest rij-
den, kon hij met de auto lang niet over-
al komen. Vandaar de motorfiets.
Dokter Lulofs zat van top tot teen in het
leer. Dat moest wel wilde hij lichamelijk
in stand blijven als dokter in Vorden.
Alleen zijn gezicht werd aan de buiten-
lucht blootgesteld. Hij was 'echt een
dokter' zeiden de mensen en hij rook
naar leer en lysol.
In die jaren schaften steeds meer 'gewo-

ne mensen' een stoomfiets aan. Een van
hen - een eersteling - was een slager die
in de buurt van de Dorpsstraat en de
Stationsweg woonde. Hij reed met het
tweewielig motorvoertuig door dorp en
buurtschappen. Het liefst over de ver-
harde binnenwegen en met een kalm
gangetje, zo'n twintig of dertig kilome-
ter per uur. Dan kon je de stoomfiets be
ter beheersen.

De berijder werd echter steeds driester
en na een halfjaar reed hij zelfs met de
stoomfiets naar Zutphen. Voor
Vordense mensen kon zich daar echter
een probleem voordoen. Als er druk ver-
keer was - en in de stad was het drukker
dan in het dorp - als er veel mensen op
de been en op de fiets waren, dan stond
bij de watertoren over de b rug en bij
het begin van de Laarstraat een politie
agent het verkeer te regelen.
Stoplichten waren er nog niet. Zo druk
was het in Vorden nooit en het opsteken
en zwaaien met de gehandschoende
hand van de politieman maakte je oer-
zenuwachtig. Af en toe draaide hij zich

een beetje en begon de andere kant uit
te zwaaien en wees voor zijn voeten
heen. Vordense jongens en meisjes die
in Zutphen voortgezet onderwijs volg-
den en op de fiets naar school gingen,
hadden ook schrik voor de verkeers-
agent. Voor je het wist reed je tussen
zijn benen en zat de man foeterend en
scheldend op je voorspatbord.

De slager uit Vorden wilde zichzelf en
de Zutphense politie zo'n tafereel be
sparen en stapte daarom bij de waterto-
ren van de motorfiets en met het voer-
tuig aan de hand kuierde (nou je, kuie
ren was het eigenlijk niet) door de stad.
Een goed uur later was hij terug bij de
watertoren, zadelde zich op het motor-
rijwiel en reed richting Warnsveld tot
hij, vlak voor de kerk daar een veilig
heenkomen zocht op de Vordense bin-
nenweg. Als je dan goed oplette en op
tijd toeterde bleef je op de weg naar
huis in de regel gespaard voor onhei.

GJ. BREUKER



heeft plaats voor

Richt uw sollicitatie aan

LANGWERDEN
VEEVOEDERS
tav. H.G. Langwerden
Hazenhutweg 2
7255 H N Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 75 55

medewerker
distributie
Functie-eisen:
• agrarische opleiding gewenst
• bezit vrachtwagenrijbewijs + chauffeursdiploma
• zelfstandig kunnen werken
• moet goed met klanten kunnen omgaan

Functie-informatie:
• het bezorgen van hondenvoeder

naar dealers en veevoeders (bulk) naar afnemers
• flexibel inzetbaar in andere delen van ons bedrijf
• een prettige werksfeer en een goed salaris

GEWOON IEMAND
DIE VAN AANPAKKEN WEET

Fit+ Slank s
A f s l a n k e n

\

*
De nieuwe cursus start weer

Indoor Sport Vorden In samenwerking met ZorgGroepOostGelderland

Organiseren een cursus van 12 weken die u volgt bij Indoor Sport Vorden.
Onder begeleiding van een gediplomeerd diëtiste en trainer werkt u aan uw voedings-
en beweegpatroon. Waar iedereen aan mee kan doen

Voor iedereen die wil weten wat de cursus inhoud en of d^ îrsus iets voor hem/haar
is houden wij op

Zaterdag 28 februari van 11.00 tot 12.00 een
Informatie bijeenkomst (reserveer op tijd)

Indoor Sport Vorden - Overweg16
7251 JS Vorden - tel: 0575.553433

We want you for €> DAEWOO
Zoek jij een baan in een branche met
veel verandering en beslist niet saai?
Ben jij handig en hou je van teamwork?

Dan hebben wij de baan
die bij je past!

Wij zoeken voor onze
werkplaats een

auto-
monteur
die opgeleid wil worden
tot super techneut.

Interesse?
Schrijf naar

HITOBCDKUf

Groot
l Atat̂ ir l̂s Postbus 108
J trUUll IK 7250 AC Vorden

1 unit van ± 100 m
inclusief klein kantoor

van ± 500 m
Inclusief 75 m' kantoor, toiletten, keuken.
Bestemming garage

INUfMNGEN:

CENTRUM VOOR BEDRIJVEN
N.H.A. VAN GOETHEM ;• leiefoon (0575) 55 31 35 • Vorden

Mode

vrouw

R o I I « '
l» V

BOUWMATERIALEN
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 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Speciale openingsaanbieding
(de hele maand februari)

Soep van de dag
Pannekoek
spek of banaan
IJsje of koffie

5012
Hengeloseweg 14
Vorden
Telefoon (0575) 55 41 95

ledere dag geopend van 11.00 tot
20.00 uur
In de wintermaanden op maandag en
dinsdag gesloten



Een rubriek
met nieuws over de Vordense bibliotheek

U bent bezig met een studie. Of u begint
aan een nieuwe hobby. Er is een nieuw
boek van een schrijver die u erg goed
vindt. Of u gaat binnenkort op reis naar
een ver land. Allemaal redenen waarom
u op korte termijn een bepaald boek wilt
hebben. Of boeken over het onderwerp
dat uw belangstelling heeft. Geen nood:
in de bibliotheek van Vorden staan zo'n
25.000 titels (inclusief de muziektitels)
en in veel gevallen is er een of zijn er
meer boeken over het onderwerp dat u
interesseert.
Of die boeken er zijn, kunt u zien als u de
computer raadpleegt waarop de comple-
te collectie op schrijversnaam, onder-
werp en titelwoord is te vinden. U kunt
er zelfs in zien of het boek in huis is. Als
het boek is uitgeleend kunt u het reser-
veren. Dat betekent dat het voor u wordt
vastgehouden als het van een uitlening
terugkomt. U krijgt dan thuis een kaart-
je dat het is aangekomen en kan worden
afgehaald. Dat reserveren uit eigen col-
lectie kost f 1.50. Als het boek niet in de
Vordense bibliotheek is opgenomen kun-
nen we het aanvragen bij de provinciale
bibliotheek. In dat geval zijn de reserve-
ringskosten f2.50 per titel. Nog geen be-
drag als u rekent dat we voor dit bedrag-
je het boek opvragen, u bericht sturen
als het er is en de verzendkosten van het
boek heen en terug moeten betalen.
Dit alles geldt overigens ook voor cd's.
Waarbij voor nieuwe boeken en voor
nieuwe cd's geldt dat ten gevolge van lo-
pende afspraken met uitgevers en mu-
ziekproducenten ze meestal niet direct
na verschijnen beschikbaar zijn. In die
gevallen kan het dus wel even duren
voor het boek of de cd voor u beschikbaar
is.
En heel soms is er voor een boek of cd zo-
veel belangstelling dat er een hele wacht-
lijst van reserveerders is. In dat geval wor-
den door de bibliotheek vaak een of
meer extra exemplaren besteld van die
titel. Want de bibliotheek is er voor u en -
binnen de perken van het budget - doen
we veel om onze grote groep van klanten
alle mogelijke service te geven.
Boekanier

G y m n a s t i e k
Op 8 februari 1998 heeft Gymna-
stiekvereniging " Sparta " deelgenomen
aan de eerste voorronde Persoonlijke
Kampioenschappen dames turnen D-
lijn, welke werd gehouden in de
"Aladnahal". De vereniging werd verte
genwoordigd door Feyoena Rabelink
en Annemieke Mulderije. De meisjes
hebben een goede eerste voorronde ge-
turnd en zullen in maart deelnemen

aan de tweede voorronde in
Winterswijk.
Elke Vordenaar die de turnsport en
"Sparta" een warm hart toedraagt
wordt verzocht zich op te geven voor
deelname aan een cursus Jurylid tur-
nen D-lijn. Zonder juryleden is het
voor "Sparta" in de toekomst onmoge-
lijk om nog langer aan wedstrijden
deel te nemen. Inlichtingen en opgave
bij Wilma Koers (55 28 55) of bij Ellen
Rabelink (5518 00).

B r i d g c n
Bridgeclub Vorden
Uitslagen van 2-2-'98
Groep A: 1. Busscher - Graaskamp 55.2%;
2. en 3. v. Burk - Hendriks en Lagendijk -
v. Schieveen 54.2%.
Groep B: 1. echtp. Vreeman 63.2%; 2.
echtp. Den Elzen 57.6%; 3. De Bruin -
Gille 56.9%.

Bridgeclub "B.Z.R. Vorden"
Uitslagen van woensdag 4 februari
1998
Groep A: 1. Bergman / v.d. Veen 65.6%; 2.
Smit / Kloosterman 61.2%; 3. mv. / hr. Den
Elzen 59.4%.
Groep B: 1. v.d. Vlugt / Gille 62.9%; 2. mv. /
hr. De Bruin 61.2%; 3. De Bie / Harmsen
58.9%.

Kleindie rensport

P.K.V.
Hierbij de uitslagen van de twee laatste
tentoonstellingen van dit seizoen. 100
Jaar N.K.B. jubileumtentoonstelling in de
nieuwe brabanthallen.
Konijnen: Vlaamse reus - H. Verstege
IxZG 4xG; Lotharinger - H. Borgman-
Berenpas IxZG IxG; Nieuwzeelander wit
• H. Verstege IxF 4xZG 5xG; Rode
Nieuwzeelandej^ H. Gosselink 3xZG
IxG; idem G. L^blink IxF 2xG; Tan - L
Jansen 3xF; Hollander - T.H. Janssen 2xF
2xZG 3xG.

75 Jaar N.P.V. Neede Jubileumshow in de
Spilbroekhal. ^^
Siervogels - cWerendsen 2xZG 3xG;
Grote hoenders' - Twents hoen DJ.
Lijftogt IxF IxZG 3xG; Appenzeller spits-
kuif - H. van Olst 2xF IxZG IxG; Leghorn
wit - HJ. Rietman 3xZG; Modern Eng.
vechthoen - H. van Heerde IxF IxZG IxG;
Dwerghoenders - Vorwerk - H. van
Heerde IxG; Orpington - B.J. van Dijke
2xF 3xZG IxG; Modern Eng. Vechtkriel -
H. van Heerde 4xZG IxG; New
Hampshire - M. Jansen IxG; Amrocks -
HJ. Pardijs 2xF IxZG; Ko Shamo - H. van
Heerde IxZG.
Konijnen - Vlaamse reus - HJ. Rietman
IxZG; idem Comb. Dijkstra 2xF IxZG
IxG; Franse hangoor - R. Bruinsma IxF
IxG; idem J. Dekkers 3xZG; Nieuwzee-
lander zwart - W.H. Braakhekke IxF
IxZG; Nieuwzeelander wit - H. Braakhek-
ke IxZG 2xG; idem HJ. Rietman IxF
IxZG IxG; Rode Nieuwzeelander - H.
Gosselink IxF IxZG IxG; idem E J.

Valentijnsdag 14 februari
Geef een cd cadeau/

95
AANBIEDING:

3cd
Ook hebben wij een
uitgebreide collectie

19?
Cd -rCITI S AANBIEDING:

de belastingdisc

20?°
kinder(leer)spellen

informatief

amusement

educatief

natuurlijk bij

1998

Chipknip

SPEELGOED ^
HUISHOUD- EN f
KADOSHOP
MUZIEK ^
LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15

SUETERS
7251 BA VORDEN - TEL. 553566

Café - Restaurant - Slijterij
Spalstraat 1, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 12 52

Voor mensen die niet op wintersport gaan,
maar wel de après ski een keer willen meemaken.

Vrijdag/zaterdag APRÈS SKI WEEKEND
13 en 14 februari met snowboardkampioenschappen / spijkerslaanwedstrijd

Zondag 15 febr. PSV - AJAX 18.00 uur

Vrijdag 20 febr. TARNAVAL OP GEHEEL EIGE(N) WIJZE
MET PRINS PREI DE EERSTE
o.l.v. Top 40 orkest NOBODY'S FOOL

Zondag 22 febr. ^ONINGEN - DE GRAAFSCHAP

Dinsdag 24 febr. KROKUSFILM KINDERMATINÉ op groot scherm
vanaf 14.00 uur

i— Met dank aan de volgende bedrijven: Ridderhof, Arentsen Expert, Grootbod, Huur & Kijk, Rabobank, Engbers en -,
>. Van Londen, Grolsch, Eendracht, De Spannevogel en uit Zelhem Sportzaak/skiverhuur Hulshof ƒ

Kamperman 2xZG; Alaska - Hans Pardijs
3xG; Rex - M.G. üjftogt 2xG.

Angora - Comb. 't Wollctje 4xF IxZG IxG;
Tan - L. Jansen IxF 2xZG IxG;
Hulstlander - Comb. Dijkstra IxF.
Nederlandse hangoordwerg-J. Dekkers
IxF IxZG IxG; idem H. van Meerde IxG;
Pool -J. Bierhof IxZG 2xG.

V o e t b a l

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

DEZE WEEK DE GEHELE WINTERCOLLECTIE NU VANAF

CORNE

bethe

Zutphenseweg 8 - Vorden - Tel. (0575) 55 24 26
WarkF 21-ZeRiOT-Tel. 0314)623706 Deze aanbiedingen zijn alleen geldig in Vorden



Opruimingsfinale
PANTALONS

PUI LOVERS
modecentrum 1/2

Tennissen
prik

ruurlo

Dorpsstraat 22
7261 AX Ruurlo
Tel. (0573) 45 14 38

5,- 10,- 25,- 50,-

PARADE MOQUETTE TAPIJT
80% wol, op 400 br. p.m. van 54O,- nu

500 cm breed p.m. van 425>- nu 198,
PARADE 'ROMERO' TAPIJT
op 400 breed p.m. van 159T- nu

op 500 breed p.m. van 198T- nu

PARADE 'BOUCLE' TAPIJT
op 400 breed p.m. van ]&&,- nu

op 500 breed p.m. van 24-07- nu

EEN GREEP UIT DE MEER DAN 300 TAPIJT COUPONNEN

Coupon katoenlook 810x400 van V&&,- nu 698,'

Coupon nylonboucle 655x400 van 3&K nu 3 09 j1

Coupon Parade celesta 825x400 van 284?;- nu 149 S j'

Coupon Parade Prominent 550x400 van l S4-5< nu_698j|

Meet snel uw kamer en kom kijken
want uw maat is er vast bijJ

ALLE TAPIJTEN WORDEN GRATIS GEMETEN EN GELEGD
(met uitzondering van trappen en couponnen!)

BANKSTEL 2 + 2'/2 zits
Met originele Courtisane stof.

Van 3925,- Nu voor

BANKSTEL 3 + 2 zits

•
t rundieder met binnenvering , __

Van 459$,- Nu voor

SLAAPKAMER In zwart MDF
Ledikant 180/200-1- achterwand
met verlichting en 2 nachtkastjes.

Van 25 -̂ Nu voor

WANDMEUBEL
Geheel massief (donker) eiken
2.70 mtr breed Van $49»,- Nu voor

ELEMENTENWAND
In blank eiken 2.30 mtr breed.

Van 2450,- Nu voor
SENIORENFAUTEUILS VOOR STUNTPRIZEN
LEREN FAUTEUIL Van l£50r Nu voor

Vorden
HELMINK
meubelen

/VlA/l/CT W£7" A^tOO/£R ö/

Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514.

SQUASH
M/VOADCM

zoekt medewerkster
voor ongeveer 2 x 2 uur -
's middags en 1 x per 3

weken in het weekend een
zondag of zaterdag.

Leeftijd minimaal 20 jaar.
Telefoon (0575) 55 18 44

DRUKKERIJ
WEEVERS

WIE GAAT ER MEE NAAR

RTL 4
Programma

'Laat ze maar lachen'

RON BRANDSTEDER
en drie bekende
Nederlanders.

Een unieke ervaring

OPNAME 20 FEBRUARI

HAVI Reizen

J.L. Harren
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Tel. (0575) 50 13 34

Natuurlijke geneeswijzen
Energetische therapieën

• Massage

Josine Ruiter
Natuurgeneeskundig therapeut Jt

Varsselsestraat 6 £
7021 MV Zelhem

Tel. (0314) 62 37 19

Speciale akties bij Achterhoekse campings
Bij 22 Achterhoekse campings wor-
den in 1998 veel speciale akties ge-
houden. De kampeerbedrijven zijn
aangesloten bij een samenwerkings-
verband onder aanvoering van
Streek-WV Achterhoek. Er zijn een
voordelig kennismakingsweekend,
een kinder-actiefweek, een voordeli-
ge duo-kampeeraktie en twee grrrrie-
zelweken. Leuk voor ouders, maar
vooral leuk voor kinderen. De cam-
pings liggen verspreid door de
Achterhoek. Er zijn grote en luxe ter-
reinen, maar ook eenvoudige, kleine
campings, waar de eigenaar de gast-
heer is. Vanzelfsprekend zijn er ook
campings hier weer net tussen in.

Het kampeerseizoen gaat van start met
een voordelig kennismakingsweekend.
In het weekend van 17 tot en met 19 april

kan men twee nachten kamperen tegen
een gereduceerd tarief.
Wie in juni en september opnieuw van
het voordeel wil genieten is in de
Achterhoek op de juiste plek. Er kan twee
weken (in totaal 14 nachten) worden ge
kampeerd op twee verschillende cam-
pings in de Achterhoek. Reserveren is
niet nodig. Men hoeft slechts te melden
dat men wil 'duo-kamperen'. De driehon-
derd gulden dient bij de eerste camping
te worden afgerekend. De twee weken
hoeven niet aaneengesloten te zijn. Het
is bijvoorbeeld mogelijk één week in juni
op camping A in de Achterhoek te ver-
blijven en de tweede week in september
op camping B.

Kinder-actiefweek
Tijdens de mei-vakantie, van 26 april tot
en met 5 mei 1998 is het kinder-actief-

week bij de 22 campings. Verschillende
campings hebben speciale kinderactivi-
teiten op het programma staan. Een aan-
tal campings organiseert speciaal voor
de jeugdige gasten een kinderfietsdrie-
daagse met routes van 10 tot 15 km. Het
programma van 1998 is nu nog niet be-
kend, maar het programma van de kin-
derweek van vorig jaar geeft een beeld:
een indianenweek met paardrijden,
goudzoeken met fakkels, broodjes bak-
ken bij het kampvuur, speurtochten, kin-
derfilms en knutselmiddagen. Ook ver-
schillende attractiebedrijven werken
mee en verwennen de kinderen nog eens
extra. Begin april is het programma aan
te vragen bij Streek-VW Achterhoek, tel.
0575-519355.

Grrrriezelweken
Tijdens de herfstvakanties van 17 okto-

ber tot en met l november 1998 kan er
worden gegrrrriezeld. Streek-WY
Achterhoek organiseert dan twee myste-
rieuze weken. Tijdens deze weken heb-
ben er op gezette tijden allerlei activitei-
ten plaats in het teken van sagen, gehei-
men en legenden. Verschillende cam-
pings bieden een grrrriezelprogramma,
variërend van heksentochten tot horror-
avonden. Het grrrriezelprogramma is,
indien men durft, vanaf begin oktober
aan te vragen bij Streek-WV Achterhoek.

Informatie
Een informatiebrochure met uitgebreide
inlichtingen over iedere camping is te be-
stellen bij Streek-WV Achterhoek,
Postbus 4106, 7200 BC Zutphen, tel. 0575-
519355. De Streek-VW heeft tezijnertijd
ook alle informatie over het programma
van de kinderweek en de grrriezelweken.



Laat een aannemer eens adviseren

Verbouwing biedt vaak
ongekende mogelijkheden
Verbouwingen aan de eigen woning zijn een grote trend aan
het worden. Verhuizen naar een andere woning is niet altijd
het meest geschikte antwoord op bepaalde woonwensen.
Met een verbouwing liggen vaak creatieve oplossingen binnen
handbereik, die het wonen een heel persoonlijk cachet verle-
nen. Vooral een aangebouwde bijkeuken, luxueuze badkamer,
vergrote woonkamer en een uitgebouwde zolder staan bij veel
huizenbezitters hoog op de verlanglijst.

Meestal realiseren mensen zich
niet welke mogelijkheden een huis
nog biedt. Voor een 'leek' is dat
overigens ook moeilijk te beoor-
delen. Sommige verbouwingen
vragen grote aanpassingen in de
constructie van een huis. De des-
kundige NVOB-aannemer kan dat
snel zien en eventueel adviseren
om de plannen op een andere ma-

nier uit te voeren, waardoor de
verbouwing eenvoudiger gereali-
seerd kan worden. In vrijwel alle
gevallen levert zo'n deskundig uit-
gevoerde verbouwing veel woon-
genot op.

Comfortabel
Sybil (25) en Peter (28) zijn een
jong stel. Beiden werken ful l time

en vorig jaar hebben zij hun
droomhuis in het hartje van het
oude centrum gekocht. "Onze wo-
ning is het helemaal. Gebouwd aan
het einde van de vorige eeuw heeft
het huis een heel eigen karakter en
uitstraling. De vorige eigenaar had
het grotendeels gerenoveerd, al-
leen de keuken moest nog dringend
verbouwd worden. We wilden
graag een gezellige, royale woon-
keuken voorzien van alle gemak-
ken. Voldoende reden om met een
NVOB-aannemer te gaan praten
over de mogelijkheden die ons huis
bood. Dit resulteerde in de aan-
bouw van een ruime bijkeuken
voorde grote huishoudeli jke appa-
raten", vertelt Sybil.

Efficiënt, gezellig en er heerst een intieme sfeer (foto: Jaap Vastmaar)

Gratis VerBOUWblad ~
met handige controlelijst
Een verbouwing aan de eigen woning is een hele onderneming.
Om u te helpen het hele proces van A tot Z te overzien en de
goede beslissingen te nemen, brengt het NVOB het
VerBOUWblad op de markt. Deze fullcolour uitgave bevat
vele praktische tips over bouwen en verbouwen, zoals een
artikel over de voordelen van inschakeling van een aannemer.

Illustratief is het artikel 'Zo was
het en zo is het', met daarin
een aantal voorbeelden van uitge-
voerde verbouwingen. Ook wordt
stap voor stap beschreven wat er
komt kijken bij het bouwen van
een nieuw huis; van (eigen) ont-
werp tot en met de oplevering.

«•«r» «fvrrknuwe*:

aannemer
alles!

Punt voor punt
Heel handig in het VerBOUWblad
is de overzichtelijke NVOB-con-
trolelijst voor de jaarlijkse woning-
inspectie. Daarmee kunt u punt
voor punt nagaan hoe het met het
onderhoud van uw woning gesteld
is. Van dakgoten en binnenriole-
ring tot en met het mechanisch
ventilatiesysteem en gevels, alles
wordt onder de loep genomen.
Door gebreken tijdig te (laten) re-
pareren, voorkomt u later grote
problemen en hoge kosten.

U heeft door de inspectielijst een
goed inzicht in de staat van uw
huis. Veel zaken kunt u zelf doen,
maar andere reparaties kunnen
beter door een vakman uitgevoerd
worden.
U kunt het VerBOUWblad aanvra-
gen bij het NVOB, postbusnummer
320, 3740 AH Baarn. •

DE E R K E N D E
HOOFDAANNEMER

'De Erkende
Hoofdaannemer'
Erkende Hoofdaannemers zijn aan-
nemersbedrijven die na een uitge-
breide cursus hebben aangetoond
dat ze voldoen aan meer dan vijftig
normen. De cursus is op initiatief
van het NVOB ontwikkeld. De
voornoemde normen richten zich
met name op de kwaliteit van de
bedrijfsvoering, de wijze waarop
het bedrijf uw wensen inventari-
seert en deze voor u vertaalt in een
offerte en opdracht. Daarnaast
komt het bestellen en inkopen van
materialen aan de orde, de uitvoe-
ring en oplevering van uw op-
dracht, alsmede de organisatie zelf,
financiën, personeel, veiligheid en
het kwaliteitssysteem. Een onaf-
hankelijke instantie controleert elk
jaar of het bedrijf nog aan de 50
normen voldoet. Als u wilt weten
welke aannemersbedrijven in uw
omgeving Erkend Hoofdaannemer
zijn dan kunt u bellen naar
Stichting De Erkende
Hoofdaannemer 035-5427261. •

Lekker wonen in de keuken
De keuken neemt in veel gezinnen
een centrale plaats in het huis in.
Vaak is het er gezellig en heerst er
een intieme sfeer. "Om in de ka-
raktervolle stijl van ons woonhuis
te blijven, hebben we uitgebreid
rondgekeken naar de juiste inrich-
ting", aldus Sybil. "Wij brengen re-
delijk veel tijd in de keuken door,
zeker in het weekeinde, 's Och-
tends ontbijten we uitgebreid in
een intieme, persoonlijke sfeer aan
onze ruime boerentafel. De kotfie-
kan staat onder handbereik, we
kunnen gemakkelijk een boterham
maken en rustig de krant lezen.
Met oog op de praktische kant van
de keuken, het koken, wilden we
een efficiënte indeling. Dus zijn de
oven, magnetron en koelkast in de
keuken, en de andere grote appara-
ten uit het zicht, maar wel onder
handbereik voor een goed com-
fort."

Logische indeling
De keuze in keukens is uitgebreid,
de mogelijkheden aan materialen
en toepassingen groot. Peter:
"Maar de eerste stap was het opzet-
ten van de meest logische indeling
van de keuken en nieuwe bijkeu-
ken: welke funct ies wilden we
voor beide ruimtes , welke huis-
houdelijke apparaten moeten waar
komen te staan en waar zijn leidin-
gen en aanslui tpunten nodig voor
water en electriciteit? Na tuur l i jk
speelt het advies van de NVOB-
aanneir^Bbierbij een belangrijke
rol. Daa^ra bepaalden we de groot-
te van de b i jkeuken ten opzichte
van de woning en keuken. Kortom,
de ju is te en meest efficiënte inrich-
ting. Ou^fcveel mogelijk comfor-
tabele rirmte in de eigenlijke keu-
ken te hebben, besloten we dat de
wasmachine, wasdroger en diep-
vriezer een plaats moesten krijgen
in de nieuwe bijkeuken. Verder
wilden we daar ook een extra aan-
recht met gootsteen. Ook moest er
ruimte zijn voor een opbergkast
voor tuinkussens en hengels. Met
passen en meten bleek het moge-
li jk om al onze wensen te vervul-
len. Met de plaatselijke NVOB-
aannemer hebben we perfect sa-

mengewerkt. Door zijn vakman-
schap kunnen we nu dagelijks ge-
nieten van onze gezellige en prak-
tische keuken.

Een eigen plek
Ook in andere situaties kan een
verbouwing de gewenste uitkomst
brengen. Neem Maarten (42) en
Stel la (38). Zij hebben twee kinde-
ren, waarvan de oudste Joris (12)
in de brugklas zit. "Na de basis-
school krijgen kinderen behoefte
aan een eigen plek. Om muziek te
luisteren, huiswerk te maken of om
met vrienden en vriendinnen te
zijn", vertelt Stella. "Wij hebben
onze woning ruim 15 jaar geleden
gekocht en inmiddels is een flink
deel van de hypotheek afgelost.
Vorig jaar, toen Joris in groep 8
van de basisschool zat, zijn we
gaan kijken naar onze financiële
mogelijkheden voor een vergro-
ting van de zolder. Het bleek dat
we een behoorlijke overwaarde op
onze woning hadden, waardoor
een uitgebreide verbouwing bin-
nen ons bereik kwam."

Dakkapel
In de loop der jaren, zeker met het
opgroeien van de kinderen, komen
andere woonwensen naar voren.
"Joris had al langer de wens geuit
om de zolder als eigen kamer te
mogen k r i j g e n . On/e gedachten
gingen uit naar een dakkapel,
waardoor de/older een aanzienlijk
stuk groter zou worden", neemt
Maarten over. "Een eigentijdse tie-
nerkamer herbergt nogal wat spul-
len. Naast bed, kast en bureau
onder meer een ed-speler en een
PC voor het maken van huiswerk
en spelletjes.
Nadat we een gedetailleerde inde-
ling van de nieuwe kamer hadden
gemaakt, bleek er zelfs ruimte over
voor diverse andere zaken. Met
een aantal kasten, gemaakt in het
schuine deel van de zolder, ont-
stond veel bergruimte voor tuin-
meubels, koffers, ski's en dergelij-
ke. De verbouwing van de zolder
betekent een forse verruiming van
de mogelijkheden en is ook een
aantrekkelijke waardevermeerde-
ring van ons pand." •

GARANT

BouwGarant
voor extra zekerheid
Garantie is een heel normaal verschijnsel. Aan vele produc-
ten is een garantie verbonden om de consument de zeker-
heid te geven van de aanschaf van een goed artikel. Auto's,
horloges, wasmachines, personal computers en tal van
andere zaken worden uitsluitend geleverd
met een garantiebewijs. Twee jaar geleden
is op initiatief van het NVOB de Stichting
BouwGarant opgericht, die garantie geeft
op bouwwerkzaamheden bij particulieren.

Garantiecertificaat
Het certificaat verzekert u van
het voltooien van de werkzaam-
heden in het geval uw aannemer,
wegens faillissement, niet in staat
is zijn verplichtingen na te ko-
men. De garantie betreft ook ge-
breken, mits binnen zes maanden
gemeld. Op fouten betreffende de
constructie geldt een garantiepe-

riode van twaalf maanden. Vanaf
slechts f 50,- bent u verzekerd
tot een verbouwingsbedrag van
f 250.000,-. Voor uitgebreidere
informatie kunt u contact opne-
men met een NVOB-aannemer
die aangesloten is bij de Stichting
BouwGarant. U kunt ook de fol-
der aanvragen bij de Stichting
Bouw-Garant tel. 035-5427209»



Ramen en deuren In hout en kunststof
Perfect in ontwerp en techniek

voor de meest uitgebreide keuze in
ramen en deuren &

professioneel advies!

W E S S E L l N K - D E G R O
Contrescarp 2 - Telefoon: 055-517656 - Fax: 0575-519649 - Zutphen

Ml Openingstijden:
E"N BOÏWMMAÏERIALREONEP ma. t/m do.: 08.30-17.30 - vrij.: 08.30-21.00 - za.: 09.00-13.00

gouden gids

Met kwaliteitsdrukwerk van de
gecertificeerde d"ikker uit Vorden

bent u beslist de winnaar

DRUKKERIJ
WEEYERS
VORDEN - TEL 0576 551010. FAX 651086. BBS 664040
NIEUWSTAD 30 - 7251 AH - POSTBUS 22 - 7260 AA

CONTACT
het échte plaatselijke

weekblad

Onze llterflessen hulswljnen mogen zich verheugen op een steeds grotere
belangstelling van wljnllefhebbers en behoren daarmee gelijk tot de populair-

ste wijnen uit ons assortiment. Zonder uitzondering zijn het eerlijke en zui-
vere wijnen -direct afkomstig van de wijnboer- en door ons gebotteld op
milieuvriendelijke statiegeld flessen. Deze week brengen wij drie wijnen uit
de serie extra voordelig onder uw aandacht. Daarom hebben wij er meteen
maar wat meer voor u getapt!

30RDEAUX
Rouge

i Gulle Bottelier
i Jonge Jenever

\ Gulle Bottelier
| Graanjenever

Gulle Bottelier
Citroenbrandewijn

1995

2095

1495

Gulle Bottelier
Vieux

Gulle Bottelier
Beerenburg

Gulle Bottelier
Bessenjenever

GULLE

BOTTELIER
GULLE BOTTELIER VAN LOON

WIJNHUIS VORDEN
Burg. Galleestraat 12, 7251 EB Vorden

Tel. (0575) 55 13 91, fax 55 44 53, E-mail: wjvloon@tref.nl
Ruim en vrij parkeren - Gratis bezorgen

Vakantie begint bij
de Volksuniversiteit
De vakantieplannen zijn gemaakt. De voorpret is al
begonnen. Ooit aan gedacht dat een cursus Frans,
Italiaans, Spaans of Tjechisch op reis kan bijdragen
aan het optimaal slagen van een vakantie? In de taal
van het land van bestemming boodschappen doen,
een hotel of kampeerplaatsje bespreken, iets bestellen
op een terrasje of een praatje maken met iemand van
de plaatselijke bevolking. Dat kan na het volgen van
de lessen. Men heeft geen kennis of ervaring nodig.
Grammatica wordt niet behandeld. Bovendien vertelt
de docent over achtergronden van de cultuur.
Binnenkort start deze voorpret. Voor meer informatie
of opgave kan men terecht bij de Volksuniversiteit
Zutphen: 51 55 89.

Beach Party Vorden
op 7 en 8 augustus
De Beach Party in Vorden is niet op 31 juli en l au-
gustus zoals laatst vermeld stond in Weekblad
Contact, maar op vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus.
Dit liet organisator André Schröer vorige week weten.
"Ik ken verschillende mensen die jaarlijks hun vakan-
tie afstemmen op de Beach Party in Vorden. Daarom
zou het jammer zijn als ze uitgaan van de verkeerde
data", aldus André Schröer.

Ikon maakt opnames in
Martinuskerk
op zondag 15 februari
De Ikon gaat op zondag 15 februari in de
Martinuskerk in Warnsveld de kerkdienst opnemen.
Deze dienst wordt op zondag 22 februari uitgezonden
op televisie.
Tijdens de opnames is het team van de Ikon en de
NOB met 22 mensen aanwezig. Vanaf's morgens half
zeven zijn ze al in Warnsveld aan het werk. Om negen
uur beginnen de camerarepetities. In verband met al-
le werkzaamheden kan de kerk pas om half elf open
en begint de dienst om kwart voor elf. Vervolgens
komt er op 18 februari nog een filmploeg naar
Warnsveld om enkele gemeente-leden te interviewen.
Deze interviews zullen op 22 februari voorafgaand
aan de kerkdienst worden uigezonden. De uitzending
op 22 februari begint om 11.00 uur op Nederland 1.

Ruurlo, 't Gotink 6
In rustige omgeving gelegen zeer goed onderhouden helft van
een dubbel woonhuis met garage en vrijstaande schuur.
Indeling: entree/hal, toilet, woonkamer met laminaatvloer,
luxe halfopen keuken, uitgebouwde bijkeuken.
1e verdieping: overloop, 3 slaapkamers w.v. 1 met vaste
kasten, badkamer met douche en vaste wastafel. Vaste trap
naar 2e verdieping: grote zolderruimte.
Verwarming middels cv (gas). De woning is goed geïsoleerd en
gedeeltelijk voorzien van thermopane en kunststof kozijnen.
Bouwjaar 1986, perceelsopp. 310 m2. Aanvaarding op korte
termijn.

Vraagprijs f 309.000,- k.k.

Wesselin
A r iVastgoed

Borculoseweg 68
7261 NK Ruurlo
Tel. (0573) 45 30
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Eerste hulp aan baby's en kinderen
ZorgGroep Oost-Gelderland organiseert in samenwerking met Medukatie - een ge-
specialiseerde organisatie voor spoedeisende hulpverlening - een cursus van drie
avonden voor ouders en verzorgers van baby's en kinderen tot 14 jaar op de dinsdag-
avonden 3, 10, 17 maart 1998. Deze cursus heeft plaats in het wijkgebouw aan de J.W.
Hagemanstraat 48 in Eibergen. ^fc

Baby's en kinderen zijn erg kwetsbaar. Ze zijn relatief vaak het slachtoffer van een on-
geval. Deze vernieuwde cursus geeft inzicht in de specifieke gevaren, preventiemaat-
regelen en eerste hulpverlening aan baby's en kinderen. U leert welke gevaren bij wel-
ke leeftijd horen. U inventariseert risico's in en om uw eigen huis. Verder leert u zowel
bij kleine ongelukjes als in ernstige situaties doeltreffend Jfcageren. U gaat zelf le-
vensreddende handelingen oefenen onder leiding van crvarWinstructeurs die gespe-
cialiseerd zijn in spoedeisende hulpverlening aan baby's en kinderen. Uiteraard is er
alle gelegenheid voor het stellen van vragen.

Voor aanmelding en nadere informatie over de cursus en het lidmaatschap kunt u
contact opnemen met tclefoonnumecr 0900-8806 (22 ct/minuut, 24 uur per dag be-
reikbaar).

Een hypotheek naar uw hart?
Natuurlijk bij Univé!

Een eigen huis kopen. Het zoeken, de opwinding bij de bezichtiging...

En natuurlijk nadenken over de financiering. Hoeveel kan ik betalen? Welke

hypotheekvorm kies ik? Hoe zit het met fiscale voordelen? Gelukkig is Univé

Verzekeringen ook goed thuis in hypotheken. Niet zo verwonderlijk,

want bij hypotheken geven de scherpe premies van het verzekerings-

deel vaak de doorslag. Daarom profiteert u bij Univé optimaal. Of u ƒ

nu kiest voor een levenhypotheek, spaarhypotheek, annuïteiten- "^^

hypotheek of aflossingsvrije hypotheek, Univé heeft de hypotheek V V V j j

naar uw hart. Laat u uitgebreid voorlichten. Kom eens langs.

Of stuur de ingevulde coupon op voor meer informatie of

een afspraak.

Voordelen die slaan als et n huil!
Ja, ik wil graag meer weten over de hypotheken van Univé.

O Stuur mij de uitgebreide brochure.
O Neem telefonisch contact met mij op voor een vrijblijvende afspraak.

Naam:.... m/v

Adres:

Postcode: Woonplaats:.

Telefoon:

V kunt deze bon opsturen aan: Univé Gelre,
Antwoordnummer 3525, 7260 ZX Ruurlo.

(een postzegel is niet nodig)

Onderlinge Verzekerings Maatschappij

Univé Gelre

Daar plukt ü de vruchten van!

Stationsstraat 12
7261 AD Ruurlo
0573-451635

Eekmolenweg 10
7241 CM Lochem
0573-298100

Finale opruiming
Nu allo

DAM i s 5 O-80
H KR K N

K I I N D E R K L K D I N G

M O D E
6>urg. Galleestraat 9 • Vorden
Tel. (0575) 551301

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo
Telefoon: (0573) 45 20 00 BOUWMA1 :RIAL EN
Dagelijks geopend tot 18.00 uur • vrijdags tot 21.00 uur • zaterdags tot 13 00 uur. Buiten deze tijden eventueel

op afspraak
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