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Kopij: vóór maandagmorgen 9.00 uur

Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, Postbus 22

7250 AA Vorden, Tel. (0575) 55 10 10

A. Velhorst, Het Wiemelink 11, Tel. (0575) 55 16 88

H. Rutgers, Vierakkersestraatweg 35, Tel. (0575) 44 13 10

Vertraging in locatiekeus
van brandweerkazerne
Burgemeester E.J.C. Kamerling heeft
vorige week tijdens een besloten ge-
meenteraadsvergadering medege-
deeld dat het college voorlopig afziet
van de nieuwbouw van de brand-
weerkazerne op de locaties Wieme-
link en Strodijk. De Stuurgroep van

•de brandweergarage krijgt nu de op-
dracht van B en W om opnieuw te on-
derzoeken of huisvesting op andere
locaties mogelijk is en om de moge-
lijkheden te bezien om de huidige
brandweerkazerne te verbouwen. Er
zijn in totaal twaalf locaties in beeld
voor de nieuwbouw.

Met deze mededeling verraste burge-
meester EJ.C. Kamerling vorige week
de gemeenteraad.
Volgens burgemeester Kamerling zijn er
op dit moment teveel opstakels om
nieuwbouw aan het Wiemelink en de
Strodijk te kunnen verwezelijken. In to-
taal waren er tot op heden twee serieuze
opties. De locatie op de hoek van de
Mispelkampdijk en net Wiemelink leek
daarvan de meeste kans van slagen te
hebben. Maar toen het actiecomité 'Wie-
melink? Nee!' werd opgericht kwamen
de kaarten heel anders te liggen. De ge-
meente hield begin januari nog wel een
informatieavond waar de buurtbewo-
ners en het college van B en W hun
standpunten konden uitwisselen, maar
dit mocht niet baten. Aangezien er te-
veel bezwaren kleven aan deze plek,
zien Burgemeester en Wethouders voor-
lopig af van deze locatie.

Ook de locatie op de hoek van de Stro-
dijk en de Zutphenseweg is afgevallen.
Tijdens de commissievergadering van

17 oktober 1995 liet de heer A.G.M. Kos-
ter - die eigenaar is van dit stuk grond -
aan het college weten dat hij zich met
hand en tand zal verzetten tegen de
komst van een brandweerkazerne op
zijn terrein. Burgemeester E.J.C. Kamer-
ling deelde tijdens de besloten gemeen-
teraadsvergadering van vorige week
mee dat de heer Koster een bedrag van
250.000 gulden wil hebben voor de
grond op de hoek van de Strodijk en de
Zutphenseweg. Aangezien er slechts
825.000 gulden beschikbaar is voor de
totale nieuwbouw van de kazerne, is het
bedrag dat de heer Koster vraagt veel te
hoog voor de gemeente Vorden. Daar-
om valt ook deze locatie af. Volgende
week zal er tijdens de commissieverga-
dering Bestuur en Ruimtelijke Ordening
verder worden gepraat over dit onder-
werp.
Verder is er verdeeldheid binnen het
college van Burgemeester en Wethou-
ders als het gaat om de gemeentelijke
herindeling. In tegenstelling tot de rest
van het college is wethouder D. Mulde-
rije van men^g dat er in eerste instantie
moet word^pgeprobeerd om een sa-
menwerkingsverband aan te gaan met
Hengelo en Steenderen die in de Regio
Achterhoek liggen. Volgens Mulderije
hebben gaat het hier om twee gemeen-
ten die eenzelfde karakter hebben als
Vorden. Bu^kneester E.J.C. Kamerling
en wethouc^rM. Aartsen willen in eer-
ste instantie binnen de Regio Steden-
driehoek - waar Vorden deel van uit-
maakt - zoeken naar fusiepartners.
Daarbij gaat de voorkeur uit naar sa-
menwerking met de graafschapsge-
meenten Gorssel, Lochem en Warns-
veld.

De Onderlinge Verzekerings Maatschappij Barchem-Ruurlo
en de Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij "Laren" zijn
per l januari 1996 gefuseerd.

We gaan samen verder onder de nieuwe naam:

Univé Gelre

Alle verzekeringen kunnen we voor u verzorgen.

Bel even voor het maken van een afspraak voor een bezoek bij
u aan huis of kom eens langs op één van onze kantoren te Laren
of Ruurlo. U bent van harte welkom.

VERZFKF.RINCiEN

Univé. Daar plukt ü de vruchten van!
Onderlinge Verzekerings Maatschappij

Univé Gelre W.A.

Stationsstraat 12
7261 AD Ruurlo
tel. 0573-451635

Deventerweg 56
7245 PK Laren (Gld.)

,tel. 0573-402225

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

Hervormde Gemeente
Zondag 10 maart 10.00 uur ds. Rietberg uit Zelhem. Er
is zondagsschool en Jeugdkerk; 19.00 uur Jon-
gerendienst in het Achterhuus, ds. Dekker.

Kapel de Wildenborch
Zondag 10 maart 10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 10 maart 10.00 uur ds. H. van Veen, Apel-
doorn.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 10 maart 10.00 uur ds. H.A. Speelman; 19.00
uur gez. jongerendienst in 'het Achterhuus'.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 9 maart 18.30 uur Eucharistieviering, volks-
zang.

RK Kerk Vorden
Zondag 10 maart 10.00 uur Eucharistieviering, Can-
temus Domino.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 9 maart 17.00 uur Eucharistieviering, dames-
koor.
Zondag 10 maart 10.00 uur Eucharistieviering, heren-
koor.
Weekend-Wacht-Pastores: 10-11 maart Pastoor W.
Grondhuis, Joppe, tel. (0575) 49 42 21.

Huisarts 9-10 maart dr. Sterringa, Schoolstraat 9, tel.
55 12 55. ^^
Alleen voor dringende geva^Hs er op zaterdag en
zondag spreekuur van 09.30^K)0 uur en van 17.00-
17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder afspraak)
komen óf een dringende visite aanvragen. Bij spoed-
gevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wach-
ten, gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Tandarts 9-10 maart G.M. VU^ik, Laren, tel. (0573)
40 21 24. ^P
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag en
zondag 11.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92.
Afspraakbureau tel. 59 28 92. Bezoekuren dagelijks
van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag; voor an-
deren 15.00-1630 en 17.45-19.00 uur.
Hartbewaking en intensive care dagelijks 15.00-
1530 en 19.00-1930 uur (na overleg).
Kraamafdeling 1030-1130, 1530-16.45 en 18.45-
1930 uur. PAAZ iedere avond 1830-19.45 uur en
op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van
15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijd van het kan-
toor is woensdag van 14.00 tot 18.00 uur.

Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Prins Bemhardweg
25, 7241 DH Lochem, tel. (0573) 25 49 31 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 25 78 29.

VOOR DIRECTE D R I N G E N D E HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon Oc-11

POLITIE VORDEN:
dag en nacht iO?"5> 55 12 30

Ky.t;. 1055 i 3cS c-S cS
BRANDWEER: dag en nacht Oc-11
AMBULANCE: dag en nacht Oo-ll

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

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

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

Dierenarts tel. 55 12 77 (Men wordt automatisch'
doorgeschakeld.).

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat HA.
Onderhoudsklachten en technische zaken ma. t/m
vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefonisch (0575) 46 14
00. Overige zaken op afspraak. Tel. (0575) 46 14 60.

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

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor thuisverpleging 24 uur per dag, tel. (0575)
51 64 63. Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 53 10 53.

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15. Mevr.
Mokkink-Kasteel, tel. 55 69 08.

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg l c, Vorden, tel. (0575) 55 21 29,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Praatgroepen voor homosexuele mannen en jonge-
ren Postbus 93, 7261 AB Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22

Tafeltje Dekje maart: Mevr. Kamerling, tel. 1940
b.g.g. 1262. Graag bellen voor 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. (0575) 55 12 56.

Oost Nederland spreekuur iedere maandag van
15.30-16.30 uur in de bus bij de NH kerk.

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, donder-
dag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.30 uur, zater-
dag 10.00-12.00 uur.

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

VW-kantoor tel. 55 32 22 Openingstijden: maan-
dag 13.30-16.00 uur, dinsdag t/m donderdag 10.00-
12.30 uur, vrijdag 9.30-17.30 uur, zaterdag 10.30-
13.30 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maan-
dag, 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.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6, tel.
55 34 05. Geopend ma. t/m vrij. van 9.00-12.00 uur.
Dagopvang iedere dag geopend van 9.30-16.00 uur.
Aanvraag bij SWOV B.O.S. (Bezoek Oppas Service
voor Dementerende). Aanvraag/informatie bij de
SWOV.

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrijwilligers-
werk. Tel. (0575) 55 34 05. Buiten bereik bellen 55 22
48 of 55 17 01.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg
Stedendriehoek voor vragen over de gezondheids-
zorg. 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.



De Rabobank
Hengelo-Steenderen-Vorden

heeft super voordelige vluchten naar o.a.
Toronto, Montreal, Calgary en

Vancouver.

Bijvoorbeeld een vlucht van Martinair
naar Toronto boekt u al vanaf

f645,— (vroegboektarief).
Senioren ontvangen bovendien nog een

extra korting van 10%.

De reisadviseurs van de Rabobank
Hengelo-Steenderen-Vorden geven u
graag meer informatie over deze en

andere aanbiedingen welke er op dit
moment zijn.

Of raadpleeg Internet:
WWW.tref.nl/3274/tbuis.htm

Rabobank l
Hengelo-Steenderen-Vorden

U heeft
plannen
om dit
jaar naar
Canada
te reizen?

Zonnige

tijden

staan
weer

voor de

deur

Teveel zon in huis kan echter nfnderlijk zijn en
vereist dus een goede

zonwering
Bestel op tijd en maak een kJ^uit de vele
soorten zoals:
Rolgordijnen
Horizontale en vertikale
lamellen
Screens
Rolluiken
Zonne- en terrasschermen
Markiezen

Voor degenen die voor 31 maart zonwering
bestellen, hebben wij een
zonnige voorjaarskorting
Van 1O°/o (ook voor latere leveringen)

Natuurlijk

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS
Ruurloseweg 2, Hengelo GId., tel. (0575) 46 14 84

Als schadeherstel ook
echt herstel moet zijn...

LID VAN DE

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
C A R R O S S E R I E B E D R I J F

v. Leussen autoschade
2.E. weg 103
7223 DB Baak
Tel. (0575) 44 12 35

Ons rundvlees
een klasse apart

LEKKER MAKKELIJK

HAMBUR-
GERS

per stuk f 1,00

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

GEKOOKTE LEVER
100 gram f Oj98

PEKELVLEES
100 gram f 1985

Geldig van 6 t/m 12 maart

EXTRA VOORDELIG

LENDE-
LAPJES

500 gram f 8,75

RUNDVLEESSPECIALITEIT

RUNDER
VERSE WORST
100 gram f 1,28

Lef op onze dagaanbiedingen in de winkel
maandag/dinsdag verse worst

Ook uw adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij/worstmakerij
RODENBURG

Dorpsstraat 32, Vordert Telefoon (0575) 55 14 70

2 bos snijbloemen naar keuze f 8,95

2 azalea': primulaatjes

DE VALEWEIDE-bloemen

B O U W M A A T S C H A P P I J

WEUSlËNENK
Bouwmaatschappij Weustenenk is een bedrijf met een
groeiend aantal opdrachten.
Daardoor zijn wij op zoek naar enkele enthousiaste

timmerlieden en metselaars

Wij denken hierbij aan medewerkers die:
- goede contactuele eigenschappen hebben
- een leeftijd hebben van ca. 30 jaar
- zelfstandig en in teamverband kunnen werken

Wij bieden:
- een salaris overeenkomstig kennis en ervaring
- een prettige werksfeer

Sollicitaties schriftelijk binnen 14 dagen te richten aan
Bouwmaatschappij Weustenenk, Postbus 90, 7255 ZH Hengelo (GId.)



Een nieuw leven,
een klein wonder.
Het klinkt zo gewoon,
maar is voor ons zo heel bijzonder.

BERNARDUS
JOHANNES

Björn

Geboren pp 23 februari 1996

Zoon van
Wilbert en Yvonne
Grotenhuys

Dorpsstraat 16
7251 BB Vorden

Groot is het wonder,
jij bent zo klein,
dankbaar zijn wij.
dat jij onze zoon mag zijn.

Geboren op 27 februari 1996
onze zoon

Sjoerd

Marjolein en Wilbert
Enzerink

Het Stapelbroek 1
7255 LZ Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 72 29

Wij rusten van 12.00 tot 15.00 uur en
na 22.00 uur

Dolgelukkig en dankbaar zijn
wij met de geboorte van onze
dochter en mijn zusje

LINIENKE ENGELIEN

Wij noemen haar

Nienke

28 februari 1996

Bennie Enzerink
Gerrie Enzerink-

Hendriksen
Mathijs

Zelhemseweg 15
7261 LN Ruurlo

Voor uw blijken van medele-
ven tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze vader en
opa

JOHAN BESSELINK

betuigen wij u onze oprechte
dank.

Kinderen en
kleinkinderen

Vorden, maart 1996

VERHUISD:

FAM.
H. WEUSTENENK

VAN

PASTORIEWEG 25

NAAR

DEWEHME

KAMER 141

NIEUWSTAD 32

7251 AJ VORDEN

TEL. (O575) 55 13 77

ADVERTEREN KOST 6aO;

NIH ADWBTEBEII

KOM PRIJST JEZUS
ONZE HEER!

KOM
EN ZINGT U MEE?

Donderdag 7 maart
om 2O.OO uur

In het Nutsgebouw
te Warnsveld

Levensstroomgemeente

MIS HET NIET!

Telefoon 55 21 65

Enige en Algemene kennisgeving

Na een liefdevolle verzorging in 'Villa Nuova' te
Vorden, is op de leeftijd van 84 jaar overleden
onze huisgenoot

GRADUSJOHANNES
BERNARDUS BOSMAN

GRADUS

Namens bewoners en personeel
'Villa Nuova'

2 maart 1996

Zutphenseweg 73
7251 DJ Vorden

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

De rouwdienst zal worden gehouden woensdag 6
maart om 13.15 uur in genoemd uitvaartcentrum,
aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden om
14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Voorafgaande aan de dienst is er vanaf 12.45 uur
gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen in
uitvaartcentrum Monuta.

Mede namens mijn kinderen en kleinkinderen wil
ik u bedanken voor uw hartelijk medeleven na het
overlijden van mijn vrouw, onze moeder en oma

ALBERTHA HERMINA
SMALLEGOOR-PELLENBERG

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

Uit aller naam,
J.W. Smallegoor

Vierakker, maart 1996

MONUTA

Als de laatste zorg
de beste moet zijn

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

0575 - 55 27 49
dag en nacht bereikbaar

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 55 27 83

ZIN IN FEEST???
ZIN IN SPEKTAKEL???

Zaterdag 16 maart a.s. in zaal Stegeman te Laren:
spektakulaire cd-presentatie 'Eenzaam aan de
top' -f live-optreden

JOVINK & DE VOEDERBIETELS
(voorprogramma Noar de Bliksem)
aanvang 21.00 uur, entree f 15,-

ZIN IN DE BUS???
Rechtstreeks per bus naar Stegeman: prijs p.p. f 25,-
inkl. toegangsbewijs. Vertrek om 20.30 uur vanuit De
Herberg Vorden. Opgave bij André Schröer, tel.
(0575) 55 10 38. Wees er snel bij, want vol is echt vol!

Speciaal aanbevolen
door uw keurslager

Gep. schnitzels
100 gram

KEURSLAGER

Hamlappen C 98
500 gram J

Kcurkoopjc voor dcv.c weck (weck 10)

4 gehaktballen
+

4 tartaartjes
samen

995

KEURSLAGER

Tip voor de boterham

Corned beef
100 gram

Hongaarse Salami
100 gram

Zutphenseweg 16 - 7251 DK Vorden

Tel. (0575) 55 13 21

P.S. Er zijn veel mensen die op een wonder wachten, in plaats van er één te zijn.

HONQpRDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

ürtica Q<?
Reeoordweg 2
Vorden
Tel. (0573) 55 34 59

therapeutische leef/werkgemeenschap
biologisch dynamisch bedrijf

Vanaf vrijdag 8 maart zult u ons aantreffen op de
Vordense weekmarkt met een

en een

zuivelkraam
met produkten uit de

biologisch dynamische landbouw

Wij bieden u bekende produkten als winterpeen en
rode kool, maar ook onbekende produkten als aard-

peren, pastinaak en winterpostelein
en ... natuurlijk onze volle en magere kwark zoals

alleen de Vijfsprong die maakt.
Kortom: wij presenteren u

BIOLOGISCHE BOEREN MARKT

P.S. Onze winkel blijft gewoon open,
zie onze advertentie elders in dit blad



ÛTelefoon gemeente: (0575) 55 74 74.
•Te/efax gemeente: (0575) 55 74 44.
MHet gemeentehuis is open van maandag
toten met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.
^Openingstijden bibliotheek: (ter inzage
liggende stukken)
dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 17.30 uur,
vrijdagvan 13.30 tot 20.30 uur,
zaterdagvan 10.00 tot 12.00 uur.

Burgemeester E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen van'11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder D. Mulderije-Meulenbroek:
donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.

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

Tot voor kort hanteerden burgemeester
een andere grondslag voor de toeken-
ning van huisnummers. Er moest daad-
werkelijk sprake zijn van een woning in
de zin van de Woningwet.

Door het toekennen van een huisnum-
mer is het niet zo dat er (en dit geldt met
name voor agrarische bedrijven) sprake
is van een tweede bedrijfswoning, waar-
aan bepaalde rechten kunnen worden
ontleend, zoals het bouwen van bijge-
bouwen en schuren.

•rli
^TOEKENNING

HUISNUMMERS AAN
ZELFSTANDIGE

HUISHOUDENS
Burgemeester en wethouders hebben het
beleid voor het toekennen van huisnum-
mers gewijzigd. Ieder zelfstandig huis-
houden kan thans voor een huisnummer
in aanmerking komen. Met name voor
huishoudens die in één gebouw wonen,
bijvoorbeeld een boerderij, is dit van be-
lang. Aan deze huishoudens kan nu een
eigen huisnummer worden toegekend.

ERGUNNINGEN
Op 27 februari jongstleden hebben bur-
gemeester en wethouders vergunning
verleend aan:

Gemeente Vorden voor het bouwen van
een bergruimte op het perceel Enkweg
11 te Vorden.

de heer B.W. Helmink voor het uitbrei-
den van een bergruimte op het perceel
Dorpsstraat 2 te Wichmond.

de heer M.A.A. Siemerink voor het ge-
heel slopen van een schuurtje op het per-
ceel Zutphenseweg 7 te Vorden.

de heer H. Siemes voor het vellen van 2
berken op het perceel Ruurloseweg 20 te
Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking van
deze vergunningen aan aanvragers,
daartegen een bezwaarschrift in te die-
nen. Wanneer^^e vergunningen aan
aanvragers zij^rekendgemaakt kunt u
ter secretarie, sektor Grondgebied, na-
vragen.

ERG ADERING GEMEENTERAAD W
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 26 maart 1996 om 19.30 uur in het ge-
meentehuis. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- fusie recreatieschappen;
- Landschapsbeleidsplan Vorden;
- woninggebonden subsidies; uitgangspunten beleid 1997 en verdeelbesluit

1996;
- terugbetaling eigen bijdragen Wet Voorzieningen Gehandicapten;

Spreekrecht
U kunt aan het eind van de -openbare- raadsvergadering, na de rondvraag, spre-
ken 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 in een commis-
sievergadering. U kunt u uiterlijk de maandag voor de raadsvergadering aan-
melden bij de gemeentesecretaris, de heer mr. A.H.B, van Vleuten, onder opgave
van het onderwerp waarover u wilt spreken.

WIENTJESVOORT
Tot voor kort bestond de kans dat het Nationaal Uitvaart Museum en een Rijtuigmu-
seum zich zouden vestigen op het landgoed Wientjesvoort. Door omstandigheden
hebben deze musea afgezien van vestiging op dit landgoed.

In het toeristisch beleidsplan staat dat het gewenst is om zomerhuisjes te realiseren op
het landgoed 'Wientjesvoort'. De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 27 fe-
bruari jongstleden besloten het bestemmingpslan voor het landgoed Wientjesvoort te
wijzigen zodat realisatie van de zomerwoningen mogelijk wordt. Wanneer dit ook
daadwerkelijk zal gebeuren is niet duidelijk omdat er nog geen gegadigde is voor het
uitvoeren ervan.

De totale kosten voor de ontwikkeling van het bestemmingsplan bedragen ongeveer
f. 25.000,--. Als een project-ontwikkelaar het bestemmingsplan gaat ontwikkelen dan
zullen burgemeester en wethouders deze kosten verhalen.

ifcINSPRAAKAVOND DRIE RECREATIENOTA'S
Op 26 februari is een inspraakavond gehouden over de nota's:

- de Wet op de openluchtrecreatie en het beleid in de gemeente Vorden;
- recreatie in natuurgebieden;
- hoofdverblijf of niet, (illegale) bewoning van recreatiewoonverblijven en niet tot

woonverblijf bestemde gebieden.

De verslagen die van deze inspraakavond zijn gehouden zijn toegevoegd aan de
nota's die ter inzage liggen in de boerderij bij het gemeentehuis (sector Samenleving).

Tot en met 13 maart 1996 kunt u nog schriftelijk reageren op deze nota's,
(abusievelijk was in een voorgaande uitgave de datum van 6 maart 1996 ver-
meld).

••ZWERFVUILDAG VORDEN 1996:
ZATERDAG 16 MAART 1996

De werkgroep Zwerfvuildag organiseert op 16 maart van de jaarlijkse dag voor het
opruimen van zwerfvuil.

Het buitengebied zal dan door een zevental groepen doorkruist worden om zoveel
mogelijk rommel op te ruimen. Komt men bouw- of chemisch afval of ander grof vuil
dat niet eenvoudig met handkracht kan worden afgevoerd, dan zal de gemeente dit
vuil verwijderen. Ook stelt de gemeente containers beschikbaar.

Iedereen kan zich in principe nog opgeven om deel te nemen aan deze zwerfvuildag
bij:

- de heer J. van de Broek, tel 551375
- mevrouw W. Voerman, tel 552133
- mevrouw R. van Vleuten, tel 553357.

Alles
op de aarde ligt in een kringloop, een

cirkel, vast: in de natuur dient afval weer
als grondstof voor nieuw leven. Om ons
afvalprobleem op de lossen zullen wij

dus onze grondstoffenkringloop weer
sluitend moeten maken. Praktisch gezien

betekent dit: afval scheiden en
hergebruiken.

int
f OMGEVINGSPEANNENPROVINCIE GELDEREAND
Op 13 februari 1996 hebben gedeputeerde staten van Gelderland het Streekplan, het
Waterhuishoudingsplan, het Milieuplan en de derde tranche van de Provinciale Mi-
lieuverordening in ontwerp vastgesteld.
Nu volgt een communicatie- en inspraakprocedure, die officieel op 11 maart 1996 be-
gint. Vanaf die datum liggen de plannen tot 6 mei 1996 ter inzage m ieder geme
huis en het provinciehuis.
De procincie heeft een informatiekrant gemaakt, de 'Omgevingskrant'. Deze krant
kunt u opvragen bij de provincie of (waarschijnlijk vanaf 8 maart) afhalen bij het ge-
meentehuis sector Grondgebied in het koetshuis bij het kasteel.

.fWiJZIGEN/VERGROTEN HOOFDGEBOUW PERCEEE HET
EELMERINK2

Burgemeester en wethouders zijn van plan met toepassing van artikel 13, lid 5, sub a
van het bestemmmingsplan 'Vorden West en Zuid 1992' vrijstelling te verlenen van
het bepaalde in artikel 13, lid 2 voor het wijzigen/vergroten van het hoofdgebouw op
het perceel het Eelmerink 2, alhier.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen tot 21 maart 1996 voor be-
langhebbenden ter inzage ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis).
Eventuele bedenkingen kunnen gedurende genoemde termijn schriftelijk aan burge-
meester en wethouders kenbaar maken.

J* FuSIE RECREATIESCHAPPEN
Voor de Achterhoek en Liemerskomt er binnenkort een recreatieschap, het 'Recreatie-
schap Achterhoek en Liemers'. Het recreatieschap 'De Graafschap', het Recreatie-
schap Oost-Gelderland en de Interkommunale Organisatie Verenigde Rijwielpaden
in de Gelderse Achterhoek (VRIGA) worden dan opgeheven. De VRIGA zorgde voor
het aanleggen en onderhouden van toeristische fietspaden.
De nieuwe organisatie gaat alle belangen op het gebied van recreatie en toerisme van
de aan de nieuwe gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten behartigen.
Alle personeelsleden van de oude organisaties krijgen een nieuwe functie in de nieu-
we organisatie.
Vorden moet aan het Recreatieschap Achterhoek en Liemers voor 1996 een bedrag
betalen van f. 28.830,--. Aan het ecreatieschap de Graafschap en de VRIGA zou in 1996
een bedrag van f 28.000,- betaald moeten worden. Per saldo zit daar dus weinig ver-
schil in.



j!" 0NROERENDE-ZAAKBEEASTINGEN
Gemeente Vorden start met nieuwe taxatie van huizen

De voorbereidingen voor een nieuwe taxatie zijn in volle gang. Evenals vijfjaar gele-
den gaat het taxatiebureau Houdringe voor de gemeente Vorden de hertaxaties ver-
richten. Alle waarden van de woningen en bedrijven moeten opnieuw worden vast-
gesteld. Hoe gaat dat in zijn werk?

Referentiestelsel
De komende weken starten wij met de opbouw van een zogenaamd referentiestelsel.
Dit is de basis voor alle taxaties. In heel Vorden worden er eerst een behoorlijk aantal
woningen heel nauwkeurig getaxeerd (de zogenaamde referentieobjekten). Van deze
woningen zullen ook foto's worden gemaakt. De bewoners van deze woningen zullen
vooraf per brief in kennis worden gesteld van het voornemen om te komen taxeren.

De taxaties van de referentieobjekten wordt gebruikt bij het taxeren van de rest van de
woningen. Men zoekt bij iedere te taxeren woning een woning die daarmee de meeste
gelijkenissen vertoont. Eventuele verschillen ten opzichte van elkaar kunnen dan lei-
den tot een hogere of lagere waarde. De taxaties zullen een aantal maanden in beslag
nemen. De taxaties in heel Nederland staan onder controle van een, door de Minister
ingestelde, onafhankelijke Waarderingskamer. Dit om de kwaliteit van de taxaties te
waarborgen.

Het taxeren van de overige woningen start half mei.

Gevolgen nieuwe waarden
Omdat de gemeenten wettelijk verplicht (Wet Waardering onroerende zaken) zijn de
waardegegevens aan de rijksbelastingdienst en de waterschappen te verstrekken blij-
ven de gevolgen niet beperkt tot de gemeentelijke belastingen. Het heeft gevolgen
voor de:
- Onroerende zaakbelastingen;
- Inkomstenbelasting;
- Vermogensbelasting;

- Waterschapsbelasting.

In een volgende publikatie zullen we wat dieper in gaan op de gevolgen.

NGEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN

••T••L

Naam

F.A.J.M. van Hassel

G.T. Terpstra

BJ. Sloot

Bouwadres

Dorpsstraat 5
Vorden
Galgengoorweg 11
Vorden
Hengeloseweg 6
Vorden

Datum
ontv.

22-02-96

23-02-96

23-02-96

Omschrijving

vergroten van een
woning
vernieuwen van een
schuur
bouwen van een ga-
rage/
dierenverblijf

Deze bouwaanvragen kunt u inzien bij de sector Grondgel^fcJ, afd. VRO, in het koets-
huis hii hpf Ka «tppl ^^huis bij het Kasteel.

JE HARD RIJDEN
KOSJJEVEEL

ROVG/VVN
BINNEN DE KOM

ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIESr
De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over aan
de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een besluit. Zo no-
dig stellen burgemeester en wethouders hun advies daarna nog bij of houden zij het
voorstel aan. Ook kunnen burgemeester en wethouders raadsvoorstellen intrekken.
De leden van de commissies zijn ook raadslid.

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

De commissie volkshuisvesting, economische zaken en gemeentewerken verga-
dert op dinsdag 12 maart 1996 om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- fusie recreatieschappen;
- woninggebonden subsidies; uitgangspunten beleid 1997 en verdeelbesluit 1996.

De commissie voor bestuur en ruimtelijke ordening vergadert op dinsdag 12
maart 1996 om 20.00 uur in het gemeentehuis.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- locaties brandweerkazerne

De commissie voor milieu, welzijn, personeel en financiën vergadert op woens-
dag 13 maart 1996 om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- landschapsbeleidsplan Vorden;
- terugbetaling eigen bijdragen Wet voorzieningen gehandicapten.

ANDSCHAPSBELEIDSPLAN VOOR VORDEN
Het bureau 'De Groen Ruimte' uit Wageningen heeft het Landschapsbeleidsplan voor
Vorden opgesteld. In het uitvoeringsprogramma van het milieubeleidsplan Vorden
was het opstellen van een landschapsbeleidplan opgenomen. Het opstellen van het
plan is door een commissie begeleid waarin bestuurlijkaen ambtelijke vertegenwoor-
digers van de gemeente Vorden, vertegenwoordigers van het Rijk, provincie, land-
bouw , wildbeheereenheid, werkgroep Leefbaarheid, Waterschappen en natuurbe-
schermingsorganisaties zitting hadden.

Het plan bevat 4 onderdelen:

1. inventarisatie en analyse.
Hierin zijn gegevens verzameld en geanalyseerd die inzicht geven in opbouw, fuctio-
neren en kwaliteit van het Vordense buitengebied. Sterke punten van het Vordense
landschap zijn:
- goede herkenbaarheid van de oorspronkelijke landschapstypen;

- hoge natuurwaarde van de landgoederenzone en het Groote Veld;
- redelijke onderhoudstoestand van de landschapselementen.

Zwakke punten:
- verdroging;

- verlies van een deel van de karakteristieke beplanting van de diverse deelgebieden
- het op meerdere plaatsen ontbreken van een aaneengesloten ecologische infra-

structuur (verbindingszones) waardoor migratie van diverse zoogdieren en amfi-
bieen wordt bemoeilijkt.

2. Visie
In hoofdlijnen komt de visie voor het Vordense landschap erop neer dat het landschap
duurzaam in stand wordt gehouden als produktiemiddel voor landbouw, recreatie en
bosbouw, waarbij wordt gestreefd naar het handhaven en versterken van de kwalitei-
ten van de meeste waardevolle landschapstypen en het handhaven en verder ontwik-
kelen van de bestaande diversiteit aan biotopen, leefgebieden en soorten.

3. Beheersvisie
Hierin is per landschapselement aangegeven hoe de visie kan worden gerealiseerd.

4. Realisatie.
Dit onderdeel geeft
liseerd kan worden
gegeven.

Uitvoering.
Burgemeester en wethouders gebruiken het plan als een beleidsmatig kader voor de
uitvoering van de Kap verordening, het beoordelen van aanlegvergunningen etc.
Vanzelfsrpekend geeft het plan ook uitgangspunten voor een actief uitvoerend be-
leid.
Voor de aanleg- en onderhoudsprojecten verstrekt de provincie Gelderland subsidie,
75 procent van de projectkosten met een maximum van f 75.000,-- per gemeente. De
gemeente moet zorgen voor de resterende 25 procent van de kosten en voor voldoen-
de ambtelijke ondersteuning. Ook kan er subsidie van het Ministeie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij verkregen worden. Deze regeling is van toepassing in gebie-
den met een nationale landschappelijke beteken is. De gehele gemeente Vorden valt
hieronder. ^fc
Burgemeester en wethomiers stellen de gemeenteraad voor de kosten voor de uitvoe-
ring van het plan voor 1997 te dekken uit de reserve eenmalige bestedingen. Voor
1996 was al een bedrag opgenomen in de begroting.

in 10 projectvoorstellen aan hoe het landschapsbeleidsplan gerea-
. Per project zijn kostenramingen en subsidiemogelijkheden aan-

•ir
j»l ERUGBETAEING EIGEN BIJDRAGEN WET

VOORZIENIGEN GEHANDICAPTEN
Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om de eigen bijdragen
die op grond van de Wet Voorzieningen Gehandicapten is betaald door aanvragers
om een bijdrage, terug te betalen. In totaal gaat het om een bedrag van f. 24.500,-.
Reden hiervoor is dat eind december 1995 de Tweede Kamer besloten heeft om ak-
koord te gaan met het Kabinetsvoorstel tot wijziging van de regeling eigen bijdragen
en eigen betalingen WVG.
Door het wijzigen van deze regeling ontstaat er een ongelijke situatie tussen de men-
sen die in 1994 en 1995 een WVG-voorziening hebben aangevraagd. In veel gemeen-
ten heeft dit geleid tot het besluit de eigen bijdragen over de periode 1994-1995 terug
te betalen. Belangrijk argument was dat gemeenten een groot deel van de bijdrage die
zij gekregen hebben voor de uitvoering van de WVG niet uitgegeven hebben. Dit is
ook in Vorden het geval.



ONDER DESKUNDIGE BEGELEIDING

VOOR JONG EN OUD

OPEN DAG

VORDENS TENNIS PARK

gordijnstoffen?

ploegstoffen
natuurlijk!

ze zijn verkrijgbaar bij

ZATERDAG 1 6 MAART VAN 1 O.OO TOT 1 4.OO UUR

TENNISRACKETS EN BALLEN AANWEZIG
NEEM WEL SPORTKLEDING EN SPORTSCHOENEN MEE

VTP
OVERWEG 2O VORDEN
INFORMATIE TEL. 551 126

Rijksstraatweg 39
v 1 AB Warnsve/d

T«'efoon (0575, 52 6) 32

accountants, belastingadviseurs

Th. J. SLOOT B.V.

Accountants en belastingadviseurs

Dienstverleners op hef gebied van
accountancy, belastingzaken,

bedrijfsbegeleiding en computerverwerking.
Voor het ver/orgen van mv

BELASTINGAANGIFTE 1995
kunt u naast de kantooruren ook bij ons terecht op
één van de volgende DINSDAGAVONDEN

12 maart - 19 maart - 26 maart
Ons kantoor is daartoe geopend van 18.00 tot 20.00 nnr.

t
Dit jaar ook op zaterdag 23 maart

tussen 09.30 en 12.00 uur.

Voor clc inwoners van Stcendercn en omgeving is er de mogelijkheid
om op de dinsdagavonden 12 en 26 maart de aangifte te laten
verzorgen door medewerkers van ons kantoor bij café-restaurant
"De Engel" tussen 18.00 en 20.00 uur.

Desgewenst is het ook mogelijk dat wij op afspraak bij u thu is de
aangifte komen ver/orgen.

Tramstraat 4 - 7255 XIJ Hengelo GId.
Tel. 0575-461391 - Fax 0575-462734

Spaarknop: 'Druk11 erop
Een 4 - persoonsgezin bespaart hiermee 36.000 Itr. per jaar
Voor het aanbrengen van waterbesparende voorzieningen
Geeft het waterleidingbedrijf u tijdelijk een vergoeding

fl. 50,- voor een nieuw 6-ltr. remervolr
fl. 25,- voor een nieuw 9-ltr. reservoir

fl. 10,- voor een spoelonderbrekerset

Bij aankoop verstrekken wij u het aan -

vraag-formulier voor de vergoeding.

Uiteraard kunnen wij op verzoek ook
de montage verzorgen .

Spoelonderbrekersets:
Wisa 500 - en 750 reservoirs fl. 18.05
Geberittype 110.000 fl. 6.85
Geberit 1 20.000 en 1 25.000 fl. 1 2.35
Geberit 127.000 fl. 1.10
Geberit Inbouwtollet comblfix fl. 1 .80
Sphinx duobloc's met trekspoeler fl. 29.40
Sphinx duobloc's met drukspoeler fl. 41 .40
(Een lijst met reservoir-afbeeldingen is op kantoor aanwezig)

Wees wijs met " WATER "

WIM B ' SMAN
i N s T A L L A

Kantoor-adres Burg. G«llee«traat 67

Vorden

B E D R I J F

tel. 552627
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Wiemelink krijgt geen
extra verkeersdrempel
De bewoners van het Wiemelink heb-
ben in een brief aan het college van
Vorden hun teleurstelling geuit over
het feit dat het college voorlopig af-
wijzend he^ft gereageerd op het ver-
zoek om in het Wiemelink een derde
verkeersdrempel aan te leggen. Het
college stelt zich op het standpunt dat
de wenselijkheid om snelheidsvertra-
gende voorzieningen in woonstraten
te bekijken, pas gebeurd wanneer
deze straten aan een groot onderhoud
toe zijn. Dit uitgangspunt wordt om
financiële redenen gehanteerd. 'Ook
voor het Wiemelink geven wij de
voorkeur aan deze werkwijze. Vol-
gens de huidige onderhoudsplanning
wordt het Wiemelink tussen de
Boonk en de Burgemeester Gallee-
straat pas over een jaar of tien her-
straat', aldus het college.

De bewoners van het Wiemelink hebben
direct op het antwoord van het college
gereageerd en middels een schrijven -
voorzien van handtekeningen van alle
bewoners aan deze straat - het college
verzocht hun standpunt te herzien. In
hun eerste verzoek aan het college om
een derde verkeersdrempel aan te bren-
gen, werd onder meer gewezen op het
reit dat in deze kinderrijke straat er tus-
sen de twee aanwezige drempels veel-
vuldig te hard gereden wordt. Intussen
is daar als argument door de bewoners
aan toegevoegd dat het gemeentebe-
stuur Het Wiemelink boven het Jebbink

heeft verkozen als toegangsweg voor
het appartemencomplex 'De Decanije'.
'Ondanks het gegeven dat de afstand
van en naar de kern via het Jebbink be-
duidend korter is, heeft de verkeer-
sdrukte op het Wiemelink reeds nu al
voelbaar opgevoerd. Zelfs in dit jaarge-
tijde, waarin de kinderen weliswaar
minder buiten spelen ontstaan er reeds
gevaarlijke situaties en met het voorjaar
voor de deur zullen deze helaas alleen
maar toenemen. Indien men daar ook
nog de ontwikkeling van een nieuwe
woonwijk aan de westzijde van de Mis-
pelkampdijk bijbetrekt met nota bene
een uitvalshoek aan de noordoostzijde
(inhoudende dat men dan via het Wie-
melink naar de kern van Vorden rijdt)
dan kunnen wij tot geen andere conclu-
sie komen dat snel handelen van ge-
meentezijde wenselijk en noodzakelijk
is', aldus de bewoners van het Wieme-
link in hun reactie richting het college.
Het financiële principe van de gemeente
gaat volgens de bewoners volledig
voorbij aan de noodzaak van de voor-
ziening.
Het college heeft in haar schrijven rich-
ting bewoners uiteengezet dat er bin-
nenkort een ontwerpnota over de ver-
keersonveiligheid op het wegennet in
de gemeente Vorden verschijnt, waarbij
een aanzet wordt gegeven tot de instel-
ling van 30 kilometer zones. 'Wij ver-,
wachten dat het Wiemelink in zo'n 30
kilometer zone kan worden opgeno-
men', aldus B en W van Vorden.

Geslaagden
Een'aantal leerlingen van de Vordense
muziekvereniging 'Concordia' is er het
afgelopen weekend in geslaagd een di-
ploma te behalen. In Zutphen slaagden
Margriet Homma en Carlien Nijenhuis
voor klarinet 'A'. Susan Annevelink en
Lenny van Olst voor klarinet 'B'; Peter
Annevelink voor slagwerk 'BI'; Koos
Kemna voor trompet 'A' en Roei Pas-
man voor hoorn 'A'. In Lochem slaag-
den Nicole ten Damme voor dwarsfluit
'B' en Marije Hulleman voor dwarsfluit
'C'.
Niet alleen slaagden het afgelopen
weekend leden van 'Concordia' voor
een muziekdiploma, ook leden van 'Sur-
sum Corda' behaalden een diploma. De
gelukkigen zijn: Iris Jansen diploma 'A'
klarinet; Ewout Hilverink diploma 'A'
trombone. Judith Peter 'B' voor hobo;
Arjan Vruggink 'B' voor klarinet; Ingrid
Looman en Rachel Oosterlaken beiden
'B' dwarsfluit.

Fietsenverkoop op
zaterdag 9 maart
bij politiebureau
De politie in Warnsveld houdt op zater-
dag 9 maart een openbare fietsenver-
koop. Iedereen kan op die dag 's mor-
gens een bod komen uitbrengen op één
van de vele fietsen, 's Middags zal de
politie de nieuwe eigenaren telefonisch
op de hoogte brengen van de verkoop.

Zwerfvuildag
Op zaterdagmorgen 16 maart wordt er
in het buitengebied van Vorden voor de
tweede keer een zwerfvuildag gehou-
den. Deze actie valt samen met de Na-
tionale Natuurschoonmaakdag. Ver-
schillende verenigingen in Vorden heb-
ben hun medewerking toegezegd aan
de actie 'De natuur hou je natuurlijk
schoon'. Wethouder Aartsen van Milieu
zal op zaterdagmiddag 16 maart de
zwerfvuilactie officieel afsluiten op de
Gemeentewerf aan de Enkweg in Vor-
den.
Het verwijderen van zwerfvuil uit ber-
men en sloten is een zeer intensief kar-
wei. De Werkgroep Zwerfvuil Vorden
kan daarom nog wel een aantal vrijwilli-

gers gebruiken. Deelnemers kunnen
zich aanmelden bij mevrouw R. van
Vleuten (55 33 57), de heer J. van de
Broek (55 1 3 U of mevrouw W. Voer-
man (55 21

olitie Varia

In de nacht van donderdag op vrijdag
hebben drie met bivakmutsen vermom-
de mannen een snelkraak gepleegd bij
een kledingzaak aan de Zutphenseweg
in Vorden. De eigenaar van de winkel -
die boven de zaak woont - werd wakker
van het lawaai en ging beneden pols-
hoogte nemen.
Ondanks het feit dat de daders op heter-
daad werden betrapt door de eigenaar
gingen ze gewoon door met het inladen
van de spullen. De eigenaar werd zelfs
in zijn gezicht uitgelachen. De mannen
kwamen binnen door de winkeldeur in
te slaan. Het drietal ging er vandoor met
ongeveer vierhonderd spijkerbroeken
en een grote partij jacks. De auto had
een vals kenteken.

Flippobeurs
De Spil houdt zaterdag 9 maart een flip-
pobeurs. Deze heeft plaats in het buurt-
huis aan de Kiekebelt 2 in Warnsveld.
Het gaat hier om een ruilbeurs. Er mo-
gen geen flippo's verkocht worden. Ver-
der heeft er op zaterdag 9 maart een
rommelmarkt plaats in buurthuis De
Spil. Spullen voor deze rommelmarkt
kunnen van 4 tot 8 maart in de ochten-
duren bij het buurthuis worden ingele-
verd. Voor meer informatie kan men te-
lefonisch contact opnemen met De Spil.

Volleybaltoernooi
Volleybal vereniging 'De Veldhoek'
houdt op zondag 14 april een toernooi
bestemd voor straten, buurten, families
en bedrijven. Dit toernooi heeft plaats in
sportcomplex De Veldhoek. Er kunnen
maximaal 21 teams aan deelnemen. le-
der team bestaat uit minimaal zeven
personen. Deelnemende teams dienen
zich voor 27 maart op te geven bij Ben-
nie Hebbink (0575) 46 72 16 of Anita As-
sink(0573)461452.

Oprichting 20+
koor in Vierakker
Vorig jaar september werd in Vierakker
in verband met het 125-jarig bestaan van
de parochie een viering gehouden met
oud-leden van het oecumenische jonge-
renkoor. Zowel oud-leden als andere
aanwezigen waren zeer enthousiast
over de viering. Het schiep een band
tussen mensen die elkaar soms al jaren
niet meer gezien hadden.
Die morgen werd het idee geboren om
een 20+ koor op te richten. Zestien men-
sen meldden zich spontaan aan. Op 12
maart is de eerste bijeenkomst van het
koor. Iedereen vanaf circa 20 jaar kan lid
worden van het koor. De maximale leef-
tijd is nog niet vastgesteld. Er hebben
zich al wel enkele veertigers aangemeld.
Voor meer informatie kan men contact
opnemen met Jozef Holtslag, tel. (0575)
441214.

CD-presentatie
van Jovink &
de Voederbietels
Op zaterdag 16 maart zal de tweede cd
van de rockgroep Jovink & de Voeder-
bietels in zaal Stegeman in Laren gepre-
senteerd worden. De naam van de nieu-
we cd is 'Eenzaam aan de top' en bevat
naast enkele covers diverse eigen num-
mers. De cd-presentatie zal vergezeld
gaan van een spetterend live-optreden.
De rockgroep begon oorspronkelijk als
het-dwaze Jovink Duo maar is inmid-
dels uitgegroeid tot een ware band be-
staande uit vier jongeheren uit de Ach-
terhoek en Twente. Naast harde rock
spelen ze blues en feestmuziek. Einge-
lijk zijn ze van alle markten thuis. Dit
alles wordt overgoten met een smeuïge
laag cabaret met een vriendelijke knip-
oog naar de alledaagse dingen van de
dag. Vanuit Vorden ri^fcer op zaterdag
16 maart een rechtstreeKse bus naar zaal
Stegeman in Laren. Het vertrek is vanaf
de Herberg. Voor meer informatie kan
men contact opnemen met André
Schröer (55 10 38). Zie ook advertentie.

Jeugddienst
aDe jeugd werkgroep van de Hervorm-
de en Gereformeerde Kerk houdt o
pzondag 10 maart een Jeugddienst in De
Voorde. Het thema van de dienst is 'Bid-
den scheinheilig?' Voorganger is domi-
nee Peter Dekker uit Zutphen. Na af-
loop van de dienst wordt er koffie en
thee geschonken.

Prijsvraag
De drie bakkers in Vorden hielden
onlangs een prijsvraag. Deze maakte on-
derdeel uit van de landelijke actie 'Met
snijkoek en volkoren slank voor het
voorjaar'. De deelnemers aan de prijs-
vraag moesten twee vragen beantwoor-
den en een slagzin afmaken. Hier vol-
gen de winnaars: Mevrouw De Groot,
Insulindelaan 7, Vorden (Bakker Schu-
rink), Mevrouw Barink, Nieuwstad 26,
Vorden (Van Asselt) en R. Smallegoor,
De Stroet 7, Vorden (Oplaat). De win-
naars mogen gedurende één maand
elke dag één volkorenprodukt en elke
week één snijkoek kiezen uit de winkel
van de genoemde ambachtelijke bakker.

Varkenshouders
De Varkenshouderijkern Eibergen,
Groenlo, Ruurlo en Vorden houdt op
maandagavond 11 maart een bijeen-
komst in 'de Wanne' in Beltrum. Naast
het huishoudelijke gedeelte zullen de
heren Dooper en Vriese de avond verder
verzorgen met een inleiding over graan-
verwerking in voer en alles wat hiermee
samenhangt.

Ot en Sien houdt
speelgoed-
en kledingbeurs
Peuterspeelzaal 'Ot en Sien' houdt op
zaterdag 16 maart haar jaarlijkse speel-
goed- en kledingbeurs. De opbrengst
van de beurs wordt besteed aan nieuw
spelmateriaal. Iedereen is van harte wel-
kom om een kijkje te komen nemen. Zie
advertentie volgende week in Weekblad
Contact.

(ADVERTENTIE)

Weekendrecept
Vlogman
Hamlapjes met dragonsaus

Bereidingstijd: 15 minuten
Stoof tijd: 30 minuten
Benodigdheden voor 4 personen:
300-400 gram hamlapjes, peper, zout, 80 gram margarine of boter, l eetlepel
bloem, dragonazijn, 2 deciliter vleesjus, soja of worcestersaus, dragonblaadjes
op azijn uit glas of fijngemaakte verse of gedroogde dragonblaadjes

Benodigd keukengerei: vleesplank, koekepan of vleespan, eventueel kom-
metje

Bereidingswijze:
1. Wrijf de lapjes aan weerszijden in met peper, zout en met 1-3 theelepels dra-

gonazijn.
2. Verwarm de margarine in de koekepan of vleespan tot het schuim bijna is

weggetrokken.
3. Bestrooi het vlees intussen met bloem en bak de lapjes eerst aan beide zijden

even aan. Daarna op een getemperde warmtebron aan de ene en daarna aan
de andere zijde mooi van kleur.

4. Schenk langs de wand langzaam 3-4 eetlepels dragonazijn in de pan. Voeg 2
deciliter jus toe. Sluit de pan en laat het vlees op de laaggedraaide warmte-
bron in 20-30 minuten helemaal gaar worden.

5. Voeg aan de jus naar smaak dragonblaadjes, dragonazijn, peper en zout toe.
Serveer daarin het vlees of schenk de saus over in een voorverwarmd kom-
metje.

Wijntip:
Aanbevolen bij varkensvlees zoals hamlapjes en een droge roséwijn. Deze wijn
is ook zeer geschikt voor kalfsvlees en lamsvlees. Schapevlees vraagt om een
rode wijn, niet te zwaar maar geurig en zacht.

Tip van de kok:
Voeg kort voor het serveren 2-3 eetlepels room of koffieroom toe aan de saus.
Het recept is ook goed bruikbaar bij lams-, schape- of kalfsvlees. De bereidings-
tijd kan wat langer of korter zijn afhankelijk van de kwaliteit en de soort vlees.

slagerij Vlogman
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Diverse pogingen om ons vrieshuis over te
doen aan een opvolger hebben helaas geen
resultaat gehad. Heel jammer omdat het bedrijf
aan een behoefte voldeed.

Nu het vinden van een opvolger is mislukt,
hebben wij besloten het vriesbedrijf te

SLUITE
de sluitingsdatum is

Aan de huidige huurders, die al vroeger op de
hoogte gebracht zijn, vragen wij de gehuurde
cellen voor die datum leeg te halen.
Wij hopen dat u begrip kunt opbrengen voor
deze, ook voor ons, vervelende maatregel.

Met vriendelijke groeten,
FAM. VAN DEN BERG
Groenloseweg 20, Ruurlo, telefoon (0573) 45 14 18

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Nieuw pand,
nieuwe collectie
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Van
machi
naai.

. . . tot
bouw-
werk
In alles
ijzersterk:

TIMMERBEDRIJF

Ido
Hummelink
(0575) 55 65 63

bijblijvend
prijsopgaaf

Het mooie weer zit eraan te komen.
Bij Lammers Damesmode hangt de nieuwa^porjaars-

en zomercollectie al voor u in de relaten.
Kom dus snel naar het vernieuwde pand in Vorden.

Het is zeker de moeite waard!

D A M E S M O D E

< DISBERGEN ZONWERING
servicegericht - klantvriendelijk • prijsbewust

m O
•<»
30o m

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

LEVERING - MONTAGE - REPARATIE vrijblijvend bezoek of offerte

Vorden Zutphenseweg 29, Tel.'0575-55
Winterswijk Misterstraat 76, Tel. 0543-51 39 80
Doetinchem Dr Huber Noodtstraat 14, Tel. 0314-36 04 16

SNELLE LEVER]
Demonstratie in onze showroom
na telefonische afspraak

Tel./fax 0575-461425
Ruurloseweg 17, Hengelo (Gld)

Voor het verder uitbouwen van onze verkoop in onze vestiging

Zutphen zoeken wij op korte termijn een energieke

NISSAN

Nissan jos Herwers is als

autobedrijf reeds lange tijd

een begrip in de regio,

waarvan de laatste 23 jaar

als Nissan-dealer. Goed

vakmanschap en een uitste-

kende service is de basis

waarop onze bedrijven in

Hengelo G. en Zutphen

vele malen uitverkoren wer-

den als 'Golden King

Dealer' door Nissan Motor

Nederland.

Deze nieuwe medewerker(ster)
dient over veel enthousiasme te

beschikken, een prettige persoonlijk-
heid te zijn en altijd klaar te willen
staan voor onze klanten. Sociale bin-
ding en bekendheid met de regio is ver-
eist. Een juiste vervulling van deze
veelzijdige funktie maakt het noodza-
kelijk ook buiten de normale werktij-
den te werken. Een resultaatgerichte
instelling is uiteraard vanzelfsprekend.

Voor een doortastende persoonlijkheid,
in de leeftijd tussen de 20 en 30 jaar
liggen er uitstekende mogelijkheden.

Sollicitaties met volledige persoonlijke
gegevens kunnen uitsluitend schriftelijk
gericht worden aan Nissan Jos Herwers
bv, t.a.v. de direktie, de Stoven 25,
7206 AZ Zutphen.
Telefonische informatie: 0575-522522

Nissan Jos Herwers - Zutphen

Restaurant Grill De Rotonde
Kerkstraat 3, Vorden, tel. (0575) 55 15 19

Liefhebbers van een groot stuk vlees, let op!

STEAKS
Vanaf heden hebben wij een extra menukaart:

de STEAK-KAART
malse, sappige en vooral grote steaks

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

Oud-Hollandsche nostalgische
BUITENVERLICHTING

BRIEVENBUSSEN

Lassen en verwerken van roestvrij
staal en aluminium

Verkoop en reparatie van
STALINRICHTING

KONSTRUKÜEWERK
EN LASWERK

SMEDERJJ
BORGOl^JEN

Vosheuvelweg 6 Tel.: (0573) 45 27 61
7261 PD Ruurlo Fax: (0573) 45 27 61
Werkplaats: Palssteeg 2a, 7261 TR Ruurlo

Tel.: (0573) 45 37 30



SPORT-
NIEUWS (\

V o e t b a l

Eibergen-Vorden
Zondag speelde Vorden een uitwed-
strijd tegen Eibergen. Door snel combi-
natiespel zette Vorden de achterhoede
van Eibergen onder druk. In de vijfde
minuut kopte een verdediger van Eiber-
gen de bal uit het lege doel. De snelle
Wilbert Grotenhuys was zijn tegenstan-
der menigmaal te snel af. Zijn voorzet-
ten waren echter in veel gevallen een
prooi voor de goed keepende Michel
Havekes van Eibergen. Verder had
Mark Sueters enkele malen pech dat zijn
schoten langs het doel scheerden.
Aan de andere kant had Vorden geluk
dat Eibergen enkele malen niet attent
reageerde door de loslatende ballen van
Marinho Besselink niet in te tikken. Toch
was het Eibergen die met een 1-0 voor-
sprong thee ging drinken. Uit een voor-
zet liet Marinho Besselink de bal uit een
voorzet op knullige wijze los. Ramon
Vrieze knikte de bal vervolgens in het
doel.
Vanaf de aftrap van de tweede helft so-
leerde Pascal Averdijk door de verdedi-
ging van Vorden en scoorde beheerst:
2-0. Vijf minuten later bracht Bennie
Wentink Vorden terug in de race. Zijn
vrije trap verdween loepzuiver in de lin-
kerbovenhoek: 2-1. Hierna bracht Eiber-
gen de snelle Jordi Pit in het spel. Dit
was duidelijk te merken. Eibergen dic-
teerde het spel en uit een scrimage
scoorde Jordi Pit (3-1).
Vervolgens had invaller Robert Harm-
sen van Vorden bij één van zijn eerste
acties pech. Ten koste van een straf-
schop wist hij in eerste instantie Jordi Pit
van Eibergen het scoren te beletten.

Marco Lansink maakte geen fout en be-
nutte de strafschop (4-1). Vlak voor het
eindsignaal wist Mark Sueters nog een-
maal voor Vorden te scoren (4-2).
Zondag speelt Vorden thuis tegen IJssel-
streek uit Deventer.

Uitslagen
Vorden Al-Epse Al 5-0, Vorden B2-Ratti
BI 4-0, Vorden Cl-SKVW Cl 1-1, Vor-
den Dl-Eefde Dl 1-5, Vorden E2-Oeken
El 18-3, Vorden 2-Keijenborg 2 2-3, Vor-
den 3-Zeddam 2 1-4, Vorden 4-Klein
Dochteren 21-4, Diepenheim 6-Vorden 6
1-4.

Programma
Vorden Al-Lettele Al, Vorden -BI-Reu-
nie BI, Ruurlo Bl-Vorden B2, AZSV C5-
Vorden Cl, Vorden 1-IJsselstreek l, VVG
2-Vorden 2, DCS 6-Vorden 3, Witkam-
pers 4-Vorden 4, Vorden 5-Deo 2, Vor-
den 6-Neede 8.

Socii
Uitslagen: De Hoven-Socii 2-1, Lochem
7-Socii 4 3-4, Loenermark 9-Socii 5 3-0.
Programma: socii F-Wilhelmina SSS F,
Socii E-Warnsveldse Boys E, Warnsveld-
se Boys C-Socii C, Socii B-Peeske B, So-
cii-Wenepe, Gorssel 2-Socii 2, Brummen
4-Socii 3, Socii 4-Zutphen 5, Socii
5-Baakse Boys 4, Erix 6-Socii 66.

Ratti
Uitslagen jeugd: Ratti A-Erica A 0-4,
Vorden B2i^ti BI 4-0, Ratti C-AZC C
1-8. ProgrrHmna 9 maart: Wilhelmina
SSSA2-RattiAl.

Tijdens de algemene jaarvergadering
van de VRTC De Achtkastelenrijders in
Kwalitaria De Buurman bestond vanuit
de leden een goede belangstelling. In
zijn openingswoord blikte voorzitter
Henk Ebbink nog even terug op het ju-
bileumjaar 1995. Bij de bestuursverkie-
zing werd na 10 jaar afscheid genomen
van Henk Arfman. Zijn plaats wordt in-
genomen door Fred Willemsen.
Gerard Lentferink uit Hengelo werd als
toerfietser van het siezoen 1995 geko-
zen. Uit handen van voorzitter Ebbink
ontving hij de wisselbeker. Op financieel
gebied kon de penningmeester medede-
len dat de VRTC een gezonde vereni-
ging is. De training van de VRTC is in-
middels weer begonnen. Het eerste eve-
nement van de VRTC in 1996 is de regel-
matigeheidsrit op 24 maart.

Volleybal

SVS-Dash l
Afgelopen zaterdag speelden de heren
van Dash l in Heeten tegen SVS uit
Schalkhaar. Hoewel tegenstander SVS
op de vierde plaats stond, hadden de
heren van Dash zich voorgenomen ook
deze wedstrijd hun huid zo duur moge-
lijk te verkopen. De eerste set liet Dash
er geen gras over groeien en nam al snel
een 6-2 voorsprong. SVS nam echter na
de stand 9-7 voor Dash het initiatief
over en pakte de eerste set met 11-15.
In de tweede set j^^Dash het niveau
van het begin van cl^^dsrrijd terugha-
len en liep via een 6-0 voorsprong uit

Zwemmen voor ouderen

De Stichting Welzijn Ouderen Vorden stelt ouderen wekelijks in de gelegenheid om mee te doen aan 'Meer bewegen voor Ouderen'. Naast
sport en spel kan er worden deelgenomen aan gymnastiek, volksdansen en zwemmen. Onder deskundige leiding van sportleraar Michel
Veldkamp kan wekelijks een of tweemaal worden gezwommen in het verwarmde zwembad van de praktijk van fysiotherapeut Jansen van
de Berg aan de Christinalaan 16. Het water heeft hier een temperatuur van circa 35 graden. Het gemeentebestuur verstrekt jaarlijks een
geringe subsidie om hiermee het bewegen en zwemmen onder ouderen te stimuleren. Voor meer informatie over 'Meer bewegen voor
Ouderen' kan men contact opnemen met de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (55 34 05).

naar 13-3. SVS sputterde nog wat tegen
maar Dash haalde de set met 15-7 bin-
nen. In de derde set was er tot 9-9 spra-
ke van een gelijk opgaande strijd. Door-
dat Dash aanvallend geen vuist meer
wist te maken, kon de tegenstander niet
meer onder druk gezet worden en ging
de set met 10-15 verloren. De vierde set
toonde een duidelijk beter SVS waarop
de heren van Dash geen vat meer kon-
den krijgen. Via 2-7 en 5-12 ging deze
met met 6-15 verloren.
De komende week staan er voor Dash
twee wedstrijden op het programma.
Donderdag spelen de heren een uitwed-

. strijd tegen Devolco 3 en zaterdag wordt
er thuis gespeeld tegen Heeten.

Uitslagen
D3A Terw. 4-Dash 4 0-3, H2A Side Out
3-Dash 2 2-1, JC2 Keizerspr. 1-Dash l
3-0, H Rekr. Dash 1-Gorssel 1-2, HP SVS
2-Dash l 3-1, Dl Vios 2-Dash 3 0-3, D3B
Terw. 3-Dash 5 1-2, D4B WsV 3-Dash 7
3-0, DP Dash 2-SVS 2 3-2, D3A Dash
6-ABS 2 1-2, HcA Dash 3-Terw. 3 0-3, JB2
Dash 1-Heeten l 3-0.

Programma
HP Devolco 3-Dash l, D3B Dynamo
1-Dash Sorbo l, DP Heeten 1-Dash 2,
D3A DVO 6-Dash 6, MA2 DSC 1-Dash
l, HP Dash 1-Heeten l, H2A Dash
2-Boem. 2, Dl Dash 3-Harfsen l, D3A
Dash 4-Heeten 2, D3B Dash 5-Wilp 2,
MCI Dash l-Gorssel l, JB2 Dash l-WSV
2.

Socii
Uitslagen: H2A Socii-DVO 0-3, D2A So-
cii-ABS l 0-3, recreanten dames B-Harf-
sen 0-3.

Stratentoernooi
Van 21 tot en met 24 februari werd voor
de tiende maal een stratenvolleybaltoer-
nooi gehouden voor Vierakker, Wich-
mond en Delden. De deelname bestond
dit jaar uit maar liefst 25 teams. Op de
eerste avond werden de wedstijden in
poule A en B gespeeld. De winnaars
werden Delden l en de Lankhorster-
straat. De nummers twee - Kleine Steege
en de Baron van de Heijdenlaan - speel-
den nog een extra wedstrijd voor een
plaats in de finalepoule. Deze wedstrijd
werd gewonnen door Kleine Steege.
Op de tweede avond werden de wed-
strijden in poule C en D gespeeld. Del-
den 2 en de Koekoekstraat kwamen hier
als winnaar uit de bus. De Wogt en Dijk-
man 2 bepaalden een tweede plaats. In
de extra wedstrijd wist De Wogt een
plaats voor de finalepoule te bemachti-
gen. Op de derde avond werden de
poulwedstrijden E en F gespeeld. Del-
den 3 en Vogelzang l kwamen hier als
best uit de bus. De Leestakkers wonnen
de extra wedstrijd van De Kempe voor
de finalepoule.
Op zaterdag 24 februari hadden de fina-
lewedstrijden plaats. Na 16 wedstrijden
troffen Vogelzang l en Delden l elkaar
in de finale. Deze werd met 15-10 en
15-7 door Delden l gewonnen. De Koe-
koekstraat legde beslag op de derde
plaats. Zij wonnen in de strijd om de
derde en vierde plats van Delden 3.

J u d o

Twee weken gelden behaalde onze
plaatsgenoot Judah Bolink zijn eerste
toernooio ver winning op het 7e JPT Car-
navalstoernooi in Tubbergen. Bolink viel
al vaak in de prijzen maar tot nu toe ont-
ging hem steeds de eerste plaats. Met
twee schitterende schouderworpen
kwam hij al snel op voorsprong en wist
dit te behouden.
Overigens vielen Bob van Turnhout (1),
Jacco Jansen (2), Stefan Vos (2) en Tim
Elbrink (3) ook in de prijzen. Deze
maand staan er wedstrijden op het pro-
gramma in Winterswijk, Grossen en
Biddinghuizen. Judoleraar Robert Piek
geeft bovendien in de maand open judo-
lessen. Iedereen die geïnteresseerd is in
judo kan op maandagmiddag gratis een
kijkje komen nemen in sporthal 't Jeb-
bink.



SPORT-

Atletiek
De VW in Vorden houdt op zondag 31
maart voor de negende keer een acht-
kastelenminimarathon over een lengte
van 30 kilometer. De start is vanaf de
parkeerplaats van Hotel Bakker van
start. Op datzelfde tijdstip gaat tevens
de halve marathon van start over een af-
stand van 21 kilometer en 100 meter.
Ook kan die dag worden deelgenomen
aan een wedstrijd over 2 en hen kilome-
ter.

P a a r d e s p o r t

Op zaterdag 2 maart werd in Lochem
het Gelders Kampioenschap indoor-
springen voor porties gehouden. Drie
amazones van de ponyclub 'LC en PC
de Graafschap' haden zich bij selectie-
wedstrijden al verzekerd van een plaats
om het eremetaal.
Als eerste kwam in de klasse L Janneke
hevelink met Polly in de ring. Zij begon
perfect maar een val bij de een na laatste
hindernis maakte helaas een eind aan

ie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt Hier-
onder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten hebben, dan
kan men met hen contact opnemen.
Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (0575) 5510 10.

Deredactie

Fam. Klein Brinke, Brinkerhof 33, tel. 55 26 63

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorie weg
Bjeatiixiaan
Prins Clauslaan
\^ Alexanderlaan
E>e ïiorsterkamp (behalve nr. 35)
Deldënseweg
Rond weg

Burg. Vunderinkhof
Kpmvonderlaan
DeD^lle
Dr. Staringstraat
P, van Vollenhovefilaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordensebosweg

Fam.Koren,Elshofl5,tel.55 24 66

DeDèeschot
HetStroo
HetEelmerink
Strodijklt/ml5en2
De Laegte

Addinkhof
Het Heijink
Hoetinkhof
Voornekamp
Leemgopr

Fam. de Weerd, Enkweg 15A, tel. 55 10 30
S. v. 's-Gravenzandestraat
H. vanBramerenstraat
H.K. vanGelreweg
Schoolstraat
Gr. van Limburg-Stirumstraat

B, van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C Lulofsweg
Brinkerhof

Fam. Tennissen, Julianalaan 12, tel. 55 29 60

Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
de Eendracht
Molenweg

Wïlhelminalaan
Emmaplein .
Almenseweg
Overweg
Insulindelaan

Fam. van der Toren, het Hoge 19, tel. 55 38 72
B.Ga(leestraat
Smidsstraat
Mulderskamp

Pr. Bernhard weg
Zuivelhof
het Hoge

Fam. Horsting, de Voornekamp 57, tel. 55 27 80

De Hprsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurloseweg
DéDecanije

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Wenneker, De Stroet9, tel. 55 30 12
Hetjebbink
DeBoonk
BetBlshof

HetGulik
Het Wiemelink
HetVaarwérk

Het Molenblick
Het Vogélbosje
De Borïgerd
DeHanekamp
DeStroet
Het Kerspel
Mïspelkampdijk

haar aspiraties. Ook Anja Stokkink met
Julia maakte enige springfouten en
greep daardoor naast de prijzen. Alle
hoop was toen gevestigd op de 13-jarige
Inge Regelink die met haar pony Lady
in de klasse M niet alleen foutloos rond
kwam, maar ook de snelste tijd noteerde
en daarmee alle overige deelnemers de
loef afstak. De huldiging van de Gelder-
se Kampioen zal plaats hebben tijdens
een receptie die op zondag 10 maart in 't
Pantoffeltje.

D a m u: e n

Dostal 2-DCH Hardewijk
Het tweede achttal van Dostal heeft zijn
riante positie in de Gelderse Hoofdklas-
se in de voorlaatste ronde prijs gegeven.
Door een nederlaag van 6-10 tegen mid-
denmotor DCH Hardewijk staat Dostal
nu weer op gelijke hoogte met Troesoe
uit Arnhem. In de laatste wedstrijdron-
de in Huissen valt mogelijk de beslis-
sing. Dostal komt dan uit tegen Kroon-
schijf uit Ede. Bij gelijk eindigen wordt
een kampioensbarrage gespeeld. Vor-
den 4 won met 4-8 van Almen 2.

Bridge

Uitslagen Groep A Bridgeclub BZR Vor-
den van woensdag 28 februari: 1. hrn
Den Elzen/Hissink 66.1%, 2. hrn Grei-
danus/Kloosterman 62.9%, 3. mv/hr
Scholten. Groep B: 1. mv Bouman/hr
Snel 60.7%, 2. hrn Jaburg/Knoppers
57.6%, 3. dms Jaburg/Knoppers 54.0%.

Toerrit Hamove
Op zondag 24 maart houdt De Hamove
in Hengelo een toerrit voor motoren. De
rit gaat via de Achterhoek naar Duits-
land en is ongeveer 200 kilometer lang.
Voor meer informatie kan men contact
opnemen met de heer D. Langwerden,
tel.(0575)441621.

The Fondy Riverside
Bullet Band op

The Fondy Riverside Bullet Band geeft
op vrijdag 8 maart een optreden in het
Nutsgebouw in Warnsveld. De organi-
satie van deze avond is in handen van
de Stichting Jazz Sociëteit Zutphen. The
Fondy Riverside Bullet Band is afkom-
stig uit België. De band bestaat uit Ca-
miel Van Breedam, Johnny van Breed-
am, Frank Roberscheuten, Walter de
Troch, Jos Koster, Karel Algoed en Phi-
lippe Desmet.

Circus Bongo in
Warnsveld op
19 en 20 maart

Circus Bongo geeft op dinsdag 19 en
woensdag 20 maart een voorstelling in
Warnsveld. Deze voorstelling heeft
plaats in een tent die wordt geplaatst
aan de Kerkhofweg. Een week eerder
slaat Circus Bongo haar tenten op aan
de Houtwal in Zutphen. De voorstel-
lingen in Zutphen hebben plaats op 14,
16 en 17 maart.

Wintersportclub
Evenals vorig jaar bracht een groep van 40 Vordenaren een bezoek aan Winter-
berg. Gerard Smeenk, een van de deelnemers, geeft opnieuw zijn verslag.

Noa veul gedram en h e i f r w e e r gebel
Mos 't dan toch nog gebeuren
Ik kekke um mien hen, joa weer een raar stel
lej konnen marken dat ze hadden motten leuren
Al is dat zeker neet kwaod bedoeld
Ok warren der een bult^aj<. grei
En 't weer dat veulen dfjpgekoeld
Maor 't kon ook wen dat dat an de zenuwen lei
De reize wier een echte reis
Hij reed een heel end um
Hij luustern neet noar onze eis
Dat vonk neet leuk van um
Een uur te late doar ware wij dan
Maor jonge wat een bult snee
Dan snap ie neet hoe gauw dat kan
Een ieder keek dan ok tevree
Maria nne hak onderweg nog schone maak
Den had zich knap bevuuld
Met zo'n witte boxe an, is 't ok gauw raak
En ik wil neet dat ze daorum huult
De ski es e leent en toen der a n
Twee groepen wieren der e maak
En ik snappe neet hoe 't kan
Maor ik kreeg een leiderstaak
In mien groep als enigs man
Ok zoog ik van die jongens gaon
Met ene breeen ski
Met beide benen derop gaon staon
Nee, dat kan ik nie
Wie heb onderweg heel wat af e proat
En ik heb ze ok nog wat e leert
Natuurlijk niet hoej knetterhard noar onder gaot
Maor zo daj oe neet bezeerd
Na 't skiën hadde wie een kransje
Dus met proat van echte wieve
Veur mien was dat een butenkansje
Ik was blij dak der bie moch blieven
Ik heuren van de overgang
Hoe dat zoal geet
Dat 't José gebeurt bunk niet meer bang
Dan wet ik al of Dik der ok an leed
Wieters kwam der nog een geheim an 't lich
Dat blif 't ok ik heb 't af e koch
Waor met ik min tot de dames rich
Zie wet dat probleem hek zelf e zoch
De terugreis name wie de richtste weg
den ok korter blek te ween
't zal mien benieuwen wat Rinus zin bazen zeg
Of zolle 't ze zelf af laoten treên
Nao luu bedankt 't was weer bes
Graag tut volgend jaor
Rita en Jopie ille kent de res
Een kus dus wil ik graag
As ille wilt dan kom dan moar
Dan bun ik der met klaor.



MATRASSEN EN BOXSPRINGS

Maandag 11 t/m zondag 17 maart: Slapen Info-dagen
Uw Pullman dealer

LüBBERS WjJpNWINKEL
SPECIALIST iN WONEN EN SLAPEN

RAADHUISSTRAAT 45 HENGELO (^TELEFOON (0575) 46 46 00

ABK Zonwering
Zonneschermen Lamellen

Markiezen Gordijnen
Rolluiken Screens

etc. etc.

Uw zonweringsbedrijf in de regio.
Bel voor een afspraak:
(0575) 54 00 55

crs -̂"
Administratie- en belastingadvieskantoor

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

Eigenaar H.H. Wanders, belastingadviseur
Ottenkampweg 16 - 7256 BG Keijenborg

Telefoon (0575) 463274

Voor het deskundig en toch betaalbaar invullen
van al uw aangiften. Tevens het adres voor een
totaalpakket administratieve dienstverlening:

* verzorging financiële administratie midden-
en kleinbedrijf en agrariërs

* mineralenadministratie
* loonadministratie
* samenstellen jaarstukken en tussentijdse

rapportage
* verzorging alle belastingzaken
* deskundige adviezen
* bedrijfsbegeleiding
Speciaal voor het invullen van uw belastingaan-
giften houden wij extra zittingsavonden op
woensdag 6, 13, 20 en 27 maart van 17.30-19.30
uur. Gaarne op telefonische afspraak.

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

Zaterdag 9 maart

dansavond
met medewerking van dansorkest

Aanvang 20.30 uur.
Entree f 10,-

inklusief kopje koffie + bittergarnituur

bodega

Dorpsstraat 34, Vorden, tel. (0575) 55 17 70
Tot ziens, Frank en Mirjam Meulenbroek

JOEGOSIAVI
J BLIJVEN HELPEN

Het Nederlandse Rode Kruis

GAAT U MEE
NAAR DE HUIS-

HOUDBEURS
op 13-15-16-17-19-20

21 -23 maart
(bij voldoende deelname)

Vertrek Ruurlo om 8.00 uur
daarna Vorden, Zütphen,

Brummen, Eerbeek en Loenen

f 42- p.p. (entree + bus)

HAVI Reizen J.L Harren
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Tel. (0575) 50 13 34

MODESHOWS
op donderdag 7 maart

om 09.45. 13.45, 15.30 en 19.15 uur

Chic of vrolijk, dromerig of zakelijk, exotisch of
praktisch, de lentemode heeft het.

Subtiele kleuren en high-tech weefsels
maken er een waar feest van.

Tijdens onze modeshows, met zowel dames- als
herenmode, laten we u alle aspecten

van onze collectie zien.

Vergeet u niet een zitplaats te reserveren?
(0575) 55 13 81

Burg. Galleeslraat 9
Vorden



VORDEN

S T I C H T I N G
W E L Z I J N
O U D E R E N

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.

Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan zijn. In deze
.rubriek geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voorzieningen voor
ouderen en over het ouderenbeleid in zijn algemeenheid.

Informatiemiddag
over'Wonen en
Zorg' op 8 maart
Op 8 maart is er in 't Stampertje een
voorlichtingsmiddag voor Ouderen met
als thema 'Wonen en Zorg'. De toegang
gratis. Er is de laatste jaren .veel veran-
derd op het gebied van huisvesting en
verzorging voor ouderen. Veel meer dan
voorheen wordt de verantwoordelijk-
heid bij de ouderen zelf gelegd. Zij moe-
ten zelf gaan bepalen waar ze willen
wonen en hoe en welke zorg ze hierbij
willen en van wie.
Veel ouderen kennen het probleem. Of
familie en vrienden van ouderen krijgen
er mee te maken. Het probleem wat je
moet doen als zelfstandig wonen niet
meer mogelijk is. Gelukkig kun je tegen-
woordig dikwijls in eigen omgeving
oud worden. Maar je moet wel weten
wat er op dit terrein kan en wat er even-
tueel daarna mogelijk is. Voor jezelf of
voor anderen.
Om goed te kunnen kiezen uit de vele
mogelijkheden is het belangrijk goed
geïnformeerd te zijn. Op deze thema-
middag zullen de diverse onderwerpen
worden besproken zoals thuis wonen,
het wonen in een Woonzorgcomplex
met of zonder zorg, wonen in een ver-
zorgingshuis en wonen in een verpleeg-

huis. Hierbij komen ook de kosten, ei-
gen bijdrage, subsidies en de Wet Voor-
ziening Gehandicapten aan de orde.
Hoewel de informatie alleen bedoeld
lijkt te zijn voor ouderen, is deze zeker
ook van belang voor jongere mensen,
die of zorg zullen dragen voor oudere
familieleden, of bij koop of verbouwing
van een huis rekening willen houden
met de toekomst. Er is gelegenheid tot
vragen stellen.
In Vorden geeft de Werkgroep Voorlich-
ting bestaande uit leden van de Stich-
ting Welzijn Ouderen Vorden, de Zor-
gGroep Oost-Gelderland de ouderen-
bonden ANBO, KBO, PCOB en de Be-
jaardenkring Vorden, aandacht aan dit

'onderwerp. In het forum zullen verte-
genwoordigers plaatnemen van de
Stichting Ouderenzorg De Wehme, Ver-
pleeghuis Zutphen, ZorgGroep Oost-
Gelderland, Woningstichting Thuis Best
en de Stichting Welzijn Ouderen in Vor-
den. Het forum - dat vragen zal beant-
woorden - bestaat dus uit deskundigen
op het gebied van ouderenzorg, sociale
voorzieningen, woningbouw en zorg-
verlening in het algemeen. Ze zijn op de
hoogte van de mogelijkheden in de re-
gio.
De organisatoren zijn bijzonder blij dat
de heer G.C. Voerman bereid is leiding
te geven aan het forum. De heer Voer-
man is inwoner van Vorden en lid van
Gedeputeerde Staten van Gelderland en

hij heeft bovendien de portefeuille
'Zorg' onder zijn beheer. Daaronder valt
uiteraard ook 'ouderenzorg'. Alle oude-
ren en vooral de 'jonge ouderen' die in
de toekomst zelf met dit onderwerp te
maken kunnen krijgen, zijn hartelijk
welkom op deze forummiddag. Dat
geldt ook voor familieleden die zich op
dit terrein willen oriënteren. Na afloop
ontvangen de bezoekers een informatie-
map. Zie ook advertentie elders in dit
blad.

Rijtest
Automobilisten van 50 jaar en ouder
hebben ook dit jaar weer de mogelijk-
heid om hun rijervaring te laten testen.
De SWOV met de plaatselijke afdeling
van WN en de ouderenbonden hebben
voorbereidingen getroffen voor rijvaar-
digheidsritten onder oudere automobi-
listen op 21 maart. Bij deze test, die u
niet moet zien als een examen, rijdt u
gewoon in uw eigen auto. Na afloop
krijgt u van de instructeur slechts advie-
zen om de eventuele verkeerde rijge-
woontes te veranderen. De test wordt
afgesloten met een theorieavond in het
Dorpscentrum. Iedereen is hier welkom.
Deelname is vooral belangrijk voor ou-
deren die al jaren hun rijbewijs hebben.

Voor meer info: (0575) 55 34 05.

Dropping
De afdeling Vorden van Jong Gelre
houdt vrijdag 8 maart een dropping.
Het vertrek is gepland vanaf de parkeer-
plaats van café Eskes in Vorden.

AJK
Het Agrarisch Jongeren Kontakt in Vor-
den houdt maandag 11 maart in het
Dorpscentrum de laatste bijeenkomst
van dit seizoen. Het onderwerp dat
door dierenarts Noordkamp wordt be-
handeld luidt 'In de toekomst zal Ne-
derland I.B.R. vrij moeten zijn'.

Kraankuikentje
houdt op 13 maart
ouderavond
De peuterspeelzaal 't Kraankuikentje
houdt op woensdagavond 13 maart
haar jaarlijkse ouderavond. Deze avond
heeft plaats in basisschool De Kraanvo-
gel. Truus van Ginkel zal tijdens de be-
stuurs ver kiezing aftreden. Joline Luit-
jens heeft zich als nieuw bestuurslid
aangemeld. Verder houdt Petra Ruiter-
kamp een lezing over 'Kind en veilig-
heid'. Petra Ruiterkamp werkt voor de
ZorgGroep Oost-Gelderland.

Praise-avond
De Jongerenclub van de Evangelische
Omroep houdt op zaterdag 16 maart
een praise- en ontmoetingsavond in
Doetinchem. Deze avond wordt georga-
niseerd in samenwerking met de praise-
commissie van Het Witte Café. Tijdens
deze avond zingen jongeren liederen
onder leiding van de 'Ronduit Praise-
band'. Het thema van de praise- en ont-
moetingsavond luidt 'Gevonden Voor-
werpen'. Martin Tensen houdt hierover
een korte meditatie. Wim Grandia pre-
senteert de avond en leidt de samen-
zang. De avond wordt gehouden in
sporthal Roozengaarde aan de Bezel-
horstweg 115. De toegang is gratis. Zie
ook advertentie.

Plattelandsvrouwen
De afdeling Vorden van de Plattelands-
vrouwen heeft voor maandag 18 maart
samen met de J^fÉfcpn avond gepland
met als onderwS^^ Vrouwen en (ne-
ven)aktiviteiten op de boerderij. Deze
bijeenkomst wordt gehouden in het
Dorpscentrum. Voor 20 maart heefft er
in 'De Herberg' een bijeenkomst plaats
waarbij mevrouw D. Hiddink verhalen
en gedichten van Oost-Nederlandse
schrijvers zal voordragen. Voor 25 maart
staat er een 'doe-morgen' op het pro-
gramma waarbij onder meer bloemstuk-
jes voor Pasen kunnen worden gemaakt.
Tijdens de afgelopen bijeenkomst stond
het Vluchtelingenwerk centraal. De heer
Van Burk van Vluchtelingenwerk Vor-
den vertelde over de werkzaamheden.
In Vorden worden 9 huizen bewoond
door vluchtelingen. De tiende komt
eraan. Ook zijn er 2 huizen voor jeugdi-
gen. Mevrouw Sharif, afkomstig uit So-
malië en sinds vijf jaar in Nederland
woonachtig, vertelde het een en ander
in goed verstaanbaar Nederlands.

Expositie Monique
Wolbert bij
Harmsen in Hengelo
Op dit moment is er bij Harmsen Vak-
schilders in Hengelo een expositie te
zien van Monique Wolbert. De 36-jarige
kunstenares uit Hengelo werkt puur
vanuit haar gevoel en trekt zich zo wei-
nig mogelijk aan van regels en wetten.
'Ik beleef er zelf enorm veel plezier aan
en het is natuurlijk hartstikke leuk als
anderen je werk ook waarderen', aldus
Monique Wolbert. De collectie van Mo-
nique Wolbert omvat zowel realistische
als abstracte werken in olie- en akryl-
verf, pastelkrijt, houtskool en podlood.
'Over het algemeen houd ik van kleur-
rijk', zegt ze. 'De wereld is niet mooi
maar je kunt haar wel een stukje mooier
kleuren'.

Groep Bomenbelang
teleurgesteld in
kapbeleid gemeente
De Werkgroep Bomenbelang Vorden is
teleurgesteld in de gemeente. Volgens
de werkgroep houdt de gemeente Vor-
den zich niet aan de termijnen van de
kapvergunningen. 'We hebben Bomen-
belang Vorden opgesplitst in drie werk-
groepen. Eén werkgroep houdt zich be-
zig met de bomen die er in de gemeente
Vorden worden gekapt. Het viel deze
groep op dat er -binnen de periode dat
er nog bezwaren kunnen worden aange-
tekend bij de gemeente - twee bomen
waren gekapt. En dat mag dus niet.
Want hoe kun je nou bezwaar aanteke-
nen tegen een kapvergunning als de
boom al geveld is', vraagt woordvoer-
der H. van Laake van de Werkgroep Bo-
menbelang Vorden.
De Werkgroep Bomenbelang Vorden is
de nieuwe naam voor de Bomenvereni-
ging Vorden die enkele maanden gele-
den werd opgericht bij Hotel Bloemen-
daal. De werkgroep telt inmiddels der-
tig leden en de bestuursverkiezing zal in
april plaats hebben. Op 14 maart zal er
een kennismakingsgesprek zijn tussen
vertegenwoordigers van Bomenbelang
Vorden en wethouder Mulderije. 'En in
dat gesprek zullen wij onze ongenoe-
gens ten aanzien van de kapvergunnin-
gen naar voren brengen', aldus Van
Laake.
De Werkgroep Bomenbelang Vorden
gaat ook regelmatig acitiviteiten organi-
seren. Zo houdt de fotograaf Gerrit De
Graaf f op uitnodiging van de werk-
groep op 25 maart een lezing in zaal 'De
Herberg'. De Graaff verzorgde onder
andere de foto's voor het boek 'Monu-
mentale Bomen' en verder presenteert
hij bij Radio Gelderland het programma
'De Groene Hoed'. Dit programma
wordt op zaterdag uitgezonden. Op 16
en 23 ma'art zullen er in verband met
zijn lezing Vordense bomen centraal
staan in zijn uitzending.

In week 14, 1-5 april, komt het Paasnummer van Weekblad Contact uit. Deze
verschijnt in alle vier edities. Berichten en advertenties gaarne inleveren voor
15 maart.

De redactie.

Steeds meer opstakels
rondom Wientjesvoort
De kans dat er zomerhuisjes komen
op landgoed Wientjesvoort wordt
steeds kleiner. Ondanks het feit dat
de gemeenteraad vorige week 25.000
gulden beschikbaar stelde voor de
herziening van het bestemmingsplan,
neemt het aantal opstakels voor een
recratieproject op het landgoed toe.

van agrariërs rondom het landgoed om
zoveel mogelijk rekening te houden met
hun belangen. Het college van Burge-
meester en Wethouders ging na een
schorsing ook accoord met deze extra
randvoorwaarde.
De koerswijziging druist echter regel-
recht in op de randvoorwaarden die de
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meld die serieuze plannen heeft om
zomerhuisjes te gaan bouwen op
Wientjesvoort. 'Ik vind het dan ook
geen sterk plan', aldus fractievoorzit-
ter W.M. Voortman (PvdA).

>_r _j, —~ »«. .•w» . WA I» t tHiV»t l l V*1C CIC

Verder heeft er zich tot nu toe nog Planologische Commissie van de pro-
geen enkele projectontwikkelaar ge- vincie Gelderland stelt aan dit project.
mplH H;<» cofi'o.,^0 «i->„„— i—£•. — De provincie is namelijk van mening dal

juist het meest noordelijke gebied van
Wientjesvoort moet worden teruggege-
ven aan de natuur. Verder is de provin-
cie van mening dat het landhuis hers-
teld moet worden. Ook wil de provincie

Samen met D66 stemde de Partij van de het beheer en het liefst ook het eigen-
Arbeid tegen het voorstel om 25.000 gul- dom van het totale landgoed in één
den beschikbaar te stellen voor de her-
ziening van het bestemmingsplan. Dit
gebeurde nadat het CDA en de VVD
een nieuwe randvoorwaarde aan het re-
cratieplan hadden toegevoegd. De twee
partijen zijn van mening dat het zuidelij-
ke deel van het Vordense landgoed niet
mag worden gebruikt voor de bouw
van zomerhuisjes. Hiermee komen het
CDA en de VVD tegemoet aan de eis

hand houden.
Ondanks al deze randvoorwaarden die
er aan het project zijn gesteld, bleef bur-
gemeester E.J.C. Kamerling optimistisch
over het slagen van het plan. 'Het wordt
steed» moeilijker om op landgoed
Wientjesvoort een recratieproject te ver-
wezelijken maar ik blijf nog steeds mo-
gelijkheden zien', aldus burgemeester
EJ.C. Kamerling.



Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schildersbedrf-gbs in lood otelier

2SWM*
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
b.g.g. telefoon (0575) 55 20 39
Filiaal Zutphen: Telefoon (0575) 51 97 89

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
, ,GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. (0575) 55 24 Mof (0575) 49 21 18

Leon

op
vrijdag
IS maart
2O.OO uur
bibliotheek
Vorden

Kaarten zijn d f 10,-
bii de bibliotheek
en boekhandel
Loga verkrijgbaar

Raadhuisstraat 22, tel. 55 31 00

BADKAMER VERBOUWEN?

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.
Voor modern design...
F. Jansen Installatie-
bedrijf

f. Jansen installatiebedrijf

burg. galleestraat 58 7251 EC Vorden.
Tel. (05^5)552637

UITNODIGING

RUNDVEEVOOR-
LICHTINGSMIDDAG
Donderdag 14 maart in
Partycentrum Langeler,
Spalstraat 5 te Hengelo (Gld.)

Het programma ziet er als volgt uit:
13.30 uur: Ontvangst
13.45 uur: Voeding tijdens de droogstand en

rond het afkalven.
Door de heer Subnel

14.45 uur: Pauze
15.00 uur: Het weideseizoen staat voor de

deur. Hoe voorkomt u problemen.
Door de heer Lenferink

16.00 uur: Sluiting

Firma J.W. v.d. Brink
Mengvoeders - Ruwvoeders - Kunstmest
Lankhorsterstraat 13-17, Wichmond, tel. (0575) 44 12 57 / 44 18 91

Vindt u ook dat

lezen voor jong

en oud in deze

tijd erg waarde-

vol is? En het

werk van de Open-

bare Bibliotheek in

Vorden dus uw

steun verdient?

Geef u dan op als

donateur van de

Stichting VOB

(adres: Postbus 62

7250 AB Vorden).

Deze stichting

steunt het nuttige

werk van de

Openbare Biblio-

theek in Vorden.

Een folder is be-

schikbaar en infor-

matie wordt ver-

strekt aan de balie

van de bibliotheek.
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Stichting Vrienden Openbare Bibliotheek - Vorden

Deze advertentie is aangeboden door Drukkerij Weevers - Vorden

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

en reinig zelf uw vloerbedekking
of bankstel in een oogwenk]
Mister S team is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

BEN VERMEULEN
Erkend installateur voor

elektra - gas - sanitair - water
LidVNI

* AANLEG EN ONDERHOUD *
* SNELLE HULP BIJ STORINGEN *-

Wichmondseweg 45
Hengelo Gld. tel. (0575) 46 55 56

FOEUM-
MIDDAG

S O

VORDEN

S T I C H T I N G
W E L Z I J N
O U D E R E N

wonen
zorg
o.l.v. Gedeputeerde
G.G. Voerman

Vrijdagmiddag
8 maart
om 14.00 uur
in het
Dorpscentrum

Toegang gratis

SPECIALE
AANBIEDING
OP DE MARKT
TE VORDEN

VERSE
KABELJAUWFILET
van 17,50 voor 14*50

Vishandel
'Hengel'

Raadhuisstraat 51 a, Hengelo Gld., tel. (0575) 46 34 60

QU IC K STEP
FLOOR

Quick.Step Floor is een slijtvaste, oersterke en vooral
heel betaalbare laminaatvloer.
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Leon de Winter geeft lezing
in bibliotheek op 15 maart
Op vrijdag 15 maart houdt de beken-
de schrijver Leon de Winter in het ka-
der van de boekenweek een lezing in
de Openbare Bibliotheek in Vorden.
Deze lezing wordt door de biblio-
theek en boekhandel Loga georgani-
seerd in samenwerking met de Stich-
ting Vrienden van de Openbare Bi-
bliotheek. Toegangskaarten zijn ver-
krijgbaar bij de bibliotheek en boek-
handel Loga.

Leon de Winter is op 24'februari 1954 in
Den Bosch geboren als zoon van ortho-
dox-joodse ouders. Hij groeide op in een
niet-joodse omgeving. In 1974 verhuisde
Leon De Winter naar Amsterdam waar
hij aan de Nederlandse Filmacademie
ging studeren. Uit ongenoegen met het

onderwijsniveau op de Filmacademie
publiceerde De Winter met enkele ande-
ren eind 1976 een zwartboek, waarin het
sterk ambachtelijke karakter van de op-
leiding bekritiseerd werd. Op l januari
1978 verliet De Winter de academie zon-
der eindexamen te hebben gedaan. In
1979 ontving Leon de Winter de Reina
Prinsen Geerligsprijs voor zijn roman
'De (ver)wording van de jongere Dürer'.
Verder schreef ruj verscheidene filmse-
nario's, regisseerde en produceerde hij
speelfilms, maar bovenal is De Winter
schrijver van romans. Een aantal van
zijn boeken zijn verfilmd zoals 'Zoeken
naar Eileen W' en 'La Place de la Bastil-
le'. In 1995 schreef hij het boekenweek-
geschenk 'Serenade'. Onlangs is zijn
boek 'Zionoco' uitgekomen.

Auto en Motor club 'De Graafschaprijders':

'Gemeente Vorden wil
zich profileren als een
paardesportgemeente'

Voorzitter Mennink (ZMO):,

'Stijgend aantal regels en
dalende prijzen baart zorgen'
liet stijgende aantal regels en wetten
en de dalende prijzen zorgen voor een
dalend aantal boeren'.

Deze woorden sprak voorzitter Reind
Mennink van de ZMO vorige week tij-
dens een goed bezochte bijeenkomst in
'De Herberg' in Vorden. Mennink
noemde het verontrustend dat de moge-
lijkheid een bedrijf over te nemen voor
jonge boeren en boerinnen steeds klei-
ner wordt.

'Om tot plattelandsvernieuwing te ko-
men is in de Graafschap het Waardevol
Cultuurlandschap projekt van start ge-
gaan. Alle projekten in het WCL gebied
zullen getoetst moeten worden aan na-
tuur-, recreatie- en de landbouwvisie.

De landbouwvisie zal in maart gepre-
senteerd worden aan de landbouwers.
De definitieve vaststelling volgt daarna',
aldus Mennink. Het Ammoniak Reduk-
tieplan (ARP) zal hopelijk ook spoedig
vastgesteld kunnen worden. Een knel-
punt is nog de signaleringswaarde van
300 of 1000 mol waarmee wij in een bos-
rijk gebied als Vorden niet mee uit de
voeten kunnen'.
Het ZMO Vorden nam afscheid van de
bestuursleden H.^fcpekgaarden en J.M.
Pelgrum. In verbawl met de naderende
fusie van de landbouworganisaties
komt er in de persoon van de heer
J.Borgman uit Vierakker maar één be-
stuurslid terug. J.^^agenvoort uit Hen-
gelo toonde de ^Pwezigen ten slotte
schitterende dia's over de natuur.

Het bestuur van de Vordense auto-en
motorclub T)e Graafschaprijders'
heeft haar leden opgeroepen om en-
bloc bezwaar te maken tegen de be-
leidsnota Recreatie in Natuur-en Stil-
tegebieden. Deze nota zal op 21 mei in
het gemeentehuis in de commissie
Volkshuisvesting, economische zaken
en gemeentewerken behandeld wor-
den, waarna de raad van Vorden zich
op 4 juni over de nota zal buigen.

Volgens het bestuur van 'De Graaf-
schaprijders' bestaat de nota voor 95
procent uit diverse regels en acties ten-
einde de auto-en motorsport in de ge-
meente Vorden de nek om te draaien.
Men is zeer ontstemd over het feit dat er
in 1997 in Vorden maximaal 10 ritten
verreden mogen worden. De jaren daar-
na een maximum van zeven ritten. 'Alle
illegale ritten, denk hierbij aan orienta-
tieritten van buurtclubs, sport- en of be-
drijfsverenigingen worden van het aan-
tal van zeven afgetrokken. Zou bijvoor-
beeld in de eerste drie maanden van het
jaar een 5-tal ritten in of door Vorden
verreden worden dan kunnen 'De
Graafschaprijders' op dat moment maar
een 2-tal ritten meer organiseren. Dat
kunnen wij natuurlijk nooit accepteren.

Het is te gek dat familieritten ten koste
gaan van onze vereniging. Men vergeet
blijkbaar dat wij de laatste jaren onafge-
broken Nederlands Kampioen zijn in
deze dicipline', aldus het bestuur van
'De Graafschaprijders' in haar oproep
tot de leden.

De gemeente Vorden is volgens 'De
Graafschaprijders' over een ding heel
duidelijk. De auto- en motorsport levert
een dusdanige bijdrage aan het broei-
kasteneffekt wat niet te accepteren is.
'Over alle andere takken van sport
wordt in de nota niet gesproken. De ge-
meente Vorden denkt schijnbaar dat
vervoer van en naar de overige sporte-
venementen in Vorden lopend of per
fiets gebeurd. Sterker nog, de gemeente
wil zich profileren als paardesportge-
meente. Alleen deze tak van sport krijgt
in de nota alle ruimte om te organiseren.
Het is de gemeente wellicht nog nooit
opgevallen hoe de brave viervoeters van
en naar Vorden worden getranspor-
teerd. Wij dragen alle sportverenigingen
in Vorden een warm hart toe, ook de
paardenvereniging. Wij zijn echter van
mening dat een dergelijk onderscheid
meten is met twee maten', als het be-
stuur van 'De Graafschaprijders'.

MAART

ledere dag SWOV open tafel bij de
Wehme.

6 ANBO Klootschieten bijlplde
Leltink ^

6 HVG Linde, dia's over Australië
6 HVG Wichmond, ouderenmiddag

Lammers Damesmode hield vorige week donderdag open Huis. Nadat het oude pand op 13 november tegen de vlakte ging, kon iedereen op
deze dag het nieuwe pand van binnen bekijken. Met name de tijdens de nieuwbouw ontdekte meelkelder uit 1850 die in het nieuwe pand
geïntregreerd is, trok veel belangstelling.

6 Welfare Handwerken Wehme
8 Soos Kranenburg, ZorgGroep Oost-

Gelderland
13 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
14 Bejaardenkring Dorpscentrum
15 Leon de Winter in de Bibliotheek
18 Vrouwenclub Medler, Leger des Heils
19 SamenzangavondRvKindeGeref.

Kerk
19 NCVB Vorden dhr. H. Berendsen
19 Soos Kranenburg
20 HVG Dorp viering 50-jarig jubileum
20 ANBO Klootschieten bij't Olde

Lettink
20 Welfare voorjaarsconcertmiddag

Wehme
20 HVG Wichmond, Ringsamenkomst
21 PCOB Oude Volksgebruiken
21 HVGWildenborchPaasliturgie
27 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
28 Bejaardenkring Dorpscentrum

Paasmiddag

APRIL

ledere dag SWOV open tafel bij de
Wehme.

1 Vrouwenclub'Medler', eigen leden
2 Bejaardensoos Kranenburg, Passie-

middag
3 ANBO klootschieten vanaf't Olde

Lettink
3 HVG Linde, Paasviering
3 HVG Wichmond, Paasstukjes maken
3 Welfare Hand werken Wehme

10 ANBO klootschieten vanaf't Olde
Lettink

11 Bejaardenkring Dorpscentrum
11 HVG dorp Ringavond in de Herberg,

Wilde Ganzen
11 HVG Linde Ringavond in de

Herberg, Wilde Ganzen
15 Vrouwenclub Medler, Boerinnekes
16 Soos Kranenburg, soosmiddag
16 NCVB Mevr. T. van Buren
17 HVG dorp, Lezing Buitenleven in de

Achterhoek
17 HVG Wichmond, Kraam- en

bakérpraatjes
17 Welfare handwerken, Wehme
17 ANBO klootschieten vanaf't Olde

Lettink
18 PCOB Kamerplanten
18 HVG Wildenborch, Kunst en Kitsch
21 HSV de Snoekbaars,

Seniorwedstrijden
23 HVG Linde, Ledenvergadering in

Utrecht
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OPEL VOORJAARSSHOW
bij OPELDEALER W. J. van der KOOI in LOCHEM!
•

8, 9 en 10 maart is het voor de 1e maal autofeest op de KWINKWEERD te Lochem,
want dan houden wij een ouderwets gezellig autospektakel met vele modellen uit de

„Opellijn" en, een keur aan O.K. inruilwagens en quality cars.

AUTOFEEST IN LOCHEM
••̂ ^

Het is maar 1x per jaar 'autofeest'W
de Lochemse Opel showroom. Alleen
al daarom loont een bezoek aan ons
bedrijf al. Bovendien zijn ook onze
gastheren in feeststemming en d£
betekent misschien wel hogere inruil-
prijzen dan normaal.
LAAT DEZE KANS'U NIET ONTGAAN.

DUIZENDEN GULDENS VOORDEEL

In onze showroom staan nog enkele
nieuwe Opeis, die wij sterk in prijs
hebben verlaagd, o.a. Opel Astra
'Merit' (2x), Opel Astra 'Sport' (1x),
Opel Astra Stationscar, Opel Astra G L
(1x). Mocht u tijdens de showdagen
het besluit nemen om over te stappen
op een nieuwe Opel, dan krijgt u van
ons de afleveringskosten (gemid-
deld f 790,-) én een originele Opel
radio/cassette (f 480,-) + inbouw
geheel gratis!
Ook op auto's die we voor u kunnen
bestellen, geldt deze aanbieding.

O.K. INRUILAUTO'S

Onze O.K. inruilwagens staan er altijd
piekfijn bij, zowel technisch als uiter-

lijk. En bij het grootste merk vindt u
ook de grootste keuze in alle prijsklas^
sen en merken. Natuurlijk mag u oow
bij aankoop van een O.K. inruilwagen
op voordeel rekenen!
Tijdens de show betaalt u geen
veringskosten en verlengen
geheel voor niets, de 100% garantie
van 3 maanden naar een half jaar!
(Altijd boven f 7.500,-). De auto's wor-
den afgeleverd inclusief de complete
grote beurt + nieuwe APK goedkeu-
ring.

NIEUW:O.K. QUALITY CARS

Kom ook eens kijken naar een nieuw
concept van v.d. Kooi. Onze O.K.
quality cars worden u aangeboden
met: 1 vol jaar garantie/afleveringscer-
tificaat/2 weken omruilgarantie/geheel
gratis 1.500 km inspectie/1 jaar Opel
assistance.

HELIVLUCHT

Als u uw eigen radio overgebouwd zou
willen zien, inplaats van een nieuwe,
die u gratis krijgt bij aankoop, nodigen
wij u hierbij uit om samen met uw part-
ner een helicoptervlucht te maken
boven Lochem en omstreken. Dit is

een wel zéér bijzondere ervaring en
een unieke kans de omgeving eens
van bovenaf te bekijken!

VERSE KOFFIE OF FRISDRANK

Op onze showdagen mag het u aan
niets ontbreken, daarom bieden wij u
altijd een kopje koffie of een drankje
aan met iets lekkers, als u even moet
wachten op onze gastheren.

Uw gastheren tijdens de show:

W. J. v/d Kooi G. Boonk H. Rouhof

OPENINGSTIJDEN
VRIJDAG 8 MAART
VAN 09.00-21.00 UUR
ZATERDAG 9 MAART
VAN 10.00-17.00 UUR
ZONDAG 10 MAART
VAN 10.00-17.00 UUR

VAN DER K „VOORAAN IN LOCHEM"

KWINKWEERD 19-21 - LOCHEM - TELEFOON 0573-252555



Meesterkleermaker Hans Aartsen (49) uit Vorden:

41* •Eigenlijk ben je een soort kunstenaar7

Vanuit heel Nederland komen ze naar
hem toe. Vordenaar Hans Aartsen
heeft de laatste twintig jaar een goede
naam in ons land opgebouwd als
meesterkleermaker. En ook buiten Ne-
derland kennen ze hem. In augustus
van het vorige jaar gaf hij bijvoorbeeld
een lezing op een Wereldcongres in
Rome. Het klantenbestand van J. Aart-
sen & Zonen aan de Stationsweg is
heel divers. Van agrariërs tot midden-
standers en van multinationals tot
mensen van adel. Ook zijn er diverse
bekende Nederlanders die voor hun
kostuums naar Hans Aartsen in Vor-
den gaan. 'Mijn klanten komen uit alle
lagen van de bevolking', zegt Hans
Aarsen (49). 'Maar het zijn wel alle-
maal mensen die er mooi uit willen
zien. En dat is nou het leuke van dit
werk. Eigenlijk ben je een soort kun-
stenaar. Een schepper. In samenwer-
king met de klant probeer je een kos-
tuum te scheppen dat bij hem of haar
past', aldus Hans Aartsen. Een ge-
sprek.

- Welke bekende Nederlanders laten hun
kostuum maken door Hans Aartsen?
'Dat is een goede vraag. Maar ik denk
niet dat ik daar antwoord op ga geven.'

- Waarom niet. Dat is toch goede reclame
voor uw zaak?
'Daar ben ik het helemaal mee eens.
Maar dan moeten mijn klanten er wel
aan foe zijn om te zeggen dat ze door ons
gekleed worden. Ik kan me heel goed.
voorstellen dat ze het helemaal niet leuk
vinden om in de krant te lezen dat Hans
Aartsen zegt dat ze hier hun kostuums
laten maken. Ik'vind het dan ook niet
verstandig om nu namen te gaan noe-
men van bekende Nederlanders. Laten
we het maar algemeen houden. Ons
klantenbestand is heel divers. Eigenlijk
komt hier iedereen. Van agrariër tot mid-
denstander en van multinationals tot
mensen van adel.'

- Met welke categorie kunt u het prettigst
werken ?
'Dat zijn de mensen van eenvoudige ko-
maf of de zogenoemde hele hoge men-
sen. Deze twee categorieën waarderen je
werk namelijk het meest. Ze komen naar
jou toe omdat ze vinden dat jij een mooi
kostuum kunt maken. Ze waarderen je
om je kwaliteiten. De categorie mensen
die daar tussenin zit, heeft wel eens de
neiging om zich belangrijker voor te
doen dan ze zijn. Ze stappen hier dan
naar binnen met een houding van 'Ik heb
het hier voor het zeggen'. Als het erop
aankomt is dat natuurlijk ook zo. Want
de klant is koning. Maar ik probeer altijd
wel in zo goed mogelijke samenspraak
met een klant tot een produkt te komen.'

- Hoe gaat zoiets?
'De meeste mensen komen binnen met
een bepaald idee. Dat is natuurlijk het
plezierigste. Want dan heb je een vertrek-
punt. Vervolgens is het mijn taak om te

kijken of dat beeld past bij de persoon die
tegenover mij zit. Vaak gaat het hier om
een zeer ongelijke strijd. De persoon die
voor het eerst bij mij binnenkomt, die
kent mij al via vrienden of kennissen en
weet wat ik in het verleden heb gemaakt.
Ik ken die mensen daarentegen helemaal
niet en moet in een zeer korte tijd er ach-
ter zien te komen wat voor een persoon
ik tegenover mij heb. Want het kostuum
dat ik voor hem of haar ga maken, moet
natuurlijk wel bij zijn of haar persoonlijk-
heid passen. Dat is altijd mijn uitgangs-
punt.'

- Stel ik was hier gekomen voor een nieuw
kostuum. Wat raadt u mij aan?
'U bent journalist. U bent nog jong dus ik
stel voor dat we voor een sportief mo-
disch uiterlijk gaan. Aangezien u in con-
tact komt met zeer veel verschillende
mensen is het belangrijk dat het een pak
wordt met een rustige uitstraling. Het
moet niet zo zijn dat het aanstootgevend
is voor de mensen waarmee u omgaat.
Verder moet het ook niet overdressed
zijn. Het moet een kostuum zijn waar u
zich prettig invoelt, maar de mensen
moeten zich er ook prettig bij voelen. Be-
grijpt u?'

- Maar stel dat ik wel een overdressed kos-
tuum wil. Wat zou u dan doen ?
'Ik zou u er eerst op wijzen dat het mis-
schien toch verstandiger is om te kiezen
voor een jong en sportief uiterlijk. Mijn
argument zal dan zijn dat een dergelijk
kostuum beter bij uw werk past. Maar als
u dan nog steeds kiest voor een pak dat
enigszins overdressed is dan moet u dat
zelf weten. Want u geeft mij de opdracht.
Dus u heeft het laatste woord.'

- Is dat af en toe niet jammer.
'Natuurlijk is dat jammer. Maar ik ben nu
eenmaal geen modeontwerper die zijn
eigen modelijn ontwikkelt. Vaak moet
zoiets ook groeien. Maar dat kan ook
heel snel gaan. Soms is het zelfs zo dat
mensen die hier voor de tweede of derde
keer komen, het helemaal aan mij overla-
ten. Bij een eerste kennismaking daaren-
tegen liggen de verhoudingen heel an-
ders. De klant is dan wel benieuwd naar
mijn visie maar laat uiteindelijk vaak zijn
eigen idee prevaleren. En daar moet je als
kleermaker netjes mee omgaan. Je moet
ze wel laten voelen dat je van goede hui-
ze komt en dat je weet wat uiteindelijk
het beste bij hen past. Ondanks het feit
dat ze zelf voor iets geheel anders heb-

ben gekozen. Ik zeg er dan altijd wel bij
dat ze nooit tegen hun omgeving moeten
zeggen dat ik ze die keuze heb opgdron-
gen. Want het is hun eigen keuze. Ik heb
ze dat niet geadviseerd. Datzelfde geldt
voor de stofkeuze. Als flan later blijkt dat
ik gelijk heb gehad - en ze geven dat ook
toe - dan zijn ze natuurlijk zo mak als een
schaap. Dan kun je alles met ze doen. Zo
heb ik vaste klanten die opbellen met de
mededeling 'Leg maar weer wat klaar'.
Maar in principe is mijn werk een samen-
spraak russen de klant en de kleermaker.'

- Tachtig procent van uw klanten bestaat
uit mannen. Heeft de Nederlandse man
anno 1996 smaak?
'Ja, natuurlijk. Ik betrap mannen er ook
steeds vaker op dat ze ijdel zijn. In de
paskamer heb ik twee spiegels tegenover
elkaar staan zodat de klant zichzelf ook
aan de achterkant kan zien. Vroeger zag
je dat vrouwen dan gelijk aan hun haren
gingen zitten. Maar mannen doen dat nu
ook. Op zich is dat een heel goed streven.
Waarom zouden mannen niet ijdel mo-
gen zijn? Vroeger waren mannen dat
ook, maar er is zo'n tussenperiode ge-
weest dat mannen alleen maar werkten
om geld te verdienen. Die waren niet ij-
del. Want anders was je een fatje. Ik denk
dat men daar tegenwoordig veel ge-
nuanceerder overdenkt.'

- Maar heeft de Nederlandse man ook daad-
werkelijke smaak?
'Een aantal heeft smaak. Maar er is ook
een groot aantal dat meeloopt. Vaak is
het ook zo dat men niet voor een bepaal-
de smaak uit durft te komen. En dat is na-
tuurlijk heel erg jammer. Want het gevolg
is dat ze zich de smaak van een ander
gaan aanmeten en meelopers worden.
Zelf ben ik een groot liefhebber van felle
kleuren. Ik houd er niet van dat je amper
kunt zien of iets bruin, beige of licht grijs
is. Zelf'draag ik altijd kostuums waar
veel kleuren inzitten, maar die toch en
bepaalde rust uitstralen. Ik werk dus
veel met contrasten zonder dat het als
een bloemenzee bij de mensen over-
komt. In deze zelfgemaakte combinatie
die ik nu draag, zitten bijvoorbeeld ver-
schillende kleuren maar ze zijn toch zo-
danig in elkaar samengesmolten dat ze
eeneenheid zijn. Begrijp je?'

- De buitenwereld heeft volgens mij het idee
dat een meesterkleermaker goed verdiend. Is
da t zo?
'We hebben er een redelijke boterham
aan. Maar we moeten er natuurlijk wel
heel veel handelingen verrichten voor-
dat een kostuum uiteindelijk de deur uit-
gaat. Want elke detaill krijgt z'n aan-
dacht. Met een driedelig pak ben ik al
snel 50 tot 60 uur bezig. Mensen die een
hoop geld willen verdienen moeten dus
niet in dit vak stappen. Maar ik krijg er
natuurlijk wel een andere rijkdom voor
in de plaats. En dat is het contact met de
klanten en het plezier dat ik in mijn werk
heb. Dal.is voor mij veel belangrijker dan
geld'.

GEEF OM HET KIND VAN NU, GEEF AAN

Voor leef- en speelruimte
in elke wijk in het hele land

Postbus 85233, 3508 AE Utrecht -. Telefoon (030) 24.47.000



GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER

openbare kennisgeving ontwerp-besluit
Algemene wet bestuursrecht(art. 13.4 Wmb en art. 3.19
Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied,
buro milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de
openingstijden, ligt vanaf 8 maart 1996 gedurende 4 we-
ken ter inzage de ontwerp-besluiten op de aanvraag van:

1. naam aanvrager: Hannover Milieu- en Veiligheids-
techniek B.V.
adres: Postbus 174
postcode/gemeente: 6710 BD Ede
adres van de werkzaamheden: Enkweg 3 te Vorden

om: een tijdelijke vergunning voor het saneren van bo-
dem en grondwater

2. naam aanvrager: de heer J. Bosch
adres: Schuttestraat 7
postcode/gemeente: 7251 MG Vorden»
adres van de inrichting: Schuttestraat 7 te Vorden

om: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende ver-
gunning voor een agrarisch bedrijf met melkvee en
vleesvarkens

Strekking van het ontwerp-besluit:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de in-
richting zelf en ontwikkelingen in de direkte omgeving, is
het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de voor
dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het
belang van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-besluiten
kunnen schriftelijk alswel mondeling door een ieder wor-
den gemaakt gedurende de termijn van ter inzageleg-
ging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend vóór 5 april 1996.

Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens als
indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend ge-
maakt. U moet dat dan wel tegelijkertijd met de beden-
kingen, schriftelijk aan ons college verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden in-
gebracht tot het einde van de termijn van 4 weken van de
ter inzagelegging.

Datum: 5 maart 1996

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, buro mi-
lieu, tel. (0575) 55 74 84 (doorkiesnummer), fax. (0575)
55 74 44

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

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

GEMEENTE
VORDEN
ZUIVERINGSCHAP
OOSTELIJK GELDERLAND

Het dagelijks Bestuur van het Zuiveringschap Oostelijk
Gelderland maakt ter uitvoering van de Algemene wet
bestuursrecht bekend, dat op 4 januari 1996 een aan-
vraag is ingekomen van b.v. Weulen Kranenbarg te Vor-
den om verlening van een vergunning ingevolge de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren voor het via de ge-
meentelijke riolering lozen van licht verontreinigd grond-
water, afkomstig van een grond- en grondwatersanering
op het terrein van het tankstation aan de Enkweg 3 te
Vorden. Het Dagelijks Bestuur is voornemens om op die
aanvraag positief te beschikken (onder voorschriften).
De ontwerp-beschikking, de aanvraag en de andere ter
zake zijnde stukken liggen voor een ieder vanaf 8 maart
1996 tot het einde van de beroepstermijn ter inzage:

* in het kantoor van het zuiveringschap, Liemersweg 2
te Doetinchem, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en
vanl 4.00 tot 16.00 uur.

* bij de sektor grondgebied (bureau milieu) van de ge-
meente Vorden, De Horsterkamp 12 (koetshuis) te
Vorden, op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur;
woensdag van 14.00 tot 16.00 uur. Tevens kunnen de
stukken gedurende deze periode buiten de werkuren
worden ingezien in de openbare bibliotheek van Vor-
den gedurende de openingstijden van de bibliotheek.

Op verzoek wordt ten kantore van het zuiveringschap
dan wel telefonisch (tel. 0314-370111) een kosteloze
mondelinge toelichting op de stukken verstrekt.
Binnen vier weken na de dag waarop de ontwerp-be-
schikking ter inzage is gelegd, kan een ieder daartegen
schriftelijk bedenkingen inbrengen bij het Dagelijks Be-
stuur van het Zuiveringschap Oostelijk Gelderland, Post-
bus 148, 7000 AC Doetinchem. Degene die schriftelijk
bedenkingen inbrengt, kan schriftelijk verzoeken dat zijn
persoonlijke gegevens niet worden vermeld.
Bedenkingen tegen de ontwerp-beschikking kunnen ook
mondeling worden ingebracht tijdens een gedachtenwis-
seling over de ontwerp-beschikking, die op verzoek
plaats heeft (tel. afspraak onder nr. 0314-370111, afde-
ling BJZ) en waarbij de aanvrager aanwezig kan zijn.
Na de periode van vier weken blijven de stukken ter inza-
ge liggen bij het zuiveringschap (zie hierboven) totdat de
termijn is verstreken waarbinnen tegen de beschikking
beroep kan worden ingesteld.

Het Dagelijks Bestuur voornoemd,
Ir. A. van den Ende, voorzitter
Mr. H. van Brink, secretaris.

l
Urtica
Reeoordweg 2
Vorden Telefoon (0575) 55 34 59

VAN EIGEN BEDRIJF

van nature Jong

ca. 1 kg f 13,95

Wïnterposteleïn
100 gram f 1995

De
aanbieding

is geldig van
5 t/m 13 maart

administratiekantoor
SCHEPERS

verzorgt administratieve en financiële dienstverlening

voor midden- en kleinbedrijf en particulieren

Laat uw
belastingformulier
tijdig en correct

invullen

B«l nu: (0575) 51 95 34

Kapperailee 65, 7211 CC Eefde

N. MEEK
gediplomeerd

pianostemmen
f70,-

Tel. (0575) 52 77 Q2

(liefst 17.00-20.00 uur)

Hou uw body fit met
THERMOFIT

Halfwollen ondergoed
TE KOOP BIJ:

Zutphenseweg - VORDEN

BINNENKORT TE KOOP
BIJ INSCHRIJVING:

perceel bouwland met
klein bosperceel
Gelegen aan de

Bekmansdijk te Vorden

n Ria\

De Herberg***

Jos en Ria Weel Hengeloseweg 1 7261 LV Ruurlo Tel./Fax: 0573 - 45 21 47

WEEKMENU vanaf 7 maart
Grove boeren-kalfspaté

met portsaus en gefrituurde prei

Gebakken snoekbaarsfilet

niet rode uien, tomaat en basilicumsaus

Gesmoorde lamsbout

met diverse voorjaarsgroentes en een lichte saliesaus
***

Chocolade parfait met koude anijs sabayon

Menuprijs f 65,- p.p.
Openingstijden restaurant wo. t/m zo. diner

Hotel gehele week geopend

LEEFLANG ARCHITECTUUR
is een

architectenbwo
in Vorden

wat zich bezig
houdt met zowel

particuliere- als
utiliteitsbouw
in binnen- en

buitenland

Ter versterking van hun team zoeken zij een

part time
administratieve/
boekhoudkundige kracht
voor maximaal 8 uur per week.

Werktijd is in overleg in te delen.

Schriftelijke sollicitaties aan:

LEEFLANG ARCHITECTUUR VORDEN
Raadhuisstraat la. 7251 AA Vorden - Telefoon (0575) 55 27 37

AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink

Rondweg 2
7251 RV Vorden
Tel. (0575) 55 22 22

ROOD
Ford Escort 1.4 CL
Ford Orion 1.4i CKL

WIT
Renault 11 TL
Opel Kadett 1.4
Opel Kadett 1.6

BLAUW
Toyota Starlet autom.
Nissan Micra G L

1990
1990

1986
1991
1989

1983
1989

VWGolf
Mazda 626 1.8

GROEN
Opel Kadett 1.6
Renault 19 GTR
Toyota Carina 1.6

GRIJS
SeatToledo 1.8 G LX
Ford Mondeo 1.8 TD

1989
1991

1990
1990
1990

1991
1994

AUTO VAN DE WEEK:

MITSUBISHI COLT 1.6 GLi
1993, 24.188 km, deze week van 21.680- voor 19.750,-



Drukkerij Weevers
AGENTSCHAP RUURLO

Postkantoor Ruurlo
Boek- en kantoorhandel

Borculoseweg 17 - Ruurlo
Telefoon (0573)45 1263

AGENTSCHAP WARNSVELD

DA-DROGISTERIJ

PARFUMERIE - ZONNEBANK

HET HELE JAAR DOOR VERKOOP STADSPOSTZEGELS

DREIUMME 45 - WARNSVELD - TELEFOON (0575) 52 32 69

AGENTSCHAP HENGELO (G)

Drogisterij - Parfumerie -
Schoonheidssalon

marlanne
Felix Takkenkamp

Ruurloseweg 5 - Hengelo (GW.) - telefoon (0575) 46 20 62

AGENTSCHAP STEENDEREN

Begoniastraat 3 - 7221 AL Steenderen
Telefoon (0575) 45 23 98

INTERNATIONAAL ERKEND

VPGI-CERTIFICAATHOUDER
VOLGENS ISO 9002

SIMZ
CERTIFICAATHOUDER
Stichting Interne Milieuzorg

NATIONAAL KAMPIOEN
GRAFIQUIZ

DRUKKERIJ
VORDEN NL - TELEFOON 0575 551010 - FAX 551086
NIEUWSTAD 30 - 7251 AH • POSTBUS 22 • 7250 AA

WEVO-DRUK
ZUTPHEN NL - TELEFOON 0575 512306 - FAX 545492
NIEUWSTAD 29 - 7201 NK - POSTBUS 19 - 7200 AA

Aanplakbiljetten

Briefpapier

Computerformulieren

Doorschrijfsysteem

Enveloppen

Folders

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Indrukwerk

Jaarverslagen

Kranten

Labels

Menukaarten

Nota's

Orderformulieren

Periodieken

Quitanties

Rouwbrieven

Stickers

Trouwkaarten

Uitnodigingen

• Verpakkingsdrukwerk

• Waardebonnen

• X-straalenveloppen

• Yskaarten

• Zelfklevende etiketten



Kom maar ovïïï, i

meisjes-
sweater
'persival' vanaj

jongens
polo-
sweater

meisjes-
sweqlgr
T TO95

-•—X*
meisjes-
legging
uni en bloemdessin

uni T-shirt
'akmoworks'
reeds «•rO^T
vanaj: m ±J+J

kinder-

vanaj: 9?5
kinder-
sweater
'akmoworks'
van-

jongens-
blouse
'akmoworks'

vanaf: J *\J\J

kinderbroek
met riem

322°
mode voor
het héle gezin
r • - WINTERSWIJK-WIERDEN-VORDEN-TERBORG-DIDAM-
Ta S ï l l O n AALTEN-ZEVENAAR-LICHTENVOORDE-'S-HEERENBERG

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
19feb. t/m

Bij een
jaar-
verbruik
van:

de week van: maandag
zondag 25 f eb. 1996.

hoort een en een
streefver- totaal
bruik voor streefver-
de afgelo- bruik sinds
pen week 29-10-'95

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

van:

34 m3

42 m3

51 m3

59 m3

68 m3

76 m3

85 m3

93 m3

102 m3

110 m3

119 m3

127 m3

140 m3

153 m3

165 m3

178 m3

191 m3

212 m3

233 m3

255 m3

van:

534 m3

669 m3

804 m3

936 m3

1071 m3

1203 m3

1337 m3

1472 m3

1604 m3

1739 m3

1872 m3

2006 m3

2206 m3

2408 m3

2608 m3

2807 m3

3009 m3

3341 m3

3678 m3

4014 m3

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

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

Stickers

Raambiljetten

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10

NIEUW IN VORDEN

Donderdag 14 maart
a.s. om 9.OO uur opent
het winkeltje 'De Tol'
haar deuren met de
inbreng en verkoop

van gebruikte en
nieuwe kinderkleding

en/of speelgoed.

U kunt nu al inbrengen,
bel:

(0575) 55 19 56
(Janssen)

'DE TOL'
kunt u vinden tussen res-
taurant De Rotonde en de

kerk in het hartje van
Vorden

THEO TERWEL l
III AUTOSCHADESPECIALIST III

Burg. Galleestraat 67, 7251 EA VORDEN, Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Gereedschapmakerij van Mierlo

zoekt een

gereedschapmaker/
draaier/frezer

opleidingsnivo:

MTS werktuigbouwkunde of
SOM VBO

Bel voor inlichtingen (0575) 55 16 11

Joostenkamp 41
7261 PJ Ruurlo

Telefoon
(0573) 45 36 76
Fax
(0573) 45 39 76

ACCOUNTANTS

BELASTINGADVISEURS

Uw adviseur inzake:

• Accountancy
• Belastingen

• Personeelszaken

• Bedrijfskunde
•Juridische zaken

Meer info?
Bel vrijblijvend

Is Uw drukwerk

vakwerk geworden,

dan komt het van

Weevers uit Vorden!

DRUKKERIJ
WEEVHIS
VORDEN NL - TELEFOON 0678 «61010 - FAX SB10M
NIEUWSTAD 30 • 7281 AH - POSTBUS 22 - 72SO AA

OPENINGSTIJDEN:
di. t/m do. van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat van 9.00-15.00 uur

TEGELHANDEL

mullcf-vordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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



Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culierenen verenigingen.
Minimumprijs f 9,- voor 3 gezette
regels; elke regel meerf l,-r.
Vermelding brieven onder nr. of in-
lichtingenf 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in reke-
ning gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
teworden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• TE KOOP: blauwe pauwen
(1995), 4 scottish blackf ace
stamboek ooien en mini
Shetlandhengstje (77 cm
roodschimmel), eventueel ook
te huur voor bv. in koppel. Tel.
(0573) 45 10 03

• KURSUS textiel- en zijde-
schilderen, dekoraties op di-
verse materialen. Info: Anja
Brummelman, (0575) 55 16 49

• HBO chemiestudent biedt
aan: bijles in wiskunde en
scheikunde voor leerlingen
MAVO/HAVO/VWO. Tijden in
overleg, ook zaterdag moge-
lijk. Kosten f 17,50 per uur.
Robert-Jan Schut, Borculose-
weg 45, Ruurlo, telefoon
(0573) 45 35 49

• Werkgroep Tuinkeuring
Vorden houdt een snoeide-
monstratie. Inl. en opgave
mevr. Lenselink, tel. 55 26 70

• Heeft u oud ijzer etc. en
wilt u er vanaf? Bel tel. (0575)
55 29 16

• TE KOOP: vitrinekast, no-
tenhout, h. 1,80 m, br. 1,20 m.
Telefoon (0575) 55 67 62

• TE KOOP GEVRAAGD: een
elektrische vloerenwrijfma-
chine om parket mee in de
was te zetten. Tel. 55 24 32

• TE KOOP: 3-jarige bruine
NF merrie, 1,42 m, zadelmak
en 9-jarige donkere vos-
merrie, 1,65 m, M startger.
springen, M dressuur. Tel.
(0575) 55 66 75

• KURSUS textiel- en zijde-
schilderen, dekoraties op di-
verse materialen. Info: Anja
Brummelman, (0575) 55 16 49

• Werkgroep Tuinkeuring
Vorden houdt een snoeide-
monstratie. Inl. en opgave
mevr. Lenselink, tel. 55 26 70

VOERING-
STOFFEN

diverse fournituren

NU

HALVE PRIJS

Zutphenseweg - Vorden

THUISKAPPER
OPHAALKAPPER

gapper Bij
u thuis l

Wij komen om het haar bij
ü thuis te doen.
(Thuiskapper)

óf
Wij halen u op en doen uw
haar bij ons in de salon.

(Ophaalkapper)

Ifbelt... ftt/komen!

i HEERSINK haarmode i
j Zutphenseweg 21 vorden j
' «(0575)551215

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

PRAISE- EN
ONTMOETINGSAVOND

'Gevonden voorwerpen'
Martin Tensen houdt een korte
meditatie. Wim Grandia presen-
teert de avond en leidt de samen-
zang. De avond begint om 19.30
uur, duurt tot ongeveer 22.00 uur
en wordt gehouden in sporthal
Roozengaarde, Bezelhorstweg 115
te Doetinchem op zaterdag 16
maart a.s. De toegang is gratis.

VUIL TAPIJT! VLEKKEN
BANKSTEL VUIL?

it het dan vakkundig reinigen door

Dhem-Dry® Quick Service

* Tapijt droog binnen l uur!
* Beslist niet sneller vuil!
* Verwijdert de meeste vlekken!
* Ook mcubclrciniging!
* Geen voorrijkosten
* Vrijblijvende prijsopgave!

Zutphen tel. 05750-43377
Doetinchem tel. 08340-61126

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG ZUTPHEN
(ind. terrein Revelhorst)
v (0575) 52 28 16

BDVAfi

BELEGEN KAAS
1kilo

BELEGEN BOERENKAAS
500 gram

II.95

7.45

ZACHTE BLAUWE ADERKAAS

CAMBOZOLA
100 gram

SUBENHARA

BRANDNETEL ROOMKAAS
100 gram

WEEKENDMIX
250 gram

RUNDERBOTERHAMWORST
100 gram

3.75

l.98

2.98

2»
Nieuw: PARTYBLOKS voorverpakt, diverse smaken

KA AS-/NOTEN-/WIJ N WINKEL

TEEUWEN
Zutphenseweg 1a, Vorden, tel. (0575) 55 37 73

Weekendaanbiedingen

ECHTE LIMBURGSE
VLAAIEN

in wel 30 soorten

DIT WEEKEND

HAWAII
SPECIAALVLAAI

goed voor 12 royale punten

Verrassend lekker
met kruisbessen, ananas en kaneel slagroom

nu voor maar 17,50

APPEL-
SPIJSTAARTJES

met frisse appels en zuivere amandelspijs

dit weekend van 6,50 voor 5,95

KERSEN-ROOMFLAPPEN
4 halen

en de 5e GRATIS

TIP VAN DE WEEK:

HACKFORT VOLKOREN
nieuw in ons assortiment

zie ook onze dagaanbiedingen

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

Wijnhandel - Slijterij

Jonge
Florijn

blijvend in prijs verlaagd

f 20,95
GENIETEN BEGINT BIJ

WIJNHUIS VORDEN
Burgemeester Galléestraat 12

Telefoon (0575) 55 13 91

HONDEROEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Kranenburg
Vanaf 5 maart

iedere dinsdagmiddag
vanaf 14.00 tot ca. 17.00 uur.

Gezellige middag voor iedereen
van 55+ met o.a. biljarten, poolen,
sjoelen, kaarten enz. U mag ook
spellen meebrengen. Prijzen van
drank zijn: bier, jonge jenever,
citroen brandewijn f 1,50 per stuk.

Iedereen is van harte welkom
Tel. (0575) 55 69 57

Gehandicapt?
Arbeidsongeschikt?

BEKIJK T
SAMEN!

Meedoen. Je eigen leven inrichten. Dat kan. Ook als je een
handicap hebt of arbeidsongeschikt bent. Je hebt recht op hulp-
middelen, vervoer, aangepast werk of zo nodig een fatsoenlijke
uitkering. Haal dat recht. Samen, met de ANIB.

De ANIB is de grootste bond van mensen met een handicap en
arbeidsongeschikten. Voor belangenbehartiging en deskundig per-
soonlijk advies, in meer dan 80 afdelingen door heel Nederland.

Antwoordnummer 848,
1940 VG Heemskerk.
Telefoon (02510)534 34
Na 1-10-'95: 0251253434

BOND VAN GEHANDICAPTEN EN ARBEIDSONGESCHIKTEN
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