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Nog steeds geen duidelijkheid over brandweerlocatie:

besloten vergadering vrij
De gemeente Vorden heeft vorige week
het verslag van de besloten raadsverga-
dering van 27 februari openbaar
gemaakt. In deze vergadering - die ach-
ter gesloten deuren plaats had - werd er
gesproken over de nieuwbouw van de
brandweerkazerne. Aanvankelijk was
het de bedoeling dat het verslag van
deze vergadering geheim zou blijven.
Door een artikel in Weekblad Contact
kwam daar verandering in. Weekblad
Contact wist een maand geleden name-
lijk beslag te leggen op vertrouwelijke
informatie uit deze besloten vergade-
ring. De afgelopen weken was er veel
commotie over het uitlekken van deze
gegevens. De raad besloot daarom om
het verslag van de besloten gemeente-
raadsvergadering van 27 februari open-
baar te maken.
Uit het verslag van de gemeente Vorden
blijkt dat Weekblad Contact het de afge-
lopen maand bij het rechte eind had. De
gemeente Vorden ziet namelijk voorlo-
pig af van de nieuwbouwlocaties
Wiemelink en Strodijk. Aan de eerste
genoemde locatie kleven volgens burge-
meester E J.C. Kamerling teveel bezwa-
ren aangezien de buurtbewoners zich
gemobiliseerd hebben en massaal 'Nee'
zeggen tegen de komst van een kazerne
op de hoek van het Wiemelink en de
Mispelkampdijk. Ook de locatie Strodijk
is voorlopig afgevallen. Volgens burge-
meester EJ.C. Kamerling wil de heer
Koster - die eigenaar is van de grond op
de hoek van de Zutphenseweg en de
Strodijk - een bedrag van ongeveer
250.000 gulden hebben voor zijn grond.
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.
Het college van Burgemeester en
Wethouders stelde in de besloten
gemeenteraadsvergadering voor om niet
verder te onderhandelen met de heer
Koster. Verder stuurde B en W aan op
verbouw van de bestaande brandweer-
kazerne. De leden van de gemeenteraad
deelden deze mening niet. De heer W.
Voortman (PvdA) vond dat er niet zo-
maar moest worden overgestapt van

nieuwbouw naar verbouw. Ook de heer
M. Bakker (D66) zei dat zijn fractie nog
steeds een voorstander is van nieuw-
bouw. De WD drong aan op het ver-
plaatsen van de brandweerkazerne naar
het pand van gemeentewerken aan de
Enkweg. Volgens de heer R. Pelgrum
(WD) zou de gemeentewerf dan ver-
plaatst moeten worden naar het indus-
trieterrein of het Hoge.
Wethouder M. Aartsen veegde het voor-
stel van de heer Pelgrum van tafel.
Volgens haar kost het plan van de WD
ongeveer 1,8 miljoen gulden. Het CDA
hield zich tijdens de vergadering op de
vlakte. Fractievoorzitter A.H. Boers
(CDA) drong erop aan geen extra geld
beschikbaar te stellen voor de nieuw-
bouw van de brandweerkazerne. De
heer Boers ging niet in op het voorlopig
afvallen van de locaties Wiemelink en
Strodijk. Wel stuurde hij aan om de
nieuwbouwlocatie op de hoek van de
Rondweg en^je Nieuwstad nader te
onderzoekei^pDoor alle publiciteit
rondom de locaties Wiemelink en
Strodijk was de derde optie aan de
Rondweg enigszins op de achtergrond
geraakt. Datzelfde geldt voor de andere
negen locaties die de stuurgroep van de
brandweer d^Èfgelopen maanden heeft
bekeken. De^Rd heeft deze negen loca-
ties nooit op papier gezien. 'Mogelijk is
een van deze locaties realiseerbaar',
aldus de heer A.H. Boers. De heer B.
Brandenbarg (WD) haakte in op de
woorden van Boers. Ook hij is van
mening dat de locatie op de hoek van de
Nieuwstad en de Rondweg niet zonder
meer uit beeld moet verdwijnen. De
stuurgroep van-de brandweer vindt deze
locatie echter niet ideaal. De locatie ligt
volgens de brandweer niet goed van-
wege de slingerende toegangswegen tot
deze plek.
Aan het eind van de besloten vergade-
ring komt burgemeester E.J.C.
Kamerling tot de conclusie dat de raad
van mening is dat het krediet van
825.000 gulden niet' mag worden over-
schreden. Verder vallen de locaties
Strodijk en het Wiemelink voorlopig af
en gaat het college een onderzoek doen
naar andere locaties.

CONTACT

Herwin Reintjes
gekroond tot
vuurkoning 1996
Herwin Reintjes werd zondagavond tij-
dens het Paasvuur in Kranenburg uitge-
roepen tot vuurkoning van het jaar 1996.
Reintjes wist het vuurwerpen te winnen
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dat werd georganiseerd door het
Cultureel Collectief Kranenburg. Deze
wedstrijd ging van start nadat Frans
Bleumink - de vuurkoning van het afge-
lopen jaar - het paasvuur had aangesto-
ken op het terrein aan de Eikenlaan. De
brandweer die een oogje in het zeil
hield, schat dat er zo'n 2.500 mensen op
de been waren.
In de feesttent gaf even later de
Vierakkerse formatie 'Dead Meat' een
optreden. Bas Besseling, Roelof Reitsma,
Micky Koopman, Pim Verhoeven en
Niels Groot Jebbink verzorgden een ste-
vig optreden en wisselden bekende
covers af met zelf geschreven nummers.
Rond kwart VOOF Hen was het de beurt
aan De Flamingo's.
Het Cultureel Collectief Kranenburg kan
terug kijken op een geslaagd paasevene-
ment. 'De feesttent was helemaal vol en
de twee band zorgden voor een prima
sfeer. Wij zijn dan ook bijzonder tevre-
den', aldus Bertus Waarle.

WEEKENDDIENSTEN

Hervormde Gemeente
Zondag U april 10.00 uur ds. K.H.W. KLaassens.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 14 april 10.00 uur ds. I. de Zwart,
Maasbracht.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 14 april 10.00 uur ds. H.A. Speelman; 19.00
uur ds. H.A. Speelman.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 14 april 10.00 uur Eucharistieviering m. m. v.
Cantemis Domino.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 13 april 18.30 uur Eucharistieviering, volks-
zang.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 13 april 17.00 uur Eucharistieviering, m.m.v.
dameskoor.
Zondag 14 april 10.00 uur Gebedsdienst viering van
woord en communie, m.m.v. herenkoor.

Weekcndwacht pastores 74-15 april pastoor C.
Loeffen, tel. (0573) 25 14 57.

Huisarts 13-14 april dr. Haas, Christinalaan 18, tel.
55 16 78.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag en
zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van 17.00-
17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder afspraak)
komen óf een dringende visü^anvragen. Bij spoed-
gevallen die niet tot deze sp^^jren kunnen wach-
ten, gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Tandarts 73-74 april W.F. Haccou, Vorden. tel.
(0575) 55 19 08.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag en
zondag 11.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Ni« 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 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur.
Hartbewaking en intensive care dagelijks 15.00-
15.30 en 19.00-19.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en 18.45-
19-50 uur. PAAZ iedere avond 18.30-19.45 uur en
op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van
15.00-15.45 uur.

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

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijd van het 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 Bernhardweg
25, 7241 DH Lochem, tel. (0573) 25 49 31 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 25 78 29.

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

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 06-11

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

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

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 11 A.
Onderhoudskiachten 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-Celderland
Kraamzorg, kruiswerk en 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 Winterswiik tel. (0543) 53 10 53.

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

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg Ie, 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. April: mevr. Gille, tel. 55 21 51 b.g.g.
55 19 40. 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.

WV-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 Brombergen' 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 1701.

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.



GRANDIOZE YOORJAARSSHOW
OP

VRIJDAG 12 APRIL 9.00-20.00 uur
ZATERDAG 13 APRIL 9.00-17.00 uur
ZONDAG 14 APRIL 10.00-17.00 uur

WATE RTE STD AG E N

G RON DTESTDAG EN

VIJ VERS H OW

' gratis kopje koffie
tijdens onze show vele aanbiedingen en
bij besteding van f 100,-

een waardebon van f 10,- cadeau.

m i V^.*"1 * ' • ̂  v

WORDEN
RUURLOSEWEG 65A VORDEN

TEL. (0575) 55 36 71

CONTACT
een goed en graag geleztn blad

Het juiste gewicht was 412 kilo
De winnaars zijn:

mevr. Visschers, Galgengoorweg
Helmink, Wilhelminalaan

LEKKER MAKKELIJK

HAMBURGER

per stuk

f 1,00

UIT EIGEN WINSTMAKERIJ

LEVERWORST FIJN
250 gram f 1,95

ONTBIJTSPEK
100 gram f 1,19

Geldig van 10 t/m 16 april

EXTRA VOORDELIG

RUNDERGEHAKT

f 8,95

SPECIALITEIT

1 kilo BAMI OF NASI

soo gr BAB l PAN GANG

f 10,-samen

Let op onze dagaanbiedingen in de winkel
Woensdag gehaktdag
Ook uw adres voor al uw hulsslachtingen

Slagerij/worstmakerij
JAN RODENBURG

Dorpsstraat 32, Vorden Telefoon (0575) 55 14 70

Teken nu in op het boek
"Boerderij- en veldnrmien in Vorden"

Een uniek boek met 3000 namen van boerderijen, stukken grond, bijzondere gebouwen e.d. Daarnaast
bevat het boek 30 kaarten, waarop de ligging van alle percelen in Vorden zijn aangegeven.
Wilt u b.v. weten waar in Vorden de 'Knevelhutte' staat, of waar de 'Dodenkamp' ligt, dan vindt u dit in
het boek. Ook leest u b.v. waarom het bouwland voor Kasteel Vorden de Kleine Kas heet. Alle 400
Vordenaren, welke hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het boek, worden erin vermeld.

Bij voorintekening kost het boek tot 15 april a.s. slechts f 19,95.

Vul onderstaande intekenbon in, en lever deze voor 15 april in bij één van de kantoren van de Rabobank
Hengelo-Steenderen-Vorden of bij de Vereniging Oud Vorden: dhr. L. Schoolderman, Christinalaan 5 te
Vorden. Vanaf 2 mei kunt u het voor u gereserveerde exemplaar afhalen bij de Rabobank, of wordt deze
geleverd via de Vereniging Oud Vorden wanneer u daar gereserveerd heeft.

Vereniging
Oud Vorden

*" ""V

üienemeuje
de Grote Wei

de Piepela

fragment van een kaartblad

INTEKENBON

Ondergetekende:

naam:

adres:

postcode en woonplaats:

tekent hierbij in op Boerderij- en veldnamen in Vorden, tegen een voorintekenprijs van
ƒ19,95.

Handtekening:

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van

Vorden maken bekend dat de gemeenteraad in zijn ver-
gadering van 26 maart 1996 een verdeelbesluit woning-
gebonden subsidies voor 1996 heeft genomen en daarbij
in principe subsidie ter beschikking heeft gesteld voor:
a. 41 (sociale) huurwoningen (appartementen) bij be-

jaardencentrum 'de Wehme' tot een totaalbedrag van
ƒ 205.000,-;

b. het treffen van ingrijpende voorzieningen aan één par-
ticuliere huurwoning. Het subsidie bedraagt ƒ
19.000,-. Op dit moment is daar geen aanvraag voor
gedaan. Indien u in aan merking wenst te komen advi-
seren wij u zo spoedig mogelijk een aanvraag bij ons
in te dienen.

Het resterende budget van f 13.119,- en de f 19.000,-
voor het treffen van ingrijpende voorzieningen aan één
particuliere huurwoning, indien daar geen beroep op
wordt gedaan, wordt voor 1997 gespaard.

Vorden, 10 april 1996.

Burgemeester en wethouders,
de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

Urtica
Reeoordweg 2
Vorden Telefoon (0575) 55 34 59

therapeutische leef/werkgemeenschap
biologisch dynamisch bedrijf

De Vijfsprong winkel
zal vanaf 16/4

alléén nog open zijn op
di-, do- en za

van 9.00-12.30 uur

voor verse boerderij
producten van

biologisch-dynamische
kwaliteit



Blij en gelukkig zijn wij met de
geboorte van onze zoon en
mijn broertje

Jelmer

Hij is geboren
op 28 maart 1996

Ans, Gerard en
Femke Buunk

Handwijzersdijk 7a
7255 MJ Hengelo (Gld.)

Je bent een groot wonder,
lief en klein,
waar we heel erg blij en gelukkig
mee zijn.

Geboren, onze zoon en ons
broertje

Sander

2 april 1996

Gerrit, Monique,
Torn en Matthijs
Schotsman

Mispelkampdijk 56
7251 DC Vorden
Tel. (0575) 55 11 69

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen.
Minimumprijs f 9,- voor 3 gezette
regels; elke regel meert 1,-.
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
te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
s^ng.

• Hondenschool 'Klein Wee-
tink' te Velswijk start de nieu-
we cursussen op maandag
15 april 1996. Inlichtingen en
opgave bij: Ap Peters (0314)
64 14 36 of Lucia Mullink
(0314) 62 23 61

• TE KOOP: Berkel snijma-
chine, Bizerba snelweger,
Smeva-Kühleg bedrijfskoel-
kast. Alles z.g.a.n. Tel (0575)
55 38 12

• Geen gesleep met instru-
menten meer. Wij hebben
twee ruime oefenruimtes be-
schikbaar, compleet met ge-
luid, slagwerk, git.- en basver-
sterker. Alpha-Entertainment
licht & geluidsverhuur (0573)
45 38 89 bij geen gehoor (06)
53 25 33 46

• TE KOOP: fraaie Engelse
alum. stacaravan, z.g.a.n.
•(ca. 3 mnd. zorgv. gebr), 9 x 3
m, compl. gestoft, en gemeu-
bileerd, 6 sl.plaatsen Vraag-
prijs f 26.950,-. inlichtingen:
(0573) 45 38 51

• TE KOOP: Zeyko keuken,
incl. koelkast, afzuigkap, 4-
pits gas. T.e.a.b., zelf demon-
teren. Tel. (0575) 55 38 12

• TE KOOP: VW Polo Coupé
G40 b.j. '91, 115 pk, zwart,
schuifdak, verlaagd, sportvel-
gen, 88.000 km, f 15.750,-.
Tel. (0314) 34 25 53

• TE KOOP AANGEBODEN:
fraaie haagconiferen . en
dennen. Tel. (0575) 44 16 49

• TE KOOP: konsumptie-
aardappelen het hele jaar
door. J. M. Wijnbergen, Lo-
chemseweg 4, Warnsveld. Tel.
(0575) 52 33 93.
• Biedt zich aan: zorgzame
vrouw, 40 jaar, om de thuissi-
tuatie van de ouders te onder-
steunen voor ca. 2 middagen
per week. Tel. (0575) 55 65 30

• Nette, gelovige man, 59 jaar
zoekt kost en inwoning in
de gemeente Vorden. Bellen
tussen 15.30 en 18.00 uur
(0575) 55 25 10
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gaan trouwen op vrijdag 19 april
1996 om 10.30 uur in het gemeente-
huis te Hengelo (Gld.).

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 11.45 uur in de Nederlands Her-
vormde kerk te Vorden.

U bent van harte welkom op onze
receptie die van 15.00 tot 16.30 uur
gehouden wordt in bodega 't Pantof-
feltje, Dorpsstraat 34 te Vorden.

Korenbloemstraat 8
7255 XL Hengelo (Gld.)

Op zaterdag 13 april a.s. hopen wij

Jo en Hennie Brummelman
ons 40-jarig huwelijk te herdenken.

Dit willen wij graag met familie, vrien-
den en kennissen vieren.
Wij houden receptie van 15.00 tot
16.30 uur in bodega 't Pantoffeitje,
Dorpsstraat 34 te Vorden.

7231 BG Warnsveld, april 1996
Hofweg 23

LIEVE RENÉ
* 27 april 1971 f 31 maart 1996

'Wij gaan door, in verdriet omdat het zonder René
is, maar gesterkt omdat het met René was.'

Pa en Ma
Robert
Renate

31 maart 1996
Familie Nieuwenhuis
Hoetinkhof 86
7251 WE Vorden

René is in besloten kring teraardebesteld op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

LIEVE RENÉ
'Je gaf me liefde, bezorgdheid en trouw.

Ik heb genoten van die fijne jaren met jou.
Ik weet, dat het jou ook goed heeft gedaan

maar ik zal je zo missen bij het verder gaan.'

Renate Kevelham
Markelo, 31 maart 1996

Zijn wil, zijn lach, zijn humor,
zijn a//es

René, we zullen je nooit vergeten.

Heden bereikte ons het droevige bericht dat door
een noodlottig ongeval om het leven is gekomen

RENÉ NIEUWENHUIS

Verdrietig en machteloos voelen wij ons.

Herman en Hennie Kevelham
Mike

Markelo, 31 maart 1996

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons heeft betekend, delen wij u mede dat door
een noodlottig ongeval van ons is heengegaan
onze lieve en zorgzame kleinzoon

RENË NIEUWENHUIS

* 27 april 1971

Ruurlo, 31 maart 1996

t 31 maart 1996

Opa en oma Nieuwenhuis
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RENÉ
Jij bent er niet meer,
maar jouw spontaniteit en lach zullen wij niet ver-
geten.

Wij wensen je ouders, Bennie en Jo,
je broer Robert en je vriendin Renate
alle sterkte toe om dit grote verlies te dragen.

Fré en Hermien
Bernadet en Edwin

Verbolgen - verbijsterd en met intens verdriet
delen wij u mee, dat onze lieve, levensblije en reis-
lustige zoon, broer, zwager en oom

GERRIT KRAJENBRJNK

na een ziekte van slechts een paar dagen, in het
Lucas Ziekenhuis te Apeldoorn gestorven is.
We gedenken hem in liefde en dankbaarheid.

Hij deed met hart en ziel zijn werk als verpleeg-
kundige in de psychiatrische instelling 'de Wellen'
te Apeldoorn.
Genoot van vele, verre reizen.
Zong enthousiast mee in het koor InterChrist te
Vorden.

DE GOEDE GEDACHTE BLUFT, ALTIJD

* 20 juni 1963 t 1 april 1996

Baankstraat 19
7205 AT Zutphen
Correspondentie-adres, van zijn ouders:
Anjerlaan 12, 7231 HL Warnsveld

Warnsveld:
Wagenberg:

Lochem:

Zutphe

Ma en Pa Krajenbrink-Boland
Annet en Peter
Anja
Johan
Christten en Rogier
Anne
Diede
Johan en Marianne
Anky en Harry

De dienst van Woord en Gebed heeft op zaterdag
6 april plaatsgehad in de kerk van de psychiatri-
sche instelling 'de Wellen' te Apeldoorn.
De graflegging h^ t̂ daarna plaatsgevonden op
de Nieuwe Begraan^ats te Dinxperlo.

Na een leven van werken, zorg en toewijding voor
het gezin is op 77-jarige leeftijd overleden mijn
innig geliefde man, onze moedige lieve vader,
schoonvader en opa

HENDRIKUS THEODORUS
WIQGERS

Vorden: M.J.F. Wiggers-Roelvink

Hengelo (Gld.):

Vorden:

Harry en Tonnie
Rob, Moniek

Joke en Frans
Mark, Thomas

Tonnie
Anja en Jan
Paul .

4 april 1996
Eikenlaan 8
7251 LT Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op
het parochiële kerkhof te Kranenburg-Vorden.

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen
van het plotseling overlijden van ons bestuurslid,
de heer

HENDRIK WIGGERS

Zijn motivatie en collegialiteit hebben wij in de
afgelopen 22 jaar zeer gewaardeerd.

Wij wensen de familie Wiggers zeer veel sterkte
toe om dit verlies te verwerken.

Bestuur en commissie
van de Vordense Marktvereniging

VOORALUW

DRUKWERK
FILIAAL ZUTPHEN:

WEVO-DRLK

DRUKKERIJ
WEEVERS

WARNSVELD:
DA-DROGISTERU

PARFUMERIE - ZONNEBAN'<

99 A A A-4 ü-B A, i

DREIUMME45 -WARNSVELD
TELEFOON 52 32 69

RUURLO:
Postkantoor/
Boekhandel

Borculosevveg 17
RUURLO

Telefoon (0573) 45 1263

HENGELO:
Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

marlanne
Felix Takkenkamp

Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld )
Tel. -5 20 62

STEENDEREN:
Mevr. Van Veldhuizen-

Onstenk
Begoniastraat 3

7221 ALSteondcivn
Telefoon 45 23 98

Chr. muziekver.

SURSUM
Vorden

Denkt u aan:

12 en 13 april a.s.

UITVOERING
20.00 uur in het

Dorpscentrum

Gratis kaarten zijn te
bestellen bij:

Hanny Wichers
Hoetinkhol49

tel. 0575 -55 23 07

U bent van harte welkom!

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

Mappen

DRUKKERIJ
WEEVERS

JOEGOSLAVI
J BLIJVEN HELPEN

Het Nederlandse Rode Kruis ••



Kleurrijke kindershow Visser

Vrijdagavond 29 maart was het weer bomvol bij de kindermodeshow van Visser Mode. Een show
speciaal ingestudeerd door Reina Groenendal met Niels, Linda, Melanie, Torn, Rachelle, Lisa,
Thomas, Tim en Lise. De show bestond uit een vijftal nummers. De kindermode is dit voorjaar zeer
kleurrijk. Er was onder andere kleding te zien van Barbara Farber, Cakewalk, La Pagoyo, Pointer
en Lee. Al met al een leuke en vrolijke show die zo langerhand bekend is in heel de regio. Voor wie
de show gemist heeft is het zeker de moeite waard om de voorjaarscollecties van alle bekende kinder-
modemerken bij Visser Mode te gaan bekijken.

Landbouwers houden discussie
op maandag 15 april over WC L
In het kader van het Struktuurschema
Groene Ruimte is De Graafschap aan-
gewezen als waardevol cultuurland-
schap. Een WCL is een gebied met
belangrijke natuur-en landschapsdwaar-
den en grote cultuurhistorische beteke-
nis, die tevens recreatief-toeristisch aan-
trekkelijk zijn. De landbouw en soms
ook de bosbouw spelen in dit gebied als
economische drager en beheerder van
de hiervoor genoemde waarden een
belangrijke rol.

De gezamenlijke landbouworganisaties
in de gemeenten Vorden, Warnsveld en
Zutphen beleggen op maandag 15 april
in cafe-restaurtant "De Boggelaar" een
bijeenkomst. Doel van deze bijeenkomst
is na te gaan of de beschrijving van het
beleid, de markt, de structuur en de
knelpunten voor de agrarische sektor in
De Graafschap overeen komt met dat-
gene wat door de direkt betrokkenen
wordt ervaren. Daarnaast hopen de

organisatoren van de agrariërs de opvat-
tingen over de^^komstige ontwikke-
ling van de lancnRiw in De Graafschap
te vernemen.
Tijdens de bijeenkomst op 15 april zal
door de provincie een toelichting wor-
den gegeven over het doel, de status en
de mogelijkhedo^an het WCL beleid.
Daarna zal doo^PI heer B.Lichtenberg
in worden gegaan op de concept-land-
bouwvisie voor De Graafschap.
Vervolgens zal er aan de hand van een
aantal stellingen , gelegenheid zijn tot
discussie over de concept-visie.
De resultaten van de gehouden discus-
siebijeenkomsten zullen worden ver-
werkt in de Landbouwvisie voor het
WCL De Graafschap. De inhoud van
deze Landbouwvisie vormt op zijn beurt
weer het kader waarmee de agrarische
vertegenwoordigers in de Stuurgroep
WCL De Graafschap de discussie
omtrent het gerbiedsperspectief in kun-
nen gaan.

Waardevolle Qualityline-
occasions bij Jos Herwers
Onder de naam Quality Line presen-
teert Nissan-dealer Jos Herwers BV in
Hengelo en Zutphen een bijzondere
selectie gebruikte auto's. Dit zijn oc-
casions van alle merken met een mini-
male verkoopprijs van 7.500 gulden
voorzien van l jaar garantie of 20.000
kilometer op de teller. Bovendien
krijgt de koper een Mobiliteitspas,
die kosteloos recht geeft op tal van ex-
tra voorzieningen waaronder 24-uurs
Nissan Alarm Service in geheel Euro-
pa, gratis APK en een vergoeding van
het eigen risico bij voorruitschade.

'Iedereen die een auto koopt, zoekt ze-
kerheid. Dat geldt zowel bij de aanschaf
van een nieuwe als gebruikte auto. Met
de Qualityline komen we heel uitge-
breid aan die wens tegemoet', verklaart
Jos Herwers van het gelijknamige auto-
bedrijf in Hengelo en Zutphen. 'We be-
ginnen met een strenge selectie, waarbij

de auto op 88 punten gecontroleerd
wordt. Daarnaast behoren ook een on-
derhoudsbeurt, een APK-keuring en een
reconditionering van in- en exterieur tot
het pakket.'
De Qualityline omvat meer dan een
technisch en optisch perfecte gebruikte
auto. Bij de occasion hoort een Qualityli-
ne serviceboekje en een Mobiliteitspas.
Deze pas is een jaar geldig en biedt tal
van voordelen. Jos Herwers: 'De houder
is verzekerd van de gratis 24-uurs Nis-
san Alarm Service in heel Europa. Bij
problemen wordt de auto kosteloos naar
de dichtsbijzijnde dealer gebracht. In ge-
val van schade krijgt de pashouder bo-
vendien gratis vervangend vervoer. Een
ander voordeel van deze pas is deze
Mobiliteitspas is dat bij voorruitschade
het 'eigen risico' tot 150 gulden vergoed
wordt als wij de reparatie uitvoeren. De
jaarlijkse APK doen we dan bovendien
gratis'.

Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bessorgt 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) 55 10 10.

De redactie

Fam. Klein Brinke, Brinkcrhof33, tel. 55 26 63

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
DeDelle
Dr. Staringstraat
P. van VolIenhoverUaan
Margrietlaan
Chrisn'nalaan
Vordensebosweg

Fam. Koren, Elshofl5, tel. 55 24 66

De Doeschot
HetStroo
HetEelmerink
Strodijklt/ml5en2
DeLaegte

Addinkhof
Het Heijink
Hoetinkhof
Voornekamp
Leemgoor

Fam. de Weerd, Enkiveg 15A, tel. 55 10 30

S. v, 's-Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
H.K. vanGelreweg
Schoolstraat
Gr. van Limburg-Stirumstraat

B. vanHackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

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

Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
de Eendracht
Molenweg

Wilhelminalaan
Emmaplein
Almenseweg
Overweg
Insulindelaan

Fam. van der 1 en, het Hoge 19, tel. 55 38 72

B.Galléestraat
Smidsstraat
Mulderskamp

Pr. Bernhardweg
Zuivelhof
het Hoge

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

De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurloseweg
DeDecanije

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Wenneker, De Stroef 9, tel. 55 30 12

Het jebbink
DeBoonk
HetElshof
De Haar
DeSteege
HetGulik
Het Wiemelink
HetVaarwerk

Het Molenblick
Het Vogelbosje
DeBongerd
De Hanekamp
DeStroet
HetKerspel
Mispelkampdijk

Bij een aanrijding op de Ruurloseweg in
Vorden is vorige week donderdagmid-
dag rond 14.45 uur een 77-jarige inwoner
uit Vorden ernstig gewond geraakt en
later aan zijn verwondingen overleden.
De man fietste op de naast de hoofdrij-
baan gelegen fietsstrook in de richting
Ruurlo. Op een gegeven moment wilde
hij kennelijk oversteken en kwam hij op
de hoofdrijbaan terecht. Een achterop
komende vrachtwagencombinatie
bestuurd door een 34-jarige inwoner uit
Maarssen trachtte nog uit te wijken -
maar kon een aanrijding niet meer voor-
komen. Het slachtoffer werd ernstig
gewond overgebracht naar ziekenhuis

het Nieuwe Spittaal in Zutphen, waar hij
later aan zijn verwondingen overleed.
Verder brandde er vorige week donder-
dag een auto uit die geparkeerd stond
voor Hotel Bakker. De brand is waar-
schijnlijk ontstaan door kortsluiting. De
wagen brandde volledig uit en moest
worden afgesleept. De werkzaamheden
van de brandweer bleven beperkt tot het
nablussen van de brand.

Aanvulling politienieuws
De politie heeft dinsdag 2 april op de
Rondweg controleerd op het gebruik
van autogordels. Twaalf bestuurders
werden op de bond geslingerd. Verder
werd er vorige week in de nacht van
dinsdag op woensdag ingebroken in
Gasterij Schoenaker. De dieven gingen
er vandoor met een fax, een autotele-
foon, een horloge, geld, waardepapieren
en kleding.



EM E E N FE g UIL ETINyORDEN

• Telefoon gemeente: (0575) 55 74 74.
• Telefax gemeente: (0575) 55 74 44.
• Het gemeentehuis is open van maandag tot
en 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,
vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

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

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

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

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

ïv,ERGUNNINGEN

Op 2 april 1996 hebben burgemeester en
wethouders vergunning verleend aan:

de heer P. van Zeeburg voor het bou-
wen van een garage op het perceel
Julianalaan 18 te Vorden.
de heer H.E. Pasman voor het ver-
kleinen van een schuur en het bou-
wen van een duivenhok op het per-
ceel Ruurloseweg 38 te Vorden.

- de heer R.G. Krijt voor het gedeelte-
lijk vernieuwen en veranderen van

een was- en toiletruimte op het per-
ceel Hackforterweg 33 te Wichmond.
de heer K. Cornegoor voor het bou-
wen van een bergruimte en een tuin-
muur op het perceel Het Hoge 84 te
Vorden.
de heer G.H. Eenink voor het bou-
wen van een bergruimte op het per-
ceel de Laegte 34 te Vorden.
de heer J. Haaima voor het bouwen
van een bergruimte op het perceel
Kerkstraat 21 te Vorden.
Woningstichting Thuis Best voor het
vergroten van een bergruimte op het
perceel Hoetinkhof 221 te Vorden.
de heer R.G. Krijt voor het gedeelte-
lijk slopen van een schuur/berging op
het perceel Hackforterweg 33 te
Wichmond.
Woningstichting Thuis Best voor het
slopen van 10 woningen op het per-
ceel de Delle l t/m 19 oneven te
Vorden.
de heer BJ. Sloot voor het geheel
slopen van een houten schuur op het
perceel Hengeloseweg 6 te Vorden.
de Vereniging Natuurmonumenten
voor het vellen van 3 coniferen nabij
het koetshuis kasteel Hackfort te
Vorden.
mevrouw G.M. Dijkman voor het
vellen van 2 berken op het perceel
Hoetinkhof 102 te Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking van
deze vergunningen aan aanvragers,
daartegen e^^bezwaarschrift in te die-
nen. WannS^deze vergunningen aan
aanvragers zijn bekend gemaakt kunt u
navragen bij de sector Grondgebied.

OUWEN BERGING OP PERCEEL HET LEEM GOOR 2

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

- het bouwen van een berging aan het Leemgoor 2, kadastraal bekend gemeente
Vorden, sektie K, nr. 5045;

De op het plan betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag 11
april 1996, gedurende twee weken, voor een ieder op de gemeente-secretarie, afde-
ling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage.

Eventuele bedenkingen kunnen gedurende die termijn schriftelijk aan burgemeester
en wethouders worden kenbaar gemaakt.

Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter voldoening aan de
Inspraakverordening gemeente Vorden, bekend dat met ingang van donderdag 11
april 1996, gedurende vier weken, op de gemeente-secretarie, afdeling volkshuisves-
ting en ruimtelijke ordening c.a. (koetshuis) ter inzage ligt het voorontwerp van het

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

bestemmingsplan "Reconstructie Industrieweg 1996".
Dit plan heeft betrekking op de, in het kader van de revitalisering van industrieter-
rein "Werkveld", door te voeren reconstructie van het gedeelte industrieweg ten oos-
ten van de Kerkhoflaan.
Gedurende de termijn van ter-inzage-legging kunnen belanghebbenden hun ziens-
wijze (schriftelijk) aan hun college kenbaar maken.

U kunt over het plan van gedachten wisselen met ambtenaren van de afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening.

1 OUWEN BEDRIJFSHAL OP PERCEEL INDUSTRIEWEG 19 TE
VORDEN EN EEN SCHAPENSTAL OP HET PERCEEL BROEKWEG 3

TE WICHMOND

Burgemeester en wethouders zijn van plan om met toepassing van het bepaalde in
artikel 50 lid 5 van de Woningwet en met gebruikmaking van de door gedeputeerde
staten afgegeven "algemene verklaring van geen bezwaar", medewerking te verlenen
aan plannen voor het:

bouwen van een bedrijfshal op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden,
sektie M, nr. 1134 en plaatselijk bekend Industrieweg 19 te Vorden;

- bouwen van een schapenstal op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden,
sektie S, nr. 557 en plaatselijk bekend Broekweg 3 te Wichmond.

De op de plannen betrekking hebbende bouw- en situatietekeningen liggen met
ingang van donderdag llapriT 1996, gedurende twee weken, voor een ieder op de
gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening c.a. (koets-
huis), ter inzage.
Eventuele bedenkingen kunnen gedurende die termijn schriftelijk aan burgemeester
en wethouders kenbaar worden gemaakt.

' WET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDINGEN

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

liggen van 12 april tot en met 10 mei 1996 ter inzage:

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

1. M.D. Vorden, Enj^g 15a, 7251 EV Vorden,
voor het wijzigen^m een detailhandel ten behoeve van meubelverkoop alsmede
het aanbrengen van een lichtreclame op het perceel Enkweg 15a te Vorden;

2. de heer T. Terwel, Burg. Galleestraat 67, 7251 EA Vorden,
voor het van toepassing worden van het Besluit herstelinrichtingen voor motor-
voertuigen Wet milieubeheer op een reeds opgerichte herstelinrichting voor
motorvoertuigen op het perceel Industrieweg 19 te Vorden;

3. de Vereniging voor Interconfessioneel basisonderwijs Wichmond/Vierakker,
Dorpsstraat 19, 7234 SM Wichmond,
voor het uitbreiden van een school op het perceel Dorpsstraat 19 te Wichmond.

NGEKOMEN BOUWAANVRAAG GEMEENTE VORDEN

Naam Bouwadres Datum Omschrijving

W. Janssen Kraayvanger Nieuwstad 45
Vorden

Datum
ontv.

01-04-96 veranderen van een
woning

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens de openingstijden van het gemeentehuis inzien
bij de sector Grondgebied in het koetshuis bij het gemeentehuis Kasteel Vorden.

AGENDA
APRIL

ledere dag SWOV open tafel bij de
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
12 Uitvoering Sursum Corda in

Dorpscentrum
13 Uitvoering Sursum Corda in

Dorpscentrum
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

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

Lettink
18 PCOB Kamerplanten
18 HVG Wildenborch, Kunst en Kitsch
19 Georgische zang, S t. Martinuskerk

Baak
21 Klootschiettoernooi van recreanten

Wildenborch
21 Voorjaarstocht VRTC de

Achtkastelenrijders
21. HSV de Snoekbaars,

Seniorwedstrijden
23 HVG Linde, Ledenvergadering in

Utrecht

23 HVG dorp, jaarvergadering in
Utrecht

24 Bejaardensoos Vierakker
24 ANBO Klootschieten vanaf 't Olde

Lettink
25 Bejaardenkring, Dorpscentrum
26 ANBO Voorlichtingsprogramma,

Brandwondenstichting in
't Stampertje

28 Vorden zingt Zangdienst in de
• Dorpskerk

29 Vrouwenclub Medler, Baars

MEI

ledere dag SWOV Open Tafel bij de
Wehme.

l HVG Wichmond Schoonheidsavond
l HVG Linde eigen avond

l Welfare handwerken Wehme
l ANBO Klootschieten, 't Olde

Lettink
4 Herdenking te Wichmond
7 Soosmiddag Kranenburg
8 ANBO Klootschieten, 't Olde

Lettink
9 Bejaardenkring Reisje

11 Muziekuitvoering Concordia
15 Welfare handwerken Wehme
15 HVG Wichmond, Slotavond
15 ANBO Klootschieten, 't Olde

Lettink
15 HVG dorp, Leven op de Antillen
21 NCVB Verstoppers
22 ANBO Klootschieten 't Olde

Lettink
23 Jaarvergadering PCOB
23 HVG Wildenborch, Folkloristisch

Verhaal
23 Bejaardenkring Dorpscentrum



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

•••OPEN AVONDBHi
15 april van 18.00 - 21.00 uur

voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs
• Consumptieve Techniek • Verzorging

• Bouwtechniek • Mechanische Techniek

Er zijn ook voorlichters aanwezig van vervolgonderwijs.

Na al die
verhalen over
oorloc: wil ze
nu wel eens
over Robin
Hoort horen

Locatie:
Herenlaan 2 Borculo

Geef de kinderen
in Bosnië scholen.

9 Vluchtel ing D-

Giro 999

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

DRUKKERIJ
WEEVHIS

Integendeel! Veel bromfietsers met een verze-

kering van Univé hebben een verkeersveiligheidscursus gev^gd.

Zij rijden veilig en besparen bovendien 25% op de'premie vannet

eerste jaar! Vraag naar de cursus bij Veilig Verkeer Nederland.

Want als je slaagt, is die korting voor jou!

Je weet trouwens bij Univé altijd zeker dat je niet te veel betaalt,

omdat Univé werkt zonder winstoogmerk. Vergelijk de premies van

Univé maar eens met die van andere maatschappijen. Univé scoort

niet voor niets altijd zo hoog in consumentenonderzoeken. Ga ook

naar Univé. Je krijgt je verzekeringsplaatje direct mee!

Voorbeelden tarieven
Huidige

nieuwwaarde t/m

f 1.000-
ƒ 7.500.-
ƒ 2.000,-
ƒ 2.500,-
ƒ 3.000.-
f 3.500-
ƒ 4.000,-
ƒ 4.500.-

Automaat/snorfiets
WA All-Risks

Versneller
WA Al^-Risks

ƒ J 85,
ƒ 185.
f 185.
f 185.
f 185.
ƒ 205.
f 205.

f 406,
ƒ 490.
f 574,
f 658.
f 742.
f 846.
f 930.

f 495.
f 495.
f 495,
f 495.
f 495.-
f495- f 1.141.-
f 495- f 1.226-
f 495.- f 1.311-

801.
801,
886,
971.

1.056,

De:e tarieven gelden vmr
de volgende gebieden:

Regio 2
Overijssel.
Flevoland
(excl. Almere e.o.),
Gelderland
(excl. Arnhem e.o. en
Nijmegen e.o.).
Noord-Holland- Noord,
Noord-Brabant- West
en Goeree-Overflakkee.

f 1.000,-
f 1.500.-
f 2.000.-
f 2.500.-
ƒ 3.000.-
f 3,500,-
ƒ 4.000,-
ƒ 4.500,-

ƒ 205.
ƒ 205,
ƒ 205,
ƒ 205,
ƒ 205,
ƒ 225,
ƒ 225,

ƒ426,-
ƒ 570,-
ƒ 594.-
ƒ 678.-
ƒ 762.-
ƒ 866,-
f 950.-

f 525.
ƒ 525.
ƒ 525.
ƒ 525,
ƒ 525,
ƒ 525,
ƒ 525,
ƒ 525,

ƒ 831.
f 831.
f 916.
f 1.001.
f 1.086,
f 1-171,
f 1.256.
f 1.341.

Regio 3
Alle gebieden in
Nederland m.u.v.
regio 2 en
de provincies
Groningen.
Friesland,
Drenthe en
Zeeland.

* Premies op aanvraag.

Alle premies zijn inclusief assurantiebelasting, poliskosten en verzekeringsplaatje.
Eigen risico: 10% van het verzekerd bedrag per schadegeval, 20% in Amsterdam.
Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven, met een minimum van f 200,- (geen
eigen risico bij WA-schaden).

Ik hen heel benieuwd of Univé mijn bromfiets
inderdaad goedkoper kan verzekeren.
n Neem contact met mij op voor een vrijblijvende

afspraak.
O Stuur mij een vrijblijvende offerte op basis van

onderstaande gegevens.

Type: D Automaat/snorfiets ö Versneller

Merk:

Framenummer:

Bouwjaar:

Huidige nieuwwaarde: ».

Verzekeringsvorm: O WA CJ All-Risks

Naam: m/\

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Clièntnummer: ...

Univé. Daar plukt ü de vruchten van!

U kunt deze bon opsturen aan: Univé Gein,
Antwoordnummer 3525, 7260 7X Ruurlo.
(een postzegel is niet nodig)

Onderlinge Verzekerings Maatschappij
Univé Gelre

Stationsstraat 12 Deventerweg 56
7261 AD Ruurlo 7245 PK Laren Gld.
0573-451635 0573-402225

Wegpiraat?

EEN VHG-HOVENIER
HEEFT MEER HART VOOR

UW TUIN.

Het aanleggen en onderhouden van een tuin is
vakwerk. Kies daarom voor een erkende VHG-
hovenier. Die geeft deskundig advies en zorgt dat
uw tuin elk seizoen goed onderhouden wordt. Met
een VHG-hovenier weet u altijd waar u aan toe
bent. Hij voldoet aan strenge kwaliteitseisen en is
volledig op de hoogte van de laatste trends. Bel
voor meer informatie naar de VHG-hovenier in uw
omgeving:

SMAN
GROENSPECIALIST

Kervelseweg 23
7255 BE Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 26 19

vrrcniginK

van hnvrniers tn
groenvoorzieners

vh§

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

Zin in een fanatieke sport ?
TOPSCORE zoekt enthousiaste

i**»*h*n NIEUWE LEDEN
*£•*™* , /5?5f!| Dames en/of heren vanaf 16 jaar

Hengelo (GLD)
We trainen in sporthal "De Kamp" te Hengelo op woensdag van 19.45-
21.30 uur.

Competitiewedstrijden worden thuis gespeeld op zaterdag om 18.00
uur (dames) en om 19.30 uur (heren).

Voor meer informatie bellen met: H Crotenhuys, tel. (0575) 46 47 00

GEZOCHT
MEDE-BOUWER

woning +
bedrijfshal
Stationsstraat, Ruurlo, perceel-
grootte ca. 850 m2, prijs n.o.tk.

Te bevragen bij: J.H. Holtslag, Spoorstraat 16,
7261 AE Ruurlo, tel. (0573) 45 39 04

BARENDSEN
Zutphensaweg 15 Vorden Tel. (0575) 551261

BARENDSEN
het adres voor
onderdelen,
service en onderhoud
van al uw tuinmachines

Dealer van o.a.
Toro - Sabo - Husqvarna -
Atco • Simplicity - Brill • etc.

* Wordt gehaald en gebracht.



l MODE
KOOPJES
dames (katoen)
doorknoop
rok norm.

49,95

heren twill
broek

KIJK ONS
EENS....

kinder-
overgooier
'denim' maten: 104-164

babysetje
2delig

spijker-
broek

rockhill' norm. 39,95dam
T-shirt
norm. 15,00

stretch
pantalon

mode voor
het héle gezin
fashion WINTERSWIJK-WIERDEN-VORDEN-TERBORG-DIDAM-

AALTEN-ZEVENAAR-LICHTENVOORDE-'s-HEERENBERG

DE
PERFECTE KEUKEN

Ook Uw keuken vindt U bij Holtslag in Ruurlo. Daar staan een 20-tal
complete keukens voor U opgesteld in een sfeervolle entourage. U
wordt er deskundig en graag geadviseerd. Al Uw wensen kunt U in
vervulling laten gaan. Graag tot ziens bij Holtslag. Daar zijn ze in keu-
kens thuis.

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo
Telefoon: (0573) 45 20 00
Fax:0573-453317

Geopend van ma t/m vrij van 8.00-17.00 uur (vrijdag koopavond). Zaterdag geopend van 9.00-13.00 uur

Met uw hulp
redt hij het!

Save the Children»

Bus bestellen?
Harren bellen!

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel.(0575)551334

Zorg van
persoonlijk

niveau
Bel vrijblijvend voor informat ie over:

• Thuiszorg
m Kraamzorg
m Persoonsgebonden budget
m Thuisbchandeling

Neem dan contact op met NTN Thuiszorg.

(0575) 5164 63
Regiobureau Midden-IJssel, Rustoordlaan 45F, 7211 AW Eefde
Steunpunt Winterswijk, tel. (0543) 5310 53

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

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

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

HARMSEN
VAKSCHILDERS

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

blijvend slank
dan naar:

"Slank-klup
Een vertrouwde naam in heel

Nederland

f "7 95
lm per week

Inschrijfgeld: f 22,-

+ f 7,95 1e weging

- Elke week nieuwe menu's waar het hele gezin van mee eet
- Goede begeleiding in kleine groepen

Ook lid worden, kom dan naar:
Hengelo, 'Ons Huis', donderdag 19.00 uur. Els Dijs, tel. (0314) 36 06 05
Ruurlo, cafó-rest. De Keizerskroon, donderdag 18.45 uur. Heleen Reinbergen,
tel. (0544) 37 67 94
Vonten, Dorpscentrum, dinsdag 18.45 uur. Bea Wassink, tel. (0573) 45 30 73
Warnsveld, café-rest. De Pauw, dinsdagavond 18.00 uur. Wil Nengerman, tel.
(0575) 51 77 96

Onze kracht: persoonlijke aandacht

BRIDGECLUB 'HET ELDERINK'
HENGELO (GLD.)

Open bridge drive
Datum: Vrijdag 19 april 1996
Plaats: 'De Horst' St. Jansstraat Keijenborg
Zaal open: 19.00 uur
Begin: 19.30 uur
Deelname: f 10,- per persoon (1e kop koffie +

cake gratis)
Aanmelden: Tot 17 april 1996 bij:

Mevr. J. Dootjes, tel. (0573) 45 34 20
Dhr. J. Dekker, tel. (0575) 55 39 11

Tonny Jurwërfs
AUTOSCHADE

HEQSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO (0573)451161



dagboek!
over wat er in de

Vordense bibliotheek te beleven is

Kinderboekenjury
Een artikel in Contact, een brief naar de
scholen en een persoonlijk briefje voor
iedere jonge klant van de bibliotheek
waren genoeg om veel leden van de
Kinderboekenjury te winnen. Op dit
moment lezen als gevolg daarvan veel
kinderen een aantal vorig jaar versche-
nen jeugdboeken met een kritisch oog.
Ze hebben zich spontaan opgegeven als
lid van deze landelijke jury. Die stelt
vast welk boek bij de jeugd van drie
leeftijdsgroepen de meeste indruk heeft
gemaakt.
De boeken waar het om gaat hebben een
aparte plaats gekregen in de bibliotheek
en worden op dit moment heel vaak uit-
geleend.
Een leuk initiatief van de Commissie
Propaganda Nederlandse Boek, een lan-
delijke instelling die hiermee de aan-
dacht wil vestigen op het grote belang
van kinderlectuur juist in een tijd dat het
beeld via TV en videofilms steeds meer
aandacht vraagt van de jongeren. Daar
is op zich niets op tegen, maar het heeft
wel tot gevolg dat kinderen steeds vaker
moeten kiezen russen twee werelden: de
fantasie in slaap sussende spanning van
de televisie of de fantasie prikkelende
wereld van het boek. Veel ouders zien
hun, kinderen liever verdiept in een
boek dan zittend of hangend voor een
beeldbuis.
De bibliotheek is blij met deze grote
deelname van jongeren. Het is de be-
doeling dat de formulieren van de Vor-
dense kinderjuryleden uiterlijk 23 mei
1996 worden ingeleverd. Dan wordt
eerst bekeken welke boeken in de diver-
se leeftijdsgroepen in Vorden de meeste
stemmen hebben gekregen. Bij het inle-
veren van de jury-formulieren ontvan-
gen alle kinderen gratis een button. In
elke leeftijdsgroep wint één jurylid een
boekenbon van f 25.00 (beschikbaar ge-
steld door de Stichting Vrienden van de
Bibliotheek en in te wisselen bij Loga).
Daarna gaan de rapportjes naar de lan-
delijke commissie en daar worden dan,
aan de hand van de voorkeuren van de
jongeren, de beste kinderboeken van het
land gekozen. En daarbij zijn er voor de
inzend(st)ers fraaie prijzen te winnen.
Wie nog mee wil doen: er liggen bij de
bibliotheek nog deelname-formulieren
waarmee lezende kinderen hun voor-
keurboek of -boeken kunnen opgeven.
De lijst van boeken waar het om gaat is
in te zien in de bibliotheek.

Boekanier

AVO HELPT,
ALS NIETS

MEER ZEKER IS

INTEGRATIE
GEHANDICAPTEN

625.000
Vraag om info: postbus 850,

3800 AW Amersfoort

Al-Anon biedt hulp aan verwanten en vrienden van alcoholisten

'Gezinsleden alcoholisten
gaan ook door een hel'

Uitvoering

Het heeft jarenlang geduurd voordat
Tineke de knoop doorhakte en bij Al-
Anon Zutphen aanklopte voor hulp.
Haar man Dick was op dat moment al
tien jaar verslaafd aan de alcohol. 'Een
hele verschrikkelijke periode', blikt
Tineke terug. "De drempel om bij Al-
Anon aan te kloppen was voor mij
ook bijzonder hoog. Toen ik voor de
eerste keer naar een bijeenkomst
ging, had ik het gevoel dat ik mijn
man ging aangeven. Maar dat sloeg
natuurlijk nergens op. Het was alleen
wel zo dat ik eindelijk toegaf aan het
feit dat wij als gezin diep in de pro-
blemen zaten. Want het was niet al-
leen het probleem van mijn man. Nee,
ons hele gezin leed er onder'.

Al-Anon Zutphen is een organisatie die
hulp biedt aan vrienden en verwanten
van alcoholisten ongeacht of ze nog
drinken of niet. In ons land zijn er tus-
sen de 800.000 en 1,2 miljoen alcoholver-
slaafden. Een exact aantal is er niet, aan-
gezien de meeste alcoholisten niet wil-
len uitkomen voor hun drankprobleem
en het stil houden. Ook gezinsleden
houden de problemen die de alcoholist
veroorzaakt liever binnenshuis. Tineke:
'Het was zelfs zo erg dat ik allerlei
smoesjes ging verzinnen. Als ik naar een
ouderavond moest op school, verzon ik
telkens weer een andere reden waarom
mijn man niet mee kon komen. Ik
schrok er soms zelf van hoe ik het ene
smoesje met het andere afwisselde.' Op
een gegeven moment was voor Tineke
de maat vol en stapteze naar Al-Anon
in Zutphen. 'Dat heel^jj echt goed ge-
daan. Want via Al-ATon kwam ik in
contact met allemaal mensen die in het-
' zelfde schuitje zaten. De verhalen van
de andere mensen waren heel herken-

baar voor mij en het deed me bijzonder
goed door er met andere mensen over te
praten. Het gevolg was dat ik ook weer
in mezelf ging geloven. Ik was in die pe-
riode heel klein geworden en had elk
gevoel van waardigheid verloren.'
Door de wekelijkse gesprekken op de
maandagavond in het gebouw van de
Al-Anon aan de Marspoortstraat werd
Tineke weer een heel ander mens. 'Ik
kwam er achter dat ik mij jarenlang ver-
keerd had opgesteld. Door altijd maar te
liegen over de verslaafdheid van Dick
zorgde ik ervoor dat hij alsmaar door
kom blijven drinken zonder dat zijn om-
geving het doorhad. Ik beschermde hem
altijd'. Ook stopte Tineke met het ver-
stoppen van flessen. 'Want weet je wat
het is?', zegt ze. 'Bij een alcoholist is het
net als bij een kind. Wanneer je iets ver-
biedt, dan doen ze het juist. Daarom
stopte ik ook met het verbieden van het
drinken. Ik heb hem toen als het ware in
liefde los gelaten met als gevolg dat hij
keihard met zichzelf werd gecontron-
teerd.'
De veranderende houding van Tineke
pakte bij Dick goed uit. Dick ging naar
de Anonieme Alcoholisten en drinkt de
laatste tien jaar niet meer. Tineke raadt
vrienden en verwanen van alcoholisten
aan om ook aan te kloppen bij de Al-
Anon. 'Ik heb er gewoon heel veel aan
gehad. Wat ik vooral heel erg fijn vond
was de anonimiteit die bij Al-Anon
hoog in het vaandel staat. Er worden
ook helemaal geen achternamen ge-
bruikt. Iedereen is gelijk. Of je nou arts
of timmerman bent. Dat maakyjü de Al-
Anon helemaal niets uit', aldu^Bfneke.
Voor meer informatie over het werk van
Al-Anon kan men contact opnemen met
de familiegroep Zutphen: tel. (0575)
571788.

Gymnastiekvereniigng De Veldhoek
houdt haar jaarlijkse uitvoering op zater-
dag 20 april in Sportcomplex De
Veldhoek. Het belooft weer een interes-
sante en vooral gezellige avond te wor-
den. Belangstellenden zijn van harte wel-
kom.

Concert
Op zondag 14 april is er een concert in
de bibliotheek van Warnsveld. Dit con-
cert wordt verzorgd door het Duo Primo
en de gitaristen Bart en Jan Guichelaar.
Erik van Dijk leest voor uit eigen werk.
Het Duo Primo - bestaande uit Anne-
Magda de Geus en William Raaijman -
probeert door creatief en bevlogen met
de muziek om te gaan, een lans te bre-
ken voor de combinatie cello en saxo-
foon. Door de veelzijdigheid van de ins-
trumenten en de grote muzikale vaardig-
heden van de musici, biedt het optreden
een gevarieerde blik op de bijna vol-
tooide 20e eeuw. Het duo is uitgenodigd
met steun van het Abersfonds.
De Warnsveldse musicus Jan Guichelaar
heeft gitaar en compositie gestudeerd
aan het conservatorium in Enschede.
Naast zijn baan als graficus geeft hij
gitaarlessen en compx>neert hij voor ver-
schillende ensembles. Hij laat - samen
met zijn zoon Bart - een aantal voor-
beelden horen van bladmuziek die in de
bibliotheek te leen is.
Erik van Dijk is als architect werkzaam in
Rotterdam. Tijdens de treinreis naar
Rotterdam schrijft hij verhalen. In deze
verhalen behandelt hij thema's omtrent
de wortels van het menselijk bestaan. Hij
illustreert tevens zijn eigen verhalen. Een
aantal van zijn illustraties worden
getoond tijdens het concert.

Oranjekrant
De jaarlijkse Oranjekrant verschijnt op dinsdag 23 april. Kopy en advertenties
voor deze krant dienen uiterlijk op maandag 15 april om 9.00 uur in ons bezit te
zijn.

De redactie

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

Trainerswissel bij VTP

Afgelopen vrijdagmiddag was het druk in het clubhuis van Vordens Tennis Park. Er werd afscheid genomen van Bas Coulier. Coulier heeft
vijfjaar de lessen voor de tennisvereniging verzorgd en nam afscheid omdat hij bij DOC Shop in Doesburg een aanstelling als hoofdtrai-
ner heeft aanvaard. Eric Gaertner uit Hengelo zal Bas Coulier opvolgen.



GRATIS
VERGROTING

Als u een kleinbeeldfilm
van minimaal 24 opna-
men laat ontwikkelen

en afdrukken in
dubbelprint, ontvangt
u een waardebon voor
een GRATIS vergroting

van 30 x 45 cm.
De actie loopt tot

30 april '96.

Vakfotografiq

Combi Willemien, Dorpsstraat 20, Vorden.
Spalstraat 10

7255 AC Hengelo (GW.)

TOPFOTO =

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

NORDE
BURG. GALLEESTRAAT10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB-VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

ADVERTEREN KOST GELD
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

EBO

kunt U bij ons terecht. Bel (0575) 551967 voor een
afspraak of kom naar ons kantoor.

BEDANKT,
VAN UW GROENTE- , f RUIT-

EN TUINAFVAL IS AL VIEL
SCHONE COMPOST G E M A A K T

EIN BETER MILIEU BEGINT Bil JEZELF -0

BIJ HEERSINK
haarmode

droornkrullen vol leven

en natuurlijk gerespecteerd haar

Argino.4
Nieuw in onze salon is de doorbraak
op permanent gebied: Argino.4 dat
PM-neutraal is en arginine bevat,
een natuurlijke bouwstof van uw
haar. Daardoor heeft Argino.4 een
prettige geur en een zachte wer-
king. Uw naar wordt volkomen ge-
respecteerd &t\ voelt heel natuur-
lijk aan. Het resultaat: uitzonder-
lijk mooie krullen die levendig, lang
houdbaar en extra glanzenden \

PRIMEURaanbieding: 25,00 korting op 'n coupe Argino.4
Bijv.: Argino.4 (incl. wassen, knippen, blowen, gel 4 lak) van 139,- voor:

> 114,- geldig tot 21 april "96

HEERSINK HAARMODE zutphenseweg 21 vorden » (0575) 55 12 15

Over de prs
doen we niet

i tig.

Keurkoopje: rundergehakt, 1000 gram
Q95

Runderschnitzels
100 gram

Vlees warenspetial:

Gegrilld uienspek
100 gram

oq Tip voor de boterham:

Grillworst
(keuze uit 5 soorten) 100 gram

155 Ontbijtspek
100 gram

Special: voorjaarskriebels
(reepjes varkens vlees met prei, ui, kruiden) 100 gram

Q9

29

95

Keurslager
Vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 21 KEURSLAGER

P.S. Je hele gedrag vloeit voort uit de gedachten die eraan vooraf gaan

Je bromfietsverzekering:
zó geregeld bij
de Rabobank

i

Eén jaar schadevrij rijden:
10% korting

Op je toekomstige
autoverzekering tot 15% korting

Snelle schadeafhandeling:
24 uur per dag, 7 dagen per week
bereikbaar

Informeer bij de Rabobank

Hengelo-Steenderen-Vorden



Rabobank maakt de weg vrij voor 'chipknip'minnend Nederland:

Pinnen en chippen in
één betaalautomaat

(ADVERTENTIE)

Over het fenomeen 'chipknip' is al
veel te doen geweest. Het is de aller-
nieuwste plastic kaart van de geza-
menlijke banken die na de zomer lan-
delijk zal worden ingevoerd. In feite
wordt de bestaande Pinpas uitgebreid
met een chip voor het doen van kleine
betalingen tot 35 gulden. Een elektro-
nische portemonnee dus die chipk-
nip-houders zelf kunnen opladen. De
Rabobank heeft duidelijk grootse ver-
wachtingen van de chipknip als be-
taalmiddel. Zij doet namelijk een
uniek aanbod aan ondernemers die
reeds een betaalautomaat via de Rabo-
bank hebben aangeschaft. Deze wordt
gratis aangepast tot een gecombineer-
de Pin/chip-betaalautomaat. Maar het
aanbod reikt verder: de Rabobank ga-
randeert ook alle ondernemers die nu
een betaalautomaat aanschaffen, een
gratis aanpassing ten tijde van de lan-
delijke invoering van de chipknip.

Dit besluit is door de Rabobank geno-
men om de landelijke invoering van de
chipknip zo goed mogelijk te ondersteu-
nen. Zodoende.kan de consument er bij-
na overal mee betalen. Het aanbod reikt
verder dan alleen die ondernemers die
over een betaalautomaat via de Rabo-
bank beschikken. Ook ondernemers die
ergens anders een automaat hebben be-
steld maar wél bij de Rabobank teleban-
kieren, kunnen meeprofiteren. Zij krij-
gen van de Rabobank een bijna 100 pro-
cent dekkende kostensubsidie voor de
aanschaf van een gecombineerde Pin/
chip-automaat aangeboden. De Rabo-
bank zal haar relaties binnenkort per-
soonlijk benaderen over deze interes-
sante mogelijkheid tot omruil.
Ondernemers die momenteel geen ge-
bruik maken van betaalautomaten, zul-
len daar ongetwijfeld hun goede rede-
nen voor hebben. Het is echter heel
goed mogelijk dat die ondernemers
door de legio voordelen van 'chippen'
overtuigd raken van het tegendeel. Wat
de Rabobank betreft, hoeft geen enkele
ondernemer straks de boot te missen.
Daarom biedt ze de garantie aan eenie-
der aan: nu een betaalautomaat aan-
schaffen, verzekert u straks van een gra-
tis aanpassing voor pinnen en chippen.
Daartoe zal de Rabobank garantiecertifi-
caten verstrekken. Alle banken ver-
wachten dat betalen met chipknip en
Pinpas de komende jaren een stormach-
tige groei'zullen doormaken. Hun visie
berust op de succesvolle ervaringen met
een experiment in Arnhem, waarbij con-

' sumenten én ondernemers grote belang-
stelling hebben getoond voor de chip-
knip-betaalmogeïijkheid. Er wordt nu al
veel gepind in Nederland. 'Chippen'
zal, zo voorzien de banken, in versneld
tempo een belangrijke manier van beta-
len van kleine bedragen worden op alle
mogelijk denkbare verkooppunten.
Met deze nieuwe kaart kan de consu-
ment namelijk betalen in winkels, bij
pompstations, in de bus of trein bij par-
keermeters, in koffie- en snoepautoma-
ten en ga zo maar door. Betalen met een
elektronische beurs, maar dat niet al-
leen. Met de chipknip kan de kaarthou-
der ook PINnen. Beide betaalmogelijk-
heden worden namelijk op één pas ge-
zet. De chipknip is voor ondernemers
ook een zeer aantrekkelijk betaalmiddel.
Het is sneller, veiliger en goedkoper dan
elke andere bestaande betaalmogelijk-
heid. De klant betaalt direct én gepast:
er hoeft geen Pincode te worden inge-
toetst en het bedrag wordt rechtstreeks

van de chipknip afgeschreven. De han-
deling kost dus hooguit drie seconden.
Daarmee behoort ook het gehannes met
wisselgeld of de uitgebreide schrijverij
voor de cheques tot het verleden. Ga
maar na hoeveel tijd en ergernis de on-
dernemer en klant op die manier wor-
den bespaard in een overvolle winkel.

Aan het eind van de dag kunt u met één
druk op de knop de dagopbrengst recht-
streeks op de eigen bankrekening afstor-
ten. Er komt bovendien een koppeling
van de betaalautomaat met de kassa.
Zodoende kunt u 's avonds een contro-
lestrook uitdraaien van de totale dagop-
brengst.

Veilig
Er is geen contant geld met de chipknip
gemoeid. Dat maakt 'chippen' een veili-
ge manier van betalen. U heeft minder
geld in kas nodig. Daardoor wordt de
kans op overvallen kleiner. Het is tevens
veiliger omdat afstorting alleen op de ei-
gen bankrekening mogelijk is. De beta-
lingen zijn gegarandeerd. Misverstan-
den zoals 'U gaf een tientje... nee hoor, ik
gaf u echt 25 gulden' zijn met de chipk-
nip bovendien ook de wereld uit. Het
aanbod tot gratis omruil en kostensubsi-
diëring is natuureik al een zeer gunstig
aanbod van de Rabobank aan de onder-
nemers. Afgezien hiervan, is 'chippen'
in vergelijking met andere bestaande be-
taalmiddelen één van de goedkoopste
manieren om te betalen: elke transactie
van 10 gulden met de chipknip levert de
ondernemer een winst op van 3,9 cent in
vergelijking met andere betaalvormen.
Deze cijfers zijn a|fcnstig uit het rap-
port 'Afrekenen kow ookgeld' van het
Economisch Instituut voor het Midden
& Kleinbedrijf. Als er vele transacties
worden verricht, levert 'chippen' kos-
tenvoordelen op, d^^vellicht niet direct
zichtbaar zijn. Be^^ingen in tijd bij-
voorbeeld door de snelle betaling. En
wat te denken van het tijdrovende tellen
en de ritjes naar de bank, die door de
chipknip komen te vervallen? En u hoeft
zien minder te verzekeren, omdat de
kans op overvallen en/of fraude af-
neemt. De kosten per gecombineerde
Pin/èhip-betaalautomaat liggen op 15
gulden per maand inclusief vier nacht-
aanleveringen (het 's nachts overboeken
van de transacties naar de eigen betaal-
rekening). Een tarief dus dat eveneens
goedkoper is dan het huidige tarief voor
betaalautomaten.

Oplaadpunten
De gezamenlijke banken zorgen er in ie-
der geval voor dat na de zomer een
groot aantal oplaadpunten in Nederland
is gecreëerd. Zoals gezegd, kunnen de
chipkniphouders ook hun kaart bij gel-
dautomaten opladen. De laatste pri-
meur op dit gebied is gelanceerd door
de Rabobank. Het is de Smartfone, de
eerste telefoon in Nederland waarmee
de eigenaar zijn chipknip thuis zelf kan
opladen. Dit geavanceerde toestel biedt
verreweg het meest denkbare gemak
voor iedereen, namelijk gewoon lekker
thuis op de bank, via de telefoon uw
chipknip opladen.Vanaf het derde kwar-
taal kunt u zich voor circa 300 gulden
eigenaar noemen van dit 'intelligente'
toestel. Het apparaat is uiteraard voor-
zien van moderne snufjes op telefonie-
gebied en bovendien kan de eigenaar
met de Smartfone ook Telebankieren.

ADVERTEREN KOST GELD,
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Weekendrecept
Vlogman
Ananasburgers met pikante rijst

Bereidingstijd: 30 minuten

Benodigdheden voor 4 personen:
2 oudbakken bruine boterhammen, l klein ei, kerrie, 350 gram mager runder-
gehakt of tartaar, l blik (241 gram) met 4 schijven ananas, peper, zout, wor-
cestersaus, 100 gram margarine of boter, 2 middelgrote zeer fijngesnipperde
uien, l geperst teentje knoflook, 1/2 liter tomatensap, l tomaten- of vlees-
bouillontablet, 300 gram droogkokende rijst, l theelepel suiker, 30 gram
bloem, tomatenketchup, plukjes peterselie.

Benodigd keukengerei: grote kom, zeef, kleine kom, bprd, vlees- of rijstpan,
koekepan.

Bereidingswijze:
1. Verbrokkel het brood in de kom. Breek daarin het ei en strooi daarover

1/2-3/4 theelepel kerrie. Maak het brood fijn met een vork en meng het
vlees erdoor.

2. Laat de schijven ananas uitlekken. Vang het vocht op.
3. Meng 2-3 eetlepels ananassiroop door het gehakt tot het smeuig is. Maak

het gehakt pikant van smaak met peper, zout en worcestersaus.
4. Vorm van het gehakt 4 platte schijven.»Leg die op het bord afgedekt in de

koelkast.
5. Laat 35 gram margarine warm worden in de rijstpan. Fruit daarin, onder af

en toe omscheppen, de ui en het knoflook goudgeel.
6. Schenk het tomatensap in de pan. Voeg het bouillontablet toe en laat dat

in de vloeistof oplossen.
7. Was intussen de rijst in de zeef met veel stromend koud water. (Lees voor

het wassen de aanwijzingen op de verpakking. Surinaamse rijst bijvoor-
beeld mag niet worden gewassen.) Schud de korrels goed uit en doe ze in
de pan. Roer tot de inhoud kookt. Voeg l theelepel suiker en 4 eetlepels
warm water toe. Sluit de pan en laat de rijst op de getemperde warmte-
bron gaar worden.

8. Strooi wat kerrie op de schijven ananas. Bestuif ze aan beide zijden met
vloem. Verwarm 20 gram margarine in de koekepan. Bak daarin de ana-
nas aan beide zijden mooi van kleur. Houd de ananas warm op een bord
of bijvoorbeeld op het omgekeerde deksel van de rijstpan.

9. Laat de rest van de mjjKarine goed warm worden. Bak, zodra het schuim
van de margarine is^PIggetrokken, de hamburgers even aan. Laat ze
daarna aan beide zijden mooi van kleur worden in 10-15 minuten.

10. Controleer of de rijst gaar is. Leg dan het deksel enigszins schuin op de
pan.

11. Spoel de serveerschaal om met kokend water. Breng de rijst met een vork
over in de schaal. Op^kze manier blijven de korrels het best intact.

12. Leg de hamburgers c^Rle rijst. Gameer het vlees met de ananas, toma-
tenketchup en plukjes peterselie.

13. Schenk de rest van de ananassiroop bij de mus in de koekepan. Voeg daar-
aan wat worcestersaus toe. Schenk de jus in een kommetje of verdeel de
vloeistof over de rijst in de schaal.

Tip van de kok:
Vervang het tomatensap door de halve inhoud van een blok (420 gram)
gezeefde tomaten. VUl dit met water aan tot iets meer dan 1/2 liter.

slager vlogman

Infodag Rabobank over
wonen '96 groot succes
De informatiemarkt van de Rabobank
in het kantoor aan de Raadhuisstraat te
Hengelo trok zaterdag 30 maart een
record aantal bezoekers. Op de infor-
matiemarkt, die georganiseerd werd in
het kader van de Infodag Wonen '96,
konden huiseigenaren en aspirant-
kopers zich laten voorlichten over de
meest uiteenlopende woonzaken.
De Infodag Wonen '96 is een initiatief
van de Rabobank en werd dit jaar voor
de derde keer georganiseerd. Omdat het
bij woonzaken niet.alleen gaat om vra-
gen over geld en hypotheken, haalde de
Rabobank ook een aantal externe des-
kundigen in huis. Onder meer de nota-
ris, bouwbedrijven, groenspecialisten,
sierbestratingsbedrijven, makelaarskan-
toren en architectenbureaus verleenden
hun medewerking aan de Infodag
Wonen '96. Alle deskundigheid onder
één dak dus, en voor de bezoekers had
dat duidelijke voordelen. Ze hoefden
niet meer langs verschillende instanties
voor informatie. Om het feestelijke
karakter van de dag te onderstrepen,
kregen bezoekers bij vertrek een atten-
tie. De kinderen werden aangenaam
beziggehouden in een aparte ruimte met

het beschilderen van paaseieren.
"Het succes was mede te danken aan het
feit dat de Infodag op zaterdag was
georganiseerd", aldus algemeen direc-
teur ]. Krooi van de Rabobank. "De
mensen hebben vaak op werkdagen
geen tijd om zich uitgebreid te laten
voorlichten. Maar op zaterdag zijn er
ook vaak een hoop dingen te doen, dus
dat er zoveel mensen zijn gekomen zegt
ons genoeg. Deze woonmarkt voorziet
duidelijk in een behoefte."
Krooi signaleert dat huiseigenaren en
aspirant-kopers steeds mondiger wor-
den en dat is een ontwikkeling waar we
blij mee zijn. De aankoop van een huis
of een ingrijpende verbouwing is een
grote stap en goede voorlichting is
belangrijk. Of het nu gaat om een hypo-
theek, om de officiële akten of om
gemeentelijke toestemming voor de
bouw van een serre." De Infodag Wonen
is een extra service van de Rabobank aan
het publiek,, maar staat niet op zichzelf.
De Rabobank is de grootste hypotheek-
verstrekker van Nederland en vanzelf-
sprekend kan men ook op werkdagen
terecht voor deskundig advies over alles
wat met woonzaken te maken heeft.
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Stratenloop

Wiel c r s f o r t

Het wielerseizoen is weer begonnen.
Dus ook weer de wedstrijden. Door de
lange winter is de vorm bij alle renners
nog niet optimaal. Toch wist Rudi Peters
bij veteranenwedstrijden in Duitsland al
drie ereplaatsen te behalen.
Op zondag 14 april wordt de 16e Ronde
van Hengelo gehouden. Naast een wed-
strijd voor junioren is er een wielerronde
voor amateurs. Tussen de twee wedstij-
den houdt AV Argo uit Doetinchem een
stratenloop over verschillende afstanden.
Op woensdag 17 april worden de club-
kampioenschappen in Delden gehouden
met start en finish op de Riethuisweg.

Het team van Dostal Wegenbouw uit
Vorden heeft vorige week de
Oostgelderse sneldamtitel behaald. De
Vordenaren wisten de Doetinchemse
damclub met 8-4 te verslaan. Uitblinker
aan de kant van Vorden was Henk
Grotenhuis. Uit de tien wedstrijden die
hij speelde, behaalde Grotenhuys acht-
tien punten. Doetinchem was in de wed-
strijd de grote favoriet. Sinds 1984 won
Doetinchem zeven sneldamtitels. Dostal
uit Vorden heeft inmiddels vier snel-
damtitels in de wacht gesleept.

B r i d c

Uitslag paasdrive BZR Vorden Groep 1:
1. hrn Van de List/Van de Veen 61.1%, 2.
dms Van Burk/Hendriks en hrn
Elzen/Hissink 55.6%, 3. dms Den
Elzen/Van Manen 52.30/0. Groep 2: 1.
dms Gilles/Meijer 68.2%, 2. mv/hr
Schol ten 60.3%, 3. dms Van
Asselt/Vruggink 51.6%. Groep 3: 1. Hrn
Groot Bramel/Wolters 58.7%, 2. mv/hr
Fuhri/Snethlage 57.1%, 3. mv Berg-
man/hr De Bie en mv Bouwman/hr Snel
52.30/0.

S n u n s

Dit jaar is de regionale jeugdselectie
squash van start gegaan. De Vordense
speler J.K. Veldink is een van de zes
Oostnederlandse spelers die geselec-
teerd is. Bijkomend voordeel van zijn
selectie is het feit dat eens in de drie
weken op woensdagmiddag de regio-
nale selectie getraind wordt in Squash
Centrum Vorden. De regionale selectie
wordt begeleid door Torn Harder.

V o L' i b

Socii
Programmal! april: Socii2-Be Quick 3,
Socii 3-Viod 6, Socii 6-Lochem 8.
Programma 13 april: Wilhelmina SSS F-
Socii F, Socii E-Wilhelmina SSS E,
Overwetering C-Socii C, Socii B-Kilder
B. Programma 14 april: Klein Dochteren-
Socii l, Socii 2-Klarenbeek 3, Socii 3-
Peeske 4, Pax 6-Socii 4, Brummen 5-
Socii 5, Socii 6-Vios B 11.

Vorden-KSV 2-1
Vorden l heeft zaterdag de bekerwed-
strijd tegen KSV uit Vragender met 2-1
gewonnen. Het eerste elftal van W
Vorden heeft hiermee de kwartfinale van
de beker bereikt. Er zijn nog acht ploe-
gen in de strijd. Het is nog niet bekend
wie de volgende tegenstander van
Vorden is.
In de rust van de bekerwedstrijd tegen
KSV keek Vorden tegen een 0-1 achters-
tand aan. Dit doelpunt kwam in de

zesde minuut tot stand nadat een aan-
valler van KSV in de zestien meter was
neergehaald. Danny Ikink van KSV
schoot de penalty achter keeper
Marinho Besselink (0-1). Na de thee-
pauze ging Vorden volop in de aanval.
Uit een voorzet van Wilbert Grotenhuys
was het in de derde minuut al raak.
Mark van der Linden kopte ^e bal via de
'onderkant van de lat achter de doellijn.
Volgens de spelers van KSV was de bal
niet over de doellijn geweest. De voet-
ballers uit Vragender protesteerden dan
ook hevig bij de scheidsrechter. Echter
zonder resultaat.
In de laatste vijf minuten van wedstrijd
kreeg KSV nog enkele kansen om de
wedstrijd na 90 minuten winnend af te
sluiten. Maar door goed keeperswerk
wist Marinho Besselink Vorden in de
race te houden. Na 90 minuten volgde er
een verlenging waarin Mark van der
Linden door middel van een kopbal de
eindstand op 2-1 bracht.

Vios Beltrum-Vorden 3-1
Op Tweede Paasdag moest Vorden aan-
treden tegen Vios Beltrum. Het ging hier
om een wedstrijd die eerder dit seizoen
werd gestaakt vanwege een beenbreuk.
Er moesten in totaal nog zeventig minu-
ten worden gespeeld. Bij de aanvang van
de wedstrijd was het nog 0-0.
Voor Vios Beltrum stond er maandag-
middag veel op het spel. Aan het eind
van dit seizoen promoveren de bovenste
twee elfL^len in de hoofdklasse. De rest
doet vo^^pek en bonen mee aangezien
er dit seizoen geen enkel team degra-
deert. Reden hiervoor is een nieuwe
indeling van de competities. Vios
Beltrum mocht de wedstrijd tegen
Vorden mrt verliezen omat ze anders de
aansluifl^ met de bovenste teams zou
verliezen. Voor de thuisclub was het dus
pompen of verzuipen. Voor Vorden
daarentegen stond er niets meer op het
spel. De Vordenaren staan derde van
onderen en komt niet meer in aanmer-
king voor promotie.
Vorden ging in de eerste helft heel fel
van start. In de 15e minuuut resulteerde
dit in een doelpunt van Mark Sueters (0-
1). Na de rust was het wederom Vorden
dat de westrijd naar zich toetrok. Vorden
kreeg een aantal mogelijkheden om de
0-1 voorsprong uit te bouwen, maar had
in de afwerking geen geluk. Zo zag
Mark Sueters zijn schot tegen de paal
belanden en werden schoten van Peter
Hoevers en Mark van der Linden door
de keeper van Vios Beltrum gestopt.
Ondanks het feit dat Vorden goed
speelde, viel het doelpunt halverwege de
tweede helft aan de andere kant. Erik te
Woerd bracht met een prachtig schot
vanaf ongeveer 25 meter de beide par-
tijen op gelijke hoogte. De bal was
onhoudbaar voor keeper Marinho
Besselink. In de laatste tien minuten
zette Vios Beltrum een slotoffensief in.
Dit werd Vorden fataal. In de 85e minuut
bracht Ivo Scharenberg de stand op 2-1.
Ewald Wolterinck bepaalde in de laatste
minuut de eindstand op 3-1. Vanaf de 11
meter passeerde hij keeper Marinho
Besselink.

Uitslagen
Vorden Al-Epse Al 3-1, Activia Bl-
Vorden Bi 3-2, Haarlo Bl-Vorden B2 0-
3, Vorden 2-WVC 3 0-3, Viod 3-Vorden
3 0-0.

Programma
Zaterdag 13 april: Vorden Al-
Witkampers Al, Davo Bl-Vorden Bi,
Vorden B2-Neede B2, Vorden Cl-
Veldhoek Cl, AZC Dl-Vorden Dl,
Wilhelmina SSS El-Vorden El, Be
Quick E2-Vorden E2, Warnsveldse Boys
Fl-Vorden Fl, Hercules Fl-Vorden F2,
Vorden F3-SHE F2.

Zondag 14 april: Alexandria 1-Vorden l,
Vorden 2-Vios Beltrum 2, Vorden 3-
Drempt 3, Rietmolen 3-Vorden 4, AZC
3-Vorden 5, Vorden 6-GSV 5.

Ratti
Uitslagen jeugd zaterdag 6 april:
Ratti A - Be Quik 2-3; Grolse B. 3- Ratti
B 3-3; Ratti C - Be Quik C 1-6.

Programma zaterdag 13 april:
Ratti A - Lochem A2.

V o 11 e u b a

Uitslagen: DP Wilp l - Dash 2 3-1; D4A
Lettele 2 - Dash 7 1-2; MA DSC l -
Dash l 2-2.

Programma
HPHarfsen l -Dash 1; Drekr. Dash l -
Dash 2; D3e Div. B Snoeijink Rl
Devoko - Dash l Sorbo; D3A Bruvoc 2
- Dash 6; H3A Devoko 7 - Dash 3; JB2
Heeten l - Dash 1; HP Dash l - Devoko
3; H2A Dash 2 - SVS 4; Dl Dash 3 -
SVS 3; D3A Dash 4 - ABS 2; D3B Dash
5 - Harfsen 3; MCl Dash l - Boem.; ICI
Dash l - Voorw. 1.

Bridgeclub "Het
Elderink" houdt
open briwjedrive
Bridgeclub "Het Elderink" uit Hengelo
houdt op vrijdag 19 april een open
bridgedrive. De^^/ond heeft plaats in
"De Horst" aanzie St. Jansstraat in
Keyenborg. Deelnemers dienen zich
voor 17 april op te geven bij mevrouw J.
Dootjes (0573-453420) of de heer J.
Dekker (0575-553911).

Zwembad
In de Dennen
komt in najaar
met beleidsnota
Tijdens een bijeenkomst van het zwem-
bad "In de Dennen" te Vorden deelde
voorzitter Henk Vriend mee dat het
badbestuur in het najaar met een
beleidsnota op de proppen zal komen.
"In feite een toekomstvisie waarbij de
"blik" verder reikt dan alleen op het
zwembad. Ik wil hiermee zeggen dat de
gronden in de omgeving van het zwem-
bad ook benut moeten gaan worden
voor rereatieve doeleinden. Een soort
speelakkomodatie zodat wij ook met
slecht weer "uit de voeten" kunnen",
aldus Henk Vriend.

Kroes benadrukte dat het geenszins de
bedoeling is om met 'pretparkachtige*
ideeën te komen, maar louter kleinscha-
lige aktiviteiten. De nota die na afloop
van het komende zomerseizoen 'op
papier' zal staan wordt in eerste instan-
tie aan het gemeentebestuur van Vorden
aangeboden. Het zwembad 'In de
Dennen' krijgt momenteel jaarlijks een
bugetsubsidie van ongeveer 285.000 gul-
den van de gemeente. Dankzij de fraaie
zomer van 1995 was het tekort eind 1996
in totaal 13.000 gulden minder. Om tot
een betere afwatering te komen heeft het
zwembadbestuur in het kader van 'zelf-
werkzaamheid' een pijp onder de Oude
Zutphenseweg aangebracht om
zodoende tot een betere afwatering te
komen.

Op zondag 14 april wordt voor de
vierde keer de Hengelose startenloop
gehouden. De organisatie is in handen
van de atletiekvereniging Argo uit
Doetinchem en wielervereniging RTV uit
Vierakker. Start en finish is bij de video-
theek aan de Spalstraat. Op hè pro-
gramma saan een jeugdronde van 1.450
meter en twee prestatielopen van 5.650
en 10.000 meter. Voor meer informatie
kan men bellen met Gerbert Vossers, tel.
(0575) 46 10 08.

HONDEROEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Expositie
Vanaf zondag 14 april tot en met 18 mei
aanstaande is er in de galerie van Agnes
Raben aan de Nieuwstad 20 in Vorden
een expositie van Tineke Martens met
schilderijen en werken in gemengde
technieken.
Tineke Martens werd op 12 maart 1942
geboren in Alkmaar en woont en werkt
in Dijkerhoek bij Holten. Zij heeft de
avondakademie in Arnhem gevolgd en
vervolgens aan de AKI te Enschede
gestudeerd. Tineke Martens schildert
vanuit haar gevoelswereld waarbij zij
probeert als nonfiguratief kunstenaar
haar gevoelens weer te geven. Tineke
Martens geeft diverse gastdocentschap-
pen op verschillende akademies in
Nederland. Zij heeft in Nederland onder
meer exposities gehouden in Amster-
dam, Rotterdam en Enschede.
De opening van haar expositie in galerie
Agnes Raben in Vorden vindt zondag-
middag 14 april plaats. Dit gebeurt door
de kunstrecencent Hennie van de Louw.
In combinatie met de tentoonstelling van
Tineke Martens wordt er in galerie
Agnes Raben Afrikaanse kunst geëxpo-
seerd.

Bejaardensoos
Vanwege de boottocht van de Zonne-
bloem is er op woensdag 24 april geen
bejaardensoosmiddag in Vierakker.
Deze middag is verschoven naar woens-
dag 17 april. De bejaardensoos heeft
plaats in het Luderusgebouw. Naast een
bingo zullen er allerlei voordrachten
worden gehouden door leden van de
Bejaardensoos. Iedereen is van harte
welkom.

Babyweken
Van 18 tot en met 30 maart werden er bij
Super Wilbert en Yvonne Grotenhuys
twee grandioze babyweken gehouden.
De peuters en kleuters stonden twee
weken lang centraal. De kinderen kon-
den een kleurplaats intekenen en kregen
hier sowieso een prijs bij. Ook de
ouders werden niet vergeten. Met
diverse scherpe aanbiedingen wist Super
Wilbert en Yvonne Grotenhuys hen te
verrassen.
Vrijdag 29 maart bedankten Wilbert en
Yvonne Grotenhuys al hun klanten per-
soonlijk voor de overweldigende reacties
die ze hadden gekregen na de geboorte
van hun zoon Bjorn. Dit gebeurde met
koffie en rozijnenwegge. Verder ontvin-
gen Wilbert en Yvonne Grotenhuys van
warme bakker Wiltink uit Doetinchem
een krentbrood van l meter. Het leek
Wilbert en Yvonne Grotenhuys een
leuke geste om deze naar De Wehme te
brengen zodat de bewoners van het
bejaardenhuis ook konden meedelen in
de feestvreugde.

Vrouwen Medler
Manadagavond l april was de Vordense
troubadour Gery Groot Zwaaftink te
gast bij de dames van de Vrouwenclub
Medler. Met zijn liedjes en de legendes
over de Wittte Wieven en het ontstaan
van Glderland, wist Gery Groot
Zwaaftink de dames een zeer vrolijke
avond te bezorgen.
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ECHTE
LIMBURGSE VLAAIEN

IN WEL 30 SOORTEN
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DIT WEEKEND

ZWITSERSE

APPEL-ROOMVLAAI
Goed voor 12 royale punten

Lekker fris, romig en calorie-arm
Ook verkrijgbaar in halve vlaaien

DIT WEEKEND voor maar 17,50
ACHTERHOEKSCHE

BOLUSSEN
Ouderwets lekker met kaneel en suiker

nu 6 voor 4,50

DIT WEEKEND 8,50
TIP VAN DE WEEK:

WALD-KORN
Gezond en puur natuur

het lekkerste brood van Nederland
Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

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

ACCOUNTANTS
BELASTINGADVISEURS

Joostenkamp 41

7261 PJ RUURLO

tel. 0573-453676
fax 0573-453976

Uw partner onder andere inzake:

samenstellen en controleren van administraties
fiscale- en bedrijfseconomische advisering
fiscale aangiften (ook voor particulieren)
advisering inzake ondernemingsvormen
begeleiden van ondernemers
juridische zaken
personeel & organisatie

Meer info? Bel vrijblijvend.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

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

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Tel. (0575)55 10 12

APN Drukwerk b.v.
bezorgt geadresseerd drukwerk door heel Neder-
land.

Wij zoeken voor de gemeente Vor-
den een jonge, energieke

hulpbezorger m/v
Heeft u belangstelling voor deze
baan?
Neem dan contact op met:
APN Hoofdagentschap 7223
de heer H.H. Schepers
Telefoon (0575) 44 18 45

Bellen elke werkdag van 19.00-21.00 uur

Boeken bezor-
gen kinderen

veel gelukkige

uren. Ook daarom

is het belangrijk

dat de kinderen

van Vorden het

hele jaar door gra-
tis boeken kunnen

lenen uit de biblio-

theek. Steun ook

daarom het nuttige

werk van de bibli-

otheek. Dat kan
door donateur te

worden van de

Stichting VOB.

Informatie vindt u

in de folder die

verkrijgbaar is aan

de balie van de

bibliotheek.

IM^W
Stichting Vrienden Openbare Bibliotheek - Vorden

Deze advertentie is aangeboden door Drukkerij Weevers - Vorden

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

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

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

Niet alleen staan wi|

garant voor een vak-

kundige aanleg, maar

wij denken ook met u

mee over het design.

Met een super modem

computerprogramma

ontwerpen wij samen

met u een prachtige

v. 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. galleestraal 58 7251 EC Vorden.
Tel. (05/5)552637

ACTIE
'ftJINIG
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 de week van:
25 mrt. t/m zondag 31 rr

Bij een
jaar-
verbruik
van:

800 m3

1000 m3

1200 m3

1400 m3

1600 m3

1800 m3

2000 m3

2200 m3

2400 m3

2600 m3

2800 m3

3000 m3

3300 m3

3600 m3

3900 m3

4200 m3

4500 m3

5000 m3

5500 m3

6000 m3

hoort een
streefver-
bruik voor
de afgelo-
pen week
van:

26 m3

32 m3

39 m3

45 m3

52 m3

58 m3

65 m3

71 m3

78 m3

84 m3

90 m3

97 m3

107 m3

116 m3

126 m3

136 m3

145 m3

162 m3

178 m3

194 m3

maandag
irt. 1996.

en een
totaal
streefver-
bruik sinds
29-10-'95
van:

664 m3

831 m3

998 m3

1163 m3

133? m3

1495 m3

1664 m3

1830 m3

1996 m3

2163 m3

2327 m3

2495 m3

2744'm3

2993 m3

3243 m3

3490 m3

3741 m3

4154 m3

4573 m3

4990 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 : 0 5 4 3 - 5 1 2 2 1 2
ZEVENAAR : 0316-52 39 47
ZUTPHEN : 0575 - 54 24 24

2 BOS BLOEMEN
naar keuze

VOLOP TUINGOED O

Vierkleurendruk

DRUKKERIJ
WEEVBÏS

Secretariaat en locatie De Wenme
Nieuwstad 32

7251 AJ Vorden
Telefoon 0575-55 1448

Fax 0575-55 41 82

locatie De Bundeling
't Rikkelder 101

7261 BE Ruurlo
Telefoon 0573-45 2828

Fax 0573-45 28 76

Voor nadere infor-
matie kunt u 12 april
tussen 10.00 en
11.00 uur contact
opnemen met de
heer K. Janssen.

Uw schriftelijke solli-
citatie kunt u binnen
7 dagen richten aan
bovenstaand adres.

Binnen ons keukenteam zijn op dit moment 3
vacatures vrij voor een

PORTIONEERHULP
U assisteert op maandag-, woensdag- en vrijdag-
middag bij het portioneren van de maaltijden op
de lokatie De Wehme.

De werktijden zijn maandag en dinsdag 13.30 tot
16.00 uur en vrijdag 13.30 tot 17.00 uur.

Salariëring is volgens CAO verzorgingshuizen
Schaal 1."
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