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Gemeente moet na forse investeringen geld lenen:

Gemeente gaat door met aanleg
van riolering in buitengebied

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

De gemeente Vorden gaat door met
de aanleg van de riolering in het
buitengebied. Deze beslissing nam
de gemeenteraad vorige week dins-
dag na ruim een uur debatteren.
Tijdens de discussie bleek dat het
CDA grote moeite heeft met de
haast die het college maakt met de
aansluiting van de laatste percelen
in het buitengebied op de riolering.
Fractievoorzitter A.H. Boers en de
heer J. Bouwmeister stemden dan
ook tegen het voorstel. Wethouder
M. Aartsen (CDA) liet in een eerder
stadium al weten dat ze voorlopig
een pas op de plaats wil maken met
de verdere aanleg. De heer A.C. van
Voskuilen en J. Regelink van het
CDA gingen na een korte schorsing
wel accoord en sloten zich daarmee
aan bij D66, de WD en de PvdA die
eveneens door willen gaan met het
uitvoeren van het rioleringsplan.

Het CDA drong er in de raadsvergade-
ring op aan om voorlopig één jaar een
pas op de plaats te maken. In dat jaar
wil het CDA bekijken hoe de verschil-
lende alternatieve mogelijkheden zich
ontwikkelen. "Waarom al die haast?",
vroeg fractievoorzitter Boers zich af.
"Wij zijn helemaal niet tegen de aan-
leg van riolering in het buitengebied,
maar ik vind ook weer niet dat je on-
nodig geld moet uitgeven. We praten
in deze laatste fase over aansluitingen
van gemiddeld 28.000 gulden per per-
ceel. En dat is een hoop geld. Op dit
moment worden er in ons land allerlei
onderzoeken gedaan naar alternatieve
mogelijkheden. Laten we dat nou eens
afwachten. In het voorstel van het col-
lege tref ik trouwens ook helemaal
geen cijfers en berekeningen aan van
deze alternatieven. Ik zou wel eens wil-
len weten of de aanleg van riolering in
het buitengebied goedkoper kan. Die
vraag komt tot nu toe nauwelijks aan
bod", aldus de heer A.H. Boers.

Flink bedrag
"Dit is een zeer belangrijke avond", ver-
volgde Boers zijn betoog. "Deze laatste
fase van de aanleg van de riolering
gaat ons ruim vijf miljoen gulden kos-
ten en dat is een flink bedrag. Ik vind
dat we dan ook goed moeten weten
waar we dat geld voor inzetten.
Waarom nou zo kort door de bocht?
Die haast kan ons straks nog wel eens
geld gaan kosten als blijkt dat er goed-
kopere oplossingen worden gevonden
die even duurzaam en betrouwbaar
zijn als de riolering. Daarom stel ik
voor dat we één jaar wachten en de al-
ternatieve mogelijkheden goed in de
gaten houden", aldus Boers. Het CDA
benadrukte verder dat Vorden flink
voorloopt op het schema dat is opge-
steld. "Pas in 2005 moeten volgens de
plannen alle percelen op het rioolstel-
sel aangesloten zijn. Daar lopen we nu
flink op voor. Als we in,het huidige
tempo doorgaan dan zijn we rond de
eeuwwisseling al klaar. Daarom vind ik
dat we best wel even kunnen afwach-

ten hoe de alternatieven zich ontwik-
kelen."
De heer R. Pelgrum (WD) was het hier
niet mee eens. "Wij hebben bepaalde
verwachtingen bij de burgers gewekt
en die moeten we nakomen. Verder
zijn er op dit moment geen goede al-
ternatieven voor handen. Ze zijn te
duur of leveren een te gering milieu-
rendement op. Ik zie dan ook niet in
waarom we nu een jaar moeten wach-
ten", aldus de heer Pelgrum. Ook wet-
houder D. Mulderije was van mening
dat het geen zin heeft om op dit mo-
ment een pas op de plaats te maken.
"We zullen de komende tijd de ontwik-
kelingen van de alternatieve mogelijk-
heden goed in de gaten houden. Deze
laatste fase bestaat uit vier gedeelten.
Bij elke deelfase zullen we bekijken of
er alternatieve mogelijkheden voor-
handen zij^^laar dan moet het wel
gaan om een zeer duurzaam en be-
trouwbaar alternatief dat ook nog eens
goedkoper is dan de aanleg van riole-
ring. Anders moeten we daar niet eens
aan beginnen", benadrukte Mulderije.
Nu de gemAateraad heeft ingestemd
met de veriWgnota "Aanleg riolering
buitengebied" komt fase 3A aan bod.
Het gaat hier om het gebied dat glo-
baal wordt gevormd door de landgoe-
deren Kiefskamp en Vorden. In totaal
gaat het om het aansluiten van 47 per-
celen waaronder 12 melkveehouderij-
bedrijven. Ook wordt er één perceel op
het grondgebied van de gemeente-
Hengelo op de riolering aangesloten.
De riolering wordt gelegd langs de
Vordensebosweg, Waarlerweg, Schutte-
straat, Lindeseweg, Kostedeweg, Bek-
mansdij k, Lieferinkweg, Berkendij k en
Maalderinkweg. Het college van B en
W stelt de gemeenteraad voor om voor
deze fase een krediet beschikbaar te
stellen van f 1.213.000,-. Dit komt neer
op f25.800,- per perceel. Dit onderwerp
wordt volgende week dinsdagavond be-
handeld in de commissie VEGW. Als al-
les volgens planning verloop zal de
raad eind maart instemmen met dit
voorstel.

Lening
Naast de aanleg van de riolering in het
buitengebied staan er in 1997 nog een
aantal grote investeringen op stapel zo-
als de revitalisering van industrieter-
rein "Werkveld" en het wegenonder-
houd. De gemeente beraamt de kosten
hiervan op ruim vier miljoen gulden.
Het college van Burgemeester en
Wethouders verwacht op grond van de
liquiditeitsprognose dat de gemeente
in de loop van 1997 ongeveer twee tot
drie miljoen gulden zal moeten lenen.
De gemeente streeft er naar om deze
leningen zoveel mogelijk te spreiden
over het jaar zodat ook de betaling van
rente en aflossing gespreid over het
jaar kunnen plaats vinden. Daarom
stelt het college de raad voor om nu al-
vast een lening van l miljoen gulden af
te sluiten. Dit onderwerp zal op woens-
dag 12 maart in de commissie MWPF
worden behandeld.

Hervormde Gemeente
Zondag 9 maart 10.00 uur Ds. Westerink, m.in.v.
Catechisanten en Cantorij.

Kapel de Wildenborch
Zondag 9 maart 10.00 uur Dhr. Dijkman.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 9 maart 10.00 uur ds A. Walpot-Hagoort
Wereldgebedsdag.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 9 maart 10.00 uur ds. HA. Speelman; 19.00
uur ds. C.P.M. Verrips, Eibergen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 8 maart 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 9 maart 10.00 uur Eucharistieviering.

R.K. Kerk Vorden
Zaterdag 8 maart 18.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 9 maart 10.00 uur Eucharistieviering.

Weekendwacht Pastores: 8-9 maart Fr. B. Broek-
man, Vierakker (0575) 44 12 86.

Huisarts 8-9 maart dr. Dagevos, het Vaarwerk l,
tel. 55 24 32

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

Tandarts 8-9 maart FA. Kuijk, Lochem. Tel. (0573)
25 16 84. Spreekuur alleen voor spoedgevallen
zaterdag en zondag 11.3(j^fc.OO uur.

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

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

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 06-11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pedicure
L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515, mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 553472 en mevr. M o k k i n k -
Kasteel, tel. 556908.

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

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

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

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

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

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

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

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

Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur, tel. 55 34 05.
Dagopvang aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me. tel. 55 14 48.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
1^155 22 48 of 55 1701.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.
Personenalarmering melden bij SWOV.
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LAAI
ALSOF ER EEN

PAA5HAASJE

OVER UW

TON6 FIETST .

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18, Vorden
Telefoon (0575) 55 13 84

Burg. Galleestraat 22, Vorden
Telefoon (0575) 55 18 77

2 bos bloemen
naar keuze

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS

Ons rundvlees
een klasse apart

WOENSDAG GEHAKTDAG
HALF OM HALF GEHAKT

3 pond f 10,-

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 12,50

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

WEEKEND

HEERLIJK MALSE
RIBLAPPEN

500 gram f7,45

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE BIEFSTUK
ONGEWOON LEKKER

100 gram voor

ƒ 2,85
MARKTAANBIEDING

BAMI OF NASI

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG

6 SCHOUDER-
KAR BON AD ES

f 10,00
UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

100 gram magere
schouderham

100 gram gebraden gehakt
100 gram leverkaas

SAMEN f2,99
MAANDAG EN DINSDAG

GROVE OF FIJNE
VERSE WORST

1 kilo f7,95
4SAUCIJZEN +
4 SLAVINKEN

samen f7,95

1 kilo f 5,95

Slagerij/worstmakerij

JAN RODENBURG

• . . : •
OoJr het adres voor al uw

huisslachtingen

Dorpsstraat 32,
Vorden

Tel.(0575)551470

THEORIE EN PRAKTIJK

OfRTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 55 27 83

Chr. muziekver.

SURSUM
CORDA

Onder deskundige begeleiding

Voor jong en oud

Open Dag

Vordens Tennis Park

Zaterdag ? maart
van 14,20 tot 17.00 uur

Rackefs en ballen zi|n aanwezig
Meem wel sporfkleding en sportschoenen mee

Informatie telefoon: £51126

Vordens Tennis Park

Overweg 20

TJT

* k A°, WAARt
IS HET FEEST?

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

En*wie jarig is viert feest.

Een 'hiep-hiep-hoera' feestbrood!

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

voor 30 kwartjes.

Geldig t/m 8 maart.

Natuurlijk bij uw Echte Bakker

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

Echt.:]eproeft 't!

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

VORDEN

Denkt u aan:

7 en 8 maart a.s.

UITVOERING
19.30 uur
in het
Dorps-
centrum

U bent van harte welkom!

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

Persoonlijke financiële planning, Fiscale advisering

Pensioenen, Beleggingen, Hypotheken.

Ook uw adviseur inzake belastingvrij sparen.

ACTIE VAN DE
MAAND m A ART

bij iedere volle kleurenfilm

1 mini-poster
voor slechts

groetjes,

COMBI
Dorpsstraat 20 - Vorden

VAKFOTOGRAFIE

Spalstraat 10,
Hengelo (Gld.)



Blij en gelukkig zijn wij met de
geboorte van onze dochter en
mijn zusje

Lisanne

Zij is geboren op 26 februari
1997, weegt 3300 gram bloot
en is 53 cm groot.

Jan, Karin en Anouk
Rietman

Zutphenseweg 72
7251 DM Vorden

Wij rusten van 12.00 tot 15.00
uur

Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van onze dochter

ANNA MARIA PETRONELLA

Wij noemen haar

Anne

25 februari 1997

Kees en Natasja
Kooien

Hengeloseweg 11
7251 PA Vorden
Telefoon (0575) 55 26 60

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor alle felicitaties,
cadeaus en bloemen die wij
op ons zilveren huwelijksfeest
mochten ontvangen.
Het was voor ons en onze kin-
deren een fantastische dag!

Bernard en Riek
Wunderink

Vorden, maart 1997
Burg. Galleestraat 2

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.

• Wil je 8 stuks pinken in-
scharen? Bel nu (0575) 55 15
18

• Te koop: prima weidehooi.
Tel. (0575) 46 73 46

• Te koop: Jacobson zit-
maaier, opknapper f 400,-.
Tel. (0575) 46 16 65

• Gezin met kinderen zoekt te
huur: woning/huis in Vorden
of omgeving voor 2 a 3 jaar.
Tel. (0575) 55 14 54

• Te huur gevraagd voor één
of meerdere jaren: 1 tot 4 ha
grond voor verbouw van gras
en/of mais. Jurrius, Vorden,
tel. (0575) 55 67 66

• Te koop: 8 m veloursgor-
dijnen en 2 grote fauteuils.
Tel. 55 19 22 na 19.00 uur

• Te koop: hand-palletwa-
gen, geheel gereviseerd. In-
ruil defecte mogelijk. Tel.
(0575) 55 23 47

• Te koop in Borculo: ruime
luxe eengezinswoning met
garage f 245.000,-. Telefoon
(0545) 26 14 86

• Te huur gevraagd door wer-
kend stel woonruimte op
korte termijn in het buitenge-
bied van Vorden, Barchem,
Ruurlo of event. Hengelo
(Gld.). Tel. (0573) 44 18 96

21 december 1996 waren wij 40 jaar
getrouwd.
Op zaterdag 8 maart 1997 hopen wij
dit met onze kinderen te vieren.

Diny en Henk Berenpas

U bent van harte welkom op onze
receptie van 16.00 tot 17.30 uur in
restaurant 'Het Usselpaviljoen', Us-
selkade 1, Zutphen.

Van der Capellenlaan 52
7203 BP Zutphen

Heden ontvingen wij het droeve bericht van het
overlijden van onze oud-collega en lid van onze
vereniging

JAN RONDEEL

in de leeftijd van 65 jaar.

Zijn collegialiteit zal in onze herinnering blijven
voortleven.

Personeelsvereniging
Gems-Emsbroek

Vorden, 24 februari 1997

Toch nog onverwacht is op 24 februari 1997 over-
leden ons gewaardeerd lid

JAN RONDEEL

op de leeftijd van 65 jaar.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe in deze moeilijke dagen.

Bestuur en leden van
'de Vogelvriend' Vorden

Met verslagenheid namen wij kennis van het plot-
seling heengaan van ons ere-lid

PIET P g|ERSE

Wij wensen de familie de kracht toe dit verlies te
verwerken.

Dirigent, bestuur en leden,
instructeur
Muziekvereniging Concordia

Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar dat
haar verder lijden bespaard is gebleven, delen wij
u mede dat van ons is 'heengegaan mijn lieve
vrouw, onze zorgzame moeder, groot- en over-
grootmoeder

HENDRIKA BERENDINA
BERENPAS-TE WAARLO

ECHTGENOTE VAN H. BERENPAS

op de leeftijd van bijna 74 jaar.

Vorden: H. Berenpas
Borculo: Bertha en Anton

Memelink-Berenpas
Vorden: Jan en Ankie Berenpas-

Lijftogt
Klein- en achterkleinkinderen

2 maart 1997

Zomervreugdweg 8
7251 NX Vorden

Overeenkomstig haar wens zal de begrafenis in
besloten kring plaatsvinden.

Dag lieve

OMA BERENPAS

Henk en Yvonne
Marije, Ruben

Joke en Martin
Tinjo, Maikel

Anke en Karel
Jeffrey, Shirley

Han en Mathilde

Veel variatie
smakelijk in de

Î MKhlM?

gekruid gehakt
diverse smaken
8 panklare
gehaktballen

gebraden gehakt,
100 gr.

100 gram

05 rauwkostsalade,
100 gr.

gehaktballetjes in

OQg pikante saus,
per 100 gr.

hamgehaktbroodje,^
leverkaas, /\98 100 gr.
100 gr. M-

gebraden
pepergehakt,

Keurslager 100 gr.

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

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

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

• TE KOOP: uien en con-
sumptie-aardappelen, Bild-
star, Surprise, Irene, Parel en
Bintjes-Kunnen bezorgd wor-
den. Van Amerongen, Schut-
testraat 12, Vorden, tel. (0575)
55 64 08
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ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU
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BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta
kunt u bij ons terecht. Bel (0575) 55 19 0
voor een afspraak of kom naar ons kantoor



gQEMEENTE B U L L E T I N y O R D E N

• Telefoon gemeente; jQ$7ty f S M 74, j

• f|lejax gemeente: (Q575J55}7444f) ;

• Met gemeentehuis is open van maan--
dag tot ert met vrijdag van : | ;
8.00 tot '12.30 uur'- op woensdag

13,30 tot 1700 UUT* ;

• openingstijden
jtef inzage liggende stukken)
dinsdag van 33.30 tot 20.30 "
woensdag van 33.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 1730 wi
vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur,

zatenïag van 10.00 tot 12.00 uut
Burgemeester K.J.C, Kamerling.'
maandagmorgen van 1100 tot 12.00 uur
en voigéis afspraak.
MtJtoudet M;^^tsett^en Hanler:
dpna'era'agmorgen van 9,00 tot 10.00 tiur
en volgens afspraak.

Wethouder D, Mulderije-Meulenbroek;
donderdagmorgen van 10.00 tot U.OO tiur
en volgens q/spraa k.

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

f r-,
>Z

• 'W A rwi

WERFVUILDAG OP
ZATERDAG 15 MAART 1997

De werkgroep Zwerfvuildag organi-
seert op 15 maart 1997 de jaarlijkse
zwerfvuildag buitengebied.
Buurtverenigingen en andere groepen
zijn door de organisatie benaderd om
medewerking te verlenen.
De gemeente stelt een aantal grote con-
tainers beschikbaar en stelt zich
garant voor de kosten die de werkgroep
maakt.
De burgemeester zal de zwerfvuildag
officieel afsluiten.

J" VRIJSTELLING OVERGANG
f AMBACHTSBEDRIJF NAAR
WOONDOELEINDEN

Burgemeester en wethouders van
Vorden zijn van plan om met. toepas-
sing van het bepaalde in artikel 23, lid
6, van het bestemmingsplan "Vorden
Buitengebied 1994" vrijstelling te wil-
len verlenen voor de overgang van
ambachtsbedrij f naar woondoeleinden
teneinde medewerking te kunnen ver-
lenen aan de plannen voor het verbou-
wen van het pand Baakseweg 11, te
Wichmond tot één burgerwoning.
De op het bouwplan betrekking heb-
bende bouw- en situatietekeningen lig-
gen met ingang van donderdag 6
maart tot en met 19 maart 1997 op de
gemeente-secretarie, afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening
c.a. (koetshuis) ter inzage, met de mo-
gelijkheid om hiertegen in die periode
schriftelijk bedenkingen bij ons in te
dienen.

ERGUNNINGEN

Op 25 februari jongstleden hebben
burgemeester en wethouders vergun-
ning verleend aan:

de heer H.W. Oldenhave voor het bou-
wen van een woning met kapschuur op
het perceel Deldensebroekweg 14 te
Vorden.

de heer F.J. Willemsen voor het bou-
wen van een bergruimte op het perceel
het Stroo 2 te Vorden.

de heer A. Hoogstra voor het geheel slo-
pen van een berging en het gedeeltelijk
slopen van een overkapping op het per-
ceel Enzerinclj^fcg 12 te Vorden.

mevrouw A.H. Loman-Bargeman voor
het geheel slopen van een kippenhok
op het perceel Overweg 15 te Vorden.

de heer P. ten
l ceder op
Vorden.

is voor het vellen van
reëel de Boonk 7 te

de heer C.E. van Asbeck voor het vellen
van 7 populieren op het perceel de
Decanije te Vorden.

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

NIEUW OPENSTELLINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
MET INGANG VAN l APRIL 1997

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

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

AFSPRAKEN

Bent u binnen de openingstijden niet in de gelegenheid het gemeen-
tehuis te bezoeken,
dan leunt u in overleg met de medewerkers een afspraak maken.

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

NGEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN

Naam Bouwadres Datum ontvangst Omschrijving

J.W. Bloemendaal Zutphenseweg 53 19-02-97
Vorden

Bouwbedrijf Groot Hackforterweg 16 24-02-97
Roessink Vorden Wichmond
b.v.

T.W. Baak
I. Faasen

Zuivelhof l en 3
Vorden

26-02-97

uitbreiden van een
woning

uitbreiden van een
woning

bouwen van een
dubbele carport

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

ECONSTRUCTIE RUURLOSEWEG (N 319) VORDEN-KRANENBURG

In de periode van 3 maart tot 26 april aanstaande (of zoveel langer of korter als
noodzakelijk) wordt de hoofdrijbaan van de provinciale weg N 319 van Vorden
naar Kranenburg, voor het verkeer afgesloten. De afsluiting houdt verband met
reconstructiewerkzaamheden die aan de weg moeten gebeuren. Gedurende de
weekeinden is de weg wel geopend voor het verkeer.

Het doorgaande verkeer moet gebruik maken van een omleidingsroute. Deze
loopt via Ruurlo naar Borculo, en via de Nettelhorstweg (N825) naar Lochem en
Zutphen.

Bereikbaarheid aanwonenden en bedrijven Ruurloseweg
Aanwonenden en bedrijven langs de Ruurloseweg blijven wel bereikbaar. Ook het
centrum van Vorden blijft door een kleine omleidingsroute bereikbaar.

Nu de aanleg van het fietspad langs de weg is voltooid wordt de hoofdrijbaan aan-
gepast. Het doel van dakconstructie is de verkeersveiligheid ter plaatse te ver-
groten. Door het leggen^ran stoepbanden langs de hoofdrijbaan wordt de weg ver-
smald. Het gevolg van het versmallen moet zijn dat de snelheid van het gemoto-
riseerd verkeer afneemt.

ERGADERINGENRAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over
aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een
besluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders hun advies nog bij of hou-
den zij het voorstel aan. Ook kunnen burgemeester en wethouders raadsvoorstel-
len intrekken. De leden van de commissies zijn ook raadslid.

U kunt over de onderwerpen die op de agenda staan, uw mening kenbaar maken.
De raadsstukken, tevens commissiestukken, liggen ter inzage in de bibliotheek te
Vorden en in de Rabobank te Wichmond. Als u wilt inspreken, moet u dat uiter-
lijk 10 minuten voordat de behandeling van de agenda begint, aan de voorzitter
of de secretaris van de commissie meedelen. De mogelijkheid om in te spreken
wordt geboden voordat de behandeling van het betreffende agendapunt begint.
De mogelijkheid bestaat dat de commissieleden u vragen stellen. Tevens kan de
voorzitter een tweede inspraakronde invoegen.

De commissie volkshuisvesting, economische zaken en gemeentewerken
vergadert op dinsdag 11 maart 1997 om 19.30 uur in het gemeentehuis te Vorden.

Op de agenda staat het volgende onderwerp:

- aanleg riolering in het buitengebied.

De commissie bestuur en ruimtelijke ordening vergadert op dinsdag 11
maart 1997 om 20.00 uur in het gemeentehuis te Vorden.

Op de agenda staat het volgende onderwerp:

- afwijzing verzoek om wijziging bestemmingsplan "Wichmond 1994" voor het
perceel Dorpsstraat 10A te Vorden.

De commissie milieu, welzijn, personeel en financiën vergadert op woensdag
12 maart 1997 om 20.30 uur in het gemeentehuis.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

- aanvullende bijdrage muziekschool Muzehof;
- geldlening.

ANLEG RIOLERING IN HET BUITENGEBIED, LANDGOEDEREN
KIEFSKAMP EN VORDEN

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om een krediet
beschikbaar te stellen van f. 1.213.000,— voor het aanleggen van riolering in het
buitengebied, project fase 3A. Deze fase omvat de aanleg van riolering in het



gebied, globaal gevormd door de landgoederen Kiefskamp en Vorden. In totaal
worden 47 percelen aangesloten op de riolering.

Het project is voor een bijdrage aangemeld bij de provincie Gelderland. De hoogte
van de provinciale bijdrage is nog niet bekend.

In de vergadering van 25 februari jongstleden heeft de gemeenteraad besloten om
door te gaan met het aanleggen van riolering in het gehele buitengebied van de
gemeente.

ERGADERING GEMEENTERAAD.

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 25 maart 1997 om 19.30 uur in het
gemeentehuis. Deze vergadering is openbaar. Op de agenda staan de vol-
gende onderwerpen:

aanleg riolering in het buitengebied, project fase 3A;
afwijzing verzoek om wijziging bestemmingsplan "Wichmond 1994"
voor het perceel Dorpstraat 10A te Wichmond;
aanvullende bijdrage muziekschool Muzehof;

- geldlening

Spreekrecht

U kunt aan het eind van de openbare raadsvergadering, na de rondvraag,
spreken over een onderwerp dat voor het gemeentebestuur van belang kan
zijn. Er is één uitzondering: u kunt niet een onderwerp aan de orde stellen,
dat op de agenda staat, omdat u daarover eerder heeft kunnen inspreken
tijdens een commissievergadering. U kunt u uiterlijk de maandag voor de
raadsvergadering aanmelden bij de gemeentesecretaris, de heer mr. A.H.B,
van Vleuten, onder opgave van het onderwerp waarover u wilt spreken.

FWIJZING VERZOEK WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN "WICHMOND
1994" VOOR HET PERCEEL DORPSSTRAAT WA TE WICHMOND

De heer G.RA Krijt, Lindeselaak l te Wichmond, heeft burgemeester en wethou-
ders verzocht om medewerking te verlenen aan de wijziging van het bestem-
mingsplan "Wichmond 1994", teneinde woningbouw op het perceel Dorpsstraat
10A tot aan de beek mogelijk te maken.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan werd het achterste gedeelte van het
terrein van verzoeker binnen de grenzen van het bestemmingsplan "Wichmond
1994" gebracht, met toekenning van dezelfde bestemn^g (gemengd gebied) als
het aansluitend terrein.

Woningbouw is binnen die bestemming wel toegestaan, maar alleen gericht naar
de Dorpsstraat. Bij het aangrenzende bedrijf gaan burgemeester en wethouders
van diezelfde mogelijkheid uit. ^^

Volgens burgemeester en wethouders kan woningbouw op de door de heer Krijt
gewenste mogelijkheid alleen als het totale gebied tussen de beek en de bebou-
wing langs de Dorpsstraat als uitbreidingsgebied voor de woningbouw in
Wichmond gekozen zou worden. Burgemeester en wethouders vinden deze moge-
lijkheid echter niet reëel en stellen de gemeenteraad voor het verzoek van de heer
Krijt af te wijzen.

ANVULLENDE BIJDRAGE 1995 MUZIEKSCHOOL

De muziekschool Muzehof heeft voor het jaar 1995 te maken gehad met finan-
ciële tegenvallers waardoor een tekort is ontstaan van f 124.908,40.

De gemeenten die Muzehof subsidiëren zijn verantwoordelijk voor de tekorten.
Na gezamenlijk overleg hebben de gemeenten besloten om een extra subsidie toe
te kennen.
Burgemeester en wethouders vragen een bedrag van f. 18.581,73 aan de gemeen-
teraad voor de dekking van een deel van het tekort van de Muzehof.

1-1-2 AAR RED JE LEVENS MEE

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

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

Hulpverlening ongewijzigd
Met ingang van l maart 1997 is in Nederland het nieuwe nummer 1-1-2 operatio-

neel. Behalve de vervanging van het oude door het nieuwe nummer 1-1-2 veran-
dert er voor inwoners van Nederland overigens niets. De organisatie van de alarm-
centrales blijft op de bewezen goede wijze werken en ook de hulpverlening blijft
hetzelfde.

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

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

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

EISDOCUMENT KWIJT? EERST AANGIFTE BIJ POLITIE!

Met ingang van 15 februari 1997 moet u bij vermissing van uw paspoort of
Europees identiteitskaart eerst aangifte doen bij de politie. Daarna kunt u een
nieuw reisdocument aanvragen bij de gemeente. Dit is één van de nieuwe maat-
regelen om de toenemende fraude met reisdocumenten tegen te gaan.
Van iedere vermissing van een reisdocument maakt de politie een proces-verbaal
op. De gewaarmerkte kopie van dit proces-verbaal moet u bij de aanvraag van een
nieuw paspoort of Europees identiteitskaart aan de gemeente overleggen. Zonder
deze kopie krijgt u geen nieuw reisdocument!
Bij vermissing in het buitenland moet u ook altijd aangifte doen bij de
Nederlandse politie, voordat u bij de gemeente een nieuw document kunt aan-
vragen.

Wanneer u een reisdo
auto of verlies) moet t
extra betalen.

lent door uw eigen schuld kwijtgeraakt (bv diefstal uit
ast de rechten voor het nieuwe reisdocument, ƒ 25,00

'B OUWEN SAN^IRE UNIT LINDESEWEG 18A EN HOUTBERGING
LUDGER l

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van de vrij-
stellingsmogelijkheid van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
medewerking te verlenen aan plannen voor:

- het bouwen van een sanitaire unit aan de Lindeseweg 18a, kadastraal bekend
gemeente Vorden, sectie F, nr. 2883;

- het bouwen van een houtberging aan Ludger l te Wichmond, kadastraal
bekend gemeente Vorden, sectie S, nr. 749.

De op de plannen betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donder-
dag 6 maart 1997, gedurende twee weken, voor een ieder op de gemeente-secreta-
rie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage.

Eventuele bedenkingen kunt u gedurende die termijn schriftelijk aan burge-
meester en wethouders kenbaar maken.

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING

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

liggen van 7 maart tot en met 4 april 1997 ter inzage:

de besluiten tot ambtshalve oplegging van een nadere eis Algemene maatregel
van bestuur (art. 8.42 Wet milieubeheer) voor 18 niet-vergunningsplichtige inrich-
tingen, gevestigd op het industrieterrein "Werkveld".
Deze besluiten zijn noodzakelijk, opdat het verbeterd gescheiden openbaar riool-
stelsel per l september 1997 operationeel kan worden. Dit gescheiden stelsel
vormt een onderdeel van de werkzaamheden voor de revitalisering van het indus-
trieterrein, waarmee eind vorig jaar is gestart. De betrokkenen zijn persoonlijk in
kennis gesteld van de beslissing.
Voor de milieuvergunningsplichtige inrichtingen moet voor dezelfde eisen nog
een procedure volgens de Wet milieubeheer doorlopen worden.

E MEEST GESTELDE VRAGEN OVER DE BESCHIKKING WET WOZ
(WAARDERING ONROERENDE ZAKEN)

Burgemeester en wethouders hebben de waarde van uw woning aan u bekendge-
maakt. Voor velen geeft dit aanleiding tot het stellen van vragen. De meest
gestelde vragen zijn:



1. Waarom heb ik deze beschikking gekregen?
U kreeg deze beschikking in de bus omdat de Regering en Parlement dat in de
Wet WOZ hebben bepaald. Voor het bepalen van de hoogte van hun belastin-
gen baseren gemeenten, de waterschappen en de belastingdienst zich op de
waarde van onroerende zaken. Voorheen bepaalde elk van deze partijen ieder
voor zich de waarde. De Wet WOZ schrijft voor dat de gemeenten de taxaties
verrichten en de gegevens verstrekken aan de anderen.

2. Wat is een beschikking?
Dit is een officieel schriftelijk besluit van het college van burgemeester en wet-
houders waarin de waarde van uw onroerende zaak wordt vastgesteld. De WOZ-
beschikking is geen belastingaanslag. Het is zinvol de beschikking goed te
bewaren want de waarde die erop vermeldt staat geldt voor vier jaar.

3. De waarde is te hoog getaxeerd, ik wil bezwaar maken.
De gegevens op de beschikking zijn zoals gezegd vier jaar lang uitgangspunt.
Het is dan ook belangrijk dat u het eens bent met de gegevens die op de
beschikking staan vermeld. Als dit niet het geval is kunt u bezwaar maken. Het
bezwaar moet u wel motiveren. De procedure is als volgt: uw bezwaren moet u
schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken, u
moet het beschikkingnummer vermelden, de gronden van het bezwaar, uw
naam en adres en uw handtekening.

5. Wanneer krijg ik de aanslag onroerende zaak belastingen (ozb)?
De aanslag voor de gemeentelijke belastingen wordt eind maart verzonden.

6. Is de grond ook meegetaxeerd?
Ja, de taxatie betreft de opstallen (incl. bijgebouwen) en de bijbehorende grond.

7. De waarde van mijn woning is flink gestegen. Ga ik nu meer ozb-belas-
ting betalen?
Dat hoeft niet. In de gemeente Vorden is de waarde van alle woningen in totaal
met 50% toegenomen. De gemeenteraad heeft in december al besloten om de
ozb-tarieven evenredig te verlagen, zodat in principe het te betalen belasting-
bedrag aan ozb gelijk blijft met dat van vorig jaar. Dit verhaal gaat op als uw
woning ongeveer 50% in waarde is gestegen. Is de waardestijging bij u minder
dan 50% dan betaalt u iets minder dan vorig jaar, is het meer dan 50% dan
komt het te betalen bedrag iets hoger uit.

EMEENTEGIDS 1997

Ik heb helemaal geen taxateur gezien, bij mij is niemand binnen De gemeentegids 1997 is vorige week huis aan huis verspreid.
geweest.
Vermoedelijk heeft de taxateur uw pand van buitenaf getaxeerd, omdat er
waarschijnlijk niemand aanwezig was. Het is niet noodzakelijk dat een taxa-
teur bij iedereen binnenkomt.

Heeft u geen gemeentegids ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de afde-
ling bestuur, mevrouw N. Gansner. tel 557495. Zij zal uw naam en adres noteren
en ervoor zorgen dat u op korte termijn alsnog een gemeentegids krijgt.

TCAFE - BAR - RESTAURANT - ZAAL

Se Herberg
DORPSSTRAAT 10 - VORDEN

AGENDA MAART

8 maart DE GRACHT
voorprogramma Framed

10 maart Kaartavond
Klaverjassen en Jokeren

11 maart Bingo
14 maart Hoezo

15 maart Fees^rond
Rijver, de Graafschap m.m.v. DELITE

18 maart Bingo
22 maart Vordense Kampioenschappen

Klaverjasmi en Jokeren
25 maart Bingo

ARTIEST VAN DE WEEK
ANDREA BOCELLI

Bocelli 42,90
Romanza 42,90
Viaggio Italiano 44,90
II mare calmo della sera 34,90

NIEUW NIEUW NIEUW
U2-pop 42,90
1997 zal in het teken staan van U2.
Meerdere singels natuurlijk en een
uitgebreide Europese tour tijdens de
zomer.
Het nieuwe album bevat 12 tracks.
Muziek geschreven door U2 en teksten
door Bono & The Edge.
Het boekje telt 26 pagina's met foto's.

SPECIALE AANBIEDING
TOTAL TOUCH - TOTAL TOUCH

met o.a. Somebody else's lover,
Touch me there, Friend forever,
So curious

alleen deze week voor 37,50

eicpert

Raadhuisstraat 14, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 2511

0611
WORDT

112
EN JE KRIJGT
ALS EERSTE

HULP
1-1-2 DAAR RED JE
LEVENS MEE

Paas-
krant
In week 13 ver-
schijnt de Paas-
krant. Copij en ad-
vertenties voor de-
ze krant dienen uk
terlijk op woens"
dag 12 maart bij
ons binnen te zijn.

De Redacti<

In onze supermarkt is medio mei
plaats voor:

MEDEWERKER VERSAFDELINGEN m/v
MEDEWERKER POSTAGENTSCHAP/
SUPERMARKT m/v

Voor beide functies geldt:

• Flexibel inzetbaar op meerdere
afdelingen

• Ca. 32 uur per week
• 18-20 jaar
• Woonachtig in de regio ca. 10 km
• Passende opleiding, liefst enige

ervaring

Schriftelijke sollicitaties met pasfoto aan:

AALDERINK SUPERMARKT
Postbus 51, 7220 AB Steenderen

Open entdag
De Noordelijke Pomologischc Vereni-
ging (NPV) houdt op zaterdag 15 maart
een "open entdag" voor de regio Oost.
Dit jaar zal deze entdag gehouden wor-
den bij Erve Brooks/Erve Niehof te
Gelselaar nabij Borculo. Amateur-
fruittelers en andere geïnteresseerden
kunnen daar terecht met hun enthout
van vruchtbomen (appel, peer, pruim)
waarvan zij graag een nieuwe boom
willen kweken.
De vereniging zorgt ervoor dat er vol-
doende onderstammateriaal en ent-
hout van een uitgebreid assortiment
aan oude, geliefde rassen aanwezig zal
zijn. Dat zal tegen een geringe vergoe-
ding beschikbaar zijn. Experts van de
vereniging zullen de entingen graag
voor U uitvoeren. Natuurlijk mag men
onder hun toeziend oog ook zelf enten.
Tijdens deze entdag zal er allerlei nut-
tige informatie over snoeien, rassen-
keuze en algemeen onderhoud van
hoogstamvruchtbomen te verkrijgen
zijn.

Boek over Vorden
tijdens de bezetting
Robert Ellenkamp, een 22 jarige stu-
dent in land-, water- en mileubeheer is
momenteel druk bezig om een uitge-
ver te vinden voor een boekje dat hij op
de markt wil brengen en dat is getiteld
"Vorden tijdens de bezetting". Wat be-
zielt een jongeman om juist over dat
onderwerp te willen schrijven?
Robert Ellenkamp: " Ik heb altijd al in-
teresse gehad voor de geschiedenis van
de Tweede Wereldoorlog en dan met
name wat er zich in die jaren in mijn

geboorteplaats Vorden heeft afge-
speeld. Op gegeven moment ben ik op
zoek gegaan om te kijken wat daarover
aan lektuur voorhanden was. Er bleken
slechts twee boeken te zijn, een van de
verzetsman Karel Overyssel en het
boek "Erop of eronder" met daarin niet
specifiek gebeurtenissen in Vorden
maar dingen die zich in de gehele
Achterhoek en de Liemers hebben af-
gespeeld", aldus Robert.
Inmiddels wist Robert dat er in de
Tweede Wereldoorlog in Vorden om
precies te zijn in januari 1943 een Brits
vliegtuig van het type Lancaster was
neergestort. " Ik heb toen hier en daar
wat vragen gesteld aan mensen die van
dit ongeluk op de hoogte waren. Ook
van andere mensen kreeg ik dingen
over de oorlog te horen. Toen is bij mij
het idee geboren er een boekje over te
gaan schrijven. Ik ben toen het stadsar-
chief in Zutphen ingedoken. Ook veel-
vuldig bezocht ik het gemeentearchief
in Vorden. Daarnaast bleef ik doorgaan
met het zoeken naar mensen die mij
over deze oorlogsperiode in Vorden
konden vertellen. In totaal heb ik on-
geveer honderd gesproken".
De gehele research en het verzamelen
van gegevens nam zo ongeveer vier ja-
ren in beslag. "Met name in de vakan-
ties en wanneer ik zin had, ben ik er
mee bezig geweest. In die periode heb
ik ook veel briefwisselingen met het
Ministerie van Defensie en de Stichting
Luchtoorlog gevoerd", aldus Robert
Ellenkamp. Het boek telt ongeveer 160
pagina's met daarin circa 35 foto's en
afbeeldingen. In het boek komt onder
meer de gijzeling van de toenmalige
burgemeester Arriens aan de orde. De
wijze waarop het distributiekantoor in
Vorden in de oorlogsjaren funktioneer-
de wordt eveneens beschreven. Robert
Ellenkamp verwacht dat het boekje in
mei aanstaande zal verschijnen.



WET

WAARDERING
INROERENDE
ZAKEN

INLICHTINGEN:

Zoals u inmiddels wel weet,
zal één dezer dagen de
waardebepaling van uw
onroerend goed op de deurmat
vallen.
Deze waardebepaling zal over
het algemeen beduidend hoger
uitkomen dan het bedrag wat u
gewend bent.

Dit nieuwe bedrag is vastgesteld
per 1 januari 1995 en bepalend
voor de:
• onroerende zaak belasting
• inkomstenbelasting
• waterschapsbelasting
• vermogensbelasting .

Het is dus van groot belang of dit
bedrag de realiteit benaderd.

Om dit te controleren en u zo
nodig bij te staan in de bezwaar-
schriftprocedure met het nieuwe

NVM-TAXES CONTRA
COMPUTERPROGRAMMA
kan ik u ten dienste zijn als
VORDENSE
WONINGMAKELAAR

Zutphens^eg 31
Vorden •
Telefoon (0575) 55 15 31

Lid NVM

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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

Café - Restaurant - Slijterij
Spalstraat 1, Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 12 52

Vrijdag 7 maart

P U L L E N A V O N D
Als kanon niet genoeg nadreunt zorgen de

Spitfires
wel voor je nekslag. Gratis entree.

(Het kanon vanaf 4 maart in de slijterij)
Dat staat als een paal

Quintus Fineerparket,
haal het karakter van de natuur in huis.

WOONWINKEL VAN WflRNSVELD

Tel. 526132, Rijksstraatweg 39, 7231 0B Warnsveld

Kukelbrood en kukelvlaai
Een nieuw en bijzonder brood en
taart gemaakt met chocolade en ka-
neelgranules. In de winkels van
Bakkerij Van Asselt en Schurink is
het één groot voorjaarsfeest. Elke
dag komt er heerlijk vers Kukel-
brood en Kukelvlaai uit de oven.

Kukelbrood is een lekkere broodsoort
gebakken van tarwemeel, kaneelgra-
nules, kruiden en chocolade drups.
Kukelvlaai is een heerlijke taartvariatie

gemaakt van een vlaaibodem met een
crème suisse en stukjes chocolade en
afgewerkt met paaseitjes en een leuke
kukel galette. Door de specifieke
smaak van deze beide produkten heeft
de bakker een revolutionair nieuw pro
dukt ontwikkeld. Echt Kukelbrood en
de echte Kukelvlaai herkent u aan de
poster in de winkel. Maak kennis met
het Kukelbrood en de Kukelvlaai bij
Van Asselt en Schurink. Zie ook adver-
tentie.

VARIATIE MET
VOUWGORDIJNEN

Vouwgordijnen: een nieuw idee
voor een nieuw interieur. In diver-
se stoffen verkrijgbaar bij Deco
Home. Natuurlijk kunt U bij Deco
Home de vouwgordijnen combi-
neren met behang en op kleur
gemengde verf en vloerbedek-
king.

HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo
Tel.:(0575)464000

'DECO HOME ZORGT ERVOOR DAT IK MOOIER WOON'

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design ...
F. Jansen installatiebedrijf

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

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



Nieuwe pand Edah beslaat vijfjaar

Edah viert feest op 5 maart

De Edah in Hengelo viert feest op
woensdag 5 maart. Op deze dag is
het precies vijfjaar geleden dat de
nieuwe supermarkt van de Edah in
Hengelo werd geopend. En dat is
voor eigenaar Gerrit Botterman en
zijn personeel een reden om de
klanten eens flink te verwennen. Zo
zullen alle bezoekers van de winkel
op woensdag 5 maart worden ver-
welkomd met een kop koffie en een
koek. Verder lopen er woensdag-
middag drie clowns door de winkel
die de kinderen gaan smincken.
Ook wordt er op 5 maart een balon-
nenwedstrijd voor de jeugd gehou-
den. "Maar er is nog veel meer", ver-
telt Gerrit Botterman. "Zo zullen
Jan Wagenvoort uit Hengelo en
Bertus Lebbink uit Wichmond in de
winkel komen spelen op hun trek-
harmonica. Het belooft een bijzon-
der gezellige dag te worden met
heel veel fun in de winkel", aldus
Gerrit Botterman.

Het idee om naar aanleiding van het 5-
jarig bestaan van de nieuwe super-
markt een feestje te vieren, is afkom-
stig van bedrijfsleidster José Benlah-
mar. Zij vond dat eigenaar Gerrit Bot-
terman niet voorbij kon gaan aan het
eerste lustrum. "De Edah staat voor een
compleet assortiment, scherpe prijzen
en gezellig winkelen. Met name op dat
laatste willen wc de komende dagen de
nadruk gaan leggen met heel veel fun
in de winkel. Daarom leek het ons ook
een goed idee om op woensdag 5 maart
een aantal clowns uit te nodigen. Dat
zorgt altijd voor de nodige gezellig-
heid. Verder staat woensdag een grote
Vergeer Kaas in de winkel. Het is de be-
doeling dat de mensen naar het ge-
wicht van deze kaas gaan raden. De-

gene die er het dichtste bij zit, krijgt
van ons een goed gevulde boodschap-
pcnmand", vertelt José Benlahmar.

Het is niet alleen op woensdag feest in
de winkel. Ook op donderdag, vrijdag
en zaterdag zal er ruimschoots aan-
dacht worden besteed aan het 5-jarig
bestaan van de nieuwe supermarkt. Zo
zullen alle bezoekers van de winkel op
deze dagen een leuke attentie aange-
boden krijgen. "Verder hebben we deze
week allerlei scherpe aanbiedingen. De
meeste leveranciers zijn heel gevoelig
voor actieweken. Toen ze hoorden dat
wij begin maartM^ plan waren een
feestje te viererWlr gelegenheid van
ons 5-jarig bestaan, kwamen verschil-
lende leveranciers dan ook met flinke
aanbiedingen. En daar profiteert de
klant dus weer van. Wat dat betreft is
het deze week dj^dubbel feest", lacht
Gerrit BottermarP^

De Edah in Hengelo zit niet stil en is
volop in beweging. Zo zullen de kassa's
binnenkort worden voorzien van full-
scan-apparatuur. Door middel van deze
nieuwe apparatuur krijgt de Edah een
beter overzicht van wat er op een dag
allemaal verkocht is. "Op dit moment
maken we nog gebruik van semi-scan-
apparatuur. Het voordeel van full-scan
is dat wij op het eind van de dag door
één druk op de knop precies kunnen
zien hoeveel we van een bepaald pro-
dukt hebben verkocht. In de praktijk
betekent dat dus dat je de klanten bij-
na nooit teleur hoeft te stellen. Als er
van een bepaald produkt heel veel ver-
kocht is, dan geeft de computer dat
aan en kun je daar met de inkoop van
produkten rekening mee houden. Op
die manier zijn de vakken altijd goed
gevuld", legt Gerrit Botterman uit.

Vrouw uit Schermerhorn
bevalt na ongeluk met
auto op Baakseweg
Een vrouw uit Schermerhorn is zater-
dag bevallen nadat ze even daarvoor
een ongeluk had gehad op de-kruising
van de Baakseweg en de Riethuisweg.
Moeder en kind maken het goed. Het
kind kwam ter wereld door middel van
een keizersnede.
Het ongeluk werd veroorzaakt door
een 18-jarige man uit Vorden die rond
half twaalf 's ochtends met een land-
bouwtrekker op de Baakseweg reed.
Ter hoogte van de afslag met de
Riethuisweg wilde de man linksaf
slaan. Hij zag daarbij een tegemoetko-
mende auto over het hoofd. De man
werd verblind door de zon en afgeleid
doordat er aan de linkerkant van de
weg mensen bezig waren met het za-

gen van enkele bomen. De landbouw-
trekker en de personenwagen kwamen
frontaal met elkaar in botsing. De drie
inzittenden van de wagen waren licht
gewond en moesten met een ambulan-
ce naar het ziekenhuis worden afge-
voerd. Eén van de drie inzittenden was
de vrouw uit Schermerhorn. De vrouw
had een gebroken pols en was boven-
dien hoogzwanger.

Doorstart Atomica
Atomica Homma Kunstoffen maakt
per l maart een doorstart. Enkele we-
ken geleden werd het bedrijf uit
Vorden failliet verklaard. Alle tien per-
soneelsleden kunnen aan het werk blij-
ven. De bank is vorige week acooord ge-
gaan met de doorstart. De nieuwe
naam van het bedrijf wordt Atomica
plastics.

Biej ons
in d'n Achterhoek
"Hoe mo'w d'r met an, mo'w 'n dokter nog haaln?". 'k Wet 't ok neet", zei
Peter Veurkamp tegen zien vrouw Karin.
Karin was al 'n keer of wat nao de kamer van Rika Helderschoon ewes
umme te kiekn hoe of t'r met was. Rika had bastende piene in de boek. Un
stuk of wat asperines had ze al op maor "die hilpen toch niks" zoat Rika
zei.

Karin en Peter Veurkamp heb in Haverlo un pension waor ze luu onder-
dak en verzorging geeft die gin huuskommen hebt en ok nog neet too
bunt an een verpleeg- of verzörgingshuus. Die luu hebt 't biej eur goed
nao eur zinne. Natuurlijk volt t'r wel 's wat veur, maor dat he'j in elke
huusholling. Zoas now met Rika. Rika was now neet bepaold 'n makke-
lijksten van de luu die ze in huns hadn. Zee had nog wel 's wat te matteln.
Dan had ze 't in de kneene, 'n andere keer knappen eur de kop uut
mekare of was ze "sloerig in de rakker".

Maor vandage lek 't menens te wean. Stel dat t'r wat gebeurn en 't met
Rika neet goed afleep. Dan zoln de luu zeggen: "Da'j 'n dokter ok neet
ehaald heb". "Lao'w 'n dokter maor bcln, dan kont ze ons niks vewietn".
'n Dokter, den zondagsdienst had, was t'r al tamelijk vlot naodat Peter um
ebeld had. Hee wis wel dat ze um neet veur 'n glippe in de vinger leetn
kommen. Hee onderzoen Rika heel secuur, "'k Zal Veurkamp direct naar
de apotheek sturen voor tabletten en dan wordt het wel weer beter. Maar
wel een dag of drie in bed blijven".
"Ga hier maar mee naar de apotheek", zei e tegen Peter die metene in 'n
auto trean en 'n paar menuten later biej 'n apotheker op de stoepe ston.

't Duurn effen veur d'r los edaon wier. 't Was jao ok zondag. Hee had nog
geluk dat 'n apotheker zelf diens had en e neet op ene hoeven te wachten
die aans anders vandan mos kommen. De apotheker bekek 't recept,
begon grimmig te kickn en vaam too tegen Peter uut: "Wat, laot iej mien
veur die neptabletten op de bene kommen?". Hee leazen Peter nog volle
meer op. Peter wis neet waor e kiekn mos en wis t'r zo gauw ok niks tegen
in te brengen.
Hee was nog heel van peceel too hec weer in huus kwam. Hee veteln Karin
't hele verhaal. Die ging metcene nao Rika. "Hier, drek innemen, dan
helpt 't eerste".
En 't hilp ok, 's aovu^t vuuln ze zich al 'n stuk better. "n Andren maarn
ston ze al weer naösl^Pbedde too Karin biej eur op de kamer kwam', "'k
Bunne weer bettef".
"Dat zal wel maor iej maakt as de mieter da'j weer in bedde komp. Drie
dage d'r in blieven, hef'n dokter ezeg, anders kriej 't soms zo weer". Rika
hef nao die tied nog gin pien in de boek weer ehad. En Peter dech nog
geregeld an 'n uutvaUun 'n apotheker biej ons in d'n Achterhoek.

H. leestman

"Framed" in de Herberg

Zaterdag 8 maart zal in het voorprogramma van "De Gracht" een nieuwe Vordense pop-
groep optreden in De herberg. "Framed" bestaat uit Qbus van Dijk (bas), Maarten
Graaskamp (drums), Jan Denekamp (zang/gitaar) en Wilfred Vasse (sologitaar). Qbus van
Dijk en Maarten Graaskamp maakten in het verleden al naam met de band Almost Sober.
"Framed" speelt rock'n roll en blues. Zo komt muziek van John Mellencamp en ZZ Top aan
de orde, maar ook nummers van de Beatles vullen het repertoire. In principe speelt "Framed"
alles wat maar met rock'n roll of blues te maken heeft. Maar het moet wel met gevoel.
Synthesizers ofsequencers komen er bij "Framed" niet aan te pas. Zie ook advertentie.



Feestelijke aanbiedingen
van dinsdag t/m dinsdag

ELKE DAG:

VLAAIENFEEST!
We hebben voor u: een heerlijke echte Limburgse

Sinaasappel-Bavaroise vlaai
Lekker fris en romig, calorie-arm.

Goed voor 12 royale punten

f 17,50
voor maar

NIEUW IS DE KUKEL-VLAAI!
zie advertentie elders in dit blad.

AMERIKAANSE MUFFINS
met een frisse bosbesvulling

5 halen = 4 betalen

JUBILEUM AANBIEDINGEN

• E t STB R U O DJ C met appel rozijnen

en kaneel T w j ™

Feestsnit l

TIP VAN DE WEEK:

GRANARY VOLKOREN
de extra meegebakken tarwekorrels,

eerst geweekt, dan gekiemd en geplet,
maken Granary tot een lekkernij

ZO UIT DE OVEN VAN DE ECHTE WARME BAKKER

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

ADMINISTRATIEKANTOOR

OOSTERLAKEN

• Administratieverzorging
• Loonadministratie
• Verzorgen

van belastingaangiften
• Opstellen jaarrekening

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

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

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

Uw meubels
versleten ?
Wij stofferen snel en voordelig.

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

interieuradviseur

EEN PERFECT
RESULTAAT BEGINT

MET EEN GOED ADVIES
Voor goed en betrouwbaar schilderwerk ga je naar
een vakman. Iemand met een professionele aanpak
en ambachtelijke kwaliteit Ook voor glaszetten,
wandafwerking en spuitwerk. Als erkend Schilders-
en Afwerkingsbedrijf garanderen wij u vakmanschap
en kwaliteit. Die garantie krijgt u bij Wim Lenselink
zwart op wit
Een afspraak voor een vrijblij-
vende offerte is snel gemaakt
bel (0575)462319. /IEmm mm mm *n»rrr

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

Geltinkweg 9 Keijenborg
Telefoon (0575) 462319

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

'

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F • Z A N D - E N G R I N D H A N D E L

Voor al uw leveringen van zand, grind, grond en
korrelmix (gebroken puin).

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk - Tel. (0575) 45 14 11

Enveloppen

DRUKKERIJ
WEEVH3S

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

Ruwvezelmix

Wie

Rw

Frans Evers

r>Hendrix
IllillI . ! OlNÏSH i i liR ;; M : N T .; ï É K lïNïMtl

ÖE WILDE B.V. l
MAKELAARS
EN TAXATEURS

Wet Waardering Onroerende Zaken
Voor 25 februari a.s. behoren alle Gemeenten de beschikking met daarop de
waarde van uw onroerend goed verstuurd te hebben.

In de beschikking staat de waarde per 1 Januari 1995. Dus niet de huidige
waarde. Sedert 1 januari 1995 zijn de huizen in deze regio gemiddeld met 15%
tot 20% gestegen. De beschikking geldt voor 4 jaar dus tot 2001.

De waarde wordt gebruikt voor 4 belastingen nl.:
• Onroerende Zaakbelasting
• Vermogensbelasting
• Inkomstenbelasting
• Waterschapslasten

Vindt u de waarde per 1 januari 1995 te hoog of is de taxatie niet juist uitge-
voerd, dan kunt u gedurende 6 weken bezwaar maken, daarna geldt de
beschikking voor 4 jaar. U kunt uw bezwaar het beste staven met een gefun-
deerd taxatierapport.
Per 1 februari 1997 hebben wij naast de bekende taxaties mogelijkheden voor
hypotheken, boedelscheidingen en overnames, ook de discipline W.O.Z. taxa-
teur binnen ons kantoor.

Wet Waardering Onroerende Zaken
Taxaties voor Woningen en Niet Woningen d.w.z. Bedrijfsmatig Onroerend Goed
• Agrarisch Onroerend Goed - Landgoederen - Sportvelden - N.S.W. landgoe-
deren speciale regeling.

MAKELAARSKANTOOR O.G.

DE WILDE B,Y.
Makelaars - taxateurs
Dorothea van der Sar-Neumann
W.J. de Wilde

Rijksstraatweg 13O 7231 AK Warnsveld
telefoon: 0575-523343 telefax: 0575-528871

ee
NVM
MAKELAAR



9 Stichting Welzijn Ouderen Vorden
VORDEN

Raadhuisstraat 6, 7250 AB Vorden, telefoon 0575-553405 (postadres: Postbus 79)

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

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

INFORMATIEMIDDAG VERKEERS-
VEILIGHEID
Uit diverse testen is onlangs gebleken
dat lang niet alle verkeersdeelnemers
(dus ook voetgangers!) op de hoogte
zijn van de geldende verkeersregels.
Dit heeft vaak ongelukken tot gevolg
met schade en/of lichamelijk letsel. De
SWOV, de Cosbo en Veilig Verkeer
Nederland organiseren daarom een in-
formatiemiddag waarop d.m.v. een dia-
presentatie aandacht besteed wordt
aan de algemene verkeersveiligheid en
de* plaatselijke verkeerssituaties. De
middag wordt gehouden op dinsdag 8
april a.s. in het Dorpscentrum en be-
gint om 14.00 uur. Iedereen is welkom,
de toegang is gratis.

RIJTEST 50-PLUSSERS
Automobilisten van 50 jaar en ouder
hebben ook dit jaar weer de mogelijk-
heid om hun rijervaring te laten tes-
ten. Bent u vijftig jaar of ouder? Dat be-
tekent in de meeste gevallen dat u al
tientallen jaren uw rijbewijs heeft. En
als alles heeft meegezeten, hebt u ho-
pelijk alleen wat krasjes op de lak en
een enkele parkeerbon opgelopen.
Maar die lange ervaring is tegelijker-
tijd uw vriend en vijand. Immers, heel
onopgemerkt sluipen er routines in
uw rijstijl en met die routines de nodi-
ge fouten. De Stichting Welzijn Oude-
ren Vorden houdt daarom in samen-
werking met de plaatselijke afdeling
van Veilig Verkeer Nederland rijvaar-
digheidsritten op 10 april.
Inhoud test: Ontvangst met koffie.
Overhandiging instructieboekje met
verkeersregels en verkeerssituaties.
Ogentest. Daarna een rijvaardigheids-
rit in uw eigen auto in gezelschap van
een rij-instructeur.'s Avonds om 19.00
uur volgt er een instruktie-avond op de
rijtest voor diegene die aan de rijtest
hebben deelgenomen. Vooraf op dins-
dag 8 april is er een informatiemiddag
verkeersveiligheid. Opgave vóór 25

maart a.s. bij de SWOV voor de rijtest
op 10 april.

MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN
Het is algemeen bekend dat bewegen
goed is voor lijf en leden. Zeker bij het
ouder worden is het belangrijk dat
men zich regelmatig op een gezonde
manier inspant. In de gemeente
Vorden zijn daarom speciaal voor de
niet piepjonge mensen verschillende
activiteiten georganiseerd. Ook het in
contact komen met leeftijdgenoten is
een belangrijk deel hiervan. Zo is er in
de sporthal elke dinsdagmorgen de
Sport- en Spelinstuif van de SWOV. Op
een gezellige manier kan hier samen
met andere 50-plussers gesport wor-
den.
Inhoud: diverse oefeningen en een spel
b.v. volleybal of badminton tot slot.
Daarna is er gelegenheid voor koffie
(eigen rekening). De ochtend is ver-
deeld in twee groepen; Ie Groep van
9.00 - 9.45 uur. 2e Groep van 10.00 -
11.00 uur. De leiding is in handen van
een bevoegde docente.De kosten per
seizoen zijn ƒ 60,— per persoon. Oude-
ren met een krappe beurs kunnen een
beroep doen op het contributiefonds
van de Gemeente. Voor meer informa-
tie en aanmelding kunt u zich wenden
tot de SWOV.

ALARMERING
Voor ouderen die zelfstandig willen
blijven wonen, maar toch onzeker of
angstig zijn in noodsituaties niet bij de
telefoon te kunnM^comen, is de perso-
nenalarmering e^ruitkomst. Dit alar-
meringssysteem werkt via de telefoon.
De gebruiker draagt een halssnoer met
daaraan een medaillon. Dit medaillon
is een zendertje. Bij de telefoon komt
een apparaat te hangen met een inge-
bouwde microfoon en luidspreker.
Wanneer de gebruiker op de knop van
het medaillon drukt ontvangt het ap-
paraat het alarmsignaal en gaat dan

doen wat de hulpvrager niet meer kan,
nl. bellen. Er volgt een oproep aan de
opgegeven contactperoon. Deze per-
soon meldt zich via de luidspreker. De
gebruiker kan dan vanaf de plek waar
hij zich bevindt met deze hulpverlener
praten.

Het is noodzakelijk meerdere contact-
personen te hebben. Wanneer de eerste
contactpersoon niet thuis is gaat het
signaal naar de tweede enz. Mocht
geen van de contactpersonen thuis zijn
wordt als laatste het signaal doorgege-
ven aan de Wehme. Vandaar uit wordt
dan gezorgd dat de gebruiker hulp
krijgt.De personenalarmering is be-
doeld voor alleenstaande mensen van
60 jaar en ouder, die zich door licha-
melijke, sociale- of geestelijke oorzaken
niet voldoende kunnen redden in
noodsituaties. De kosten bedragen
ƒ 17,50 per maand. Behalve eventuele
materiaalkosten zijn er geen aansluit-
kosten. Voor de huur kan een beroep
gedaan worden op de Gemeente voor
bijzondere bijstand. Voor verdere infor-
matie kunt u zich wenden tot de
SWOV.

KNOPPENCURSUS
De Vrouwenraad houdt in samenwer-
king met de SWOV een cuj^is 50-plus-
sers aan de knoppen. Doé^an de cur-
sus is wegwijs te worden in het gebruik
van moderne apparatuur en zijn vaak
ingewikkelde gebruiksaanwijziging.
Apparaten die onder andere besproken
zullen worden zijn de v^aorecorder,
TV met telekest en de^ragnetron.
Verder wordt er een bezoek gebracht
aan het station voor tekst en uitleg van
de kaartjesautomaat en aan de bank
voor het gebruik van de geldautomaat
en de chipknip. De cursusdagen zijn 7,
14, 21 en 28 april en 12 mei.
U kunt zich tot eind maart opgeven bij
de Vrouwenraad (55 16 88) of de SWOV
(55 34 05).

Een rubriek
met nieuws over de Vordense bibiiotheeh

Tankstation Weulen Kranenbarg geopend

Beeldbuis en boek
Voor veel mensen is het een probleem.
Ze willen best graag een spannend of
ontspannend boek lezen, maar ja...
vanavond is er om 7 uur een interes-
sant TV-programma. En om 8 uur is er
de wekelijkse quiz. En de film die om 9
uur begint is ook de moeite waard. En
zo wordt het eigenlijk ongewild wéér
een avondje TV-kijkcn en blijft er 's
avonds laat het onbevredigend gevoel
dat je weer niet bent toegekomen aan
dat boek dat je zo graag wilt lezen.
Toegegeven: de televisie geeft veel goe-
de programma's, veel voorlichting en
ontspanning. Maar er is toch ook veel
dat niet zo interessant is of zelfs nega-
tief. Denk alleen maar aan de misdaad-
series. Er wordt aan de andere kant van
de buis nu eenmaal hard gewerkt om
mensen afhankelijk te maken en ze te
binden aan allerlei zinloos vermaak.
Niet eens met het doel mensen te ver-
maken, maar voor alles: via de aanpa-
lende of ingebouwde reclame mensen
over te halen om dingen aan te schaf-
fen die ze voor een groot deel eigenlijk
niet nodig hebben.
Misschien vindt u Boekanier vandaag
en beetje te somber en zwartgallig. Het
zij zo. Maar het is goed zo nu en dan te
waarschuwen tegen de steeds groter
wordende invloed van de televisie.
Natuurlijk kan de beeldbuis je leven
verrijken, informatie doorgeven, soms
ook eenzaamheid opheffen. Maar al-
leen wanneer je er zelf de baas over
blijft.
Dit is dus een advies voor wie - zoals
hierboven beschreven - te vaak zwicht
voor het aanbod aan programma's van
de TV. Maak gebruik van de mnevlijk-
heden die de openbare bibliotheek u
geeft. Kies regelmatig een paar boeken
uit die klaarliggen als u zin hebt om te
lezen. Boeken die het echte leven be-
schrijven. Die je meenemen in een an-
dere boeiende wereld. Die je fantasie
prikkelen en je leven kunnen verrij-
ken.
Beeldbuis en boek..., wie ze goed in
evenwicht kan houden en van beide
met mate geniet zal 's avonds zelden
het gevoel hebben van 'weer een verlo-
ren avond'.

iïockanier

Het nieuwe tankstation van Weulen Kranenburg aan de Enkweg is vorige week donderdag officieel geopend. Weulen Kranenbarg had voor
deze gelegenheid een tent op het terrein geplaatst waar de gasten konden genieten van een hapje en een drankje. Vele mensen kwamen een
kijkje nemen. Het tankstation heeft een complete metamorfose ondergaan. Zo heeft het bedrijf er een nieuwe shop van zeventig vierkante
meter bijgekregen. Ook voor de klanten was het afgelopen weekend feest. Nadat men getankt had, bestond er de mogelijkheid om een enve-
lop te trekken. Men had altijd prijs. De hoofdprijs bestond uit een reis naar Portugal. Deze werd gewonnen door Han Eskes uit Vorden.

Dropping Jong Geke
De afdeling Vorden van Jong Gelre or-
ganiseert op vrijdag 7 maart een drop-
ping. Het vertrek is vanaf het Dorps-
centrum. Men kan zich opgeven bij
Renske Langwerden telf. 0575-441621.

Vrouwenraad Vorden
De Vrouwenraad in Vorden organiseert
in samenwerking met de SWOV een
cursus voor "Vijftig Plussers aan de
knoppen". Deze cursus is met name be-
doeld om ouderen vertrouwd te maken
met "knoppen" zoals voor het instellen
van televisiekanalen, teletekst en de vi-
deorekorder. De mogelijkheid bestaat
dat deelnemers aan de cursus zelf in-
formatie willen hebben over het ge
bruik van een bepaald apparaat.
Er kan ook een bezoek worden ge-
bracht aan het station om daar uitleg
te krijgen over de kaartjesautomaat.
Datzelfde geldt op het gebied van
bankzaken( pasjes e.d.). De cursus be-
staat uit vijf middagen te weten 7, 14,
21, 28 april en 12 mei. Men kan zich op-
geven bij mevr. G.Velhorst telf. 551688
of bij de SWOV telf. 553405.



Uitnodiging
De nieuwe voorjaarsmode '97 is
binnen! Kom deze bewonderen
tijdens de Mode-Introductieweek
van maandag 10 maart (vanaf
13.30 uur) t/m zaterdag 15 maart
a.s. onder het genot van een
drankje. Wij zouden het een eer
vinden u te mogen begroeten.

Prijsvraag...
Met deze prijsvraag maakt u in
iedere vestiging van Lammers
Modehuis kans op een Rabobank-
reis naar keuze t.w.v. Hfl. 500,-
of de helft van dit bedrag in
contanten! Om deel te nemen vult
u de bijgevoegde bon in.
Deponeer deze bon tijdens de
Mode-Introductieweek van
Lammers Modehuis in de ton bij
één van onze vestigingen.
Prijswinnaars krijgen persoonlijk
bericht in week 12.

Bezoek

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

M O D E H U I S

/. In welke plaatsen heeft zowel Lammers Modehuis als de Rabobank een vestiging?

2. Af aak onderstaande slagzin af:
Lammers Modehuis maakt reizen

Naam:

Straat:

Postcode, Plaats:

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK —
accountants en belastingadviseurs

•Voor het deskundig verzorgen van uw

belastingaangifte 1996
zal ons kantoor ook dit jaar weer geopend
zijn op de volgende avonden:

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

TEGELHANDEL

mullcf-uordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

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

\

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

woensdagavond 5 maart

woensdagavond 12 maart

woensdagavond 19 maart

van 18.30 tot 20.30 uur

UNTINK
KUNSTSTOFFEN

Insulindelaan 60, Vorden
Telefoon (0575) 55 31 67

(Advertentie) Persoonlijke financiële planning lijkt
vooral iets voor vermogende particulie-
ren, directeuren-grootaandeelhouders
of ondernemers te zijn. Toch is dat niet
zo. Hoewel het voor velen nog vaak een
duister begrip is, heeft bijna iedereen
er vroeg of laat mee te maken. Afne-
mende sociale zekerheid, flexibele
pensionering en een vergrijzende sa-
menleving zijn trends die ertoe leiden
dat steeds meer mensen zelf maatrege-
len (moeten) nemen om hun financiële
toekomst veilig te stellen.

Groeiende eigen verantwoordelijkheid
én individualiteit vereisen dat zorgvul-
dig(er) aandacht aan de persoonlijke fi-
nanciële situatie wordt besteed. Vaak
worden dit soort zaken besproken met
de boekhouder, belastingadviseur of
accountant. Soms zijn er contacten
met een verzekeringsagent, een hypo-
theek-adviseur, de notaris of een pen-
sioenadviseur. Al deze adviseurs heb-
ben hun eigen specialiteit.

Een financieel planner heeft daarente-
gen met al deze terreinen te maken.

Hij probeert dit alles voor zijn cliënt in
één duidelijk, samenhangend plaatje
onder te brengen. Daarbij gaat het
vooral om het aanbrengen van de sa-
menhang in de financiële regelingen.
Om daardoor een goed op de (toekom-
stige) situatie afgestemde opbouw, be-
scherming, beheer en soms overdracht
van vermogen te bereiken.

In zo'n totaalplaatje gaat het niet al-
leen om de fiscale gevolgen van de lijf-
rente of de hypotheek. Maar om de on-
derlinge verbanden, om het effect van
een verzekeringsbeslissing op andere
vermogenszaken, om fiscale- én beleg-
gingsaspecten en om het risico- of ren-
dementsprofiel. Al die aspecten moe-
ten worden afgestemd op de te ver-
wachten levensloop . . . en de mogelijke
wendingen daarin.

Dat lijkt saai, maar iedereen neemt nu
eenmaal in zijn leven beslissingen met
gevolgen: samenwonen of trouwen,
het kopen van een huis, de overname
van een bedrijf, het meedoen aan de
spaarloonregeling, stoppen met wer-

ken. Dikwijls lopen de zaken anders
dan voorzien. Arbeidsongeschiktheid,
ontslag, gezinsuitbreiding, eerder over-
lijden of juist langer leven zijn gebeur-
tenissen die aanleiding kunnen geven
tot financiële problemen. Tenminste
wanneer er geen voorzienigen zijn ge-
troffen.

Persoonlijke planning helpt de finan-
ciële toekomst in beeld te brengen en
waar nodig te beïnvloeden. Daartoe
moet de gehele levensloop worden be-
zien. Vooral de momenten, waarop
men beslissingen neemt met vaak vers-
trekkende gevolgen. Maar niet ieder-
een heeft dezelfde levensdoelstelling.
Daarom moeten persoonlijke doelstel-
lingen, wensen en behoeften nauwkeu-
rig worden geïnventariseerd.

Een goede relatie met een financieel
planner is dan ook noodzakelijk.
Bijvoorbeeld om na te gaan of het slim
is om de hypotheek op uw huis te ver-
hogen, omdat ook u nu wil gaan beleg-
gen. Zoals altijd hangt dat af van uw
omstandigheden. Volgende keer meer.



Erik Knoef schrijft nieuw programma voor cabaretgroep Hoe? Zo!:

Hoe? Zo! treedt 14 maart op in zaal "De Herberg"
Een nieuw geluid, een nieuwe lente.
Onder dit motto presenteert de Vor-
dense cabaretgroep Hoe? Zo! op
vrijdag 14 maart in zaal De Herberg
haar nieuwe cabaretprogrogram-
ma. Erik Knoef, de drijvende kracht
achter de groep, heeft de afgelopen
tijd weer verschillende liedjes en
conferences geschreven. Ook zul-
len er op 14 maart een aantal hoog-
tepunten uit het oude programma
de revue passeren. De laatste maan-
den is er door de zes leden van
Hoe? Zo! wekelijks bij café Eskes ge-
reperteerd. Ze zijn er dus helemaal
klaar voor. Wat ons te wachten
staat? "Het is niet hetzelfde. Het is
ook niet wat anders. Het is meer
een vervolg op het oude program-
ma".

Terwijl Tante Gerda van café Eskes aan
de Dorpsstraat in Vorden een bakje kof-
fie inschenkt, begint Erik Knoef te pra-
ten over het nieuwe cabaretprogram-
ma dat hij heeft geschreven voor Hoe?
Zo!
"Om eerlijk te zijn is het nieuwe pro-
gramma vrij moeizaam tot stand geko-
men", begint Erik Knoef zijn verhaal.
"Aanvankelijk was het mijn bedoeling
om de vorig zomer al klaar te zijn met
het schrijven. Maar op één of andere
manier wilde het gewoon maar niet
lukken. Misschien komt het doordat ik
bijna niet meer drink. Vroeger nam ik
's avonds nog wel eens een jagermeis-
ter. Ik wil daar niet mee zeggen dat je
zonder alcohol geen teksten kunt
schrijven, maar een goede borrel wil
soms wel eens helpen. Het moeizame
schrijven heeft verder ook te maken
met het feit dat ik een cursus logistiek
management volg. Ik ben daar twee tot
drie avonden mee bezig. Je begrijpt dat
er dan heel erg weinig tijd over blijft
voor het schrijven van een nieuw caba-
retprogramma. En natuurlijk heb ik
ook nog een gezin. Alles bij elkaar ben
ik de laatste tijd ongelooflijk druk ge-
weest met als gevolg dat het nieuwe
programma een beetje in het gedrang
kwam", aldus Erik Knoef.

Het afgelopen jaar is het vrij stil ge-
weest rondom Hoe? Zo! Dit in tegen-
stelling tot drie jaar geleden. In dat
jaar presenteerde de groep een cassette
en haalde het zestal landelijk de publi-
citeit door optredens in het radiopro-
gramma "De steen en beenshow" en

een reportage in het televisieprogram-
ma "Van Gewest tot gewest". Erik Knoef
herinnert zich atfkze publiciteit nog
als de dag van gispen. "Als we wilden
konden we op dat moment wel drie tot
vier keer in week optreden. We hebben
het in die periode echter weten te be-
perken tot één ke^ün de week. Je moet
het ook weer ni^pe gek maken. Het
merendeel van ons heeft een gezin en
dan kun je het niet maken om drie tot
vier avonden in de week weg te zijn. En
eerlijk gezegd hoefde dat voor mij ook
helemaal niet. Het afgelopen jaar is
het wat stiller geweest. Maar dat heb-
ben we ook bewust gedaan. Op die ma-
nier kon ik in alle rust werken aan het
nieuwe cabaretprogramma", zegt hij.

Erik Knoef is de laatste jaren een stuk
kritischer geworden als het gaat om de
teksten die hij voor Hoe? Zo! schrijft.
"Ik had nog verschillende nummers

liggen, maar die heb ik bijna allemaal
weggegooid. Het stomme is ook dat je
lang niet meer zo snel t^^den bent
over een tekst. Toch is her ook weer
niet zo dat het nieuwe programma
heel anders is dan het vorige. Het is
meer een vervolg op. Een goed voor-
beeld is wat dat betreft deconference
over de golfclub. In he^^rige pro-
gramma hadden we een sKetsch over
een groep mensen die op tennis zit. In
het nieuwe programma zitten deze
mensen niet meer op tennis maar op
golf. We steken daarmee een klein
beetje de draak met al die mensen die
plotseling zonodig aan golf moeten
doen. Af en toe krijg ik het gevoel datje
er er niet meer bij hoort als je niet op
golf zit. Verder heeft mijn broer André
ook voor het eerst een liedje geschre-
ven. Dat nummer gaat over het ver-
plicht sporten. Je hebt mensen die ver-
slaafd zijn aan gokken, drank of drugs.

Maar er zijn ook mensen die verslaafd
zijn aan het sporten. Denk maar eens
aan al die hardlopers aan de kant van
de weg die eruit zien alsof ze er elk mo-
ment dood bij neer kunnen vallen.
Zoiets kan toch niet meer gezond zijn.
En wat dacht je van al die amateur-
voetballers die op maandag met een
blessure op het werk verschijnen. Nee,
dan kun je volgens mij beter niet aan
sport doen. Dat is in mijn ogen dan
nog veel gezonder", lacht hij.

Naast humoristische liedjes heeft Erik
Knoef ook een aantal serieuze teksten
geschreven. Zo gaat één van de num-
mers van het nieuwe programma over
politieke vluchtelingen. "Dat is een
heel serieus nummer waarmee ik de
mensen tot nadenken wil aanzetten.
Het nieuwe programma is dus heel af-
wisselend. Je moet maar gewoon ko-
men kijken".

Ruim 100 vrijwilligers
op zaterdag 15 maart
actief op zwerfvuildag
Meer dan honderd vrijwilligers - van
jong tot oud - komen op zaterdag 15
maart in actie voor het rapen van
zwerfvuil langs bermen en sloten in
het buitengebied van Vorden. Onder
het motto "Samen wonen, samen ver-
antwoordelijk en samen trots" en ge-
wapend met een vuilniszak wordt deze
klus geklaard. Het is dit jaar voor de
derde keer dat deze zwerfvuildag in
Vorden wordt gehouden. Het is de af-
gelopen jaren gebleken dat de deelne-
mers het niet alleen nuttig maar ook
gezellig vinden. Wie zich nog niet
heeft opgegeven, maar we graag mee
wil doen kan bellen met 55 33 57.

Varkenspest
In verband met de varkenspestsituatie
zal de dierenartsenpraktijk Vorden een
informatieavond verzorgen. Deze vindt
plaats op donderdag 6 maart in het
Dorpscentrum. De Vordense dierenarts
AJ. Noordkamp zal de actuele situatie

bespreken rond deze gevreesde var-
kensziekte. Hij zal aangeven welke
maatregelen van belang zijn om de var-
kenspest en andere ziekten zoveel mo-
gelijk tegen te gaan. Uiteraard kunnen
desgewenst ook andere zaken op het nii1a»Mnrr
gebied van dierengezondheid aan de 1/lalcZlllS
orde komen. Iedereen is van harte wel-
kom.

een in de gelegenheid te stellen eerst
naar de kerkdienst te gaan. Direct daar-
na wordt men met koffie in de Voorde
ontvangen.

PCOB
Dokter Dagevos sprak op uitnodiging
van de PCOB op 20 februari voor een
volle zaal over gezond ouder worden.
Hij bracht dit onderwerp met veel hu-
mor. Verschillende aspecten werden
behandeld. De volgende bijeenkomst
van de PCOB is op 20 maart. Dominee
Veldman uit Apeldoorn is dan te gast
en zal komen praten over het onder-
werp "Het Bijbelboek Esther".

HVD
De voorjaarsvergadering van de Her-
vormde Vrijwilligers Dienst van de
Nederlands Hervormde Kerk begint op
12 maart een uur later dan op de uit-
nodiging vermeld staat. Dit om ieder-

De heer D. Hamer zal op donderdag 6
maart een dia-avond verzorgen voor de
Vogelvereniging "De Vogelvriend" uit
Vorden. De heer Hamer reist veel in
landen van Europa om diverse dia's
van vogels te maken. De dialezing
heeft plaats in het Dorpscentrum.
Iedereen is van harte welkom.

Wereldgebedsdienst
Vrijdagavond 7 maart wordt er in het
kader van de Wereldgebedsdag een
dienst gehouden in de Gereformeerde
Kerk. Het thema dit jaar is "Zoals een
zaadje uitgroeit tot een struik". De li-
turgie is samengesteld door vrouwen
uit Zuid-Korea. Tijdens de dienst zal
een collecte worden gehouden. De op-
brengst van de collecte is onder andere
bestemd voor projecten van het Leger
des Heils in Korea en voor Memisa. De
cantorij van de Hervormde Gemeente
onder leiding van mevrouw Paas zal

haar medewerking verlenen. Het orgel
wordt bespeeld door mevrouw Schot.
Iedereen is van harte welkom.

Eigenaar hennepschuur
aangehouden na brand
Een 29-jarige man uit Wichmond is af-
gelopen zaterdag door de politie aan-
gehouden voor het overtreden van de
opiumwet. Rond halfzeven 's ochtends
brak in een schuur van de man een
brand uit. Politie en brandweer waren
snel ter plekke en ondekten dat er in
de schuur aan de Lankhorsterstraat
een hennepkwekerij gevestigd was. De
brand is vermoedelijk ontstaan door
een oververhitte ventilator. De 29-jari-
ge man vertelde de politie dat hij de
hennepkwekerij samen met iemand
anders heeft opgezet. Het ga.at hier om
een Zutphenaar. Deze man is door de
politie nog niet aangehouden. De 29-ja-
rige Wichmonder is inmiddels in ver-
zekerking gesteld. In de hennepkweke-
rij bevonden zich 2.200 plantjes. De
planten zijn door de gemeente Vorden
weggehaald en vernietigd.



hes 10 ws
Komt u op donderdag 6 maart ook kijken

naar één van onze modeshows?
Aanvang 9.30, 13.45, 15.30 en 19.15 uur.

U ziet mode voor werk, vrije tijd en
speciale gelegenheden. Van jong tot klassiek,

van gekleed tot sportief. De leukste mode
voor man en vrouw!

We trakteren op koffie/thee met iets lekkers
erbij. Na afloop kunt u naar hartelust zelf

combineren.
U kunt natuurlijk even reserveren.

l/fael
—^̂ r̂ mode

Als je hoofd er naar staat
om met je handen te werken

••OPEN AVOND••
13 maart van 18.00 - 21.00 uur

voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs
• Consumptieve Techniek • Verzorging

• Bouwtechniek • Mechanische Techniek

Er zijn ook voorlichters aanwezig van vervolgonderwijs.

•
Locatie:

Herenlaan 2 Borculo

Merkenweek
&

open huis-
dagen

donderdag 6 maart t/m

zaterdag 15 maart

Modeshows
vrijdag 14 maart

's-ochtends van
10.00-11.00 uur

's-middags van
14.30-15.30 uur

mode centrum

Teuiii§sen ruurlo

Dorpsstraat 22
Telefoon (0573) 45 14 38

ACTIE
'ZUINIG
STOKEN'

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

Tabel voor
17febr. t/rt

Bij een
jaar-
verbruik
van:

800 m3

1000 m3

1200 m3

1400 m3

1600 m3

1800 m3

2000 m3

2200 m3

2400 m3

2600 m3

2800 m3

3000 m3

3300 m3

3600 m3

3900 m3

4200 m3

4500 m3

5000 m3

5500 m3

6000 m3

de week van: maandag
i zondag 23 febr. 1997.

hoort een en een
streefver- totaal
bruik voor streefver-
de afgelo- bruik sinds
pen week 3-1V96

van:

486 m3

603 m3

725 m3

848 m3

970 m3

1091 m3

1209 m3

1333 m3

1455 m3

1576 m3

1695 m3

1818 m3

2000 m3

2181 m3

2363 m3

2545 m3

2725 m3

3029 m3

3333 m3

3634 m3

van:

19 m3

24 m3

28 m3

33 m3

38 m3

43 m3

47 m3

52 m3

57 m3

61 m3

66 m3

71 m3

78 m3

85 m3

92 m3

99 m3

106 m3

118 m3

130 m3

142 m3

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

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

CONTACT
een goed en

graag geleze,
blad

1-1-2
DAAR RED JE
LEVENS MEE /

Sterk in
technisch werk

Oldenhave Personeelsdiensten
biedt volop werk voor constructie-

werkzaamheden, fabrieks- en
machineonderhoud, installatie-

techniek en op kantoor.

Oldenhave
PERSONEELSDIENSTEN B.V.

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

HEBT U NOG

SPULLETJES OVER

VOOR DE VEILING?

Wij halen het graag
bij u op. Bel dan:

(0575) 55 1486
(0575)55 1961
(O575) 55 16 73
(O575) 55 30 81

1997:
Veiling 20 september
De Herberg Vorden

Bus bestellen?
Harren bellen!

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Kerkstraat 3
Vorden

Restaurant-Grill

DE ROTONDE TB). (O575)
55 15 19

34 HOOFDGERECHTEN
dan eet iedereen wat hij lekker vindt

O N B E P E R K T K I E Z E N
uit de hele kaart voor diverse vaste menuprijzen

ZELFS VOOR GROEPEN
gezellig samen eten in de alkoof

ACHTER DE DIKKE BOOM VAN VORDEN

EET U VAN GOED GEVULDE BORDEN

Op zoek naar werk In de

INSTALLATIETECHNIEK

Uitzendbureau

monteurs
calculators
werkvoorbereiders
projektleiders
au toe ad-te ken aars
en ook administratief

Bel nu: 0543 - 521 770 en maak een afspraak

Installatiebedrijf

is een bedrijf met 10 vaste medewerkers die zorg
draagt voor cv, gas-, water- en elektra-installaties.

Momenteel zijn wij op zoek naar een:

loodgieter/
cv-monteur
Functie-eisen:
Gelieve zelfstandig te kunnen werken, maar ook in
teamverband.
Enige jaren ervaring vereist in onderhoud en nieuw-
bouw.
Uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden.

Wilt u nadere informatie over de werkzaamheden
dan kunt u contact opnemen met de heer
J.H. Arendsen of de heer R. Arendsen.
Gelieve de sollicitatiebrieven binnen 8 dagen in te
sturen.

Installatiebedrijf Arendsen B.V.
ter attentie van de heer J.H. Arendsen

tostbus 80, 7255 ZH Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 25 11

Kwekerij

De Heesterhof
Voor een groot

sortiment tuinplanten

Voorjaarsaanbieding

Beuken per stuk

80-100 cm a f 1,60

100-125 cm a f 2,00

Buxus per stuk
15-20 cm óf 2,00

Verkoop iedere zaterdag of na telefonische afspraak

Varsselseweg 20, Hengelo (Gld.)
Telefoon (O575) 46 28 92



GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving ontwerp-besluit tot ambtshalve wijziging/aanvulling voor-
schriften vergunning (art. 8.23 Wmb en art. 3.30 Awb)

In
a.het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, op werkdagen
van 8.30 tot 12.00 uur en op woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, op dinsdag
van 13.30 tot 20.30 uur, op woensdag van 13.30 tot 17.30 uur, op donderdag van 13.30
tot 17.30 uur, op vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur,

liggen vanaf 7 maart 1997 gedurende 4 weken ter inzage de ontwerp-besluiten om
ambtshalve het hieronder staande voorschrift toe te voegen:

"de riolering op het huis- c.q. bedrijfsperceel dient zodanig te zijn uitgevoerd dat
het van het perceel/de inrichting afkomstige vuile water uiterlijk 1 september
1997 gescheiden van het hemelwater wordt afgevoerd naar het verbeterd ge-
scheiden gemeentelijk rioolstelsel",

bij de volgende inrichtingen:
Jansen's Metaalwaren BV Industrieweg 1 7251 JT Vorden
Bijenhof's Rijnhout Bewerking BV Industrieweg 2 7251 JT Vorden
Wasserij Siebelink Industrieweg 3 7251 JT Vorden
de heer H.A. Opstal Industrieweg 4 7251 JT Vorden
Ten Have Holding BV Industrieweg 8 7251 JT Vorden
Wolbrink Nederland BV en Rimetaal
Industrieweg 10 Nijverheidsweg 10
7251 JT Vorden 7251 JV Vorden
MEVO BV Nijverheidsweg 3 7251 JV Vorden
A. Hak Nederland BV Postbus 151 4190 CD Geldermalsen
(Adres inrichting: Nijverheidsweg 4-6 te Vorden)
L.M.B. Vorden BV Industrieweg 13 7251 JT Vorden
de heer T.J.M, van Mierlo Kerkhoflaan 3 7251 JW Vorden
de heer D.B. Eskes Kerkhoflaan 2 7251 JW Vorden
de heer J.W. Reinders Kerkhoflaan 5a 7251 JW Vorden
de heer LW. Bargeman Kerkhoflaan 7 7251 JW Vorden
Zuivelhandel Teeuwen Ambachtsweg 1 7251 KW Vorden
de heer H. van Olst Ambachtsweg 6 7251 KW Vorden
de heer H. te Velthuis Ambachtsweg 14 7251 KW Vorden
Transportbedrijf Woltering BV Ambachtsweg 18 7251 KW Vorden
Atomica Plastics Handelsweg 2 7251 JG Vorden
Chaletbouw van der Ploeg Handelsweg 3 7251 JG Vorden
Polycomp BV Handelsweg 7 7251 JG Vorden
Nadere motivering van de beschikking:

Juridisch kader
Tot voor kort konden wij naast de Wet milieubeheer eisen voor aansluiting op het verbe-
terd gescheiden rioolstelsel stellen op grond van de lozingsbeq^^gen in de Algemeen
plaatselijke verordening (APV). Die bepalingen zijn evenwel per^Wiaart 1996 vervallen,
omdat de wetgever de regeling van dit soort situaties onder de werking van de Wet
milieubeheer heeft gebracht. Dat betekent dat wij, per bedrijf (al dan niet met bedrijfs-
woning/particulier woning, nadere eisen moeten stellen via:
- of de voor"dat bedrijf geldende milieuvergunning (vergunningsplichtige bedrijven);
- of op grond van de voor het betreffende bedrijf geldende Ak^mene maatregel van
bestuur (de niet-vergunningplichtige bedrijven); ••
- of het Besluit lozingsvoorschriften niet-inrichtingen milieubeheer (voor alleen wonin-
gen).
Deze eisen gelden voor percelen, die reeds zijn aangesloten op het verbeterd geschei-
den rioolstelsel op het nieuwe gedeelte van het industrieterrein, alsmede voor percelen
op het oude gedeelte van het industrieterrein, die nog niet zijn aangesloten en die daar-
toe tot 1 september 1997 gelegenheid krijgen.

Revitalisering
In zijn vergadering van 9 juli jongstleden heeft de gemeenteraad ingestemd met het
opknappen van het oude gedeelte van het industrieterrein. De volgende werkzaamheden
worden uitgevoerd:
a. Het aanbrengen van een gescheiden rioleringssysteem in de Industrieweg,
Kerkhoflaan en de Nijverheidsweg. Een en ander houdt in dat er een extra leiding in deze
straten gelegd wordt voor de afvoer van het vuile water. Door de bestaande leiding wordt
het relatief schone hemelwater afgevoerd. Verder wordt er in de sloot langs de
Kerkhoflaan tussen de riooloverstort en de Vierakkerselaak een leiding gelegd voor de
afvoer van het overstortende water. De sloot wordt gedempt.
b. Het vervangen van de klinkerverharding in de Industrieweg en de Nijverheidsweg door
een asfaltverharding en het aanbrengen van een rabatstrook (strook klinkers) van twee
meter langs deze wegen, met uitzondering van het gedeelte tussen de Kerkhoflaan en
de Ruurloseweg. Een verbetering van de aansluiting op de Ruurloseweg is in de plan-
nen opgenomen. De asfaltverharding in de Kerkhoflaan (vanaf de Industrieweg tot en met
Kerkhoflaan 5) wordt vervangen door een nieuwe laag asfalt, als gevolg van de aanleg
van de extra leiding voor de riolering.
c. Verbeteren van de openbare verlichting.
d. Vervangen van het openbaar groen.

Riolering
Voor het optimaal functioneren van het verbeterd gescheiden stelsel is het noodzakelijk,
dat alle bedrijven en woningen van dat stelsel gebruik maken. De datum van invoering
is gesteld op 1 september 1997. Een aantal bedrijven/woningen is reeds aangesloten,
zodat voor die bedrijven/percelen geen extra voorzieningen meer nodig zijn. De bedrij-
ven/percelen waarvoor die wel geldt zijn: Jansen's Metaalwaren BV, Industrieweg 1,
Bijenhof's Rijnhout Bewerking BV, Industrieweg 2, Wasserij Siebelink, Industrieweg 3,
bedrijf van de heer H.A. Dostal, Industrieweg 4, ten Have Holding BV, Industrieweg 8,
Wolbrink Nederland BV, Industrieweg 10 en Rimetaal, Nijverheidsweg 10, MEVO BV,
Nijverheidsweg 3, A. Hak Nederland BV, Nijverheidsweg 4-6, LMB Vorden BV,
Industrieweg 6, Fa. van Mierlo, Kerkhoflaan 3 en het bedrijf van de heer D.B. Eskes,
Kerkhoflaan 2 te Vorden.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen schriftelijk alswel monde-
ling door een ieder worden gemaakt gedurende de termijn van ter inzagelegging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebestuur worden ingediend vóór 4
april 1997. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens als indiener van schrif-
telijke bedenkingen niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel tegelijkertijd met de
bedenkingen, schriftelijk aan ons college verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden ingebracht tot het einde van de
termijn van 4 weken van de ter inzagelegging.

Datum: 4 maart 1997.

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

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, bureau milieu, tel. (0575) 55 75 32
(doorkiesnummer), fax. (0575) 55 74 44

**
SPÖRT-ffl

NIEUWS
Voetbal

SV Barchem l - Vorden l
Vanwege blessures van de verdedigers
Ronald de Beus en Jan Groot Jebbink
was Peter Jansen gedwongen de verde-
diging enigszins aan te passen. Mare
van der Linden speelde op het midden-
veld. De jeugdige spelers Erik Olden-
have en Hans van Dijk waren de ver-
vangers.
De harde wind, die schuin over het
veld stond, deed veel afbreuk aan het
spel. Barchem gaf Vorden geen meter
ruimte door stug en kort te dekken. De
snelle Erwin Kok van Barchem stichtte
nog wel enig gevaar. Doch echt moei-
lijk had doelman Ronald Hoevers het
deze middag niet.
Zowel de kansen voor Vorden als
Barchem waren voor de pauze op een
hand te tellen. Vlak voor het rustsig-
naal trok Ronny de Beus de bal terug
op Mark Sueters. Zijn schot werd met
de voet door doelman Schooien van
Barchem gekeerd.
Na de theepauze had Barchem de wind
in de rug. Barchem profiteerde hier
niet van. Vorden dicteerde de wed-
strijd. Met kunst en vliegwerk wist
Barchem steeds de ballen weg te wer-
ken. In de slotfase kreeg Vorden diver-
se cornerballen. Ook hieruit werd niet
gescoord. Voor Barchem een belangrijk
puntje. /
Zondag speelt Vorden thuis tegen ZW.

Uitslagen
Vorden Al - Zutphania Al 1-4; Halle BI
-Vorden BI 12-1; Harfsen BI -Vorden B2
1-2; Vorden Cl - Markelo C2 3-0.

SV Barchem l - Vorden l W RKZVC 2 -
Vorden 2 1-0; Twenthe G. 4 - Vorden 3 1-
3; Witkampers 6 - Vorden 5 1-3; Vorden
6-Ra t t i 3 2-3.

Programma ^fc
Vorden Al - Diepenheim fl n Wilh. SSS
B2 - Vorden BI; Vorden B2 - AZC B2;
Colmsch. C3 -Vorden Cl.

Vorden l - ZW 1; Vorden 2 - Sp.
. Eibergen 2; Vorden 3 - WVC 5; Socii 3 -
Vorden 4; Vorden 5 - Erica 6; Baakse B.
4 - Vorden 6.

S.V. Ratti
Uitslagen jeugd
Ratti Al - Ruurlo Al 3-1; RKZVC BI -
Ratti BI 1-0; Ratti Cl - Erica '76 C2 6-2;
Ratti Dl - Reunie D2 0-1; Ratti El - SSSE
El; Sp. Neede F2 - Ratti Fl 5-2.

Programma
Wolfersveen Al - Ratti Al; Ratti BI - Sc.
Haarlo BI; Zutphen Cl - Ratti Cl; KI.
Dochteren D2 - Ratti Dl; SVBV El - Ratti
El ;Oeken3-Rat t i 5.
De Hoven l - Ratti l; Ratti 3 - de Hoven
7; Colmschate l - Ratti l (dames).

Socii
Uitslagen
Warnsveldse Boys E - Socii E 6-1; Etten C
- Socii C 3-3; Socii A - Wolfersveen A 4-3;
H en K - Socii 1-2; Socii 2 - Spel.
Eibergen 3 0-1; Voorst 5 - Socii 3 1-9;
Socii 4 - Baakse Boys 4 4-1; Ratti 2 - Socii
5 2-2; Dierense Boys 7 - Socii 6 4-0.

Programma
Oeken F - Socii F; Socii E - Warnsveldse
Boys E; Socii C - Spel. Meddo C; Socii l -
EGW 1; Rietmolen 2 - Socii 2; Socii 3 -
Vorden 4; Steenderen 4 - Socii 4; Socii 5
- Oeken 5; Socii 6 - SVBV 6.

Volleybal
Dash heren l
Afgelopen zaterdag 2 maart speelde
Dash de belangrijke competitiewed-
strijd tegen mede-degradatiekandidaat

Side Out uit Zutphen. Bij winst voor
Dash zou ontsnapping aan degradatie
dichter in de buurt komen. Vanaf de
eerste set was duidelijk dat het publiek
hier twee aan elkaar gewaagde teams
zou gaan zien volleyballen.
Omdat Dash minder goed de service
van Side Out wist te verwerken, kon-
den de Zutphenaren een voorsprong
nemen die ze niet meer af zouden ge-
ven. De eindstand in deze set was 15-5
voor Side Out, wat enigszins geflat-
teerd was.
In de tweede set ging Dash door op de
ingeslagen weg. Met hard werken in
het achterveld kon Dash vele aanvallen
opzetten, en het blok werd effectief. De
lastige opslag van de Vordenaren
bracht Side Out danig in de problemen
en onder de druk van een achterstand
ging Side Out fouten maken. Joost
Vrieler serveerde van de stand 7-4 in
een beurt naar 12-4, waardoor het
Zutphens verzet gebroken was. Dash
won de set verdiend met 15-5.
De derde set was de spannendste van
de wedstrijd. Tot 9-9 hielden de ploe-
gen elkaar in evenwicht.
Beide teams hadden verdedigend hun
zaakjes goed voor mekaar. Bij Dash viel
vooral Fokke Voerman op die met spec-
taculaire reddingen menige rally lang
liet duren. Zoals wel vaker dit seizoen
raakte Dash in een dipje, zodat Side
Out kon weglopen en met 15-9 de set
wist te winnen.
Side Out raakte in de winning mood en
stoomde gestaag door. De pass was in
het begin van de kant van de
Vordenaren belabberd, waardoor Side
Out de 8-0 voorsprong in de schoot ge-
worpen kreeg.
De eindstand van de vierde set was 15-
1 voor Side Out. Dat doet dramatischer
aan dan het was, aangezien de set in to-
taal nog twintig minuten in beslag
nam.
De 3-1 uitslag is goed voor Side Out, dat
nu uit de degradatiezorgen lijkt; Dash
wordt echter dieper in de zorgen ge-
drukt. Toch zijn er nog zes wedstrijden
te gaan waarin punten behaald kun-
nen worden. Zaterdag 8 maart is zo'n
gelegenheid. Dan speelt Dash tegen
middenmotor Bruvoc in De Kei in
Warnsveld.

Uitslagen
Side Out l - Dash 2 dames 0-3; SVS 2 -
Dash 3 dames 1-3; Vios l - Dash l meis-
jes B 0-3; Dash l - Side Out l heren 1-3;
Dash 2 - v.v. Lettele l heren 3-1; Dash 3
- DSC 3 heren 2-1; Dash 2 - Boemerang 2
meisjes B 0-3; WiDaCo l - Vios l jon-
gens B; Dash l - S.V. Voorwaarts meisjes
C 0-3; Dash 4 - Kiezersprong 3 dames 3-
0; Dash 6 - S.V. Harfsen 4 dames 3-0;
Dash/SORBO - S.V.S. l dames 2-3.

Programma
Overa 3 - Dash 3 heren; Side Out 3 -
Dash 2 heren; Bruvoc l - Dash l heren;
Bruvoc l - Dash l meisjes C; Side Out l
- WiDaCo l jongens B; Devolcc> 2 -
Dash/SORBO dames; Devolco 8 - Dash 4
dames; Vios 4 - Dash 6 dames; Dash 2 -
Wik l dames; Dash 3 - Devolco 4 da-
mes; Dash 7 - Devolco 10 dames; Wik l
- Dash l meisjes B; Dash 5 - S.V.
Terwolde 4 dames.

Bridge
Bridgeclub Vorden
Uitslag maandagavond 24-2-'97
1. Van Burk/Hendriks 67,6%.
2. J. Meijers/Wullink 65,5%.
3. Arnold/Warnaar 56,8%.

Bridgeclub "B.Z.R. Vorden"
Uitslag woensdag 26-2'97
Groep A: 1. v.d. Ham/Bergman 56,3%; 2.
v. Alphen/Warnaar 54,2%; 3. mv./hr.
Scholten 53,6%.

Groep B: 1. Groot Bramel/Wolters
60,4%; 2. mv./hr. Jaburg 55,7%; 3. v.
Asselt/Vruggink 54,7%.



Bij ons zorgen

S E R V I C E EN V A K M A N S C H A P
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrijf-glas in lood atelier

"'TIIWIJ'
7250 AA VORDËN - Postbus 37 - het Hoge 3

Telefoon (0575) 551208 b.g.g. telefoon (0575) 552039

Filiaal Zutphen: Telefoon (0575) 51 97 89

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

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

Loonbedrijf

Klein Starink
Toldijk. Tel. (0575) 45 1527.

Wijn van de
maand

CÖTES
DU

VENTOUX
eigen import

ƒ8,25
GENIETEN BEGINT BIJ

Burg. Galleestraat 12
Telefoon (0575) 55 13 91

Kom bij ons een
feestelijke kaart

uitzoeken
of neem de

monsterboeken
mee naar huis

om samen uw keus
• te maken uit onze

grote collectie.

U ontvangt bij bestelling
een presentje

in de vorm van
een ovenwant en
een keukenschort

DRUKKERIJ
WEEVERS
VOflDEN - m «XS75] B510W - FAX (0675) 66WM
NIEUWSTAD 30, 7261 AH - POSTBUS 22. 7260 AA
BBS 664040 - Mtp7/www.w«rv«».nl - ISDN 661329

Kunstgebittenrepaiatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

Smiths
Hamka's
2 zakken

a 120 gram

Woensdag 5 maart a.s.
kunt u meeraden naar
het "exacte gewicht van
een stuk kaas. Degene
die er het.dichtst bij zit
wint een boodschappen-
mand vol boodschappen.

JL>JJ:J b al a ij au huii
vers V'iiri het mes,

per kilo

Edah
Edah

Botterman is
5 jaar open.

Dat wordt feest
op 5 maart.

Woensdag 5 maart a.s. is
het 5 jaar geleden dat
Edah Botterman haar

deuren opende. En dat
gaan we vieren. Zo

hebben we op woensdag
5 maart diverse acties
voor u in petto. Er is

natuurlijk verse, gratis
koffie met iets lekkers

erbij. Maar er valt die dag
nog veel meer te proeven

en te keuren.
Ondertussen speelt een

boerenkapel leuke,
gezellige deuntjes.

Daarnaast kunnen uw
kinderen om 14.00 uur in

het filiaal komen en -
meedoen aan een

ballonnenwedstrijd. Met
leuke prijzen! En vanaf

14.00 uur kunnen ze die
dag zich ook nog eens
gratis laten schminken.
Kortom, dat wordt feest
aan de Raadhuisstraat in

Hengelo.

Alle aanbiedingen op deze pagina zijn alleen
geldig van woensdag 5 t/m zaterdag 8 maart
1997 en gelden alleen voor Edah Botterman,

Raadhuisstraat 53 in Hengelo. Zet en
drukfouten en prijswijzigingen t.g.v. overheids
en/of fabrikantenmaatregelen voorbehouden.

Ondanks nauwkeurige planningsactiviteiten kan
het soms voorkomen dat sommige artikelen zijn

uitverkocht. Hiervoor onze excuses.

Boeren
rozijnen-

brood
per stuk

98 Ikga
voor
Edahf

De 3 principes van Edah: Prettig winkelen. Compleet assortiment. Scherpe prijzen.

WITTE
T-SHIRTS
div. maten, van 7,50 voor

5;<
9
OO Van 10-15 uur

muzikale omlijsting
m.m.v. de heren
Wagenvoort en

Lebbink

3 paar
tennissokken
maat 39/42 - 42/45 van 8,95 voor

5 <
f
OO
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TIEN GULDEN
Keuze uit wel 16 kleuren

*""— ~rt 7Q<Uïnu --—140x200 cm. van 39,95 n
160x200 cm. van 49 95 nu 9

180x200 cm. van 54,95 nu ^
90x220 cm. van 3Z,s
Voor waterbedden: 49 9J
190x200 cm. van 59,9 ^_____

C.DEKBEDOVERTREK
r^m»ïPjM
nkerzalm. mno/rt LO

220 cm. lang. -^

1-persoons van 99,- V00r

2-persoons van159,- voor
'S

Dit zijn enkele
van de vele
aanbiedingen.
Kom dus vooral
naar onze winkel!

Topkwaliteit jacquard
geweven dauast varï
Lin-0-Lux. Kleur: ecrUi

1-persoons van119,- va
2-persoons van 159,- voor
lits-jumeaux van 179,- voor

«K

1-persoons van •
' *»"•*, VUUI

persoons van 549,- voor ̂ 9,-
ts-jumeaux van 649,- voor 369.

f* *

9VVUI.LL.lv Vki

Vierseizoenen uitvoering (dus twee
dekbedden die u aan elkaar.kunt
bezigen). Vulling: wol
Texelse schapenras.
Tiik: 100% katoen.

•ueSSSBSSS?

1-persoons van 319,-voor
2-persoons van 449,- voof
lits-jumeaux van 529,- voor 30Vf-

Ook extra lange maten.

LinoLux

BEDSHOP DE DUIF
. Nieuwstad 44-48, Zutphen, Tel. 0575-512816
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