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College wil bouw van
brandweerkazerne
binnen budget houden
Burgemeester E.J.C. Kamerling liet vo-
rige week dinsdag tijdens de commis-
sievergadering voor bestuur en ruimte-
lijke ordening doorschemeren dat het
een hele klus is geweest om de nieuw
te bouwen brandweerkazerne binnen
het budget te houden. De raad heeft
voor de nieuwbouw van het pand een
bedrag van 825.000 gulden uitgetrok-
ken. "Als we waren uitgegaan van de
wensen van de brandweer dan hadden
we nooit binnen het budget kunnen
blijven. We zijn daarom uitgegaan van
de minimale eisen van een brandweer-
kazerne. En dan is het dus wel moge
lijk om binnen die 825.000 gulden te
blijven", aldus E.J.C. Kamerling.
Fractievoorzitter W. Voortman van de
PvdA vroeg de burgemeester vervol-
gens hoe het staat met het tijdschema
van de bouw. De heer Kamerling liet
weten dat er inmiddels drie architec-
ten zijn aangeschreven die elk een ont-
werpschets zullen maken. Uit deze
drie ontwerpschetsen zal dan vervol-
gens een keuze moeten worden ge-
maakt. Ervaring heeft bij het college
van B en W de doorslag gegeven. De
drie architecten die zijn benaderd heb-
ben allemaal in het verleden een
brandweerkazerne ontworpen. Het
gaat hier om de architecten van de ka-
zernes van Zutphen, Lochem en
Doetinchem. De heer Brandenbarg
vond het vreemd dat op voorhand alle
Vordense architecten zijn uitgesloten.
"In de commissievergadering van twee
maanden geleden heb ik al aangegeven
dat ik het een vreemde zaak vind dat
Henk Leeflang geen enkele kans heeft
gekregen van het college. Maar ook aan
Architectenbureau Vaags uit Vorden is
helemaal niet gedacht. En dat terwijl
Vaags al wel eens een brandweerkazer-
ne heeft ontworpen", aldus de heer E.
Brandenbarg.
Burgemeester Kamerling deelde mee
dat de meerderheid van het college
heeft gekozen voor de architecten die
de kazernes van Lochem, Doetinchem
en Zutphen hebben ontworpen.
Wethouder Mulderije neemt binnen
het college van B en W een minder-
heidsstandpunt in. Zij is van mening
dat iedereen een kans moet krijgen.

"Dus ook de Vordense architecten
Vaags en Leeflang. Verder vind ik dat
ook jonge architecten de mogelijkheid
moeten krijgen om op basis van no cu-
re no pay een ontwerp te maken", al-
dus wethouder Mulderije. De brieven
naar de drie arcitecten die de kazernes
van Lochem, Doetinchem en Zutphen
hebben ontworpen, zijn inmiddels ver-
zonden.

Wilbert en Yvonne
Grotenhuys nemen
"super Vezo" over
Wilbert en Yvonne Grotenhuys zijn
vanaf deze week de nieuwe eigenaren
van de supermarkt aan de Dorpsstraat.
Na jarenlang onderhandelen met
Unigro is eindelijk de kogel door de
kerk en zal de naam "Super Vezo" wor-
den vervangen door "Super Yvonne en
Wilbert Grotenhuys". Hiermee is een
lang gekoesterde wens van het tweetal
in vervulling gegaan. "De laatste maan-
den gingen de meest wilde verhalen
door het dorp", aldus Wilbert Groten-
huys. "Ik ben dan ook bijzonder blij dat
de contracten nu getekend zijn en we
eindelijk aan de inwoners van Vorden
kunnen vertellen wat onze plannen
zijn". Op dit|^ment runnen Wilbert
en Yvonne Gi^rcnhuys ook nog een su-
permarkt aan de Smidsstraat in
Vorden. Deze winkel zal op zaterdag l
juni worden gesloten. "De komende
maanden wordt het ontzettend hard
werken", legato Wilbert en Yvonne
Grotenhuys irwFOe supermarkt aan de
Dorpsstraat zal nog drie weken open
zijn. Daarna gaan we aan de
Dorpsstraat in verband met de verbou-
wing vier weken dicht. Door de ope-
ningstijden van onze winkel aan de
Smidsstraat te verruimen hopen we dit
zo goed mogelijk op te vangen. Na deze
vier weken zullen wc de supermarkt
aan de Smidsstraat sluiten en volgt de
opening van onze nieuwe winkel aan
de Dorpsstraat. We zullen de mensen
de komende weken via Weekblad
Contact zo goed mogelijk op de hoogte
houden van deze veranderingen. Ik
hoop dat de inwoners van Vorden be-
grip hebben voor deze tussenfase.
Uiteindelijk gaat het er om dat er
straks een nieuwe winkel komt die
klaar is voor de toekomst", zegt Yvonne
Grotenhuys in een interview met deze
krant.

Koopzondag
In verband met de Koopzondag van 11 mei zal er in week 19 een extra krant
verschijnen. In deze Koopzondagkrant zal aandacht worden besteed aan de
Koopzondag en Moederdag.
Advertenties en berichten voor deze uitgave dienen uiterlijk op donderdag
24 april om 17.00 uur bij ons binnen te zijn. De redactie

Wilbert en Yvonne Grotenhuys

Gewijzigde openingstijden
winkels Dorpsstraat en Smidsstraat

ma. t/m do.
vrijdag
zaterdag

Deze openingstijden gelden van maandag 21 april tot en met zaterdag 10 mei

08.30 tot 18.00 uur
08.30 tot 21.00 uur
08.30 tot 17.00 uur

W E E K E N D D I E N S T E N
Hervormde Gemeente
Zondag 27 april 10.00 uur Mevr. R. Visser-van der
Sijde. Er is zondagsschool en jeugdkerk. Na af-
loop koffiedrinken in de Voorde; 19.00 uur
'Vorden zingt' in de Dorpskerk. Dhr. W. Grie-
vink.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 27 april 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort;
gezinsdienst.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 27 april 10.00 uur dhr. CA de Graaf,
Doetinchem; 19.00 uur gez. zangdienst in N.H.
Kerk, voorg. W. Grievink.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 26 april 17.00 uur Eurcharistieviering,
volkszang.
Zondag 27 april 10.00 uur Woord- en communie-
viering, dameskoor.

R.K. Kerk Kranenburg
Zaterdag 26 april 18.30 uur Eucharistieviering ,
volkszang. Zondag van de Arbeid.
Zondag 27 april 10.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. 30+ koor. Zondag van de Arbeid.

Weekendwacht Pastores: 27-28 april Pastoor W.
Zandbelt, Keijenborg, tel. (0575) 46 13 14.

Huisarts 26-27 + 30 april dr. Haas, Christinalaan
18, tel. 551678. A
Alleen voor dringende gevaH|! is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.^0-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder af-
spraak) komen of een dringende visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.

. wol;Tandarts 26-27 april G.M. Wólsink, Laren, tel.
(0573) 40 21 24; 30 april WA Horstman, Vorden,
tel. (0575) 55 22 53. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen zaterdagen zondag 11.30- 12.00 uur.

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

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 112

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

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

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

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

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

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

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

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

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat
l la. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur , alleen telefo-
nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak.
Tel.(0575)461460.
ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
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) 531053.

Pedicure
L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515, mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 553472 en mevr. Mokkink-
Kasteel, tel. 556908.

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

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

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. (0575)55 2749.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

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

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

VW-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.30 tot
17.30 uur; zaterdag 9.30 tot 15.00 uur.

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

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

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

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

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



VORDENS DAMESKOOR

koekactie
op 24 en 25 april

Tentoonstelling
in de bibliotheek

'GROE IN
UI VORDEIN'
tentoonstelling van oude ansichten uit
collecties van leden en
schilderijen uit de verzameling van
Hotel Bakker.

Georganiseerd door
Oudheidkundige Vereniging 'Oud Vorden'

Geopend tijdens openingsuren bibliotheek
van 23 april t/m 3 mei

De Hervormde Gemeente te Vorden

vraagt te huur of te koop in of in de directe
omgeving van het dorp:

woning voor
predikantsgezin

Voor inlichtingen en/of aanbiedingen wordt men verzocht
contact op te nemen met de heer B. Regelink, tel. 55 25 34

KALVEROPFOKCLUB
VORDEN-HENGLO-EEFDE

De Scholengemeenschap 't Beeckland te
Vorden organiseert dit jaar weer een
kalveropfokwedstrijd voor jongens en
meisjes van 7 t/m 15 jaar.

Verdere gegevens zijn:
Het kalf moet tussen 1 januari en 15 maart geboren zijn.
De verzorging van het kalf wordt drie keer door een jury
beoordeeld.
Aan het eind van de periode (in juli) is een centrale eind-
keuring.
Tijdens deze verzorgperiode wordt een boekje bijgehouden.

Het doel van deze wedstrijd is het leren
omgaan met jonge kalveren.

Inlichtingen en upgave kan bij
bovengenoemde scholengemeen-
schap plaatsvinden.

Het adres is:
Het Hoge 41, Vorden
Tel. (0575) 55 11 55 of 55 66 75

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

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

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

Als
epilepsie
in je leven
komt...

Kpilepsie is meer dan alleen maar
medicijnen sl ikken. Het begrip van

anderen is van groot belang.

Het Nationaal Epilepsie Fonds
organiseert vakantiereizen en

informatieavonden, zij beschikt
over een info-lijn en verleent

individuele hulp aan mensen met
epilepsie. Belangrijk is ook de
financiële steun aan het weten-

schappelijk onderzoek.

Word donateur, vraag informatie.

Giro 222.111

Nationaal Epilepsie Fonds
Postbus 270

3990 GB Houten

Epilepsie-infolijn:

0900-
821.24.11

(3 cent per minuut)

Voor iedereen die vragen heeft over

epilepsie, bel de info-lijn. Als

epilepsie in je leven komt, blijf niet

met onbeantwoorde vragen zitten.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

KIPPENPOTEN:
naturel, gemarineerd of gegrilld.

K l P L E K K E
en deze week extra voordeliger

WOENSDAG GEHAKTDAG
HALF OM HALF GEHAKT

3 pond f 10,-
RUNDERGEHAKT

1 kilo f 12,50

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG

5 gelderse
schijven
f4,98

WEEKEND

KIPPEN-
POTEN

f9,987 STUKS

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

BACON

100 gram f Ij

GEKOOKTE WORST

f
ZATERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE BIEFSTUK
ONGEWOON LEKKER

100 gram

f 2,85
MARKTAANBIEDING

BAMI OF NASI

1 kilo f 6,25

Slagerij/worstmakerij

MAANDAG EN DINSDAG
GROVE OF FIJNE
VERSE WORST

1 kilo f 7,95

4 HAMBURGERS
4 VLINDERVINKEN

samen f

Ook het adres voor al uw
huisslachtingen

RODENBURG
Dorpsstraat 32,

Vorden
Tel.(0575)551470

RAUWKOST OM TE KNUFFELEN, .r Geldig van 21 t/m 26 april

' Alleen de lekkerste (h)eerlijk is eerlijk

BLEKEAPPEL'

nieuwe oogst

GRANNYSMITH
appelen

malse

IJSBERGSLA
hagelwitte

BLOEMKOOL

Het lekkere dessert

TOETJETOE

Kersen, aardbei, perzil

500

iets fijns

PADDESTOELEN
RATATOUILLE

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

zie verder onze borden voor de voordeligste dogoanbiedingen.
RAUWKOST-EXOTEN

Burg. Galleestraat 3. Vorden
Telefoon (0575) 55 16 17

Wij zijn gesloten
vrijdag 25 april en
zaterdag 26 april

Dinsdag 29 april zijn wij weer geopend

Dorpsstraat 20 • Vorden • Tel. (0575) 55 28 12

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

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

• TE KOOP: uien en con-
sumptie-aardappelen, Bild-
star, Surprise, Irene, Parel en
Bintjes. Kunnen bezorgd wor-
den. Van Amerongen, Schut-
testraat 12, Vorden, tel. (0575)
55 64 08
• VERLICHT UZELF! Beheers
die kilo's en centimeters met
HERBAÜFE. Nu ook hier
verkrijgbaar. Bel Lenie Wal-
gemoet, Vorden, tel. (0575) 55
2825

• Gevraagd, hulp bij paar-
den. Om de week 5 dagen 's
middags plm. 2 uur. Tel. (0575)
55 24 61 na 20.00 uur

• 't Kwekertje De Rouwen-
horst heeft voor u interes-
sante vaste planten uit eigen
kwekerij dus zeer voordelig.
Leestenseweg 32, Vierakker.
Open op vrijdag en zaterdag

• Te koop: aardappelen,
Bildstar en Surprise. Rode en
witte kool, witlof en uien,
winter-wortelen en voerwor-
telen, bloem- en spitskool-
planten, sla-, andijvie- en
rode bietplanten. A. Snellink,
Bekmansdijk 4, Vorden, tel.
(0575) 55 68 76

• Toneelgroep Linde presen-
teert het blijspel De Kerk-
straat is een keurige straat.
Op 17 mei a.s. om 19.30 uur in
het Dorpscentrum te Vorden

• Te koop: mooie Golden
Retrieverpups ouders HD
pra/cat vrij. Groeien op in
huis. H. Vliem, tel. (0575) 55
23 69

• Verdwaald met z'n nieu-
we CD. Primeur in Linde.
Klasse Frank! Marie en Fred

• Operation Friendship houdt
a.s. zaterdag 26 april auto-
wasactie bij Woltering Tran-
sport van 9.00 tot 16.00 uur

• Te koop: geloogd grenen
hoekvitrinekast, h x b x d
187 x 92 x 66 cm. Tel. (0575)
45 26 60

• Te koop: antieke meiden-
kast, Jugendstil!; enkele an-
tieke geloogde grenen
commodes en enkele stoe-
len. Tel. (0573) 45 26 41 (bel-
len tussen 17.00 en 19.00 uur)

• Te koop: diepvrieskist;
AEG wasmachine, plm. 4
jaar; koelkast + wasma-
chine 1200 T. Tel (0544) 37 61
96 na 18.00 uur

• Te koop: Puch maxi brom-
mer en Honda MT 70 cc
crossbrommer. Tel. (0573)
45 34 97

• Hebt u oud ijzer? Bel Pep-
pelinkhausen, telefoon (0575)
55 29 16

• Gevonden: trouwring met
de inscriptie Mirjam 23-1-
1991. Tel. (0575) 55 31 79



9 april 1997.

In mamma's buik was het knus,
maar ik was benieuwd naar
pappa en mijn zus.

Ik zal gaan heten

Michel.
Dat wilde ik u laten weten.

Bennie, Trudy en
Esther Lebbink

Nieuw adres:
Tweespan 52
3902 GH Veenendaal
Tel. (0318) 52 59 43

Trudy en Michel rusten
van 13.00 tot 15.00 uur

Thankfully we announce
the arrivel of our daughter

Emma Johanna

Dave Dieleman
Jaqueline Dieleman-
van 't Spijker

RR3 Melbourne
postcode NOL-ITO
Ontario Canada

Granddaughter for:
Jaap and Betsy van 't
Spijker-Klein Ikkink
Jim and Ann
Dieleman-Brouwer

Great Granddaughter for:
Akka and Oma
Klein Ikkink

De win d
die fluistert zacht je naam,
wie luistert kan het horen.
De vogels
zingen 't hoogste lied,
omdat jij bent geboren.

Rachel

Rachel is geboren op 19 april
1997.

Jan en Christel
Waarle

Berend van Hackfortweg 17
7251 XB Vorden

Hoera!
We hebben nu nog een zoon.

Teun
broertje van Huib

20 april 1997

Henk en Ingrid
Weeke-Keizer

De Voornekamp 8
7251 VL Vorden

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

• 3 mei a.s. rommelmarkt
bij de molen Het Hoge 66 van
10.00 tot 15.00 uur. Hebt u
nog spullen (geen grote)?
Inleveren 2 mei van 17.00 tot
18.00 uur bij de molen.
Afhalen kan ook. Tel. (0575)
55 28 71 of 55 30 60

• Te koop: ijzeren kantel-
deur buitenmaat 220 x 235
cm f 100,-. Tel. (0575) 55 15
82

• Tijdelijk te huur in het cen-
trum van Vorden: bedrijfs- of
opslagruimte plm. 700 m2,
ook in gedeelten. Inlichtingen
tel. (0575) 55 66 80

A. J. ten Have
H.F. ten Have-Stegeman

Op vrijdag 2 mei 1997 zijn wij

50 jaar getrouwd.

Wilt u ons hiermee feliciteren, dan
bent u van harte* welkom op onze
receptie van 15.00 tot 17.00 uur in
zalencentrum Susebeek, Ruurlose-
weg 42 te Zelhem.

Venneweg 3
7255 NX Hengelo (Gld.)

'De lieflijkheid van de Here, onze God, zij over ons
en bevestig Gij het werk onzer handen over ons

Ja, het werk onzer handen, bevestig dat.'
Psalm 90

Bedroefd stellen wij u in kennis, dat in zijn slaap is
overleden, onze vader en opa

JAN GERRIT HUISJES
WEDUWNAAR VAN LUSBETH LOLKEMA

EERDER GEHUWD GEWEEST MET GRIETJE MENKVELD

25 januari 1919

Soest:

.t 19 april 1997

Gera en Kor Berends-Huisjes
Eva, Maria, Tamar en Deborah

Epe: Hetty Menkveld

Prins Clauslaan 14
7251 AS Vorden.

Correspondentie-adres:
Neerweg 11, 3764 CC Soest

Onze vader en opa is thuis opgebaard.

De dienst van Woord en Gebed zal worden ge-
houden donderdag 24 april om 11.00 uur in de
Gereformeerde kerk, Zutphenseweg 13 te Vorden,
waarna aansluitend om î m. 12.00 uur de teraar-
debestelling zal plaatél̂ len op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Gelegenheid tot condoleren vóór de dienst in één
der zalen van de kerk, of na de begrafenis in De
Herberg, Dorpsstraat 10 te Vorden.

Enige en algemene kennisgeving

Mijn zuster en onze tante

MARIA HENDRINA VRIEZEN

is heden na een liefdevolle verzorging in woon- en
zorgcentrum De Wehme overleden.

Wisch 25-7-1906 Vorden 17-4-1997

Uit aller naam,
J.C.B, de Klerk-Wamsteker

Correspondentie-adres:
J.C.B, de Klerk-Wamsteker
Het Wiemelink 8
7251 CZ Vorden

Ingevolge de wens van de overledene is haar
lichaam ter beschikking van de wetenschap ge-
steld.

Een man die de wereld omarmd
met intensiteit, blijmoedigheid en ernst
die een ieder wist te vangen
met zijn humor en warme lach.

HARRY STAPELBROEK
* 28 mei 1948 t 23 maart 1997

De pijn, de lege plek, het gemis zal
altijd blijven.

Lieve mensen,
Wij willen iedereen bedanken voor het warme
medeleven dat wij van u mochten ontvangen.
Proberen wij zoals HARRY het zou willen, open en
eerlijk en met liefde samen verder te gaan.

An nette
Tjeerd, Monique en Sharon
Jolanda en Frans
Angelo

Vorden, april 1997

Zo tovert
een kip met
vier poten.

heksenkoopje: Q
kip met 4 poten in braadzak *•ƒ

95
poten

75 sprookjessalade,

kip

heksenmoot, 100 gr.

zwijnengebraad, 100 gr. knibbel-knabbel-

100 gr.
49

85

katenspek, 100 gr. 175
knuisjeburger, 100 gr. 150

VLEESWAREN
SPECIAL

heksenworst, 100 gr.
Keurslager

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

215

Je bromfietsverzekering:
zó geregeld bij
de Rabobank

Eén jaar schadevrij rijden:
10% korting op je bromfietspremie

Op je toekomstige
individuele personenauto-
of motorverzekering
tot 15% korting

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

s Informeer bij de Rabobank

Rabobank Graafschap-West
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• T&e/oongemeente: (0575) 55 74 74.."

M Telefa^gemécntC: f0575) 55 74 44.

• OpeningstijdenGemeentehuis:
maandag tof en ?net vrijdag van
$30 tot ~12.00 uur
Woensdagmiddag van 1400 tot 17.00 uur.

• ppeningstijden 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 tof 17,30
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 a/spraak.
Wethouder M; Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 5.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak.

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

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

ERGUNNINGEN

Op 15 april 1997 hebben burgemeester
en wethouders vergunning verleend
aan:

de heer F.C. Hesselink voor het verbou-
wen van een winkel- annex woning/
bedrijfspand tot woning op het perceel
Baakseweg 11 te Wichmond;

de heren H. Wennekcr en E.R. Hirsch-
feld voor het gedeeltelijk herbouwen
van een boerderij op de percelen
Hackforterweg 25 en 25b te Wich-
mond.

mevrouw P. Vicrscn-Kooiman voor het
vellen van l taxus op het perceel huize
het Enzcrinck te Vorden.

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

gemaakt kunt u navragen bij de sector
Grondgebied.

IJDELIJKE VERKEERS-
MAATREGELEN

Op woensdag 30 april 1997 gelden in
verband met de viering van Koningin-
nedag 1997 de volgende tijdelijke ver-
keersmaatregelen:

- afsluiting voor alle bestuurders van
de Dorpsstraat vanaf de Raadhuis-
straat -v Burgemeester Galleestraat
tot aan de Horsterkamp, de Kerk-
straat en de Insulindelaan vanaf de
Molenweg tolman de Dorpsstraat;

- een parkeerv^rod voor de westzijde
van de Horsterkamp vanaf de Ruur-
loseweg tot aan de Christinalaan en
voor beide zijden van de Burgemees-
ter Galleestraat;

- afsluiting vo^^alle bestuurders in-
clusief voetgWgers van de Schutte-
straat vanaf de Ruurloseweg tot aan
de Vordense Bosweg.

5 (jTEMEENTEHUIS GESLOTEN OP l, 2 EN 9 MEI 1997, BURGERLIJKE
STAND OP 2 MEI GEOPEND VAN 9.00 TOT 10.00 UUR VOOR HET

AANGEVEN VAN GEBOORTEN EN OVERLIJDEN

Naast de gebruikelijke feestdagen (30 april, 5 en 8 mei) is het gemeentehuis
ook op l, 2 en 9 mei gesloten. Burgemeester en wethouders hebben deze
dagen aangewezen als verplichte verlofdagen.

Op 2 mei is de Burgerlijke Stand van 09.00 tot 10.00 uur wel geopend voor
het aangeven van geboorten en overlijden.

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDINGEN

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

ligt van 25 april tot en met 23 mei 1997 ter inzage:

een melding (artikel 8.19, lid 3) van:

de heer GJ. Wimderink, Strodijk 23, 7251 RS Vorden,
voor het wijzigen van de veebezetting op het perceel Strodijk 23 te Vorden.

Deze wijziging heeft geen dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voor het milieu.

RAAT MEE OVER VERKEER EN VERVOER IN GELDERLAND

Een toenemend aantal files op de Gelderse wegen, goederenvervoer dat steeds
vaker vast loopt, teruglopend openbaar vervoer op het platteland en overlast van
doorgaand verkeer in bebouwde kommen. Verkeer en vervoersbeleid is ook in
Gelderland uitgegroeid tot een van de belangrijkste onderwerpen. Iedereen in
Gelderland neemt deel aan het verkeer. Hoe moet dat verkeer zich ontwikkelen,
rekening houdend met de belangen van economie, natuur en milieu.

ontwerp verkeers- en vervoersplan

In het ontwerp verkeers- en vervoersplan leest u hoe de provincie haar ideeën over
verkeer en vervoer heeft vormgegeven. Met een afgewogen beleid wil zij de bereik-
baarheid, de verkeersveiligheid, de leefbaarheid en het milieu in Gelderland ver-
beteren. Dit kan door het goederenvervoer per schip en trein te bevorderen, door
de verkeersoverlast in de bebouwde kommen terug te dringen en door kwaliteits-
verhoging van de openbaar vervoers-, de fiets- en de carpoolvoorzieningen.

Al deze maatregelen moeten leiden tot een verantwoord gebruik van de auto.
Vooral in het woon-werkverkeer en in het goederenvervoer ziet de provincie kan-
sen de groei van het (vracht)autogebruik te beperken.

het plan en de brochure liggen voor u klaar

Van 24 april 1997 tot 10 juni 1997 kunt u het plan inzien op het provinciehuis in
Arnhem en in alle gemeentehuizen in Gelderland. Ook ligt het plan bij de cen-
trale bibliotheken in Gelderland. Daar vindt u tevens een gratis brochure over het
ontwerpplan.

bedenkingen

Iedereen kan vpor 10 juni 1997 schriftelijk reageren op de provinciale voorne-
mens. Het gaat om het kenbaar maken van bedenkingen op grond van paragraaf
3.5.6. van de Algemene wet bestuursrecht. U kunt de provincie verzoeken uw«per-
soonlijke gegevens niet openbaar te maken. Ook kunt u aangeven of u mondeling
gehoord wilt worden. Op uw verzoek organiseert de provincie eind juni een hoor-
zitting. U kunt uw brief richten aan:

Het provinciaal bestuur van Gelderland
afdeling Verkeer en Vervoer
antwoordnummer 411
6800 VC Arnhem

vragen

Met vragen over de inhou^^an het plan kunt u terecht bij de afdeling Verkeer en
Vervoer van de provincie^clderland, telefoon: (026) 359 96 60.

Enquête ^

In de brochure is een ena^te opgenomen. De provincie wil peilen of de maatre-
gelen die zij voorstelt aa^^.iiten bij de situatie en wensen van inwoners, bedrij-
ven en organisaties in Gelderland.

discussie op internet

Vanaf 24 april 1997 organiseert de provincie een internet-discussie over het ver-
keer- en vervoersbeleid. Zo kunt u rechtstreeks met de politiek verantwoordelij-
ken van gedachten wisselen over de provinciale voornemens. De discussie vindt
plaats onder leiding van een onafhankelijk discussieleider.

Web site: http://www.gelderland.nl

ERDENKING ZONDAG 4 MEI 1997

Op zondag 4 mei 1997 vindt de jaarlijkse herdenking plaats van hen die sinds de
Tweede Wereldoorlog in het belang van het Koninkrijk zijn gevallen.
Het comité 4 en 5 mei Vorden heeft in samenwerking met de raad van Kerken het
programma van deze herdenking als volgt samengesteld:

19.00 -19.40 uur: Herdenkingsbijeenkomst in de N.H. Kerk te Vorden;
het Vordens Mannenkoor zal wederom medewerking verle-
nen;

19.50 uur:

20.00 uur:

20.02 uur:

vertrek van de poort van de algemene begraafplaats te Vorden
naar de graven van de geallieerden en het symbolisch graf van
hen die vielen uit Vorden;

twee minuten stilte, aangegeven door een hoornsignaal;

last post en kranslegging door:
- het gemeentebestuur van Vorden;
- het comité 4 en 5 mei Vorden.
Aansluitend zingt het Vordens Mannenkoor het lied: "Boven
de sterren", waarna iedereen in de gelegenheid wordt gesteld
om een persoonlijke Bloemenhulde te brengen.

Dit jaar verwelkomt het comité 4 en 5 mei Vorden de heer R.G. Harris en zijn
zoon, die de herdenkingsplechtigheid zullen bijwonen. De heer Harris is de zoon
van Flying officer Raymond Harris, die in 1943 in Vorden is gesneuveld en begra-
ven ligt op de Algemene Begraafplaats te Vorden.
Vanaf 19.45 uur tot 19.58 uur zullen de klokken van de kerken in Vorden luiden.
Het comité verzoekt eenieder om vanaf 18.00 uur de vlag halfstok te hangen. De
Horeca is verzocht om buitenreclame te doven en om vanaf 19.00 uur tot na de
herdenking uitsluitend de officiële Nederlandse radiozenders ten gehore te bren-
gen.
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J* l ER INZAGELEGGING VOORONTWERP BESTEMMINGSPLANNEN
r BUITENGEBIED DELDENSEWEG 8 EN BUITENGEBIED SIRENEMAST

KRANENBURG

Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter voldoening aan de Inspraak-
verordening gemeente Vorden, bekend dat met ingang van donderdag 24 april
1997, gedurende vier weken, op de gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening c.a. (koetshuis) ter inzage ligt het voorontwerp van de
bestemmingsplannen "Buitengebied, Deldenseweg 8" en "Buitengebied sirene-
mast Kranenburg".
Het plan "Buitengebied Deldenseweg 8" wijzigt de geldende agrarische bestem-
ming (met bouwperceel) ter plaatse in een bestemming voor burgerwoondoelein-

den. Het plan biedt tevens de mogelijkheid om een gedeelte van de voormalige
boerderij op het perceel te verbouwen tot - en te gebruiken als recreatiewoning.
Het bestemmingsplan "Buitengebied sirenemast Kranenburg" maakt het moge-
lijk om op het sportterrein aan de zuidzijde van de Eikenlaan te Kranenburg een
sirenemast te bouwen voor het nieuwe landelijk waarschuwingsstelsel (alarme-
ring bij dreigend gevaar).
Gedurende de termijn van tcrinzagelegging kunnen belanghebbenden hun ziens-
wijze over de plannen (schriftelijk) aan hun college kenbaar maken.

U kunt tijdens de openstelling van het gemeentehuis (maandag- tot en met vrij-
dagmorgen van 8.30 uur tot 12.00 uur en woensdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00
uur) over de plannen van gedachten wisselen met ambtenaren van de afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.

Aankomende studenten opgelet:

Boedeldag op 31 mei in Vorden
Op vele verzoek en omdat er veel goederen zijn binnengekomen komt er op
zaterdag 31 mei weer een boedeldag op het terrein van de boerderij van me-
vrouw A. Schouten-Maalderink aan de Baakseweg l in Vorden.

De veilingcommissie kreeg het verzoek om net zoals twee jaar geleden weer
een "ouderwetse" boedeldag te houden op een boerderij omdat het zo gezel-
lig is en de entourage ook door de vakantiegangers als een geweldige happe-
ning wordt gezien. De boedeldag zal dit jaar wat breder van opzet worden.
Naast de verkoop van allerlei spulletjes zullen er ook lekkere hapjes, koffie,
soep en allerlei andere drankjes verkrijgbaar zijn. Voor de kinderen is er een
grabbelton.

Vooral voor de studerende jeugd die op kamers gaat wonen en jongelui die
samen gaan wonen zijn er prachtige stoelen, bankstellen en complete keu-
kens te koop. Eigenlijk te veel om op te noemen. De boedeldag belooft daar-
om ook weer iets bijzonders te worden. En u weet, de opbrengst van de boe-
deldag is voor een goed doel: de restauratie van de Dorpskerk.

De veilingcommissie

'Vorden zingt' in Dorpskerk
Aanstaande zondagavond 27 april is
het weer zover. Dan is er in de
Dorpskerk weer 'Vorden zingt'.

Het is nu een jaar geleden dat er met
'Vorden zingt' is begonnen en het
heeft elke verwachting overtroffen.
Zeer velen weten zich aangesproken
door dit zingen 'op verzoek'. Ook zijn
er steeds meer mensen die na afloop
een bandje bestellen om het nog eens
weer te horen of om cadeau te doen zo-
als bij een verjaardag. De bandjes ko-
men zelfs tot in Frankrijk.
'Vorden zingt' is inmiddels in de hele
regio bekend. Tot uit de wijde omge-

ving komt men speciaal hiervoor naai-
de Vordense Dorpskerk. Plaatsen als
Zutphen, Hengelo Gld. en Neede om er
een paar ta^oemen zijn altijd goed
vertegenwooroigd. Verder is het opval-
lend dat mensen met heel verschillen-
de (kerkelijke) achtergrond zich bij
'Vorden zingt' thuisvoelen.
De korte overdenking zal deze keer
worden gdfcuden door dhr. W.
Grievink uir^Brden en het orgel wordt
weer bespeeld door dhr. W. Kuipers uit
Apeldoorn.
Na afloop is er gelegenheid om koffie
of thee te drinken in de Voorde en is er
de mogelijkheid om na te praten.

l Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenaulo gralls etc.

Lirinkliorsl l
7207 UC. ZUTPIIICN
(i iu l . lerrcin Revclhorst)
^ (0575) 52 28 l G

Speciale
aan-

bieding
Vlaggenmast
6 m lang, aluminium, kleur wit,
incl. knop, katrol en lijnhouder

nu compleet

Vlag
9,95

Wimpel
6,95

Vlagge-
stok8,95

BARENDSEN
Zutphenseweg 15, Vorden, tel. (0575) 55 12 61

Kom bij ons een
feestelijke kaart

uitzoeken
of neem de

monsterboeken
mee naar huis

om samen uw keus
te maken uit onze

grote collectie.

DRUKKERIJ
WEEVERS
VOMDÏN - TH. (0676) 5610» - FAX (06781 661OM
NIEUWSTAD 30. 7261 AH - POSTBUS 22, 7260 AA
BBS 664O40 - httpj/www.x

"We gaan
nu echt van het

leven genieten"

Huren ̂ R geeft je alle ruimte

Kalveropfokldub start weer

Ook dit jaar organiseert de kalver-
opfokklub Hengelo-Vorden-Eefde in
samenwerking met de scholenge-
meenschap 't Beeckland een kalver-
opfokwedstrijd voor jongens en
meisjes van 7 tot en met 15 jaar. Bij
deze wedstrijd gaat het er om dat de
jongen of het meisje thuis of op het
bedrijf van een buurman of kennis
een tijdlang een (jong) kalf zo goed
mogelijk verzorgd.

Het gaat dus om de dagelijkse verzor-
ging, waarbij voeding en huisvesting
van het dier ook een rol spelen; het ui-
terlijk van het kalf speelt daarbij geen
rol. De deelnemers mogen zowel met
een vaarskalf als stierkalf meedoen van
elk ras, mits deze tussen l januari en
15 maart geboren is.
De verzorging begint zo snel mogelijk

van het dier en duurt
tot en met de eindkeuring; tijdens deze
periode moeten een aantal gegevens
worden bijgehouden in een boekje, zo-
als de naam, geboortedatum, afstam-
ming en de hoeveelheid voer dat het
kalf per week krijgt.

Tijdens deze periode krijgt de deelne-
mer en kalf drie keer bezoek van een
jury, deze kijkt hoe goed alles wordt ge-
daan en geeft dan ook nog aanwijzin-
gen hoe het nog beter kan. De behaal-
de punten van deze bezoeken en de be-
haalde punten tijdens de eindkeuring
bepalen het resultaat aan het eind van
deze wedstrijd. Meer informatie is te
verkrijgen bij scholengemeenschap 't
Beeckland, tel. (0575) 55 11 55, bij geen
gehoor kunt u ook bellen (0575) 55 66
75 of (0575) 46 1442.
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NIEUWS
JÉt Expositie

P a a r d e n s p o r t

LR & PC De Graafschap
Uitslagen onderlinge wedstrijden, ver-
reden op 20 april.
DRESSUUR: groene pony's: 1. Bart
Hartman, 2. Leonie Pol, 3. Carlijn
Slijkhuis; groene paarden: 1. Herman
Maalderink, 2. Marije Gudde, 3. Ria de
Gunst; gevorderde pony's: 1. Manna
Gotink, 2. Cynthia Kornegoor, 3. Louise
v.d. Stelt; gevorderde paarden: 1. Irene
Regelink, 2. Rinie Heuvelink, 3. Simone
Baauw.
SPRINGEN: groene pony's: 1. Rinie
Heuvelink, 2. Sandra Bosch, 3.
Frederieke Gotink; groene paarden: 1.
Jennie Hartman, 2. August Koster, 3.
Herman Maalderink; gevorderde po-
ny's: 1. Marina Gorink, 2. Geert
Harmsen, 3. Cynthia Kornegoor; gevor-
derde paarden: 1. Annie Kornegoor, 2.
Martine Rutting, 3. Ilona Lenselink.

Totaal klassement winnaars:
Groene pony's: Sandra Bosch met
Jansen; groene paarden: Herman
Maalderink met Harolenza; gevorderde
pony's: Marina Gotink met Goof en ge-
vorderde paarden: Annie Kornegoor
met Fanta.

K l o o t s c h i e t e n
De klootschietvereniging 'de Wilden-
borch' organiseerde zondagmiddag

een toernooi. Het was heel mooi weer
en alles is goed verlopen. De start en fi-
nish waren bij de Kapel in de
Wildenborch.
Het parcours had een lengte van 4 km.
Er waren 20 teams van 4 personen: 10
herenteams, 3 damesteams en 7 ge-
mengde teams. Er werd fanatiek ge-
schoten en het werd een spannende
strijd.
De uitslagen waren: Heren: 1. Delden 2
44 schoten en 7 meter, 2. Delden l 48s,
61 m, 3. Wildenborch l 48s, 22m /
Gemengde teams: 1. Wildenborch 2
58s, 54m, 2. Delden l 63s, 63m, 3. AM-
BO l 63s, 20m / Dames: 1. Hackfort l
64s, 34m, Wildenborch l 69s, 21 m, 3.
Delden l 71 s, 29m.

Hengelsport
De Snoekbaars
De Vordense hengelsportvereniging or-
ganiseerd op dinsdag 29 april een
Jeugdavond voor de jeugd van 8 t/m 15
jaar in 't Olde Lettink. Het zal een leer-
zame, maar ook gezellige avond wor-
den. Er wordt o.m. geleerd om meertjes
te maken, een dobber uitloden, haakjes
aanzetten en er wordt verteld over hen-
geltopjes.
Het is verstandig om je koffer en hen-
gel mee te nemen. Inlichtingen en op-
gave bij Jan Groot Jebbink (tel. 55 10 31)
of Rob Golstein (tel. 44 14 03).

Commissie accoord met
87.000 gulden voor
zwembad In de Dennen
De raadscommissie financiën is vorige
week woensdag accoord gegaan met
een extra krediet van 87.000 gulden
aan het zwembad In de Dennen. De le-
den van de commissie hadden het ge-
voel dat ze eigenlijk geen keuze had-
den omdat anders het voorbestaan van
het zwembad in gevaar komt. Het be-
stuur van het zwembad had om deze
87.000 gulden gevraagd om de kosten
te dekken van het kort geding dat vorig
jaar werd aangespannen tegen het in-
genieursbureau Rienks & Beijer uit
Amersfoort. Dit bedrijf heeft in 1994
de renovatie van het zwembad gedaan.
Volgens het zwembadbestuur is deze
renovatie niet op een juiste manier
uitgevoerd waardoor het bad nu aller-
lei mankementen vertoond. Het kort
geding tegen Rienks & Beijer werd door
het zwembadbestuur verloren. Verder
wil zwembad In de Dennen met de
87.000 gulden ook de kosten dekken
van een technisch onderzoek dat TNO
heeft gedaan naar de uitvoering van de
renovatie. De raadsleden vroegen zich
wel af welke kosten er allemaal nog
meer in het verschiet liggen als de ge-
sprekken die op dit moment worden
gevoerd tussen het zwembadbestuur
en ingenieursbureau Rienks & Beijer
niets opleveren.

Bloembollenaktie

Geslaagd
Aan de Rijksuniversiteit van Gronin-
gen behaalde onze plaatsgenote Rachel
Woltering het doctoraal Bedrijfskunde.

Fonds zomerzegels niet
te koop bij postkantoor
maar in hal Rabobank
In tegenstelling tot andere jaren zijn
de zomer- en ouderenzegels dit jaar
niet te koop bij het postkantoor maar
in de hal van de Rabobank. De ver-
koopdagen zijn 13 tot en met 16 mei.

Onder het motto "Er zit muziek in
bloembollen" h^fclt muziekvereniging
Concordia voorde tweede maal een
blocmbollenaktie. De bollen worden
geleverd door een firma met jarenlan-
ge ervaring met het produkt. bij
Concordia durven ze gerust te zeggen
dat alleen de l^pe kwaliteit geleverd
wordt, zodat uw tuin in het voorjaar
van 1998 een bloemenzee is. Vrijdag 25
en zaterdag 26 april worden de kleu-
renfolders met bestellijst huis-aan-huis
bezorgd. De leden komen in de week
hierop volgend aan de deur om de be-
stelling op te halen. Werd vorig jaar al-
leen de bebouwde kom gedaan, dit jaar
wordt ook het buitengebied bij de aktie
betrokken. De door u geplaatste bestel-
ling wordt eind september bezorgd en
afgerekend. Dit laatste kan contant of
per eenmalige machtiging. Het hele
pakket wordt tegen redelijke prijzen
aangeboden en u steunt door uw aan-
koop muziekvereniging Concordia. De
opbrengst van deze aktie komt geheel
ten goede aan het instrumenten- en
uniformenfonds. Voor meer informatie
kan men bellen met 55 36 88.

Handwerkexposme m
Dorpscentrum
trekt veel bezoekers
Afgelopen dagen was er in Vorden een
provinciale handwerktentoonstelling
van de Nederlandse Bond van
Plattelandsvrouwen. Vanuit de gehele
provincie waren er inzendingen, in to-
taal ruim 700. Daar werd door 350 le-
den aan gewerkt. Deze handwerken
werden het afgelopen winterseizoen
gemaakt.
Bij de opbouw van de tentoonstelling
in het Dorpscentrum verleende de af-
deling Vorden van de Plattelands-
vrouwen haar medewerking. Deze ex-
positie heeft onder meer als doel om
de creativiteit van de vrouwen te be-
vorderen. De werkstukken zijn door de
dames ook zelf ontworpen. De hand-
werken omvatten zo'n vijftien "tech-
nieken" zoals borduren, kantklossen,
patchwork en zijdeschilderen. De ten-
toonstelling die tot en met vrijdag
duurde trok veel bezoekers.

Onder de naam "Groeten uit Vorden"
heeft de oudheidkundige vereniging
Oud Vorden weer een tentoonstelling
in de bovenzaal van de bibliotheek.
Hier is een grote verzameling ansich-
ten uit de collecties van de leden bij-
een gebracht die alle betrekking heb-
ben op Vorden uit het begin van deze
eeuw. Omdat alle ansichten op groter
formaat zijn afgebeeld zijn veel details
beter te herkennen. Van alle straten uit
het toenmalige Vorden zijn afbeeldin-
gen aanwezig zodat de bezoekers een
goede totaalindruk krijgt hoe het er
vroeger heeft uitgezien.
Naast de ansichten zijn er ook een aan-
tal schilderijen te bewonderen uit de
collectie van Hotel Bakker. Deze schil-
derstukken zijn in de jaren veertig
door de heer Renders vervaardigd en
hebben alle betrekking op Vorden.
Eenmalig is de collectie door de fami-
lie Bakker ter beschikking van de ver-
eniging gesteld en is nu in zijn geheel
te bewonderen. De tentoonstelling is
van 23 april tot en met 3 mei te zien tij-
dens de openingsuren van de biblio-
theek.

Gezellige feestavond
Kranenburgs Belang
Kranenburgs Belang hield afgelopen
zaterdagavond weer een ouderwetse
feestavond in Gasterij Schoenaker. Na
de opening van Trudy Tolkamp speelde
toneelvereniging Krato voor een goed
gevulde zaal. De klucht "De Lellen-
bellen". Een stuk dat goed werd ge-
speeld en waarbij men hartelijk kon la-
chen. Vervolgens zorgde het orkest
"The Funnymakers" voor een goed en
gezellig stukje dansmuziek. Na afloop
dankte voorzitter Jan Lucassen ieder-
een voor het slagen van^^ze gezellige
Kranenburgse feestavon^P

HVG Dorp Vorden
Een groot aantal le^n van de
Hervormde Vrouwengr^^ Dorp Vor-
den kwam op woensdag 16 april bijeen
in de Voorde om te luisteren en te kij-
ken naar het prachtige Portugal wat
Gerda Klein Geltink liet zien aan de
hand van dia's en filmmateriaal. Gerda
Klein Geltink heeft daar een aantal ja-
ren gewerkt en gewoond en wist daar
op een leuke wijze over te vertellen.
Verder werd het jaarlijkse uitstapje van
7 mei bij de leden in de herinnering ge-
bracht. De tocht zal dit keer gaan door
de bloeiende Betuwe met daarna nog
een bezoek aan de tingieterij in Tiel.

Anbo
Vrijdag 25 april sluit de Anbo in Vor-
den de laatste bijeenkomst van het sei-
zoen 1996-1997 voor leden en introdu-
cés af met een optreden van de Vereni-
ging voor Natuur- en milieueducatie.
Zij presenteren op de middag van de
25e april in het Dorpscentrum een zeer
bijzonder klankbeeld dat handelt over
het planten- en dierenleven in de
Zwiterse Alpen. De opnamen zijn door
leden van de Vereniging voor Natuur-
en Milieueducatie gemaakt in het bo-
venste deel van het Rhonedal en in de
contreien van het kanton Wallis.

Bezwarencommissie
adviseert college om
acacia's te behouden
De beroep- en bezwaarcommissie van
de gemeente Vorden heeft het college
van B en W geadviseerd om de Acacia's
aan de Wildenborchseweg te behou-
den. De bezwaarcommissie stelde hier-
mee de Vereniging Bomenbelang in
het gelijk. Volgens het advies aan B en
W zullen jonge acacia's worden inge-
plant in de open gevallen gaten. Dit is
ook de wens van de Vereniging Bo-
menbelang. Het college van B en W zal

dinsdag 23 april vergaderen over dit
onderwerp. Burgemeester en Wethou-
ders zijn niet verplicht om het advies
van de beroep- en bezwaarcommissie
over te nemen. Ze kunnen het advies
ook naast zich neerleggen.

EN DA
APRIL
ledere dag:

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

23 Plattelandsvrouwen, ééndagsbe-
stuur

23 HVG Wichmond J. Marijnissen
23 ANBO Klootschieten bij 't Olde Let-

tink
24 Plattelandsvrouwen doemiddag
24 Bridgeclub BZR Vorden in het

Dorpscentrum
25 ANBO, lezing en klankbeeld 'dieren

en plantenleven in de Zwitserse
Alpen' in 't Stampertje

27 HSV de Snoekbaars, seniorwed-
strijden

27 Vorden Zingt in de Dorpskerk
28 Bridgeclub Vorden in het Dorps-

centrum
29 Soos Kranenburg gewone middag

MEI
ledere dag:

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

l Bejaardenkring, reisje
l HSV De Snoekbaars, jeugdwedstrij-

den
3 Vrouwenclub Medler, feestavond
3 Rommelmarkt Molen 't Hoge
5 Bridgeclub Vorden in het Dorps-

centrum
6 Plattelandsvrouwen, excursie
7 HVG dorp, uitstapje
7 ANBO, klootschieten bij 't Olde

Lettink
7 Bridgeclub BZR Vorden in het

Dorpscentrum
8 ANBO, traditionele dagfietstocht,

start vanaf Kerkplein, info 551276
11 HSV De Snoekbaars, seniorwedstrij-

den
12 Bridgeclub Vorden in het Dorps-

centrum
13 Plattelandsvrouwen, fietstocht
13 NCVB
13 KBO, soosmiddag
14 Bridgeclub BZR Vorden in het

Dorpscentrum
14 ANBO, klootschieten bij 't Olde Let-

tink
14 HVG Wichmond, slotavond
14 Welfare handewerken De Wehme
15 Bejaardenkring, Dorpscentrum
15 HVG Wildenborch, de vrouwleu uit

Harfsen
15 HSV De Snoekbaars, jeugdwedstrij-

den
21 Bridgeclub BZR Vorden in het

Dorpscentrum
21 HSV De Snoekbaars, seniorwedstrij-

den
21 Plattelandsvrouwen, excursie
21 HVG dorp, lezing zwerftocht door

Lapland
21 ANBO, klootschieten bij 't Olde Let-

tink
25 TTV Vorden, touwtrektoernooi aan

de Ruurloseweg 110
26 Bridgeclub Vorden in het Dorpscen-

trum
27 KBO, soosmiddag
28 Bridgeclub BZR Vorden in het

Dorpscentrum
27 KBO, soosmiddag
28 Bridgeclub BZR Vorden in het

Dorpscentrum
28 Plattelandsvrouwen, humor in de

trouwzaal
28 Welfare, handwerken De Wehme
28 ANBO, klootschieten bij 't Olde Let-

tink
29 Bejaardenkring, Dorpscentrum
31 HSV De Snoekbaars, seniorwedstrij-

den
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HORSTMAN

voor verkeersopleiding
op uw tempo.

Al 10 jaar nemen wij de tijd
voor kwaliteit en zekerheid

• Auto +

• Motor +

• Aanhanger E > B

• Theorie-opleiding op CD-I

• Bromfiets

' HOIWDA.

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden
Tel. (0575) 55 1O 12 • Autotel. 0653730183

Advantage for you
Met de juiste bespanning meer energie.
Met de juiste grip meer stuurkracht.

Dit zijn de twee meest essentiële onderdelen van uw racket.
Beide leggen de basis voor optimaal tennisplezier en zullen
blessures voorkomen.

Selecteer nu een van onze Pacific aanbiedingen, doelgroeps-
gewijs samengesteld voor competitie, toernooi en recreant.

Bij twijfel omtrent een nieuwe bespanning kunt u uw racket
eerst gratis laten controleren op onze multitest com-
puter.
Alle essentiële onderdelen worden doorgemeten:
hardheid bespanning, stijfheid racket, balanspunt en gewicht.

Profiteer nu voor een optimaal tennisseizoen.

Laat uw

drukwerk

© R ze zo r

ROOZEGAARDE

Spalstraat 13, Hengelo (Gld.) • Telefoon (0575) 46 19 96

Wij bieden u een com-
plete collectie kaarten
van diverse leveran-

ciers o.a.

GEBOORTE

VERLOVING-

HUWELIJK

JUBILEUM

DANK-
BETUIGING

MENU
Voor het

vervaardigen
van

PRIVÉ
DRUKWERK

kunnen wij u
uitstekend

adviseren voor een
eigentijds ontwerp

en letterkeuze

Ook op het gebied van

ROUWWERK
o.a. rouwbrieven

rouw-
dankbetuigingen

bidprentjes
kunnen wij u uitstekend

van dienst zijn.
Rouwbrieven

leveren wij op de dag
van opdracht

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDfN - TB. 1067») M10M - f»X «*7»l B510M
NIEUWSTAD 30. 7IB1 AH - POSTBUS 22. 726O AA
BBS 5M040 - httpj/v«ww.«™«v«™j>l - ISON MUM

Bedrijfsbeëindiging
door omstandigheden

Profiteer nu
kwaliteitsproducten

van diverse bekende merken
nu tegen spotprijzen

20% korting
vanaf woensdag 23 april

ABARENDSEN
^T G E S C H E N K E N

SCi Kerkstraat 1 • Vorden • Telefoon (0575) 55 17 42

Badpak of beugelbikini
maat 36 t/m 44

Kerkstraat 11 • Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 12 35

Donor-codicil,
van levensbelang

Doelens 'n ontdekking
in uw eigen tuin

Maak een proefrit met 'n nieuwe Yamaha

Moeiteloos neemt u de bochten van de borders, gaat

langs lastige kantjes en stelt vast dat uw grasmat

is veranderd in een onberispelijk gazon. Dat

is het geheim van 'n Yamaha. Die is licht,

wendbaar en heeft een krachtige motor. „̂

Zo wordt ook lang en nat gras moeite-

loos gemaaid en vervolgens via de

"windtunnel" afgevoerd naar de

ruime grasvangbak. Al onze

Yamaha's staan deze

week voor u klaar. Van

de electromaaiers,

tot de benzine-

maaiers met

hun stille (OHV)

kopklepmotor

(al vanaf ƒ 995,-}. Maak sneleen afspraak voor een proefrit.

En ga op ontdekkingsreis in uw eigen tuin.

GRATIS jerrycan met uniek doserings-

systeem bij aankoop van uw nieuwe

Yamaha. Voor vullen zonder morsen. Voor-

komt brandgevaar, spaart gazon en milieu.

Moeiteloos maaien met 'n Yamaha
Een Yamaha demo-maaier staat klaar voor u bij:

LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF

m* f^ fm Sü • W m& ̂ ^

Dorpsstraat 5 - Wichmond - Tel. (0575) 44 16 88



Yvonne en Wilbert Grotenhuys nemen Super Dorpsstraat over:

Supermarkt aan Smidsstraat gaat 7 juni dicht
Wilbert en Yvonne Grotenhuys zijn
vanaf deze week de nieuwe eigena-
ren van de supermarkt aan de
Dorpsstraat. Na jarenlang onder-
handelen met Unigro is eindelijk de
kogel door de kerk en zal de naam
"Super Vezo" worden vervangen
door "Super Yvonne en Wilbert
Grotenhuys". Hiermee is een lang
gekoesterde wens van het tweetal in
vervulling gegaan. "De laatste
maanden gingen de meest wilde
verhalen door het dorp", aldus
Wilbert Grotenhuys. "Ik ben dan
ook bijzonder blij dat de contracten
nu getekend zijn en we eindelijk
aan de inwoners van Vorden kun-
nen vertellen wat onze plannen
zijn". Op dit moment runnen
Wilbert en Yvonne Grotenhuys ook
nog een supermarkt aan de
Smidsstraat in Vorden. Deze winkel
zal op zaterdag 7 juni worden geslo-
ten. "De komende maanden wordt
het ontzettend hard werken", leg-
gen Wilbert en Yvonne Grotenhuys
uit. "De supermarkt aan de
Dorpsstraat zal nog drie weken
open zijn. Daarna gaan we aan de
Dorpsstraat in verband met de ver-
bouwing vier weken dicht. Door de
openingstijden van onze winkel
aan de Smidsstraat te verruimen
hopen we dit zo goed mogelijk op te
vangen. Na deze vier weken zullen
we de supermarkt aan de Smids-
straat sluiten en volgt de opening
van onze nieuwe winkel aan de
Dorpsstraat. We zullen de mensen
de komende weken via Weekblad
Contact zo goed mogelijk op de
hoogte houden van deze verande-
ringen. Ik hoop dat de inwoners van
Vorden begrip hebben voor deze
tussenfase. Uiteindelijk gaat het er
om dat er straks een nieuwe winkel
komt die klaar is voor de toe-
komst", zegt Yvonne Grotenhuys.
De nieuwe supermarkt zal verder
gaan onder de naam "Super Yvonne
en Wilbert Grotenhhuys. "We heb-
ben de namen omgedraaid. Ik wilde
voor de verandering eens vooraan
staan", lacht Yvonne Grotenhuys.
Een gesprek met twee "geboren" on-
dernemers.

Het is woensdagochtend 16 april. De
avond daarvoor hebben Wilbert en
Yvonne Grotenhuys elkaar met een
"dikke zoen" gefeliciteerd nadat de
handtekening was gezet onder het con-
tract met levensmiddelengigant Uni-
gro. Het gesprek met het tweetal heeft
plaats op het kantoor aan de Smids-
straat. Yvonne Grotenhuys moet nog
helemaal wennen aan het idee dat ze
samen met haar man de Super Vezo
heeft overgenomen en dat straks de su-
permarkt aan de Smidsstraat dicht
gaat. Yvonne en Wilbert Grotenhuys
zijn respectievelijk 30 en 34 jaar oud.
"Eigenlijk is dat best wel jong voor zo'n
grote stap", begint Yvonne Grotenhuys
haar verhaal. "Als ik terug kijk op de af-
gelopen vierenhalf jaar dan is het alle-
maal ongelooflijk snel gegaan. Ik was
nog maar 25 jaar oud toen Wilbert en
ik met deze supermarkt begonnen. Wc
hadden natuurlijk het geluk dat onze
voorganger Joop Cornelis een goed
draaiende winkel had. Op die manier
kwamen Wilbert en ik als het ware in
een gespreid bedje terecht. Maar ver-
volgens moet je je wel zelf waarma-
ken", zegt Yvonne Grotenhuys.

In dat laatste zijn Wilbert en Yvonne
Grotenhuys uitstekend geslaagd. Met
name de gemoedelijkheid en de per-
soonlijke aandacht die bij het tweetal
hoog in het vaandel staat wordt door
de bezoekers van de winkel bijzonder
gewaardeerd. "De meeste klanten ver-
klaren ons voor gek dat we deze winkel
straks gaan sluiten. En eerlijk gezegd

kan ik me die reactie ook best wel voor-
stellen", vult Wilbert Grotenhuys aan.
"We zitten hier aan de Smidsstraat na-
tuurlijk ook op een schitterend punt
met een grote parkeerplaats achter de
winkel. Maar \^^^ioeten ons daar ook
weer niet te veer op blind staren. Het
nadeel van deze locatie is namelijk dat
het veel te klein is.
Je kunt de klanten hier geen compleet
assortiment aanbieden. Vooral niet al
je dat ook nog«Éis overzichtelijk wilt
doen. Wat dat betreft zijn we hier com-
pleet uit ons jasje gegroeid. Daar komt
bij dat er aan de Dorpsstraat sowieso
een geheel nieuw verbouwde super-
markt zou komen. Daar konden wij
nooit tegenop. En verbouwingsmoge-
lij kheden zijn er hier aan de Smids-
straat niet. Je zou hoogstens aan de
achterkant van het pand er een stuk bij
aan kunnen trekken. Maar dan gaat
het wel ten koste van de hoeveelheid
parkeerplaatsen en dat wilden we niet.
Om eerlijk te zijn is het natuurlijk ook
heel raar dat er in een dorp als Vorden
sinds een paar jaar twee Supers zitten.
Wij zaten daardoor beide in een heel
lastig pakket, want hoe je het ook went
of keert je bent wel concurrenten van
elkaar. Concurrenten die beide dezelf-
de superprodukten verkopen. En dat is
natuurlijk een heel erg rare situatie.
Niet in de laatste plaats voor de consu-
ment, want heel veel mensen dachten
dat Yvonne en ik ook de eigenaar wa-
ren van de Vezo. Maar dat was dus he-
lemaal niet waar. Dat idee werd nog
eens versterkt doordat wij boven de su-
permarkt aan de Dorpsstraat wonen
met als gevolg dat onze bus met daar-
op de naam "Super Wilbert en Yvonne
Grotenhuys" elke avond voor de Super
Vezo staat", lacht Wilbert Grotenhuys.

Wilbert Grotenhuys komt van oor-
sprong uit Hengelo. De afgelopen vie-
renhalf jaar is hij bijzonder actief ge-
weest in het verenigingsleven. Zo voet-
balt hij in het tweede elftal van W
Vorden en was hij twee jaar geleden
Prins Carnaval bij de Deurdreajers.
"Naast het feit dat ik het heel leuk vind
om lid te zijn van een vereniging, is het
ook voor de winkel belangrijk dat je
weet wat er leeft in een dorp. Die be-
trokkenheid moet ook dé directie van
Unigro opgevallen zijn. Daar komt bij
dat wij het de afgelopen vierenhalf jaar
aan de Smidsstraat naar ieders tevre-
denheid hebben gedaan. Wij hadden

met betrekking tot dit pand nog een
contract tot 2002, maar voor beide par-
tijen was het niet handig geweest als
wij hier waren blijven zitten. Je gaat el-
kaar anders kapot concurreren en daar
wordt niemand bete^fcyan", legt
Wilbert Grotenhuys uit.

Yvonne en Wilbert Grotenhuys zijn bij-
zonder trots op hun nieuwe super-
markt aan de Dorpsstraat. De platte-
grond wordt erbij gepa^^en Wilbert
Grotenhuys legt uit h^F de winkel
eruit komt te zien als de huidige ver-
bouwing achter de rug is. "Er wordt op
dit moment een flink stuk bij de win-
kel aangebouwd. Als we naar de vloer-
oppervlakte kijken dan gaan we er
flink op vooruit. Als je dat vergelijkt
niet deze winkel aan de Smidsstraat
dan wordt de vernieuwde supermarkt
aan de Dorpsstraat bijna twee keer zo
groot. Voor de klanten heeft dat aller-
lei voordelen. Zo kunnen we de klan-
ten een breder assortiment bieden en
het wordt ook allemaal veel overzichte-
lijker. Speciaal voor de wat oudere con-
sument komen er een aantal bankjes
waar ze halverwege het boodschappen
doen even kunnen uitrusten en een
kopje koffie kunnen drinken. Deze kof-
fiehoek is overigens ook bedoeld voor
alle andere klanten. En voor de kinde-
ren komt er een een zogenoemde
speelhoek. Verder kan er in de nieuwe
winkel met de pin worden betaald.
Zowel aan de Dorpsstraat als de
Smidsstraat is dat op het ogenblik nog
niet mogelijk. Vooral vakantiegangers
uit het westen van het land kijken daar
elke keer weer vanop. Die weten niet
anders dan dat je in een supermarkt
met de pinpas kunt betalen. Straks is
dat dus ook bij ons mogelijk. Verder
komt er aan de achterkant van de nieu-
we winkel een grote parkeerruimte
waar in totaal 50 auto's kunnen staan
waaronder twee parkeerplaatsen voor
invaliden", zegt Wilbert Grotenhuys.

"We nemen al ons eigen personeel mee
naar de nieuwe supermarkt", vertelt
Yvonne Grotenhuys. "Verder zullen we
alle personeelsleden aan de Dorps-
straat overnemen behalve de bedrijfs-
leider en de chef-slager. Deze twee
mensen worden door Unigro overge-
plaatst naar andere filialen", vult
Wilbert Grotenhuys aan. "Ik denk dat
er nu nog heel duidelijk twee groepen
te onderscheiden zijn, maar het is wel

de bedoeling dat dat straks één team
wordt die de klant als hoogste priori-
teit heeft. Onze leus is dan ook: samen
staan we sterk. Alle personeelsleden
krijgen een eerlijke kans. En ik denk
dat we in het begin alle personeelsle-
den ook hard nodig hebben om onze
bedrijfsfilosofie te kunnen uitdragen.
Yvonne en ik vinden namelijk de per-
soonlijke aandacht en de service onge-
looflijk belangrijk. De klanten aan de
Smidsstraat kijken er niet van op als
ons personeel even met hen meeloopt
naar de auto om de boodschappen in te
laden. Als de nieuwe super aan de
Dorpsstraat geopend wordt kan de
klant dezelfde service verwachten als
die ze aan de Smidsstraat gewend wa-
ren. Want de consument staat bij ons
centraal", benadrukt hij.

Wilbert Grotenhuys legt dit vervolgens
nog eens uit door middel van een voor-
beeld. "In de nieuwe winkel zullen de
mensen op de vleesafdeling zelf hun
verse vlees uit de vitrine kunnen pak-
ken. Het vlees is ambachtelijk klaarge-
maakt en vers verpakt en de consu-
merlt hoeft niet meer in de rij te staan.
Toch willen wij het persoonlijke con-
tact erin houden. Daarom hebben we
de snijmachines niet aan de achter-
kant van de slagerij geplaatst maar aan
de voorkant zodat de medewerkers tij-
dens het werk direct contact met de
klanten hebben en toch een praatje
met de mensen kunnen maken. En dat
geldt voor alle afdelingen. Het perso-
neel staat dus altijd met het gezicht
naar de klant te werken."

Op dit moment zijn er vier supermark-
ten in Vorden als we de twee Supers
nog als twee afzonderlijke winkels re-
kenen. Yvonne en Wilbert Grotenhuys
hebben de afspraak met Unigro ge-
maakt dat er de komende vijfjaar geen
voedings- of genotsmiddelenzaak aan
de Smidsstraat komt. "Het pand aan de
Smidsstraat is eigendom van Martin
Jansen en wordt tot 2002 door Unigro
gehuurd. Het is heel goed mogelijk dat
de winkel straks door Unigro aan een
ander bedrijf wordt onderverhuurd
maar we hebben wel de zekerheid dat
dat geen supermarkt wordt. En wat er
over vijfjaar in komt, dat is op dit mo-
ment niet belangrijk. We moeten er de
komende vijfjaar gewoon voor zorgen
dat de consument het hier naar de zin
heeft".



vindt u alles, behalve hoge prijzen
AANBIEDINGEN VAN MAANDAG 21 APRIL T/M ZATERDAG 26 APRIL 1997

ONZE VLEESTOPPERS:

MAGER RUNDERGEHAKT
ZIGEUNERKARBONADE
MAGERE RUNDERLAPPEN
GEKRUIDE BRAADSTICKS

1 kilo van 13,90 voor 8,98

1 kilo van 18,90 voor 13,90

1 kilo van 19,90 voor 13,98

1 kilo van 11,90 voor 8,90

UIT ONZE GROENTE- EN tRUITAFDELING:

HANDSINAASAPPELEN
BROCCOLI
HANDPEREN CONFERENCE

BLAUWE DRUIVEN

2 kilo van 4,98 voor L.9ö

500 gram van 2,98 voor l ,49

1 kilo van 2,98 voor l ,98

500 gram van 3,98 voor l ,98

UIT ONZE VLEESWAREN-/KAASAFDELING
VOOR OP UW ONTBIJT:

Snijverse Vergeer-kaas

BELEGEN KAAS 1 kilo van 13.49 voor 11,98

Snijverse vleeswaren

SLAGERSACHTERHAIYI 100 gram van 3.09 voor 2,49

ARDENNER
*%&$ BOTERHAMWORST 100 gram van 179 voor 1,29

EXTRA VOORDEEL MET UW GRATIS EDAH-CARD:

FRIESCHE VLAG GOUDBAND

KOFFIEMELK pak of fles a 500 ml van 2,39 voor 1,55 (35% KORTING)

UNOX SMAC blikjes 200 gram van 2,19 voor 1,64 (25% KORTING)

DAGVERSE BLANKE VLA 1/11 van 2,25 voor 1,69 (25% KORTING)

CALVÉ HALVA MAYONAISE 500 ml van 2,65 voor 1,59 (40% KORTING)

VENCO FONDSPAK DROP div. soorten van 3.59 voor 2,69 (250ÜRTING)

LU RENDEZ VOUS KOEKJES 260 gram van 2,29 voor 1,49 (35% KORTING)

UÏÏ5KY CROKIDO'S 6 uitdeelzakjes a 20 gr. van 2,45 voor 1,59 (35% KORTING)

Denk aan de aktiviteiten

KOEKJE VAN DE WEEK:

GOUDBANKET ROOMBOTER
HAZELNOOTZANDJES 200 gram van 2,65 voor 1,99 (25% KORTING)

Voor meer informatie omtrent de spaarkaarten-
actie zie onze vitrinekast voor in de winkel

Openingstijden:
maandag van
dinsdag van
woensdag van
donderdag van
vrijdag van
zaterdag van

Thema; "Hengelo staat

voor een paal"

8.00-18.00 uur
8.00-18.00 uur
8.00-20.00 uur
8.00-20.00 uur
8.00-21.00 uur
8.00-16.00 uur

Raadhuisstraat 53, Hengelo (Gld.)

Edah G. BOTTERMAN B.V.
Is uw drukwerk vakwerk geworden, dan komt 't van Weevers uit Vorden.

HEERSINK haarmodea dviseert
Elke maand nodigt HEER-
SINK haarmode één van zijn
klanten uit voor een gratis totale
verandering.

De wens van Dian
Dian wil graag een model dat
gemakkelijk is in onderhoud en
vraagt Renate wat mogelijk is.
Maar . .. echt korter mag het niet
geknipt worden.

Het advies van Renate
Renate adviseert een Animatie
op de kruin omdat dit het haar
meer volume geeft zonder dat
het gaat krullen. Om de haren
mooi in elkaar over te laten
lopen, lijkt het Renate beter om
het haar te snijden i.p.v. te knip-
pen. Ook geeft snijden een zach-
ter en natuurlijker effect.

Door de Animatie wordt het
haar automatisch voller. Renate
heeft voor de foto de haren
geföhnd, maar zo op laten
drogen kan ook. Renate legt
Dian duidelijk uit hoe ze het
haar thuis ook zo krijgt. Als
kleur wordt er voor majird diep
koperblond gekozen, waarbij
highlights aangebracht zijn,
waardoor het nieuwe kapsel nog
levendiger wordt.

Ervoor

HEERSINK haarmode
zutphenséweg 21 vorden

•ff (0575)55 12 15

Erna
foto's: Cover Image
Visagie: Gusta Bruggert

kapster: Renate Mateman

fAltijd in voor verandering!'

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vor-
den maken bekend met toepassing
van het bepaalde in artikel 19 van de

Wet op de Ruimtelijke Ordening, jo. artikel 50, lid 5 van
de Woningwet, medewerking te willen verlenen aan het
plan voor het verbouwen van een schuur (tot praktijk-
ruimte) aan de Spiekerweg 2.

De op het plan betrekking hebbende tekeningen liggen
met ingang van donderdag 24 april 1997, gedurende drie
weken, op de gemeentesecretarie, afdeling volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) ter inzage,
met de mogelijkheid bedenkingen hiertegen gedurende
die periode schriftelijk aan ons kenbaar te maken.

Vorden, 23 april 1997
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/ALGEMENE
WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving besluit tot ambtshalve wijzi-
ging/aanvulling voorschriften vergunning
(art. 8.25 Wmb en art. 3.5.6 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied,
bureau milieu, op werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur en
op woensdagen van 14.00 tot 17.00 uur, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende
de openingstijden, op dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,
op woensdag van 13.30 tot 17.30 uur, op donderdag van
13.30 tot 17.30 uur, op vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur en
op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur,

liggen vanaf 25 april 1997, gedurende 4 weken, ter inza-
ge de besluiten om ambtshalve het volgende voorschrift
toe te voegen:
"de riolering op het huis- c.q. bedrijfsperceel dient
zodanig te zijn uitgevoerd dat het van het per-
ceel/de inrichting afkomstige vuile water uiterlijk 1
september 1997 gescheiden van het hemelwater
wordt afgevoerd naar het verbeterd gescheiden
gemeentelijk rioolstelsel",
aan de milieuvergunning(svoorschriften) voor 20 inrich-
tingen op het industrieterrein "Werkveld".

Nadere motivering:
Tot voor kort konden wij naast de Wet milieubeheer eisen
voor aansluiting op het verbeterd gescheiden rioolstelsel
stellen op grond van de lozingsbepalingen in de
Algemeen plaatselijke verordening (APV). Die bepalingen
zijn evenwel per 1 maart 1996 vervallen, omdat de wet-
gever de regeling van dit soort situaties onder de wer-
king van de Wet milieubeheer heeft gebracht. Dat bete-
kent dat wij, per bedrijf (al dan niet met bedrijfswo-
ning)/particuliere woning, nadere eisen moeten stellen.

Voor het optimaal functioneren van het verbeterd
gescheiden stelsel is het noodzakelijk, dat alle bedrijven
en woningen van dat stelsel gebruik maken. De datum
van invoering is gesteld op 1 september 1997. Een aan-
tal bedrijven/woningen is reeds aangesloten, zodat voor
die bedrijven/percelen geen extra voorzieningen meer
nodig zijn.

De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ont-
werp-besluiten.

BEROEP tegen deze besluiten kan worden ingesteld
door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit

hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig beden-

kingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigin-

gen in het besluit ten opzichte van het eerdere ont-
werp-besluit;

e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijker-
wijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen in te
brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van
terinzagelegging worden ingediend bij de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel
vóór 6 juni 1997.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de beschik-
king danwei tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn
worden gericht aan de voorzitter van de afdeling
bestuursrecht Raad van State, wil het besluit niet binnen
6 weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas
van kracht als op dat verzoek door de Raad van State is
beslist.

Datum: 22 april 1997.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling

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

Vorden l - Hercules l
Het spelniveau van Vorden van de laat-
ste weken was tegen Hercules ver te
zoeken. Toch was het Vorden dat in de
5e minuut reeds een 1-0 voorsprong
nam. Ronnie de Beus werd op rechts
aangespeeld. Hij gaf de linksback van
Hercules het nakijken en scoorde met
een fraaie lob. Hierna werd Hercules
ver op eigen helft teruggedrongen. De
ballen werden door de achterhoede
van Hercules telkens naar voren ge
knald. Halverwege de eerste helft zette
de sterk spelende Erik Oldenhave de
bal strak voor. Mare van der Linden
kopte de bal door naar Hugo van
Ditshuizen, die met een subtiel balle-
tje doelman Floris het nakijken gaf: 2-
0. Even later lobte Jan Groot Jebbink de
bal over het lege doel.
Na de theepauze hetzelfde beeld.
Vorden aanvallen en Hercules verdedi-
gen. In deze fase sprong Vorden zeer
slordit met de kansen om. Een schot
van Ronnie de Beus werd door de doel-
man gestopt. Even later schoot Jan
Groot Jebbink keihard naast. Een kwar-
tier voor tijd gaf Ronnie de Beus een
fraaie voorzet op Mare van der Linden,
die beheerst scoorde: 3-0. In de slotfase
bepaalde Rob Enzerink op aangeven
van Wilbert Grotenhuis de stand op 4-
0.
De wedstrijdbal werd aangeboden door
'het Proathuus'.
Zondag speelt Vorden uit tegen
Zutphen. Beide ploegen strijden om de
Ie plaats in de 2e periode-titel.

UITSLAGEN
Vorden Bl-Diepenheim BI 11-0, Vorden
B2-Warnsv. Boys B2 5-1, Warnsv. Boys
C2-Vorden Cl 1-8, Vorden El-AZC El 1-
10, Brummen E3-Vorden E2 0-12,
Vorden Fl-Wilh. SSS Fl 11-1, Vorden F3-
Sociï Fl 0-4, Vorden I-Hercules l 4-0,
Vorden 2-Varsseveld 3 1-0, Vorden 3-K1.
Dochteren 2 5-1, Voorst 5-Vorden 4 4-2,
Vorden 5-Dierense Boys 3 1-7, Dierense
Boys 6-Vorden 6 3-0.

PROGRAMMA
Labor Bl-Vorden B2, Vorden Al-Ratti
Al, Reunie Bl-Vorden BI, Vorden B2-
SHEB1, Vorden Cl-Dicpcnveen C2,
Vorden Dl-Gazelle Dieren Dl, Erica '76
El-Vorden El, Zutphen El-Vorden E2,
Vorden E3-Gazelle Dieren E5, Vorden
Fl-Hercules Fl, Vorden F2-Warnsveld
F2, Oeken F2-Vorden F3, Zutphen 1-
Vorden l, AZC 2-Vorden 2, Neede 3-
Vorden 3, Vorden 4-Steenderen 3,
Voorst 3-Vordcn 5, Vorden 6-Zutphania
6.

Drempt vooruit - Ratti
Afgelopen zondag speelden de dames
van Ratti tegen Drempt. De thuiswed-
strijd was geëindigd in een gelijkspel,
1-1. Men vertrok met 8 dames en 4
jeugdspeelsters. Al snel kwam Ratti
achter te staan, maar Wencke Olthuis
zorgde ervoor dat Ratti niet te lang
achter bleef staan. Ze scoorde uit een
cornerbal van Gerda Bos. Helaas voor
Ratti was dat gelijkspel maar van korte
duur. Met de rust was de stand 3-1.

Na de rust ging het niet veel berer. Het
enige wat Ratti kon doen, was met z'n
elven zo hard mogelijk knokken om de
schade zo beperkt mogelijk te houden.
Dit resulteerde nog in twee kansen
voor Jessica Gombert, die ze helaas
niet benutte. Ondanks dat Ratti hard
heeft gewerkt, verloren de dames de
wedstrijd toch met 6-1.

Volgende week spelen de dames thuis
tegen AGOW.

Sociï
Sociï 3-Dierense Boys 5 6-0, GSV '63-
Sociï l 1-5, Diepenheim A-Sociï A 0-4,
Sociï C-\Aalten C 5-3, Sociï E-Gaz.
Nieuwl. E 2-5, Vorden F-Sociï F 0-4, De
Hoven-Sociï 2-0, SVBV 2-Sociï 2 2-0,
Sociï 3-LZC 4 5-1, Zutphania 6-Sociï 4 1-
3, Sociï 5-Sp. Brummen 6 0-2, Sociï 6-
SHE 4 9-2.

PROGRAMMA
Sociï C-Aalten C, Sociï A-Witkampers A,
Kotten C-Sociï C, Sociï E-LZC E, Sociï F-
LZC F, Sociï 1-Gorssel l, Sociï 2-Kotten2,
Sociï 4-Sp. Brummen 5, SCS 4-Sociï 5,
Erica '76 10-Sociï 6.

Schoolvoetbal 1997
Op woensdagmiddag 23 april vindt het
jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi plaats
op de velden van sv Ratti. Alle basis-
scholen binnen de gemeente Vorden
nemen hieraan deel.
Daarnaast wordt er voor 6 en 7-jarigen,
die nog geen lid zijn van een vereni-
ging, een wedstrijdje georganiseerd
om hen nader kennis te laten maken
met de voetbalsport.
De organisatie hiervan is in handen
van de jeugdcojlfcissie van sv Ratti.

Dash heren l
Zonder te spelen zijn de heren van het
eerste team va^fcash een stap dichter
bij direct behoi^rin de promotieklasse
gekomen. De laatste plaats in deze
klasse betekent aan het eind van het
seizoen dat er promotie/degradatie-
wedstrijden gespeeld moeten worden.
Afgelopen zaterdag speelde DSC, direc-
te concurrent voor de laatste positie,
namelijk een belangrijke wedstrijd in
Diepenheim tegen Heeten. DSC had
een wedstrijd minder gespeeld dan
Dash en stond drie punten achter op
de ranglijst. Bij winst zou DSC dus
naast Dash komen en zo een beslis-
singswedstrijd kunnen afdwingen.
DSC startte goed tegen Heeten en
kwam op een tussenstand van 2-0 in
sets. Vanaf toen toonde Heeten de be-
kende veschtlust en deen het zijn spor-
tieve plicht: de volgende drie sets wa-
ren in het voordeel van Heeten. De 3-2
nederlaag houdt DSC op de laatste
plaats. Dash speelde negentien wed-
strijden waarin veertien punten wer-
den behaald; DSC speelde eveneens ne-
gentien wedstrijden met twaalf punten
als resultaat.
Komend weekeinde valt de beslissing
in de promotieklasse. Dash speelt om
14.45 uur thuis tegen nummer twee
VIOS 2, terwijl DSC in Hengelo tegen
nummer dir DVO speelt. Een gelijk-
waardig programma dus. Desondanks
hoopt heren l op een ruime opkomst
van het publiek om het mogelijk be-
houd te vieren.
Vanaf deze plaats wil heren l alvast
Martij n Reuvekamp bedanken, die voor
elke thuiswedstrijd prachtige posters
heeft gemaakt; Daan Vrieler voor het
verspreiden van de posters door het
dorp; Monique en Riki Bijenhof voor
het tellen tijdens de thuiswedstijden;
Erik Boel, Herman Vlogman en Bert
Nijbroek van heren 2 voor hun bereid-
willigheid af en toe in het eerste in te
vallen; en last but not least het publiek
dat hen heeft aangemoedigd. We ho-
pen u volgend jaar weer te zien (in de
promotieklasse)!

Dash Sorbo l - Flexa Animo
Afgelopen zaterag heeft Dash dames l
haar laatste thuiswedstrijd van dit sei-
zoen gespeeld. Het was een heel be-
langrijke wedstrijd die ze zeker moes-
ten winnen om in de 3c divisie te kun-
nen blijven. De dames moesten tegen
Flexa Animo uit Sneek. De Ie set begon
Dash al sterk en met een houding van
'kom maar op'. Flexa Animo kwam
hierdoor niet aan hun eigen spel toe en
Dash won de Ie set.
Ook de 2e set speelden zij heel overtui-
gend. Gezien het geringe aantal speel-
sters als gevolg van ziekte en blessure
waren o.a. Carla Jansen en Bettinc
Vlogman uit het 2e team mee en zij
speelden zeer sterk op de middenaan-
val. Dash won ook de 2e set.
In de laatste set werd het nog. wel even
moeilijk, maar uiteindelijk trok Dash
ook deze set naar zich toe. Met een ver-
diende 3-0 overwinning na een zeer
sterk gespeelde wedstrijd is Dames l re-
delijk zeker van handhaving in de 3e
divisie.
Zaterdag spelen de dames in Kampen
tegen Reflex.

UITSLAGEN
sv Voorwaarts 5-Dash 7 dames 0-3, sv
Voorwaarts 4-Dash 5 dames 2-1, sv Wilp
1-Dash l meisjes C 0-3, Overa l -Dash l
meisjes B 0-3 kampioen, WSV 2-Dash 2
meisjes B 2-1, WSV 4-Da|̂  dames 1-2
kampioen, Devolco 3-Das^R dames 1-3,
Dash 2-VIOS l dames 3-0, Dash 4-sv
Terwolde dames 3-0, Dash 3-Devolco 8
heren 2-1, Widaco-Heeten l jongens 0-
3, Dash/Sorbo-Flexa/Animo 3 dames 3-

PROGRAMMA
SVS 2-Dash 2 dames, Epse 2-Dash 4 da-
mes, WSV 2-Dash 2 meisjes B, Reflex-
Dash/Sorbo dames, Dash 3-Heeten l da-
mes, Dash 1-VIOS 2 heren, Dash 2-sv
Voorwaarts heren, Dash 1-WSV 3 meis-
jes C, Dash 1-WIK l meisjes B, Dash 5-sv
Wilp dames, Widaco-Side Out jongens,
Heeten 1-Widaco jongens, Devolco 1-
Dash l meisjes B.

Feestavond 'Dash'
De Vordense volleybalvereniging
'Dash' hield afgelopen zaterdagavond
in bar-bodaga " 't Pantoffeltje" haar
jaarlijkse feestavond. Met medewer-
king van de band 'Plezant' werd er in
een bomvolle zaal een heel gezellig
feest gevierd.. Deze avond werden er te-
vens een aantal prijzen uitgereikt.
Zo werd Robcrt Zieverink verkozen tot
"Beste speler van het seizoen". Bij de
dames sleepte Ineke Kamphuis deze ti-
tel in de wacht. Beste recreanten speler
werd Frans Kosse. Het Heren 3 team
werd verkozen tot het Beste team van
het afgelopen seizoen. Beste trainer he-
ren Wietze Ten Cate; beste trainer bij
de dames: Marijke Brunsveld.

Tevens werd afscheid genomen van
scheidsrechter Nout van Houte, na
meer dan 22 jaar actief te zijn geweest
voor de vereniging.

Wilma Draaijer nam afscheid als secre-
taresse. Tot slot werden de 4 nieuwe
sponsors van de Dames l bekend ge-
maakt.

Tevens werden de nieuwe tenues ge-
showd. Sponsors zijn:
1. Woltering Transport,
2. Pelgrum Makelaardij,
3. Visser mode,
4. Pantoffeltje.

Bridge

Bridgeclub Vorden
Uitslag maandagavond: A-lijn: 1. dames
van Burk/Hendriksen 60.8%, 2. dames
van der List/de Bruin 58.3%, 3. heren
Busscher/Graaskamp 57.5%.
B-lijn: 1. dames Groot Bramel/Tiggelaar
69.4%, 2. dhr. en mevr. de Niet 58.3%, 3.
dames Brandenburg/Eierkamp 57.4%.

BZR Vorden
Uitslagen woensdag: groep A: 1.
Hendriks/Costermans 61.9%, 2. den
Elzen/Hissink 52.6%, 3. Bouman/Snel
52.1%. Groep B: 1. v.d. Vlugt/Gille
58.9%, 2. Jaburg/Knoppers 54.7%, 3.
dhr. en mevr. Speulman 54.2%.

Tennis
Vordens Tennispark
Uitslagen 2e speeldag: zaterdag: Heren:
Vorden 1-Nwe. Hellewei l 6-0,
Braamveld 1-Vorden 2 5-1; Heren 35+:
Sociï l-Vorden l 2-4, Vorden 2-Ruurlo l
3-3; Gemengd 35+: Vorden 1-Paasberg l
3-2; Junioren gemengd t/m 14 jr.:
Wildbaan 1-Vorden l 4-1; Junioren jon-
gens t/m 17 jr.: Vorden 1-Mallumse
Molen l 6-0.
Zondag: Heren: Vorden 1-Wijhe l 3-3;
Gemengd: Vorden 1-Groenlo l 8-0,
Gemengd Junioren: Laerveld 1-Vorden
l 1-7.
Woensdag: Junioren jongens t/m 12 jr.:
Vorden 1-Laerveld l 6-0, Wildbjianl-
Vorden 2 2A, Doesburg l-VordeftAs,
Junioren meisjes t/m 10 jr.: Vorden 1-
Strokel l 6-0.
Dinsdag: Dames: Vorden I-Altec l 4-2,
Vorden 2-Winterswijk 2 5-1, Laerveld 1-
Vorden 3 4-2.
Donderdag: Dames dubbel: Neede 4-
Vorden 11-3, Keislag 1-Vorden 3 0-4.

SV Sociï
Uitslagen zaterdag 19 en zondag 20
april: Sociï 1-Varsseveld l jeugd 1-4, De
Hoven 1-Sociï l mix 5-0, Sociï I-De
Stoven 2 heren 2-4, Harfsen 1-Sociï 2
heren 1-5, Sociï 1-Vorden l 40+ 2-4, Het
Elderink 1-Sociï l zondag 5-7.

Wielersport
RTV
Op woensdag 16 april jl. werd in buurt-
schap Delden het jaarlijkse clubkam-
pioenschap van de RTV Vierakker-
Wichmond verreden. Er stonden 16
renners en een renster aan het vertrek.
Het werd een levendige wedstrijd door
de vele pogingen van renners om uit
het peloton weg te komen. Maar tel-
kens werden de vluchtende renners
weer gegrepen door het peloton. In de
laatste ronde lukte het Edwin
Maalderink uit Warnsveld wel om uit
het peloton weg t ekomen en te blijven.
Na 90 minuten wedstrijd werd hij dan
ook met een voorsprong vn bijna een
minuut op het peloton clubkampioen
1997. De eindsprint van het peloton
werd gewonnen door Rudy Peters uit
Wichmond voor Andre Bargeman uit
Vorden. De overige uitslagen waren: 4e
Reynold Harmsen (Warnsveld), 5e Jan
Wulink (Hengelo), 6e Jan Weevers
(Zelhem), 7e Wim Bosman (Warnsveld),
8e Marcel Helmink (Vorden), 9e Peter
Makkink (Hengelo), 10e Raymond van
Hal (Doesburg), lle Arne Cornegoor
(Baak), 12e Jan Pieterse (Wichmond),
l§3e Bertie Lichtenbarg (Baak), 14e
Eddy Heuvelink (Warnsveld), 15e het
jeugdlid Paul Wolberink (Baak), 16e
Frans de Wit (Zutphen) en 17e
Margretha Klein Brinke uit Vorden.
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DISBERGEN ZONWERING
servicegericht - klantvriendelijk - prijsbewust

BUITENZONWERING BINNENZONWERING
• uitvalschermen - knikarmschemnen • horizontale en verticale lamellen
• rolluiken • horren • hordeuren • dealer o.a. Luxaflex/Verosol
• markiezen • screens • rolgordijnen • plissé's

PLV-NORM KWALITEIT - SCHERPE PRIJZEN

l SNELLE LEVERTUD
SI908 l Demonstratie 'n onze showroom

l na telefonische afspraak
Tel./fax 0575-461425

Ruurloseweg 77, Hengelo (Gld)

Sterk in
technisch werk

Oldenhave Personeelsdiensten
biedt volop werk voor constructie-

werkzaamheden, fabrieks- en
machineonderhoud, installatie-

techniek en op kantoor.

Oldenhave
PERSONEELSDIENSTEN B.V.

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

Helmink heeft een uit-

gebreide keuze in ver-

schillende soorten

zonwering, zowel voor

binnen als buiten.

Voor binnenzonwering

kunt u kiezen uit bij-

voorbeeld decoratieve

jaloezieën, lamellen of

rolgordijnen. In diverse

kleuren en dessins.

Zutphenseweg 24
Tel. O575 - 551514

Voor buitenzonwering

zijn zonneschermen en

rolluiken het meest

geschikt. Helmink

levert voor uw woning

of bedrijfspand zon-

wering op maat

Voor welke zonwering

u ook kiest, bij

Helmink hoeft u het

van de prijs niet warm

te krijgen.

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

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

Kwekerij

L ,„. _ _ _ _ _ ^ J^W;fMM^^M r̂afflWgM — •• — •• — — J

In verband met het vrijmaken
van grond voor herinplant
hebben we het komend
weekend

interessante
kortingen
o.a.

de echte leilinden
coniferen
taxus
beuken
buxus
laurier (groenblijvend)
en veel meer

Daarom ook
vrijdag

de gehele dag
open

Varsselseweg 20, Hengelo (Gld.)
Telefoon (O575) 46 28 92
Verkoop iedere zaterdag of na telefonische afspraak

Koninginnedag
3O april

geopend
Wij zijn vanuit alle richtingen goed te bereiken

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

SCHENK HET AAN l EN GOED DOEI

Wij komen het graag bij u
ophalen.
Belt u even naar
onderstaande nummers.

31 MEI EEN BOEDELDAG
20 SEPTEMBER EEN VEILING

Dit jaar zijn de baten bestemd
voor de Dorpskerk te Vorden.
De Veilingcommissie Vorden

(0575) 55 14 86
(0575) 55 16 73

(0575) 55 19 61
(0575) 55 30 81

CONTACT
een goed en graag gelezen blad



Onderlinge kampioenschappen openen buitenseizoen:

Nieuwe schabrakken voor "De Graafschap"

De Landelijke Rijvereniging en
Ponyclub De Graafschap heeft op
zondag 21 april het nieuwe buiten-
seizoen geopend door het houden
van haar jaarlijkse clubkampioen-
schappen. Deze kampioenschappen
vonden plaats op het eigen terrein
van de vereniging aan de Hame-
landweg in Vorden. De wedstrijden
werd door hoofdsponsor Rabobank
Graafschap West aangegrepen om
de schabrakken - de witte dekjes on-
der de zadels - te vervangen door
nieuwe exemplaren.

De oude schabrakken die in het verle-
den overigens ook door de Rabobank
ter beschikking waren gesteld, waren
compleet versleten en nodig aan ver-
vanging toe. Het logo van zowel de
bank als de rij vereniging zijn inmid-
dels ook gewijafcd. Namens de bank
was Reinier Kld^ferinke aanwezig om
de fraaie schabrakken uit te reiken. "Al
jaren heeft de Rabobank een goede en
nauwe relatie met de ruitersport in het
algemeen. Daarnaast hebben wij als
plaatselijke bai^^ltijd een zeer goede
relatie met de l5maelijke Rijvereniging

en Ponyclub De Graafschap gehad. Het
gaat hier om een stel enthousiaste
mensen die naast het beoefenen van de
ruitersport veel extra vrije tijd steken
in al die andere zaken welke een ver-
eniging tot bloei brengt en houdt", al-
dus Klein Brinke. £k
Als decor fungeerde de^reuwe rij hal
die in de afgelopen maanden met hulp
van veel vrijwilligers is gerealiseerd.
Hoewel de afbouw en verfraaiing van
de hal de komende tijd nog veel werk
met zich meebrengt is < J f c inmiddels
al volop in gebruik

Expositie in Ludgerusgebouw

van te voren allemaal doodzenuwachtig. Maar dit was dan ook niet verwonderlijk. Voor het merendeel van de tien dames was het
zaterdagmiddag 19 april de eerste keer dat ze meededen aan een expositie. Teken- en schilderleraar Rien Overvelde had de dames uiteinde-
lijk voor het blok gezet door wethouder Ria Aartsen uit te nodigen om de expositie in het Ludgerusgebouw te openen. De tien dames hebben
twee seizoenen teken- en schilderlessen gevolgd bij Kien Overvelde. De expositie was met name bedoeld voor vrienden, familie en bekenden.
Door middel van de tentoonstelling konden de mensen kennis maken met de werken van de cursisten. In het najaar start Overvelde weer een
nieuwe cursus.

Laat

uw

druk-

werk

Wij bieden u
een complete

collectie kaarten
van diverse
leveranciers

o.a.

GEBOORTE

VERLOVING

HUWELIJK

JUBILEUM

DANK-
BETUIGING

MENU

Voor het
vervaardigen

van

PRIVÉ
DRUKWERK

kunnen wij u
uitstekend

adviseren voor
een

eigentijds ontwerp
en letterkeuze

Ook op het gebied
van

ROUWWERK

o.a. rouwbrieven
rouw-

dankbetuigingen

bidprentjes

kunnen wij u
uitstekend

van dienst zijn.
Rouwbrieven

leveren wij op de
dag van opdracht

DRUKKERIJ
WEEVERS
VO«OCN - TB. {06761 U10W - FAX (08761 UWM
NIEUWSTAD 30. 72K1 AH - POSTBUS 22. 7J6O AA
BSS 564040 - http://www.w~v.™.*! - KON 661328
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Irisctte dmis dekbedden worden in Nederland gemaakt van de allerbeste
kwaliteit ganzendpns. En op een Irisctte dons dekbed krijgt 5 jtuir
garantie! Elke Irisctte is nu tijdelijk cxtm voordelio niet een inruilpremie Éè4

i l i / l r r , - • f . . C ->nr NATUURLIIK SOPf N ONDÏK MC
voor uu' oude dekbed. U heeft al een Jnsette voor j 295,-.

3E WON ER [J
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9 - 7261 AM Ruurlo - Tel. (0573) 451239 - Fax (0573) 453694

Kerkstraat 3
Vorden RESTAURANT DE ROTONDE (0575)

551519

Met de hele familie uit eten en iedereen
mag kiezen uit de hele menukaart

ledereen moet kunnen eten waar hij of zij op dat moment zin in heeft.
Dus geen van te voren vastgestelde menu's, maar allemaal lekker onbeperkt kiezen

uit onze menukaart. Al komt u met 20 man!
Is dat niet ideaal voor een familie-reünie of ander feestje? En wilt u dat wij een gezel-
lige alkoof hebben waar u ongestoord zo'n dinertje kunt houden? Kom gerust eens

informeren naar de mogelijkheden voor uw (familie)feestje.

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

Gevraagd voor direct:

magazijnmedewerker m/v
deze functie kan gecombineerd worden met
technische werkzaamheden in onze werk-
plaats (cilinderrevisie enz.).
Een LTS-diploma is daarom minimaal nood-
zakelijk.
Bij voorkeur hebt u ervaring in het twee-
wielervak.

Interesse? Solliciteer dan schriftelijk voor 2 mei
op onderstaand adres

H. Kruitbosch Tweewielergroothandel
Postbus 2005 • 7210 ZG Eefde
Tel. (0575) 51 39 16 / Fax 51 48 68

VOORJAAR 1997

Zonnige
tijden
staan
weer
voor

de
deur

Bescherm uw interieur tegen
overmatig zonlicht
Kies voor een goede

ZONWERING !
bestel tijdig en maak uw keus uit de
vele mogelijkheden, zoals :

ROLGORDIJNEN
' HORIZ. EN VERT. LAMELLEN

SCREENS
ROLLUIKEN
ZONNESCHERMEN
TERRASSCHERMEN

Nog tot l mei hebben wij een zonnige voorjaarskorting van

10%
(ook voor latere levering)

profiteer hier nog snel van !

Graag tot ziens in

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

CONTACT
een goed en

graag gelezen blad

Ons kantoor is een administratie- en belastingadvies-
bureau dat de accountancy en belastingzaken verzorgt
voor de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf,
de agrarische bedrijven en particulieren.

Ons kantoor hecht sterk aan het gezegde
'Laat uw administratieve zorgen onze zorg zijn,
dat is een belasting minder'.
In dit gezegde staan de kernwerkzaamheden van ons
kantoor verwoord. Deze werkzaamheden betreffen de
verzorging van administraties, jaarrekeningen, tussen-
tijdse rapporten en fiscale aangiften van ondernemers
en particulieren. Ook rekenen wij het tot onze taak om
ondernemers te adviseren en te begeleiden op organi-
satorisch, economisch en juridisch gebied.

9

Binnen ons kantoor is thans behoefte aan een

administratief medewerker m/v
Tot uw werkzaamheden zullen gaan behoren:

• het controleren, voorcoderen en het automatisch
verwerken van administraties, ook bij cliënten thuis

• het verwerken van de salarisberekeningen
• het samenstellen van eenvoudige jaarrekeningen,

tussentijdse rapporten en fiscale aangiften

U dient aan de volgende verwachtingen te beantwoorden:
leeftijd plm. 20 tot 23 jaar
opleiding op MEAO-niveau aangevuld met MBA/SPD
enkele jaren ervaring op een soortgelijk kantoor
bekendheid met automatiseringspakketten w.o. Exact
bereid te zijn verdere vakgerichte studies te gaan
volgen

Wij bieden u: een interessante en afwisselende full-time baan
goede salariëring en goede secundaire arbeids-
voorwaarden

Wij verzoeken uw geschreven sollicitatie met cv voor 2 mei a.s. te richten aan:

ADMINISTRATIE- EN BELASTINGADVIESBUREAU M l V 9 l N IV

Postbus 60 • 7260 AB Ruurlo • Telefoon (0573) 45 29 59

06-11
WORDT

Hotel Café Restaurant

'Meïlink'
Barchem

Borculoseweg 4
); Telefoon (0573) 44 12 02

Zondag 21 april

koud-, warm en
nagerechtenbuffet

f25,-
s.v.p. reserveren

Woensdag 30 april

Oranjebal
Donderdag 8 mei Hemelvaartsbuffet

EN JE KRIJGT
ALS EERSTE

1-1-2 DAAR RED JE
LEVENS MEE

HOVENIERSBEDRIJF

GEBR. ARENDS
VORDEN

Hoveniersbedrijf Gebr. Arends is een gespecialiseerd bedrijf op
het gebied van het ontwerpen, aanleg en onderhoud van tuinen.

Wij zoeken een

vakbekwaam hovenier
Wij bieden een afwisselende functie die in hoofdzaak bestaat uit
de aanleg van tuinen.
De werkzaamheden zullen in teamverband worden uitgevoerd.

Functievereisten: In bezit van vakdiploma's
In bezit van rijbewijs BE
Klantvriendelijk
Goede werkinstelling
Leeftijd vanaf 25 jaar

Wij bieden goede arbeidsvoorwaarden en een goede werksfeer.

Als u belangstelling hebt voor deze functie kunt u bellen of
schrijven naar:
HOVENIERSBEDRIJF GEBR. ARENDS
De Horst 5, 7251 PT Vorden - Tel. (0575) 46 35 07



"Nostng & Tasting" van Schotse whisky's bij Wijnhuis Vorden:

Whisky-liefhebbers komen neuzen tekort
"Ik weet het nog goed. Vroeger toen
de kinderen nog klein waren',
mocht ik 's avonds nadat ik ze in
bed had gestopt graag even een
warm bad nemen. En weet je wat ik
dan soms deed. Dan schonk ik me
een heerlijk glas whisky in. Af en
toe moet je. jezelf gewoon eens ver-
wennen".

Aan het woord is eigenaar Willum van
Loon van Wijnhuis Vorden. Vorige
week donderdag hield hij een originele
Nosing & Tasting van Schotse whiskys'
in zijn winkel aan de Burgemeester
Galleestraat. Voor deze gelegenheid
had hij Eddy Boermans uitgenodigd
die werkzaam is voor Moët-Hennessy
Nederland. Dit bedrijfis de Nederland-
se importeur van onder andere het
Schotse Whiskyhtiis Glenmorangie. Er
hadden zich van te voren veertien per-
sonen aangemeld voor de Nosing &
Tasting. Aan het begin van de avond
nam Boermans de whiskyliefhebbers
mee naar de Schotse Highlands. Eddy
Boermans deed dit door middel van
een videofilm waarop te zien was hoe
op ambachtelijke wijze de whisky van
Glenmorangie wordt gedistilleerd. Het
was een hele klus om de videorecorder
aan de praat te krijgen. Vlak voordat
het merendeel van de gasten binnen-
kwam, ging de Vordense whiskylief-
hebber Huub Meijer samen met Eddy
Boermans op zoek naar het videoka-
naal. "Nee, je moet nog iets verder. Zet
'm eens op kanaal 33. Ja, dit is beter.
We hebben beeld", instrueerde Huub
Meijer.
De video liet zien hoe het eraan toe-
gaat op de distilleerden) van Glenmo-
rangie. De ingrediënten van whisky be-
staan uit gerst en zacht en zuiver bron-
water. "De maltwhisky is één van de
best bewaarde geheimen van Schot-
land. Het is nog maar ruim honderd
jaar geleden dat het eerste fust werd
geëxporteerd naar het Oostblok. En in
Nederland kennen we sinds de Tweede
Wereldoorlog pas de Single Highland
Maltwhisky", legde Eddy Boermans uit.
Vervolgens kwamen de sniffers op ta-
fel. Dit zijn de karakteristieke tulpvor-
mige proefglazen die de verscheiden-
heid aan geuren voorzichtig prijsge-
ven. "Ik zie dat jullie er allemaal klaar
voor zijn", lachte Eddy Boermans.
"Laten we daarom maar snel beginnen

met het verschil te proeven tussen een
blend en een malt. Deze blend is zes
jaar oud en^Le jongste malt die
GlenmorangiSReeft is daarentegen
tien jaar oud. Als het goed is proefje
heel duidelijk een verschil. De malt is
in mijn ogen veel fruitiger. Wat vinden
jullie er eigenlijk van?".

Kwaliteit
Vervolgens vertelde Boermans hoe de
whisky van Glenmorangie gerijpt
wordt. "Het Schotse whiskyhuis ge-
bruikt hiervoor vaten die gemaakt zijn
van Amerikaans bergeiken. De vaten
zijn echter niet nieuw meer. De eerste
jaren zijn ze door bourbonstokers ge-
bruikt. Zo'n vijftien jaar geleden kwam
Glenmorangie er achter dat haar whis-
ky's van een bepaald jaar niet allemaal

hetzelfde waren. Dit had te maken met
de kwaliteit van de vaten. Daarom laat
het whiskyhuis sindsdy^zelf de vaten
maken en vervolgens gHR ze dan naar
de bourbonstokers. Er zijn dus hele
strakke afspraken gemaakt en op die
manier laat Glenmorangie niets meer
aan het toeval over", aldus Boermans.

Ondertussen staan ^r weer twee
sniffers klaar met daarin twee malt
whisky's van Glenmorangie. Ze zijn re-
spectievelijk tien en achttien jaar oud.
"Deze tien jaar oude whisky is vergele-
ken bij de achttien jaar oude Glenmo-
rangie veel lichter. Meestal wordt deze
jonge malt gebruikt als aperitief. De
achttien jaar oude Glenmorangie daar-
entegen is weer meer een afterdiner
whisky. Als het goed is proefje dat ook

wel. Het is wat romiger", aldus Boer-
mans.
Op het eind van de avond maken de
gasten kennis met drie twaalf jaar ou-
de Glenmorangies die een speciale "fi-
nishing" gekregen hebben. Deze whis-
ky's worden de laatste twee jaar van de
in totaal twaalf jaren durende rijping
op oude eiken bourbonvaten overgego-
ten in oude port-, sherry- of madeirava-
ten. De meningen van de gasten over
de drie whisky's zijn verdeeld. De port
en de madeira kwamen uiteindelijk als
beste uit de bus.
Waar de gasten het donderdag wel over
eens waren, was dat Wijnhuis Vorden
vaker van dit soort avonden mag orga-
niseren. "Het was bijzonder gezellig en
zo leer je nog eens wat" aldus Laurens
Bouwmeister op het eind van de avond.

Aanbiedingen voor de maand mei

WEES ER ALS DE KIPPEN BIJ
Aanbiedingen zolang de voorraad strekt

Vierkleurendruk

DRUKKERIJ
WEEVERS

maandag

Appelrondjes/
kwarkrondjes

•

6
halen

5
betalen

dinsdag

Speculaas
rondo's

8 voor

500

woensdag

Alle soorten
kleinbrood

6 halen
4 betalen

5 broden naar keuze

1200

donderdag

Amandel-
broodjes

4 voor

875

vrijdag

Eigen
gebakken
crackers

lekker
tussen-

door

zaterdag

Pizza-
broodjes

per stuk

140

Berendsen
Dorpsstraat 11 • Vorden • Tel. (0575) 55 13 73

Puntenmaand vrijdag en zaterdag

ALLE BAVAROISEPUNTEN
00

per stuk 2

Brieven

DRUKKERIJ
WEEVERS

Mappen

DRUKKERIJ
WEEVERS

Enveloppen

DRUKKERIJ
WEEVERS



Oranje Boven
aanbiedingen

'n heerlijke frisse

Sinaasappel-Bavaroise Vlaai
'n kombinatie met echte sinaasappelbavaroise

en Zwitserse room.
Je hoeft er niet voor naar Soestdijk.
KONINKLIJKE AANBIEDING

... Goed voor 12 royale punten • • •
17,50

Oranje Boven Bollen
'n mega vruchtenbol, royaal gevuld met krenten,

rozijnen, appel en spijs.
Afgewerkt met oranje fondant.
per stuk VOOR MAAR 1,30

DINSDAG 29 APRIL voor extra feestvreugde:

Koninginnerollen, Oranje soezen,
Oranje tompoucen en Oranje bollen

Oranje Soezen
s haien = 4 betalen

GEWELDIGE KEUZE UIT NIEUWE
ITALIAANSE BROODJES

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 551877

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

26 april, alsmede 3 en 1O mei wederom onze

TUIN-DOE-DAGEN
aan de Scheggertdijk 4 te Almen van 10-17 uur

U overweegt de aanschaf van een nieuwe
(zit)maaier? Kom en overtuig uzelf dat u bij ons
aan het juiste adres bent!
Diverse demonstraties
• Castle Garden en White zitmaaiers

100% opvang, ook onder de meest natte
omstandigheden

• Harry en White loopmaaiers
met en zonder aandrijving

• Robin bosmaaiers

Diverse opruimingsmodellen loopmaaiers, nieuw
overjarig:
White zitmaaiers 91 cm met zij-uitworp f 2350,-
2 Castle Garden zitmaaiers met opvang DEMO
2 Castle Garden 2-cyl. met opvang, 2 jaar
2 White LT-30 maaiers met opvang 76 cm
1 Stiga park-2000 hydrostaat, 3 jaar, frontmaaier
2 MTD zitmaaiers, zij-uitworp
1 MTD, nieuw, overjarig met opvang etc. etc.

Tevens informeren wij u tijdens deze dagen graag
over tuinberegening en het slaan van een eigen
waterbron.

Dringend ter inruil gevraagd:
zitmaaiers, leeftijd niet belangrijk

BRINKMAN
ALMEN B

Azinkdijk 8
7218 NG Almen

Tel.: 0575-431297/431663
. V. Fax: 0575-431210

Vereniging tot bevordering
van het Marktwezen
in de gemeente Vorden

ALGEHELE
LEDENVERGADERING
op dinsdag 29 april a.s.
om 19.30 uur in Hotel Bakker

Agenda o.a.
- jaarverslagen secretaris en penningmeester
- bestuursverkiezing

Het bestuur

Voor absolute winnaars!

Spalstraat 13, 7255 AA Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 19 96

. kstraat 3
Vorden

Restaurant-Grill

'DE ROTONDE'Tel. (O575)
55 15 19

Wij zoeken voor de zomer

Hulpkrachten
vanaf 17 jaar

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

06-11
WORDT

112
EN JE KRIJGT
ALS EERSTE

HULP
112 DAAR RED J E
LEVENS MEE

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Folders

DRUKKERIJ
WEEVERS

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design .. .
F. Jansen installatiebedrijf

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

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

Muziekvereniging

CONCORDIA
Vorden

Bloem bollenactie 1997
'voor een mooie voorjaarstuin'

Vrijdag 25 en zaterdag 26 april wordt de kleurenfolder
met bestellijst huis-aan-huis bezorgd. In de week hieropvolgend
komen onze leden bij u aan de deur om de bestelling op te
halen. Eind september wordt uw bestelling bezorgt en afge-
rekend.
Door uw bestelling steunt u muziekvereniging Concordia en
heeft u een prachtige voorjaarstuin. De opbrengst van deze
actie komt ten goede aan het instrumenten- en uniformenfonds.

v
Voor inlichtingen of bestelling
(0575) 55 29 68 (0575) 55 36 88

NIEUW IN VORDEN

PEANUT DELICATESSEN
Zutphenseweg 1 a • Vorden

KAASSPECIAALZAAK • NOTEN • WIJNEN e.d.
Onze openingstijden:

dinsdag, woensdag, donderdag 9.00 - 70.00 uur
vrijdag 9.00 - 20.00 uur

zaterdag 9.00 - 76.00 uur

JONGE KAAS 1 kiio

OU D E KAAS 500 gram

STUDENTENHAVER 250 gram

7.98

6.49

3.98

5 vaste planten
6e gratis

2 begonia's
VOLOP GROENTENPLANTEN

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.



keiharde aktieü!
T-shirts
mt. m-xl
met rits
norm.
17,50,1

sweaters
persival

116-164
norm,
35,00

92-176

tuin-
broek
mt. m-xl
norm.
69,95 m* 19?5

mode
voor het
héle gezin

Betalen
met je

pincode

WINTERSWIJK-WIERDEN-VORDEN-TERBORG-DIDAM-
AALTEN-ZEVENAAR-LICHTENVOORDEN-'S-HEERENBERG

Donor-codicil,
van levensbelang

06-11
WORDT

112

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industneweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Mappen

DRUKKERIJ
WEEVERS

Bus bestellen?
Harren bellen!

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

HEBT U NOG
SPULLETJES OVER
VOOR DE VEILING?

Wij halen het graag
bij u op. Bel dan:

(0575)55 1486
(0575)55 1961
(0575) 55 1673
(O575) 55 30 81

f997;
Veiling 20 september
De Herberg Vorden

Bij ons haalt u de mooiste
sierbestrating en het beste tuinhout...

-:'"; ' • ••

„TW, ***

Bezoekt u tevens onze vernieuwde showopstell ing
zowel binnnen als buiten, met een groot

assortiment bestratings- en tuinmaterialen.

BouwCenterSHCI-UBI
Hengelo (Gld). Kruisbergseweg 13, Telefoon (0575) 46 81 81.

Openingstijden showroom: ma. t/m vr. 8.30-17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur.

Openingstijden bouwwinkel ma. t/m vr. 7.30-17.30 uur, zaterdag 08.00-16.00 uur.

Ulft (geen keukens en sanitair), Ettenseweg 39, Telefoon (0315) 68 31 41.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 7.30-12.00 uur, 13.00-17.30 uur, zaterdag 8.00-12.30 uur.
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