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Beperkte openingstijden politie
leidt tot ongerustheid in Vorden

WEEKENDDIENSTEN

Het opnieuw inkrimpen van de ope-
ningstijden van het politiebureau in
Vorden heeft ervoor gezorgd dat de
plaatselijke bevolking zich zorgen
maakt over de veiligheid in Vorden.
Volgens politie-agent Martin Gabriël
is er helemaal geen reden om ongerust
te zijn dat het dorp onveiliger wordt.
Ik kan me de reactie van de mensen
heel goed voorstellen. Maar er is hele-
maal geen reden om ons zorgen te ma-
ken. Integendeel. De politie is telefo-
nisch 24 uur per dag bereikbaar', aldus
Martin Gabriël.

Vanaf l januari is het bureau aan de
Raadhuisstraat alleen nog maar op
woensdagmiddag van twee tot zes uur
geopend. Dit besluit is een gevolg van de
vele bezuinigingen van de regering waar
ook de politie in Vorden niet aan is ont-
komen. Martin Gabriël: 'Het mag duide-
lijk zijn dat wij het graag anders hadden
gezien, maar we moeten nu eenmaal
roeien met de riemen die we hebben. Het
gevolg is alleen wel dat wij de laatste tijd
zijn overstelpt met vragen van burgers
die zich zorgen maken over de veiligheid
in Vorden. Want die denken dat wij vanaf
januari alleen nog maar op woensdag-
middag bereikbaar zijn. En dat is natuur-
lijk niet zo.'
De politie in Vorden is dag en nacht be-
reikbaar. 'Als een inwoner van Vorden
om drie uur 's nachts naar ons nummer
in Vorden belt, krijgt hij of zij altijd de po-
litie aan de lijn. Als wij niet op het bureau
zijn, wordt ons toestel namelijk automa-
tisch doorgeschakeld naar het bureau
van de Basiseenheid IJsselstreek Oost in
Lochem of de Regionale Meldkamer in
Apeldoorn. En deze staan weer in directe .
verbinding met de dichtsbijzijnde sur-
veillancewagen. Op deze manier is de
politie in Vorden dag en nacht bereikbaar
en hoeven mensen zich geen zorgen te
maken dat wij er in geval van nood niet
op tijd zullen zijn. Zo slecht doen we het
dus nog niet', aldus Martin Gabrieï.
De cijfers van hel afgelopen jaar onder-

strepen het verhaal van Martin Gabriël.
Uit een overzicht van vernielingen en in-
braken in 1995 blijkt inderdaad dat Vor-
den het helemaal niet zo slecht doet ver-
geleken bij andere gemeenten in het Di-
strict IJsselstreek Oost. Zo werd er in Vor-
den het afgelopen jaar 'slechts' 85 keer
proces-ver baal opgemaakt in verband
met vernieling en vandalisme. In Lo-
chem daarentegen moest de politie 360
keer in actie komen. Gorssel en Warns-
veld scoorden verhoudingsgewijs ook
hoger dan Vorden met 99 en 112 proces-
verbalen. Alleen de gemeente Steende-
ren deed het met 43 gevallen van vanda-
lisme en vernielingen beter dan Vorden.
Het overzicht van diefstallen in het afge-
lopen jaar laat hetzelfde beeld zien.
Steenderen kwam hier met 22 aangiftes
opnieuw het beste uit de bus. In Vorden
werd er in totaal 41 keer aangifte gedaan.
Warnsveld, Lochem en Gorssel noteer-
den achtereenvolgens 44, 93 en 138 ge-
vallen van diefstal. 'Dat Vorden het ver-
geleken bij omliggende plaatsen goed
doet, is voor eer^root gedeelte ook aan
de plaatselijke^polkine; te danken. De
sociale controle m Vorden is bijzonder
hoog. En ik hoop dat dit zo blijft. Vooral
als mensen op vakantie gaan, is het raad-
zaam dat de buren een oogje in het zeil
houden. Op di^nanier kun je vaak een
hoop ellende -^^komen', aldus Martin
Gabriël.

Omdat het politiebureau van Vorden al-
leen op woensdagmiddag geopend is,
wijst Gabriël erop dat er voor gevallen
van kleine criminaliteit gebruik kan wor-
den gemaakt van het gele aangifteformu-
lier dat vorig jaar in het District IJssel-
streek Oost huis aan huis verspreid is.
Gabriël: 'Op.die manier wordt net voor
de mensen makkelijker om aangifte te
doen. Want je kunt gewoon thuis net for-
mulier invullen. Wie dit formulier kwijt
is geraakt, kan altijd even naar het ge-
meentehuis gaan. Daar hebben ze er nog
genoeg. En natuurlijk zijn de formulieren
ook bij ons bureau verkrijgbaar.'

Rondleidingen
De contaktcommissie Vorden/Warns-
veld houdt in samenwerking met de
DLV een tweetal huiskamerbijeenkoms-
ten. De bedoeling hiervan is dat men
eerst bij de bedrijven een rondleiding
maakt waardoor er allerlei onderwerpen
ter sprake zullen komen. Daarna zal de
heer Pieter Brouwer van de DLV nog en-
kele zaken aan de orde stellen waaron-
der de bemesting. De huiskamerbijeen-
komsten worden respectievelijk gehou-
den op dinsdag 6 februari bij de familie
G.Harmsen, Schimmeldijk 4 in Vorden
en op donderdag 8 februari bij de familie
GJ. Wunderink, Strodijk 23 in Vorden.

Gezinsdienst
'Over leven' is het thema van de geza-
menlijke gezinsdienst op zondag 4 fe-
bruari in de Dorpskerk. Ds. M. Berg uit
Barchem heeft samen met de gezins-
dienstcomrnissie de dienst voorbereid
door na te denken over Exodus l en
Mattheus 5 (13-16). De dienst is bedoeld
voor jong en oud.

Opnieuw veiling ten
bate restauratie
Dorpskerk in Vorden
De reacties na afloop van de veiling die
in oktober werd gehouden ten bate van
de restauratie van de Dorpskerk waren
zeer positief. Iedereen was van mening
dat een dergelijk evenment vaker moet
worden gehouden. Ook de opbrengst
viel niet tegen. In totaal bracht de veiling
ruim 40.000 gulden op. Daarom heeft de
veilingcommissie besloten om dit jaar
opnieuw een veiling ten gaan houden. Er
is inmiddels een droge opslagruimte ge-
vonden. De veilingcommissie hoopt dat
iedereen in Vorden tijdens de voorjaars-
schoonmaak aan de kerk denkt en zijn of
haar steentje bijdraagt. 'Alleen liever
geen lampenkappen en schemerlampen
meer', zegt de heer W. Kornegoor. 'Want
die konden we tijdens de vorige veilinga-
vonden aan de straatstenen niet kwijt'.
Voor informatie en opgave van spullen
kunt u terecht bij B. Rossel (55 16 73) en
A.Tragter(55l961).

Hervormde Gemeente
Zondag 4 februari 10.00 uur ds. Bergh. Gezinsdienst.
Er is Zondagsschool en Jeugdkerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 4 februari 10.00 uur gezinsdienst in N.H. Kerk.
Ds- Bergh.
Zondag 4 februari 19.00 uur ds. H.A. Speelman

RK Kerk Kranenburg
Zondag 4 februari 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v.
Cantemus Domino.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 3 februari 18.30 uur Eucharistieviering, volks-
zang.
kVawnJ-Wfldrf-Pujtonw; 4 - 5 februari, Pastoor J. van
Zeelst, Vorden. Tel. (0575) 55 17 35.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 4 februari 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort
HA

RK kerk Vierakkcr-Wichmond
Zalcrdag 3 februari 17,00 uur Eucharistieviering, volks-
zang.
Zondag 4 februari 10.00 uur Gebedsviering, heren-
koor.

Huisarts 3-4 februari dr. Dagevos, het Vaarwerk I,
bel. 55 24 32.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag en
zondag spreekuur van 09JO-10.00 uuren van 17.00-
17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder afspraak)
komen of een dringende visite aanvragen. Bij spoed-
gevallen die niet tot deze spre^^fcn kunnen wach-
ten, gaarne altijd éérst bellen v^w overleg.

Tandarts 3-4 februari W.A. Houtman, Vorden, tel.
(0575} 55 22 53,
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag en
zondag 11.30-12.00 uur.

Streekzlekenhuis Hel Nleu^^Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, fel. (0575) 59 25 92.
Afspraakbureau tel. 59 28 92. Bezoekuren dagelijks
van 15.00-15.45 en 18.45-19JO uur. Kinderafdeling
voor oudeis en gezinsleden de hele dag; voor an<
deren 15.00-16.30 en 17,45-19.00 uur.
Hartbewaking en intensive care dagelijks 15.00-
15-30 en 19.00-19-30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10JO-11JO, 15-30-16.45 en 18.45-
19.30 uur. PAAZ iedere avond 18JO-19.45 uur en
op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van
154)0-15.45 uur.

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

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 06-11

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

b.g.g. (055) 366 44 55
BRANDWEER: dag en nacht 06-11
AMBULANCE: dag en nacht 06-11

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

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

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

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

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel.
(0575)44 1351.

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

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

ZorgGroep Oost- Gelde H and
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur
per dag bereikbaar via telefoonnummer 06-8806
(20 ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Bun voor thuisverpltgnig 2*1 uur per dag, tel. (0575)
51 64 63. Situnpunl Wintersiviik tel. (0543) 53 10 53.

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

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg Ie. Vorden, tel. (0575) 55 21 29,
spreekuur maandag tfm vrijdag 8.30-9.30 uur.

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Tafeltje Dckje januari en februari; Mevr. Wolters,
tel. 55 12 62 b.g.g. 55 óg 75. Graag bellen voor 8.30
uur.

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

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

Openbare bibliotheek Vorden geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13JO-17.30 uur, donder-
dag 13.30-17.30 uur, vrijdag 1330-20.30 uur, zater-
dag 10.00-12.00 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Optningstijden
Uitleenpost Vierakker-Wichmond St. LudgefUS-
gebouw: donderdag 15.15-16.15 en 19.30-20.30 uur;
zaterdag 11.00-12.00 uur.

WV-kantoor tel. 55 32 22 Openingstijden: maan-
dag [tm donderdag 10.00-12.30 uur, vrijdag 9.30-
17.30 uur. zaterdag 10.30-13.30 uur.

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

Infodierenbescheming
Tel. (0575) 55 66 68.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6, tel.
55 34 05. Geopend ma. t/m vrij. van 9.00-12.00 uur.

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrijwilligers-
werk. Tel. (0575) 55 34 05. Buiten bereik bellen 55 22
48 of 55 1701 .

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

Klachten en Infonnatieburo Gezondheidszorg
Stedendriehoek voor vragen over de gezondheids-
zorg. Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11,30 uur, Oude Bornhof 55-56, Zutphen, tel.
(0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00 uur
bereikbaar onder tel. nr.: (055) 522 41 50.

Jong Gelre
Jong Gelre vorden neemt vrijdagavond 2
februari 'deel aan een zaalvoetbaltoer-

nooi dat wordt georganiseerd door de re-
gio West Achterhoek. Het toernooi wordt
gehouden bij 'Appie Happie' in de Veld-
hoek.



TONEELVERENIGING
KRATO

speelt de klucht

Meiden

het behang
op zaterdag
3 februari
aanvang 2O.OO uur

Entree f 7,50,
kinderen t/m 12 jaar gratis

Schoei
Ruurloseweg 64 - 7251 LV Vorden
Telefoon (0575) 55 69 57

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

^^\ Ook cut is
^A \ Albert Heijn
Met onze TOP 10
aanbiedingen:
O Schouderkarbonade C OQ

kilo van 10,98 voor O«wO

0 Coca Cola regular/light/caf.free j QQ
1,5 liter van 2,29 voor 1 «OO

€> Chinese Kip
100 gram van 1,9'5 voor

O AH Witte Puntjes of
Tarwe/Witte Bolletjes
10 stuks van 2,69 voor

© AH Goudse
Jonge Kaas 48+
kilo van 11,90 voor

© AH Voorverpakte
Achterham
100 gram van 2,49 voor

0 Unox Chicken Tonight
div. smaken, 500 gr. van 3,79 voor

O Stealux Theelichten
100 stuks van 10,00 voor

€> Champignons fijn
250 gram van 1,99 voor

© Kleenex Toiletpapier
8 rol van 5,99 voor

Albert Heijn
Hengelo (G)
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo
waar de koffie iedere dag voor u klaar
staat!

1,49

1,99

8,90

1,74
3,29
8,95
1,39
4,59

MOLENHOEK

In verband met onze VERBOUWING
zijn wij gesloten van

maandag 5 t/m maandag 12 februari

LEKKER
MAKKELIJK:

Hamburgers
ien 4 betalen

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ:
Gebraden Gehakt
100 gram ƒ 0,98

Schouderham
100 gram ƒ 1 ,49

Geldig van 31-1 t/m 3-2

EXTRA VOORDELIG:

Hamlappen

1 kiio ƒ 10,45

RUNDVLEES
SPECIALITEIT:

Hollandse Biefstuk
ongewoon lekker

3 voor ƒ l 0,"

Let op onze dagaanbiedingen ïn de winkel.
Ook uw adres voor al uw huisslachtingen

Slagerij/worstmakerij
JAN RODENBURG

Dorpsstraat 32, Vorden Telefoon (0575) 55 14 70

De Nederlandse Aardolie Maatschappij, de
N>UL is een opsporings- en winningsbedrijf

vanTrardolie en aardgas. Haar activiteiten
leveren een belangrijke bijdrage aan de
energievoorziening van Nederland.

Seismisch- en
Vibro Seismisch Onderzoek

In het kader van opsporingsactiviteiten naar mogelijke aardgas vel den zal
door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) een seismisch- en

vibro seismisch onderzoek worden verricht in de gemeentes

Vorden, Hengelo (Gld.), Steenderen en
Warnsveld.
Dit onderzoek zal binnenkort beginnen. De werkzaamheden zullen enkele
weken in beslag nemen.

Bij dit onderzoek worden d.m.v. trillingen ondergrondse bodemlagen in kaart
gebracht. Daar waar seismisch onderzoek wordt gedaan, worden de
trillingen opgewekt d.m.v. lichte ondergrondse springladingen. Daar waar
vibro seismisch onderzoek wordt gedaan, worden de trillingen opgewekt
m.b.v. op trucks geïnstalleerde vibratoren.

Dit onderzoek wordt in opdracht van de NAM uitgevoerd door het in dit werk
gespecialiseerde bedrijf Compagnie Générale de Geophyslque (CGG).

In het betrokken gebied worden bewoners per brief nader
geïnformeerd over het aanstaande onderzoek. Wi] wijzen erop dat In
die gevallen waar de sticker "...geen ongeadresseerd drukwerk..."

is aangebracht deze brief mogelijk niet zal worden bezorgd.

Eigenaren/gebruikers van gronden waar het onderzoek moet plaats-
vinden worden vooraf bezocht voor het verkrijgen van toestemming.

Indien nadere informatie wordt gewenst omtrent dit bodemonderzoek kan
men telefonisch kontakt opnemen met het veldkantoor van CGG,
Zelhemseweg 20, 7255 PT Hengelo (Gld.), telefoon 0575-464733 of met de
NAM, afdeling Voorlichting, Postbus 28000, 9400 HH Assen,
telefoon 0592-362074.

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V

NAM



Wij zijn erg blij met de
geboorte van onze dochter

Marieke
22 januari 1996

Andró en Reinie
Teunissen-

Groot Roessink

Gietelinkdijk 1
7255 MH Hengelo Gld,
(0575) 46 72 26

Wij rusten van J3.00-15.00 uur

Daar het niet mogelijk is u
allen persoonlijk te bedanken,
betuig ik u, mede namens
mijn kinderen en kleinkinde-
ren, langs deze weg mijn
oprechte erkentelijkheid voor
de vele blijken van belangstel-
ling na het overlijden van mijn
lieve man, onze vader en opa

ANTHONIE MEENINK

Het heeft de kinderen en mij
bijzonder gesterkt en getroost
dat u zich allen zo betrokken
voelde bij dit grote verlies.
Moge hij lang in ons aller her-
innering blijven voortleven.

G.H. Meenink-
Ligtenbarg
Ben en Hanny
Kreeften berg-Meenlnk
Karina en Marleen

Vorden, januari 1996

Contactjes
zijn uitslu Hen d bestemd voor parti-
culieren en verenigingen.
Minimumprijs 1 9,- voor 3 gezette
regels; elkeregelmeerf 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of in-
lichtingenf 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worcf en n i et g eplaa tst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in reke-
ning gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bl) eventuele louten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• TE HUUR GEVRAAGD;
woonruimte (kamer) voor 1
persoon in Vorden of omge-
ving voor een half jaar. Tel.
(0575) 55 18 33

• TE KOOP: pluimveepluk-
machine. Tel. (0575) 55 11 01

• TE HUUR GEZOCHT: een
kamer. Stagiaire zoekt zo
spoedig mogelijk kamer voor
10 weken in of nabij Vorden.
Tel. (0488) 48 16 60 b.g.g.
(0513) 55 22 34

• TE KOOP: wit wandmeu-
bel. Tel. (0575) 55 38 37

• TE KOOP: oud-Hollandse
kapucijnerduiven. Tel. (0575)
55 69 06

• Maandag 5 februari a.s. om
20.00 uur jaarvergadering
'de Snoekbaars' in zaal De
Herberg

• ZWERFVUILDAG Oproep
aan alle inwoners van Vorden,
Wichmond en Vierakker.
Ergert u zich aan rommel
langs de weg? Help het oprui-
men op zaterdagmorgen 16
maart. Kom op maandag 5
februari a.s. om 19.30 uur
naar het Dorpscentrum voor
informatie en om afspraken te
maken. Opgave kan ook bij R.
van Vleuten, tel. 55 33 57

• Erwtcnsoepaktie karna-
valsver. De Deurdreajers op
zaterdag 3 en 10 februari.

• TE KOOP wegens overkom-
pleet: 3-delig wit wandmeu-
bel met vitrinekast en verlich-
ting, salon- en hoektafel wit
Lz.g.st. Tel. (0575) 52 15 60

• TE KOOP: zonnescherm
3 m breed (rood) z.g.a.n. Tel.
(0575) 52 1560

Op zaterdag 3 februari hoop ik

H. Harmsen-Eschendal

mijn 80e verjaardag te vieren met J
kinderen, kleinkinderen en achter- #
kleinkinderen.

Receptie van 14.30 tot 16.30 uur in
De Herberg, Dorpsstraat 10, Vorden.
Tot ziens.

Kadotip
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Hij wilde graag oud worden,
maar niet oud zijn.

Dankbaar voor alle liefde en zorg die wij tijdens
zijn leven van hem mochten ontvangen, hebben
wij 15 dagen na het overlijden van oma afscheid
moeten nemen van onze lieve vader en opa

ALBERT BIELDERMAN

op de leeftijd van 89 jaar.

W. Bielderman
G.M. Bielderman-Weenk

Albert en Heleen

Wim en Monique

Vorden, 28 januari 1996

Correspondentie-adres:
W. Bielderman,
Wilhelminalaan 6, 7251 EN Vorden

De crematie vindt in besloten kring plaats.

Heden ontvingen wij het droeve bericht van het
overlijden van onze oud-voorzitter en ere-voorzit-
ter, de heer ^^

AB BIELDERMAN

Wij zijn zeer erkentelijk voor de grote inzet welke
hij voor ons koor, ook in moeilijke jaren, getoond
heeft. A
Zonder hem was het koorWet geworden wat het
nu is.

Bestuur, direktie en leden
Vordens Mannenkoor

Vorden, 29 januari 1996

Zo is geen
bal hetzelfde

gekruid gehakt, div. variaties, l kilo Q95

gcgrilld gehakt. 100 gr.

Mortadella. 100 gr.

O, Elzasser procureur. 100 gr. ï,

1 29 T 45
g provenyaalse kippcpasici. 100 gr. £g

Vlaamse riblappen, met gratis _.
flesje bruin bier. 500 gr. 0.

Keurslagerij Vlogman
Zutphenseweg 16 - 7251 DK Vorden - Tel. (0575) 55 13 21

KEURSLAGER

VOERING-
STOFFEN

diverse (ournituren

NU

HALVE PRIJS
.

Zutphenseweg - Vorden

ADVERTEREN KOST GELD...*
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

VERHUISD

VAN
BAAKSEWEG 7

WICHMOND

NAAR

'DE WE H M E'
Nieuwstad 32

kamer 112
7251 AJ Vorden

Tel. (0575) 55 41 11

H. VAN ZANTVOORT

CONTACT

een goed en

graag gelezen
blad

CAFÉ-RESTAURANT-ZALEN

icBerberg

• Erwtensoepaktie karna-
valsver. De Deurdreajers. op
zaterdag 3 en 10 februari.

Zaterdag 10 februari

open kampioenschappen
klaverjassen en jokeren

f 5,- per persoon, aanvang 20.00 uur.

Opgave (0575) 55 22 43 of 55 20 68

Hou de kou en de
dokter van uw lijf!

Draag
THERMOFIT

halfwollen ONDERGOED

Verkrijgbaar bij:

Zutphenseweg - Vorden

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

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

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

WINTERSE AANBIEDINGEN

ECHTE LIMBURGSE
VLAAIEN
in wel 30 soorten

en al vanaf 8,50

DIT WEEKEND:

KERSEN-
KWARK VLAAI

Iets bijzonders, erg lekker, calorie-arm
en goed voor 12 royale punten

nu voor 17,50

APPEL-SPIJS TAARTJES
'n heerlijk appeftaartje,

goed gevuld met 100% amandelspijs

nu van 6,95 voor 5,95

NIEUW! NIEUW! NIEUWl

SOJA BOLLETJES
broodje puur nature

goed (e combineren met zowel zoet als hartig beleg

WALDKORNBROOD
Zo veel goeds van de natuur in één brood

zie ook onze dagaanbiedingen

Broodspeciallteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Te!. 55 18 77



mTelefoon gemeente: (0575) 55 74 74.
MTelefax gemeente: (0575) 55 74 44.
UHet gemeentehuis is open van maandag
toten met vrijdag van
8.00 tot 72.30 uur-op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.
UOpeningstijden bibliotheek: (ter inzage
liggende stukken)
dinsdagvan 13.30 tot 20.30 uur,
woensdagvan 13.30 tot 17.30 uur,
donderdagvan 13.30 tot 17.30 uur,
vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur,
zaterdagvan 10.00 tot 12.00 uur.

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

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

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

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

prijs, p/a Directie Beleid (L427), Postbus
20301, 2500 EH Den Haag. Een uitge-
breid overzicht van de spelregels is daar
verkrijgbaar. De verslagen moeten uiler-
lijk maandag 22 april 1996 in het bezit
van de commissie te zijn.

•v
>i ERJNZAGELEGGING

REGLEMENTEN NIE UW
WATERSCHAP RIJN EN

IJSSEL
Vanaf 29 januari tot en met 23 februari
1996 liggen de ontwerp-besluiten met
toelichting, de ontwerp-reglementen met
toelichting en de ontwerp-kaart voor het
instellen van het waterschap Rijn en IJssel
ter inzage bij de sector samenleving (boer-
derij bij het kasteel).

g

{•HEIN ROETHOFPRI]S
1996

In oktober 1996 zal voor de tiende maal
de 'Hein Roethofprijs' worden uitge-
reikt. Deze jaarlijkse prijs wordt toege-
kend aan dat project dat in het vooraf-
gaande jaar de beste resultaten met de
preventie van veelvoorkomende crimi-
naliteit heeft geboekt. Projectverslagen
kunnen uiterlijk maandag 22 april 1996
bij het secretariaat van de Hein Roethof-
prijfe worden ingediend.
Het winnende project krijgt een cheque
van f. 25.000,--. Elk genomineerd project
krijgt een cheque van f2.500,—.
Diegenen die een project willen laten
meedingen, kunnen eenkorl verslag
(maximaal 5 bladzijden A4, regelafstand
1,5) in tienvoud sturen naar het secreta-
riaat van de Commissie Hein Roethof-

ERGUNNINGEN
Op 23 ja nuari 1996 hebben burgemeester
en wethouders vergunning verleend
aan:
de heer G.W. Vruggink voor het gewij-
zigd uitvoeren van een schuur op het
perceel Hamminkweg 3 te Vorden.
de heer M. Tiemessen voor het bouwen
van een duivenhok op het perceel de
Voornekamp 13 te Vorden.
de heer W.G. van Til voor het vellen van 3
berken op het perceel Hoetinkhof 63 te
Vorden.
de heer G.J.B. Kruisselbrink voor het vel-
len van 8 bei^fti en l grove den op het
perceel Galger^oorweg te Vorden.
De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking van
deze vergunningen aan aanvragers,
daartegen ee^fcezwaarschrift in te die-
nen. WanneeWïeze vergunningen aan
aanvragers zijn bekend gemaakt kunt u
navragen bij de sector Grondgebied.

y BESTEMMINGSPLAN VORDEN-NOORD
In juli 1995 besloot de gemeenteraad definitief om de uitbreiding van de dorpskern
van Vorden te ontwikkelen ten noorden van de Mispel ka mpd ij k, gelegen tussen de
Zutphenseweg en de spoorlijn Zutphen-Winterswijk.
Inmiddels is een voorontwerp van de stedebouwkundige opzet gereed voor in-
spraak. Het plan voorziet in de woningbouwmogelijkheden van Vorden voor de ko-
mende 10 jaar en zal ongeveer 100 woningen omvatten, verdeeld in verschillende ca-
tegorieën. Afhankelijk van de duur van de bestemmingsplanprocedure, kan de daad-
werkelijke invulling naar verwachting op z'n vroegst starten in het begin van 1997.
l let voorontwerp van het bestemmingsplan ligt vervolgens, ter voldoening aan de
Inspraakverordening gemeente Vorden, met ingang van l februari aanstaande gedu-
rende vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis). U kunt dan over het plan van ge-
dachten wisselen met ambtenaren van deze afdeling. Gedurende de termijn van ter-
inzage-legging kunnen belanghebbenden hun zienswijze (schriftelijk) aan het college
van burgemeester en wethouders kenbaar maken.

INTERTIPS VOOR HET GEBRUIK VAN DE GROENE
MINI-CONTAINER

- doe in de tijd van (nacht) vorst geen blad en tuinafval in de container; dit afval
vriest makkelijk vast;

- leg een stuk krantenpapier in de container of - nog beter - gebruik de speciale
papieren zakken; deze houden het vastvriezen langer tegen;

- laat uw natte gft-afval extra goed uitlekken;
- plaats de container uit de wind, of zo mogelijk 's-avonds in een schuurtje;
- stamphetgft-afval nietaan;
- gebruik nooit zout om het vastvriezen te voorkomen, zout verstoort het com-

posteringsproces.
- Het beladingssysteem schudt de containers vaker dan in normale situaties.

Toch kan het voorkomen dat het vastgevroren afval achterblijft. Gelukkig
hebben de meeste mensen hier begrip voor.

:" OPENINGSTIJDEN GEMEENTEWERF VOOR HET
AANBIEDEN VAN KLEIN GEVAARLIJK AFVAL

In de loop van 1995 is de openstel H gnstijd van de gemeentewerf voor het aanbieden
vanklein gevaalijk afval met één uur verruimd. Deze openingstijden zijn thans van
16.00 lot 18.00 uur, op elke eerste maandag van de maand.
In afwachting van een evaluatie van deze openingstijden handhaven burgemeester
en wethouders voorlopig deze tijden.
U kunt uw klein gevaarlijk afval derhalve blijven aanbieden op de eerste maandag
van de maand tussen 16.00 en 18.00 uur.

ïï O VERZICHT LOOP DER BEVOLKING GEMEENTE
VORDEN

1995 1994 1993

Aantai inwoners per l januari
Geboren
Overleden

Ingekomen
Vertrokken

Aantal inwoners per31 december

Binnen verhuizingen
Huwelijken
Ingeschreven echtscheidingen

Aantal inwoners naar leeftijd op l januari 1996
O- 4jarigen = 505 18 -64 jarigen = 5225
5-17jarigen = 1129 65enouder =1567

8365
109
87

8404
94
84

S391
98
92

8387

321
282

8414

271
320

8397

352
345

S426 8365 8404

1995 1994 1993

319
191
22

Aantal inwoners per kern /wijk per l januari

kern Vorcien
Kranenburg
Wie h mond
Vie rakker
Buitengebied Wichmond
Buitengebied Verdun

214
246
23

1995

324'
202

12

1996

5029
197
438
352
180

2169

5070
207
4W
342
196

2147

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING
MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, buro milieu, en in de openba-
re bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt van 2 februari tot en
met l maart 1996 ter inzage:
een melding algemene maatregel van bestuur (artikel 8.41, lid 1) van:
1. Welkoop ABC, Statijpweg 16, 7251 EM Vorden, voor het uitbreiden van een in-

richting ten behoevWan het opslaan van vuurwerk op het perceel Stationsweg 16
te Vorden;

2. de heer H.B. Lammers, Zutphenseweg 27, 7251 DG Vorden, voor het van toepas-
sing worden van het Besluit detailhandel milieubeheer op het perceel Zutphense-
weg 27 te Vorden; deze melding omvat tevens het aanbrengen van een lichtreclame;

3. Woningstichting Tbfk Best, Spalstraat 41, 7255 ZG Hengelo, voor het uitbreiden
van een woongeboeBr (
'deWehme').

'op het perceel Nieuwstad 32 te Vorden (verzorgingstehuis

NGEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN
Naam

G.M. Wopereis

P. van Zeeburg

Bouwadres Datum
on tv.
18-01-96

Omschrijving

Mosselseweg 6 18-01-96 verbouwen van een
Vorden schuur/kapschuur
JulianalaanlS 19-01-96 bouwen van een
Vorden garage

Deze bouwaanvragen kunt u inzien bij de sector Grondgebied in het koetshuis.

: VAL WIJZER 1996•
De nieuwe afvalwijzer voor 1996 is deze maand verspreid. De afvalwijzer is bedoeld
voor huishoudelijk gebruik; bedrijven hebben er daarom geen ontvangen.
Op de voorpagina van de afvalwijzer staat een kalender met de data waarop de grijze
of de groene container wordt geleegd. Ook staat er informatie in over de verschillende
mogelijkheden voor het scheiden van afval,
Als u geen afvalwijzer heeft ontvangen dan kunt 14 contact opnemen met de regiona-
le Afual-infortnaticlijn:tel. 0570-637755 tussen 9.00en 12.00 en 13.00-15.00 uur.
Dit telefoonnummer is ook voor:
- het aanmelden van grof huisafval en nog bruikbare goederen;
- informatie over mini-containers en over gescheiden afvalinzameling.

'IJZIGING TARIEVEN
•

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat vanaf woensdag 31 ja-
nuari 1996 voor een ieder ter gemeentesecretarie, sektor Middelen (kasteel) kosteloos
ter inzage ligt:

A.de Zevende wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van af-
valstoffenheffing en de rL-inigingsrechten 1993. Dit besluit is goedgekeurd bij be-
sluit van gedeputeerde staten van gelderland d.d. 15 januari 1996, onder nummer
WE96.2684/BV322.

B. de Vijfde wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van riool-
rechten 1993. Dit besluit is goedgekeurd bij besluit van gedeputeerde staten van
gelderland d.d. 15 januari 1996, onder nummer WE96.2823/BV322.

C. de Derde wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van begra-
fenisrechten 1993- Dit besluit is goedgekeurd bij besluit van gedeputeerde staten
van gelderland d.d. 15 januari 1996, onder nurrfmerWE96.2877/BV322.

D. de Vijfde wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van
onroerde-zaakbelastingen 1993. Dit besluit is goedgekeurd bij besluit van gedepu-
teeerde staten van gelderland d.d. 15 januari 1996, onder nummer WE 96.2676/
BV322.

In voornoemde wijzigingen zijn de tarieven voor het belastingjaar 1996 aangepast.



Expositie van twee Empo-freaks in galerij bibliotheek

Misschien komt er ooit nog eens een museum'
De Vordense studenten Eelco Boss en
John Brandsen zijn 19 en 20 jaar oud.
Gezien hun leeftijd hebben ze het fail-
lïsement van de Vordense rijwielfa-
briek Empo in 1979 nooit bewust mee-
gemaakt. Eelco en John waren op dat
moment nog twee peuters die nauwe-
lijks wisten hoe ze een fiets moesten
besturen. Over de sluiting van de
Empo maakten ze zich dus al helemaal
geen zorgen. Toch is het tweetal anno
1996 helemaal verzot op Empo en ver-
zamelen ze alles wat maar te maken
heeft met deze voormalige Vordense
fietsenfabriek. 'Eigenlijk is het een uit
de hand gelopen hobby', vertelt Eelco
Boss. TVIaar wel een leuke', voegt John
Brandsen eraan toe. Tot en met 16 fe-
bruari is de verzameling van Eelco
Boss en John Brandsen onder de titel
T>e erfenis van Empo' te bezichtigen
in de galerij van de bibliotheek. 'Mis-
schien is dit een eerste aanzet tot een
heus Empo*-museum. Want dat zou na-
tuurlijk het mooiste zijn.' Een gesprek
met twee Empo-freaks.

John Brandsen en Eelco Boss zijn hele-
maal gek van Empo. De zolders van de
twee jongens staan er vol mee. Naast fiet-
sen verzamelen ze allerlei fietsonderde-
len, oude bouwtekeningen en andere at-
tributen die op één of andere manier te
maken hebben met de voormalige Vor-
dense fietsenfabriek. Zo heeft het tweetal
een catalogus op de kop kunnen tikken.
Deze catalogus is afkomstig van de vei-
ling die op 18 september 1979 werd ge-
houden in Hotel Bakker, nadat de Empo
failliet was gegaan. Ruïm drie jaar gele-
den zijn John Brandsen en Eelco Boss
met het verzamelen van Empo spullen
begonnen. Aanleiding was het feit dat de
fiets van John Brandsen gejat werd.
Daarvoor in de plaats kocht hij een
tweedehands Empo. Toen zijn vriend
John Brandsen deze fiets zag, was hij ge-
lijk 'verliefd' op het rijwiel en wilde hij
ook een Empo.
'Ik ben een geboren en getogen Vbrde-
naar', vertelt John Brandsen. 'En daar
ben ik best wel een beetje trots op. Daar-
om wilde ik ook zo'n Empo-fiets hebben.
Op die manier is het balletje gaan rollen,
Via kennissen en vrienden kregen wij
vervolgens allerlei oude fietsen en spul-
len van Empo aangeboden. Want ze wis-
ten dat we daar gek op waren. De hobby
heeft ons echter nooit geld gekost. We
hebben alles gratis gekregen', legt John
Brandsen uit.

Eelco Boss (links) en John Brandsen

John Brandsen is de restaurateur van het
tweetal. Hij vindt het heerlijk om 's
avonds of het het weekend aan een oude
fiets te sleutelen. 'Ik heb er al heel wat op-
geknapt. Het liefste ontvang ik ze zo oud
mogelijk. Het is dan de kunst om ze zo-
danig op te knappen dat het verschil met
een nieuwe fiets niet meer te zien is. En
dat is elke keer weer als een hele uitda-
ging', zegt hij.

Fietsenmuseum
Eelco Boss en John Brandsen hebben in-
middels vanuit het hele land fietsen en
onderdelen van Empo ontvangen. *We
hebben zelfs een^ts van het Fietsenmu-
seum 'Velo Rai^P uit Nijmegen gekre-
gen. Dat zijn natuurlijk leuke dingen. In
de brieven die de mensen naar ons stu-
ren, merk je dat ze het leuk vinden orn op
de hoogte te blijven van wat er met hun
spullen gebeurJ^Daarom leek het ons
een goed idee ^Peens een expositie te
houden. Toen we met dat plan bij de bi-
bliotheek aanklopten, was men gelijk en-
thousiast. Wat dat betreft is het allemaal
heel erg snel gegaa n.
De expositie 'De erfenis van Empo' in de
galerij van de plaatselijke bibliotheek be-
staat uit diverse fietsen en ander mate-
riaal dat te maken heeft met Empo.
Uniek is de fiets van een oud-direkteur
van de Empo. Hier is er maar één van ge-

Bestuur 'Graafschaprijders'
hamert op op meer kwaliteit
Het sportniveau binnen de VAMC T)e
Graafschaprijders' is van een uitzon-
derlijk hoog niveau. Al vele jaren wor-
den er nationale titels binnen de diver-
se sportdiciplines die de club kent be-
haald. Nu we veel regionale en lande-
lijke bekendheid genieten is het zaak
om in de eerste plaats deze te behou-
den. Daarnaast zullen de diverse com-
missies onder het toeziend oog van het
bestuur hun aktiviteiten gaan uitbrei-
den en perfectioneren. Dit houdt in dat
de kwaliteit in de breedste zin van de
betekenis het kernwoord voor 1996 zal
zijn. Investeren in onze activiteiten en
het voorop willen lopen bij diverse
ontwikkelingen zullen deel uitmaken
van de bouwstenen om onze kwali-
teitsdoelstelling te kunnen bereiken'.
Dit zegt Wouter Memehnk, sekretans
van 'De Graafschaprijders' in zijn jaar-
verslag. De club heeft voor 1996 diverse
plannen op stapel staan. Zo zal de acco-
modatie van het circuit 'Delden' worden
uitgebreid. De toerevenementen worden
nog verder geperfectioneerd en de oriën-
tatieritten zullen op 'nationaal' niveau
moeten blijven. Ook zal het clubblad nog
profesioneler worden aangepakt. Het be-
stuur zal nog meer uitvoering geven aan
de funktie van gesprekspartner richting

overheid. Met name provincie en lokale
overheid zullen er van doordrongen
moeten zijn dat er naast 'volkssport
nummer één, ook nog zoiets bestaat als
auto- en motorsport en dat zeer veel lief-
hebbers hieraan hun genoegen beleven.
Met haar 343 leden is 'De Graafschap-
rijders' de grootste sportvereniging in
Vorden. De toerafdeling kent 84 leden,
waarvan gemiddeld zo'm 56 leden aan
de toercompetitie deelnemen. Ook heb-
ben een flink aantal toerrijders zo'n 30
evenementen elders bezocht. De com-
missie die het clubhuis onder haar hoede
heeft, heeft het afgelopen jaar veel werk
verzet om de binnenaankleding van het
clubhuis te verfraaien. Dit jaar zal de ver-
lichting aangepast worden en zal de bui-
tenkant in de verf worden gezet.
De afdeling Oriëntatie is een zeer succes-
vol onderdeel binnen de club. Onder
meer werden er nationale titels veroverd.
De afdeling Cross en Enduro telt even-
eens aktieve leden. Het aantal crossende
leden bedraagt 40, terwijl er 24 endurorij-
ders en 19 jeugdleden zijn.
Onder leiding van KNMV-bondstrainer
Jan Broekhof wordt er in de wintermaan-
den iedere zaterdagmiddag door een 20-
tal leden fanatiek getraind om de kondi-
tie op peil te houden.

maakt. Ook beschikt het tweetal overeen
tandem met een verende voorvork. Dit is
eveneens een uniek exemplaar. Daar zijn
er namelijk maar tien van. Achtergrond-
informatie over de geschiedenis van de
voormalige Vordense fietsenfabriek ont-
breekt echter tijdens de expositie. 'Daar
zijn we niet njeer aan toegekomen', legt
John Brandsen uit. 'Mijn vader was erg

ziek en is in de maand december overle-
den. Deze expositie was min of meer één
van zijn laatste wensen. Mijn vader heeft
me altijd heel erg geholpen met de uit-
breiding van de verzameling, Daarom
wilden we ook zo snel mogelijk de expo-
sitie laten plaats hebben. Het gevolg was
dat we geen tijd meer hadden om achter-
grondinformatie over Empo bij elkaar te
zoeken en is het meer een kijktentoons-
telling geworden', zegt John Brandsen.
Op de vraag of het niet leuk zo zijn als er
in de toekomst een Empo-museum in
Vorden komt, reageer l het tweetal zeer
gretig. 'Ja, waarom niel. Mischien is dit
we-1 een eerste aari/et tot een heus Empo-
museum', zegt John Brandsen, 'Maar
dan moeten we onze collectie wel eerst
flink uitbreiden. Want wat we nu hebben
is niet voldoende voor een museum',
voegt Eelco Boss eraan toe. Het tweetal
wil daarom graag via Weekblad Contact
een oproep cloen aan al le mensen in de
regio Vorden die op één of andere manier
iets kunnen toevoegen aan de collectie.
'Naast oude fietsen en onderdelen zijn
we ook op zoek naar informatie over de
geschiedenis van Empo. Alleen op die
manier kunnen we tijdens een volgende
tentoonstelling een completer beeld ge-
ven', zegt Eelco Boss.

Wie meer informatie heeft over de Empo
of oude fietsen en onderdelen wil afstaan
kan contact opnemen met John Brandsen
(tel. 551442) of Eelco Boss (tel. 551147).

Politie Varia
Vorden

Vorige week maandag reed een 53-jarige
man uit Vorden op de Zutphenseweg te-
gen een verkeerszuil aan. De man kwam
uit de richting Zutphen en was ter hoog-
te van de afslag met de ^^?ge even niet
bij de les. De voorkant ̂ Pde aulo liep
een flinke deuk op. Verder kwam een 46-
jarige vrouw uit Vorden vorige week
maandagnacht op de Koekoekstraat met
haar auto in botsing met een hond. De
hond raakte slechts licht gewond, aange-
zien het beest er vandoor ging. De auto
liep flinke materiële schade op. Ook
werd er in deze nacht een damesfiets
ontvreemd die achter een woning aan de
Burgemeester Gallcestraat stond.
Op vrijdag 26 januari botsten er op de
Wildenborchseweg ter hoogte van de
Kapelweg twee auto's op elkaar. Nadat
een 52-jarige vrouw uit Vorden met haar
auto moest uitwijken voor een toege-
moet komende vrachtwagen, kwam de
wagen met het rechter voorwiel in de
berm en raakte de vrouw do macht over
het stuur kwijt. Ze botste vervolgens te-
gen een andere tegemoet komende auto
die achter de vrachtwagen reed. Deze
wagen werd bestuurd door een 46-jarige
man uit Lochem. Beide auto's liepen lich-
te materiële schade op.
Op zaterdagmiddag 27 januari botsten er
twee auto's tegen elkaar op de kruising
van de Baakseweg en de Hackfortselaan.
Een 49-jarige inwoner van Wehl zag bij
het oversteken van de Hackfortselaan
een auto over het hoofd die uit de riching
Zutphen kwam. Deze wagen werd be-
stuurd door een 37-jarige inwoner van
Hengelo. Beide auto's liepen lichten ma-
teriële schade op.

In de nacht van zondag op maandag
werd er ingebroken in de sporthal. De
dieven kwamen binnen door de voor-
deur te vernielen. Naast een hoeveelheid
snoep werden er drie koffiezetapparaten
weggenomen. Verder "Werd in deze nacht
de 'grote schaar' vernield die voor het
pand van Jim Heersink Haarmode staat.
Ook de lichtreclame van Kluvers werd
kapot gemaakt. De politie vermoedt dat
het hier gaat om het werk van baldadige
jeugd. Er wordt een onderzoek ingesteld
naar deze vernielingen.

Hervormde Vrouwen
De Hervormde Vrouwengroep Vorden
hield op 17 januari in 'de Voorde' een
jaarvergadering. Twee bestuursleden
traden af en dus moesten er twee nieuwe
worden gekozen. Het financieel over-
/u ht over het afgelopen jaar liet een batig
saldo zien, zodat de contributie voor het
nieuwe jaar gelijk kon blijven. Na de
pauze gaven Thomasvaer en Pietersnel
in dichtvorm een overzicht van de activi-
teiten in 1995. De aanwezigen gaven hen
daar een danbaar applaus voor. De
avond werd afgesloten met het zingen.
vanhetHVG-lied.
De Hervormde Vrouwengroep in Wich-
mond hield op woensdagavond 24 ja-
nuari haar jaarvergadering. Mevrouw
Dimmendaal werd gekozen als secreta-
ris. De vergadering werd afgesloten met
een diavoorstelling van Jan Lamers. Het
was een zeer gezellige avond.

Bejaardensoos
De Bejaardensoos Vierakker/ Wichmond
houdt op woensdag 31 januari in samen-
werking met de plaatselijke Zonnebloem
een bijeenkomst in het Ludgerusge-
bouw. Deze middag zal in het teken
staan van het 10-jarig bestaan van de af-
deling Vier akker/Wichmond van de
Zonnebloem.

Plattelandsvrouwen
Tijdens de jaarvergadering van de afde-
ling Vorden van de Plattelandsvrouwen
is afscheid genomen van de bestuurs-
leden mevrouw J.Harmsen-Marsman en
R.Oudenampsen-Sieverink. Zij stelden
zich niet meer herkiesbaar. De open ge-
vallen plaatsen zullen nu worden inge-
nomen door de dames T. Wagenvoort-
NeerlaarenH. Laarkamp-Van Werven.
Tijdens de Nieuwjaarskoffiemiddag ver-
telde de heer Duffhues van de peniten-
tiaire inrichting de Kruisberg te Doetin-
chem over zijn werk en ervaring in het
gevangeniswezen. Voor de komende
weken staan er diverse activiteiten op het
programma. Op 5 februari is er een Doe-
avond in het Dorpscentrum en op 13 fe-
bruari wordt er 's avonds een informatie-
avond over het Waardevol Cultureel
Landschap in 'De Aanleg' in Almen ge-
houden. Op 28 februari is er in de Her-
berg een avond waarbij 'vluchtelingen-
werk' centraal staat.



MAGAZIJN
UITVERKOOP
Wegens verbouwing verkopen wij onze totale

voorraad

DAMES- EN HERENMODE

Nog 2 weken kunt u profiteren van alle grote mer-
ken die staan voor kwaliteit

o.a. damespakjes 98,- rokken 5O,-
herenkostuums 98V- kolberts 7O,-

alle BH's halve prijs

LAAT DEZE KANS
NIET AAN U VOORBIJGAAN!

modecentrum

Tennissen
ruurlo
Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo
Telefoon: (0573) 45 1438

KENNISGEVING

Voornemen bodemsanering Enkweg l te Vorden
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op
15 december 1995 een melding op grond van artikel
28 Wet bodembescherming (Wbb) ontvangen van de
bodemverontreiniging, gelegen aan Enkweg l te Vorden.

Het betreft hier het voornemen van HMVT B.V, om
over te gaan tot saneren.

Ontwerp-beschikking
Tevens geven wij kennis van het ontwerp van een
beschikking over deze bodemverontreiniging.

Op grond van de Wet bodembescherming moeten wij
namelijk in een beschikking vaststellen of sprake is van
een geval van ernstige bodemverontreiniging {artikel 29
Wbb). Bij ernstige gevallen moeten wij tevens de
urgentie vaststellen (artikel 37 Wbb) en het sanerings-
plan goedkeuren (artikel 39 Wbb).

Op grond van de bij de melding overgelegde onderzoeks-
gegevens stellen wij in ontwerp-beschikking vast dat er
sprake is van een urgent geval van ernstige bodem-
verontreiniging. De bodem en het grondwater is bij het
tankstation sterk verontreinigd met olie en aromaten.

Tevens hebben wij het overgelegde saneringsplan in
ontwerp goedgekeurd. De grondwaterverontreiniging zal
middels grondwateronttrekking en persluchtinjectie

p r o v in c i e

GELDERLAND

worden verwijderd. De bodemverontreiniging in de
onverzadigde zone zal worden verwijderd middels
bodemlucht-extractie en biologische afbraak.

Inspraak
Op de totstandkoming van de beschikking is inspraak
mogelijk. Een kopie van de ontwerp-beschikking(en) met
de gegevens ligt vanaf de dag na publikatie in deze krant
vier weken ter inzage in de bibliotheek van het Huis der
Provincie. Markt l l te Arnhem, en bij de gemeente
Vorden.

Belanghebbenden kunnen gedurende de genoemde
periode hun zienswijze over deze ontwerp-beschikking
naar voren brengen. Deze kan worden geadresseerd aan:

Gedeputeerde Staten van Gelderland
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot
mevrouw J.E. van der Zwan of mevrouw H.M. W. Alink,
tel. (026) 359 99 81/359 99 89, van de onderafdeling
Bodemsanering van onze dienst Milieu en Water.

Arnhem. 9 januari 1996-
nr. MW95.69785-6022026

Gedeputeerde Stoten van Gelderland
dr. j.C. Ter/ouw - voorzitter
drs. C.P-A.G- Crasborn - griffier

A CHR. MUZIEKVERENIGING

jl SURSUM CORDA
Vorden - Tel. (0575) 55 34 83

Lotnummer

624

938

631

098

077

690

780

566

432

413

-T
TREKKINGSLIJST
5e

Prijs

4-daagse reis
Londen 2 pers.
Draagbare KTV
Videorecorder

Discman

Fotocamera
Accu boormachine
Qecoupeerzaag

Dinerfaon 1 150.-
WaardBbon VOV
1100,-

Waardebon VOV
(50,-

trekking d.d. 26-1-1996

Naam, adres, woonplaats

R J. H, Lichtenberg
Lindaseweg 5, Vorden
H. Eggink, Herriersfiol 37. Wamsveld
GJ. Zweverink.
Prins Clauslaan 13, Vorden
G.W. Wagenvoort,
VtlegendljkZIa.Zuiphen
L. Bolt, flonkelskamp 59. Annen
H. Vliem. Wurierweg 2. Varden
U. Bosman.
Vordenscweg 80, Hengelo Gld.
J.F. Wullink, Net Heijink 1, Vonten
M. Heusintareld,
Het HJehbink 57, Vorden

M. Hillerink,
Insulindelaan 76, Vorden

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van

Vorden maken bekend, dat met ingang van 1 februari
1996, gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie,
sector grondgebied (koetshuis), voor een ieder ter
inzage ligt, het verzoek om vergunning op grond van
artikel 11 van de Monumentenwet 1988 van de heer A.
Knoef tot wijziging van het pand Onsteinseweg 22.
Gedurende genoemde termijn kan een ieder zijn
zienswijze naar voren brengen bij het college van
burgemeester en wethouders.

Vorden, 31 januari 1996

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling

niet in je eentje,
maar samen,
in groepsverband
Niet te geloven en toch echl waar!
3 gezonde, volle maaltijden per
dus zonder honger!!

Inschrijfgeld: ƒ 20.- / cursusgeld: ƒ IC.- p.-'wk

dag

Cursusleidster: Trix Evenboer. tel.; 0575 - 44 19 69

Cursusplaats: Het Dorps centrum ie Vorden

ledere maandag van 18.00 - 19.00 uur

kil club voor beiers voedingtgnwoanten

E.GA-Nederland
v/h lerjlt Gouds* ftlslai*- «n hcgeleltlinijscluli

Ooslhaven 53 - 2801 PE Gouda, lel.: 01820 - 28619

1 bi| iniuil yoedw

3x motorzoom
Beweegbaar LCD
kleurenbeeldscherm

FANTASTISCH IN FOTO EN VIDEO

Combi Willemien, Dorpsstraat 20, Vorden.



D E Z E W E E K B I J E D A H - E X T R A V O O R D E E L
GELDIG VAN MAANDAG 29 JANUARI t/m ZATERDAG 3 FEBRUARI '96

VAN MA 29/01 T/M ZA 24/02/'96 WEDEROM EEN GIGANTISCH
AANBOD AAN VLEESWAARDEBONNEN. EEN GREEP HIERUIT IS:

VERSE BRAADWORST ca, 1000 gram. MET BON KOHTINB 5,00

RUNDERBAKLAPJES ca. 1000 gram. MET BON KORTING *. 7,50

RIBKARBONADE ca. 1000 gram, MET BON KORTING 5,00

RUNDERVINKEN 12 stuks. HET BON KORTING 7,50

MAGERE HUNDERLAPPEN ca. 1000 gram. MET BON KORTING 7,50

VOORGEBRADEN SLAGERSGEHAKTBALLEN 12 stuks. MET BON KORTING 7,50

Dit gaat door tot 28 artikelen met totaal aan korting van fi. 155,00.
Om teleurstelling te voorkomen, geef Uw bestelling op bij Diana of Jeanet
van de vleeswarenafdeling.

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

V/0 TV: WITLOF 1000 gram nn 4,90 voor 1,98

BOERENKOOL PANKLAAR 250 Dram van 1,98 voor 1,49

BLEEKSELDERIJ per stuk van 1,98 nor 0,98

KANDAPPELENELSTAR zak ni/2ki)DHn 3,69 nor . . 2,98

VOOR UW ONTBIJT:

VOLKOREN TARWEBROOD
MET ZDNNEPITTEN. gesneden 800 gram van 2.19 nor 1,79

VERGEER KAAS SNIJVEHS:

JONGE KAAS lÜOO gram van 10,98 voor

VERS V/H MES:

CASSELERR1B 100 gram van 2.98 voor

8,98

2,39
SNIJZULT 100 gram m 1.29 «tor . . 0,79

NOG EEN WAARDEBONFOLDER, ECHTER GELDIG VAN MA 29/01
T/M ZA 17/02/'96 MET EEN TOTAALKORTING VAN 65,00.

EEN GREEP HIERUIT:

CALVÉ MAYONAISE i ptft a 2.39 NU MET BON 1,00 KORTING

DOBBELMAN NAVUL
2 pakken i 11.99. per pak HU MET BOK 10,00 KORTING

HAKGROENTECONSERVEN2pol jesa37f lml NU MET m 1,50 KORTING

EVERGREEN 1 pak. keuze uil 5 smaken a 2,89 NU MET BON 1,00 KORTING

UNOX MAGERE RQQKWORST l paU 3,59 NU MET 80N 1,00 KORTING

CHOCO PRINCE KOEKJES 2 pakken j 2,19 p.si NU MET BON 1,50 KORTING

CHOCOLADE MELK VOL OF HALFVOL
2 pakken/Hessen è 2.39 p.st NU MET BON l ,50 KORTING

ABEERUNDVLEESSALADEibakKsg NU MET BON 1,50 KORTING

Nog geen folder ontvangen, vraag Diana of Jeanet van de vleeswarenafdeling.

Edah G- BOTTERMAN B.V.
^^ •̂̂ •̂ •̂  Raadhuisstraat 53 -•nqelo Gld. - Tel'. (0575) 46 20 00 •

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

Scherpe prijzen.

KunstgebJttenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 5522 19

REPARATIE
was- en afwasau torn aten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34-Zutphen

Tel. (0575)51 54 10

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrïjf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel, Overweg 13, Vorden
Tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18

De leukste mode
voor iedereen..

WEEKVOORDEEL

Wt
Knippm
Mi 50,-
HEERSINK HAARMODE

zutphenseweg 21 vorden

afepraaMijn 8 (0575) 5512 15

parkeren voorde deur!

WIST U DAT....?
Vorden- HEERSINK haarmode heelt het

lekker druk. Toch is het belangrijk dat ook de
minder gewilde uren zo goed mogelijk gevuld
worden. En dat zijn een aantal ochtenden.
Daarom speciaal voor diegenen die meestal
de ochtenden tijd hebben:

60+ ? -* 10% korting!
Wanneer precies?
Elke Dinsdag-, Woensdag- en Donderdag-
OCHTEND. Met name de middagen, koop-
avond, vrijdag (ATV!) en zaterdag zijn
meestal drukker doordat er dan veel werken-
den vrij zijn. Dus op die momenten moeten
wij zoveei mogelijk ervoor zorgen dat wij ook
tijd hebben.

Waarop 10% korting?
Op ALLE behandelingen. Behalve op de
verkoopartikelen, krijgt u op alle behandelin-
gen 10% korting. Natuurlijk gaat dit niet in
combinatie met andere aanbiedingen, maar u
kiest altijd de voor u meest voordelige.
HEERSINK haarmode: 4*

Waar voor je haar !

FEBRUARI
C O * P A N ( H N ' f r

0544 461 50&;

JENROO
MUIHKCAFIiRAWO VESTTNCSTAD UVt

TtALÏBER
MUZIEKCAFÉ: KARAOKE

WORKINC
FOR THE

4 / WEEKEND
' ~~~T" —-J" ' ' TT1 7 r'P •. v .v.y.-.:.v.y.-.y.̂ y .>;.;.""

TILT
CARNAVAL '96
Ja HANSKA DUO

/ O >?I.OOUUR l CVCK JrlllW
indogovondregelifg nipt wnn tocpoiïi

VANV 1 4.00 UUS ƒ ö^fer^ VANAF 1 4.00 UUB

l D W E i L E N Ü / DWEILEN
VANAF 20.00 UUÏ VANAF 20.00 UUR

NEVER MIND DE UONNIES
BEIDE DAXÏEN VWU ENTREE •*

tijderts carnaval alle dagen aangepast disco-vervoer
1 '-" ;——'":;

FAsriisF
YOUR

1£̂ ^asêg* ï̂*s
Ö«!



JONGE KAAS
1 kilo

KOMIJN BELEGEN
500 gram

TOMME BLANCHE
snijcamembert 100 gram -

ANANAS Of KRUIDENKAAS
100 gram —

WINTER NOTENMIX
250 gram —

WINTER PATE
100 gram

Kaas-/nolen-/wijnwinkel

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

9.50

6.95

l.79

l.95

3.49

2.35

BEN VERMEULEN
Erkend installateur voor

elektra - gas - sanitair - water
LidVNI

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

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

Aardbeien Bavaroise
Vlaai
10,00nu

APPE .FLAPPEN
royaal gevuld met appel en rozijnen

NU ELKE 5e gratis
VRIJDAG EN ZATERDAG

Harde Maïs Broodjes

nu 0,50 per stuk

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - 7251 DK VORDEN - TEL. [0575) 55 13 8-1

BADKAMER VERBOUWEN?

Niel 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
mei u een prachtige
badkamer, waarin wij
tot het laatste rnomenl
met alle elernenlen
kunnen schuiven tol
hot geheel helemaal
aan uw wensen vol-
doet.
Voor modern design...
F. Jansen Installatie-
bedrijf

f. Jansen installatiebedrijf

burg. galieestraat 58 7251 EC Vorden.
Tel . (0575)552637

Vrouwen Medler
De Vrouwengroep Medler kwam op 22
januari bij elkaar. Te gast was schaaps-
herder Abbink. Aan de hand van dia's
vertelde Abbink over zijn werk. De kud-
de van Abbink bestaat uit 1300 schapen.
Abbink heeft zijn werkterrein in de na-
tuurreservaten Haaksbergerveen, Buur-
sezand en 't Witteveen. Het was een zeer
boeiendeavond.

Thema-avond in De
Voorde over
Armoede is onrecht
De Commissie Vorming en Toerusting
van de protestantse kerken in Vorden
houdt op doo^rdagavond l februari
een bijeenkon^bver het thema 'Armoe-
de is onrecht'. De avond wordt gehou-
den in De Voorde en iedereen is van har-
te welkom.

Ff HARD RIJDEN
KOSÏJEVttl ' ) BINNEN DE KOM
SOVG/VVN

Zutphensekarnavalsoptocht gaat niet door w

Optocht van de Deurdreajers
in Vorden krijgt regiofunctie
De een z'n dood is de ander z'n brood.
Nadat de stichting Optochtcommissie
Zutphen vorige week bekend maakte
dat de karnavalsoptocht in Zutphen
dit jaar niet doorgaat, is het aantal aan-
meldingen voor de optocht in Vorden
flink toegenomen. Zoals het er nu naar
uitziet zullen er op zaterdag 17 februa-
ri in Vorden zestien wagens aan de
start verschijnen. Onder de deelne-
mers bevinden zich karnavalsvereni-
ging De lesselnarren uit Warnsveld en
hoogstwaarschijnlijk ook de Loltrap-
pers uit Zutphen. De optocht in Vor-
den krijgt daardoor onverwachts een
regiofunctie.

President Henk Groenendal van de Vor-
dense ka r na vals vereniging De Deur-
dreajers vindt het een trieste zaak dat de
optocht in Zutphen di t jaar niet doorgaat.
'Ondanks dat wij er nu de vruchten van
plukken, vind ik het jammer dat de op-
tocht in Zutphen is afgeblazen. Want het
was altijd een fantastisch evenement.
Onze vereniging heeft daar twee jaar ge-
leden zelf ook aan meegedaan en dat is
oas toen zo goed bevallen dat wij in 1995
een eigen optocht op poten hebben ge-
zet', aldus Henk Groenendal.
De reden dat de optocht in Zutphen dit
jaar niet doorgaat heeft te maken met een
gebrek aan financiële middelen. Verder
was er dit jaar ook zeer weinig animo om
aan de tocht mee te doen. Volgens voor-
zitter Rien Plijter van de Stichting Karna-
valsoptocht Zutphen is er echter geen
sprake van opheffing van de stichting.
'Nee, we gooien niet de handdoek in de
ring. Ik heb inmiddels al contact gehad
met de karnavalsverenigingen in Deven-

ter en Vorden en misschien zijn er vol-
gend jaar mogelijkheden om samen iets
te organiseren', zegt Rien Plijter.

Erwtensoepaktie
Voor karnavalsvereniging De Deurdrea-
jers uit Vorden breken er de komende
maand drukke tijden aan. Voordat het
karnaval op 17 februari begint, staat op
zaterdag 3 en 10 februari de jaarlijkse
erwtensoepaktie op het programma.
Henk Groenendal: 'Doordat het dorp
steeds groter wordt, zullen we in tegen-
stelling tot voorgaande jaren niet op één
dag maar op twee dagen rondgaan voor
de erwtensoepaktie. Het is de bedoeling
dat we op zaterdag 3 februari in de be-
bouwde kom van Vorden beginnen. Als
blijkt dat we het hele dorp niet in één dag
voor elkaar krijgen, dan maken we dat
op 10 februari gewoon af. Verder zullen
we op deze tweede zaterdag naar Kra-
nenburg en Wichmond gaan om de erw-
tensoep aan de man te brengen.'
Tot slot wil Henk Groenendal een oproep
doen aan alle winkeliers in Vorden. Deze
hebben allemaal een brief van De Deur-
dreajers gehad met de vraag of ze mee
willen doen aan de etalagewedstrijd. Een
deskundige jury zal op zaterdag 17 fe-
bruari de versierde etalages van de deel-
nemende winkeliers beoordelen. Tot op
heden heb ik alleen van het Wijnhuis
Vorden een telefoontje ontvangen. Dat
valt me eigenlijk een beetje tegen. Ik
hoop dat de winkeliers de karnavalsve-
reniging niet vergeten zijn en zich de ko-
mende week alsnog zullen opgeven en
een leuke ka r na vals-etalage zullen ma-
ken', aldus Henk Groenendal.

Toneel
De toneelgroep Vierakker/Wichmond
brengt op vrijdag 9 en zaterdag 10 fe-
bruari de klucht 'Er loopt een streepje
door' op de planken. De^oneeluitvtie-
ring heeft plaats in het LWjerusgebouw.
De kaarverkoop start op 2 februari.

Culturele avo01
Vrijdagavond 9 februari wordt er in zaal
'De Herberg' een culturele avond gehou-
den door Plattelandsvrouwen, Jong Gel-
re en de ZMO.
Deze avond brengen 'De Raddreijers' uit
Winterswijk een programma bestaande
uit zang en schetsjes. Dat alles onder het
motto'Van Hoes'.

Oud Vorden
De oudheidkundige vereniging 'Oud
Vorden'hielddezemaand haar 'Ni'jaors-
vesite'. Deze had plaats in 't Pantoffeltje
en de zaal was goed bezet. Naast allerlei
tractaties konden de aanwezigen genie-
ten van de zang- en verhaalkunst van
Gery Groot Zwaaftink. De Vordense
troubadour heeft in enkele jaren tijd al
een uitstekende naam als voord-M. l
tskunstenaar opgebouwd. Ook deze
avond voldeed hij opnieuw aan de ver-
wachtingen. De eerstvolgende avond
van de vereniging 'Oud Vorden' is op
donderdag 15 februari. Tijdens deze bij-
eenkomst zal de heer F. Schmitz een aan-
tal oude films over Vorden vertonen.

Nieuwe lichting testrijders
Deawoo krijgt autosleutels

Om maximaal rekening te kunnen houden met de wensen van de consument biedt Deawoo
elk jaar honderd autmobilisten in Nederland gratis een auto aan. Deze mogen ze een jaar
lang gebruiken met de verplichting dat ze maandelijks hun bevindingen over de auto rappor-
teren aan Daewoo. Op zaterdag 27 januari werd aan de heer M. Wolsink uit Ruurlo door
Daewoo-dealer }an Groot febbink uit Vorden de sleutels overhandigd van een Daewoo Espe-
ro. De heer Wolsink werd door de notaris als l van de 100 testrijders in Nederland geselec-
teerd uit de 25.000 kandidaten die zich voor een praktijktest hadden aangemeld.



Bent u in
verwachting?

Neem dan contact op mcl NTN Thuiszorg.
Wij bieden u: • Ga ra n t ie va n zorg

m Keuzepakketten kraamzorg
• Gediplomeerde kraamzorgverlcncrs

Bel vrijblijvend voor informatie:

(0575) 5164 63
Steunpunt Winterswijk, tel. (0543) 53 10 53
NTN Midden-IJssel, Rustoordlaan45F, 7211 AW Eefde

Kraamzorg van NTN, het beste voor ouders en kind

ACCOUNTANTS

BELASTIN G AD VJSEURS

Joostenkamp i l
*72fil P| R u m In

153676
Fax (0573) 45 39 76

Uw parüici' onder andere inzake:

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

Meer info?
Bel vrijblijvend

mode voor
het héle gezin

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

afgeprijsde
win terartikelen

geldt nu

U betaalt de afgeprijsde prijs van het duurste artikel
en krijgt het 2e afgeprijsde artikel gratis.

Deze fantastische aanbieding is
geldig van woensdag 3 f januari

t/m zaterdag 10 februari.

Loop even binnen, want het loont weer de moeite.

V»V»V»V*V»V»V*V*VAV*

Onze sa^na
/s oo/r a/ te huren
™or groepen

Overweg 16
7251 JS Vorden

Telefoon
(0575) 55 34 33

een paar
uur vakantie

KORTINGSBON
f 10,- korting op het

inschrijfgeld t/m 4-2-'96

Gezond afslanken betekent
normaal eten en snoepen!!!

Slank-klub
Een vertrouwde naam in heel
Nederland

f7.95
per week

Inschrijfgeld: f22,- +
f 7,95 1e weging

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

Ook lid worden, kom dan naar:

Burculo, 'l Hol, dinsdag 18.30 uur. Erna Menop, lel. (0573) 44 18 05
Hengelo, Ons Kuis, donderdag 19.00 uur, Els Dijs, tel. (0314) 36 06 05
Ruurlo. cafê-rest. De Keizerskroon, donderdag 13.45 uur. Heleen Reinbergen,
tel. (0544) 37 67 94
Verdun, Dorpscenlrum, dinsdag 16.45 uur. Bea Wassink,
tel. (0573145 30 73

Onze kracht: persoonlijke aandacht

Naam: Architektenburo Heijink B.V.
is gewijzigd in:
Architektengroep Gelderland

Q.
0
O

7256 am hengelo yld

telefoon (0575) 46 20 69

(0676) 46 11 89

C
CD
4-*

J^

CD 0)

JZ
ü 0)
CD O)

p.s. cortel

architekt avb bna

j.h. beumer

comm. dir.



Ontdek de nieuwe 'kleuren en dessins in de behang-
collecties 1996. Behang dat eigenlijk de titel 'wand-
bekleding' verdient. Met bijpassende randen,
stoffen en vloerbedekking. Waardoor uw kamer ineens
een totaal andere sfeer uitademt. Zo wordt behangen
decoreren. En bij Deco Home bent u daarvoor aan het
juiste adres.

deco
HOME

HARMSEN
VAKSCHILDERS

IHengelo Gld., Zelhemseweg 21
Tel. (0575) H6 40 00

ACTIE
'ZUINIG
STOKEN'

Volg kritisch uw gasvorhruk door
wekelijks de meterstand te noteren
en uw verbruik (hoe lager, hoe
beier) te vergelijken met uw sireef-
verbfuik. Hou 't bij op de GAMOG-
meterkaart.

Tabel voor
15 jan. t/m

Bij een
jaar-
uerbruik
van:

800 m3

1000 m1

1200 m3

1400 m3

IBOQm*
.--n: r'

2000 m3

2200 m3

2400 m3

2600 m3

2800 m3

3000 m3

3300 m3

3600 m3

3900 m3

4200 m3

4500 m3

5000 m3

5SOO m3

600D m3

de week van
zondag 21 }a

hoort een
s tree f ver-
bruik voor
dB . « ! > _ : • • "
pen week
van:

34 m3

«m3

52 m3

60 m3

69 m3

77 m3

66 m3

95 m3

103 m3

112 m3

120 m3

129 m3

142 m3

155m'J

168 m3

180 m3

193 m3

215 m3

236 m3

258 m3

maandag
n. 1996,

en een
totaal
s r ree f ver-
bruik sinds
29-10-'95
van;

350 m3

439 m3

527 m3

613 m3

702 m3

789 m3

B76m3

965 m3

1052 m3

1141 m3

1227 m3

1315 m3

U46m3

1579 m3

1710 m3

1841 m3

1973 m3

2190 m3

2413 m3

2631 mj

Het weekst ree (verbruik word!
bepaald aan de hand van de in de
afgelopen week gemeten
lempüraluror.

GA! G
Voor meet informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen met één
van onze kantoren:
DOETINCHEM : 03 H - 32 65 51

WINTERSWIJK : 05*3 - 5>2 212
ZEVËNAAR : 0316 -52 39 47
ZUTPHEN ; 0 5 7 5 - 5 » 2 a Z J

JIACHTOFFERSI
:N VOORMALIG]

'DECO HOME ZORGT ER VOOR DAT IK MOOIER WOON'

• Perdirekt TE HUUR in bui- . ._ ...----.i -.,,-11 MUI F-TII »/\r
tengebied van Vorden: droge HONDERDEN ZIEM4W ETALAGE

ruimte voor opslag, beton- P*II«^IIP%FU i p^rti rni AnifCnTCUTIE
vloer 65 m'. Telefoon (0575) DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE
55 43 73

[JOEGOSLAVIË)
f! J BLIJVEN HELPE1

Het Nederlandse Rode Kruis

fnü^ ^5UH1
Z A T E R D A G 3 E N Z O N D A G 4 F E B R U A R I

JAPANS OPENINGS-FESTUN
BU AUTO-SERVICE-EEFDE

OM VAN TE SMULLEN
Na een rigo reuze herbouw

mag het resultaat er zijn: Onze
gloednieuwe Suzuki-showronm
en -werkplaats zijn klaar voor de

toekomst.. Wij nodigen u uit om
op zaterdag 3 en zondag 4 februari a.s. bij de feeste-
lijke opening aanwezig ie zijn. 500 nv showroom
mei ten geweldige keuze in Suzuki's en een modern
geoutilleerde werkplaats geven ons de zekerheid U
nog beter van dienst te kunnen zijn. Wij stellen het
dan ook zeer op prijs u te mogen ontvangen tijdens
de openingsfestiviteiten, die geheel in een Japanse

sfeer zullen plaatsvinden. Het program-
ma ziet er sis volgt uit:

ZATERDAG van 10,00 tot ca. 14.00
uur demonstraties Japanse bloemsierkunst

IK.EBANA, Japanse vouwkunst ORI-GAMI
en de bekende sport JUDO. Na 14.00 uur

het spektaculaire S UM O-WORSTELEN, u
kunt er ook aan deelnemen. Om l b.00 uur bekend-

«ïf^fc

making prijswinnaars tekenwedstrijd door Riek
Schagen. Hoofdprijs 3-daagse reis naar
Disneyland Parijs voor 4 personen.

ZONDAG staat de gehele dag in het teken
van JAPANSE MUZIEK EN DANS, ver-
zorgd door de Taiko (=trommel)groep
Hanadon.

INRUILAKTIE VOOR DE JEUGD
Neem je oude spedguedautootje mee

en ruil 'm bij ons om voor een nieu-

we. Eén per deelnemer.

SUZUKI AUTO SERVICE EEFDE V
ZUTPHENSEWEG 73, 7211 EB EEFDE, TELEFOON 0575 -540317

Nieuwe Suzuki's • Openings aanbiedingen • Japanse hapjes
• Grote keuze in jonge occasions • Gezelligheid en sfeer

m

Gezellige ouderwetse

avond
zaterdag
24 februari
van 19.30 tot 24.00 uur

ORKEST

'Real Time'
Entree f 12,50
kaarten afgehaald voor
17 februari f 10,-

Ruurloseweg 42 - Wolfersveen
Telefoon (0314) 62 13 40 .

Elke week 12.000 nieuwe
lepra-slachtoffers

Kijk tot 3 maart 6 weken bng elke
zondag om 15.30 uur bij EURO 7 naar

"FIETSEN NAAR SANTIAGO"
gepresenteerd door Prof, Dr. B. Smalhout.-uw steun waard"

HelpdeZepraStichting Giro 50500

RIETDEKKERSBEDRIJF

OTTEN
Sekdijk 1 - 7251 GB Vorden

Telefoon (0575) 55 69 02

Rietdekkersbedrijf
Fa. Hissink
D. GROOT TJOOITINK
Toverstraat 10a - 7223 LP Baak

Voor vernieuwing, restauratie,
reparatie van riet- of strodaken

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg, Galléesiraat 67, 7251 EA Vorden. Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSER1EBEDRIJF



Heersink Haarmode start
thuiskapper en ophaalservice

Heersink Haarmode aan de Zutphen-
seweg heeft een unieke nieuwe service
voor zijn klanten: de thuiskapper en
de ophaalkapper. Volgens Jim Heer-
sink is er bij de klanten steeds meer
behoefte aan thuisverzorging en ver-
voer. TDaarom bieden wij deze twee
diensten aan. De service naar de klant
gaat ons nooit te ver', aldus Jim Heer-
sink.

Nederland begint steeds meer te vergrij-
zen. 'Vorden telt verhoudingsgewijs zeer
veel ouderen', vervolgt Jim Heersink zijn
verhaal. 'Zoiets merken wij ook bij ons in
de zaak. Steeds vaker werd de vraag ge-
steld of het mogelijk is om thuis geknipt
te worden of dat ze van huis kunnen
worden opgehaald. Vooral bij slecht
weer merk je dat ouderen er tegenop
zien om het dorp in te gaan'.
Het mag duidelijk zijn dat voor veel ou-
deren deze thuis- en ophaalservice een

uitkomst is. 'De thuiskapper werkt als
volgt', vertelt Jim Heersink. 'De klant
belt ons en zegt dat hij of zij graag thuis
geholpen wenst te worden. Wij schrijven
dat op en bellen terug om te zeggen wan-
neer dat het beste kan. Vervolgens komt
de kapster dan aan huis. De klant betaalt
hiervoor het normale tarief met een klei-
ne toeslag om de extra tijd en kilometers
te compenseren die de kapster gemaakt
heeft.'

De ophaalkapper werkt op dezelfde ma-
nier. 'De klant belt ons op om één af-
spraak Ie maken. Vervolgens bekijken
wij samen me^^ klant wanneer dit het
beste uitkomt^^vanneer de ophaalauto
beschikbaar is. Eenvoudiger kan het niet.
U belt en wij komen', aldus Jim Heersink.
Voor de ophaalkapper wordt een kleine
vergoeding gevraagd in verband met de
extra kosten 4fe moeten worden ge-
maakt.

Ingezonden mededeling
Buiten verantwoording van de redactie

Sorbo
Op donderdagavond 25 januari waren
maar liefst 23 aanwonenden en belang-
stellenden van de Ruurloseweg, Kerk-
hoflaan en Oude Zutphenseweg op uit-
nodiging van het college van Burge-
meester en Wethouders van Vorden aan-
wezig op het gemeentehuis om kennis te
nemen van en van gedachten te wisselen
over plannen van het gemeentebestuur
met betrekking tot een mogelijke uitbrei-,
ding van het industrieterrein in oostelij-
ke richting.
Burgemeester Kamerling en wethouder
Mulderije gaven een korte inleining over
de historie en benadrukten dat er een
lange termijnfilosoh'e is, die over enige
jaren gaat spelen en een korte lermijnfilo-
sofie die samenhangt met de plannen
van Sorbo om eventueel uit Vorden te
vertrekken. Bezien was of op de plaats
ten oosten van de Kerkhoflaan en pal
achter de woningen aan de Ruurloseweg
de Sorbo op een terrein van circa 7 hecta-
re kan worden ondergebracht.
De stedebouwkundige Braassem van
Bureau Pouderoyen had drie mogelijk-
heden, inclusief een groene buffer van
onduidelijke omvang uitgewerkt en
lichtte deze toe, waarna diverse belang-
hebbenden hun vragen op de collegele-
den afvuurden. De bewoners van de
Ruurloseweg en Oude Zutphenseweg
waren unaniem van mening dat een der-
gelijk grootschalig bedrijf daar gelet op
de land scha ps-, horizon- en lichtvervui-
ling niet thuishoort en wezen op de ex-
treme verkeers- en geluidsoverlast die
dit met zich mee zou brengen. Na de be-
drijfsverplaatsingen van Gems en Wolte-
ring blijkt dat hel aantal verkeersbewe-
gingen en geluids- en andere overlast en

hinder gigantisch zijn toegenomen. De
bewoners van de Ruurloseweg die al
veel overlast aan de voorzijde voor lief
moeten nemen met geluidsbelastingen
tot 85 DBA wensen aan de achterzijde
niet te worden h'jngemangeld en van ie-
der woongenot beroofd. De bewoners
van de Oude Zutphenseweg deelden
deze mening en wezen er fijntjes op dat
die weg inmiddels een sluiproute was
geworden voor zwaar vekeer.
Ook de aanwezige bewoners van de
Kerkhoflaan zagen de plannen beslist
niet zitten. Informatie over andere alter-
natieven waar door de aanwezigen naar
gevraagd werd, was er eigenlijk niet.
Suggesties over uitbreiding van het in-
dustrieterrein in westelijke richting, een
noordelijke ontsluitingsweg in de rich-
ting Zutphen, de bestemming van vrijko-
mende Sorbo-terreinen voor kleinschali-
ge industrie werden beleefd aangehoord
en genoteerd, maar daar bleef het bij.
De aanwezigen zien meer heil in onder-
brenging van Sorbo op een regionaal in-
dustrieterrein in de Stedendriehoek of
Achterhoek, waarmee de werkgelegen-
heid toch in de buurt blijft. Zij gaven al-
len aan zich met alle geoorloofde midde-
len te verzetten tegen doorzetten van
deze plannen, dit tot teleurstelling van
de collegeleden, die wellicht gehoopt
hadden de bewoners tot andere gedach-
ten te brengen. De opmerking vanuit hel
college dat er nu nog rekening kon wor-
den gehouden met wensen en randvoor-
waarden met de verhulde dreiging dat je
later kennelijk niets meer in te brengen
had, werd door de aanwezigen voor ken-
nisgeving aangenomen. Gelet op de
vastbesloten opstelling van de aanwezi-
gen lijkt realisatie op korte termijn wel-
haast eenillusie!

G. Koop
Ruurloseweg 51
Vorden

SPORT- •

NIEUWS r*

Voetbal

W Vorden
Programma: Davo Al-Vorden Al, Da-
ventria B2-Vorden BI, Vorden B2-
RKZVC BI, Vorden Cl-VWC C2, Zut-
phcn 1-Vorden l, Vorden 2-RKZVC 2,
Vorden 3-Doesburg 3, Vorden 4-Eibergen
4, Hercules 2-Vorden 5, Witkampers
9-Vorden6.

Schaatsen
De IJsvereniging Vorden houdt op
woensdagavond 31 januari een prestatie-
tocht, Deze tocht heeft plaats op de ijs-
baan aan het Hoge en de deelnemers
kunnen kiezen uit vier afstanden: 5, 10,
20 en 30 kilometer.
Dammen

Volleybal

Dash
Uitslagen: D3A Kiezersp 4-Dash 0-3,
MCI WSV 2-Dash l 0-3, DP Dash 2-De-
voko 2 3-0, D3A Dash 6-Epse 2 3-0, D4A
Dash 7-Heeten 41-2, H3A Dash 3-Lettele
2 2-1, JC2 Dash 1-Voorw 10-3, MA2 Dash
1-Devoko l 2-2.
Programma donderdag l februari: D3A
Side Out 4-Dash 4. Vrijdag 2 februari: H
rekr Dash 1-Devolco l, D rekr Dash
l-Side Out 3, H rekr Wesepe 1-Dash 2.
Zaterdag 3 februari: D3B Volco 2-Dash
Sorbo l, DP Boem 1-Dash 2, D3A Vios
3-Dash 6, D3B DVO 5-Dash 5, D4A DVO
7-Dash 7, HP Herfsen 1-Dash l, MA2
Boem 1-Dash l, JB2 WSV 2-Dash l, Dl
Dash 3-Wik 2, H2A Dash 2-DVO 3, H3A
Dash3-ABS3, Mcl Dashl-SVSI.

Socii
Hoveniersbedrijf Arends uit Vorden
heeft andermaal een sponsorcontract ge-
sloten met een regionale sportvereni-
ging. Dit keer betrof het Heren l van vol-
leybal vereniging Socii u^Vichmond. Zij
wrden recent verrast ^Pt een nieuwe
outfit. Voorzitter Willem Berendsen van
Socii toonde zich ingenomen met het ini-
tiatief van Jan en Arnold Arends, de bei-
de directieleden van het bedrijf. 'Het be-
wijst dat regionale spogfceoerening veel
impact en waardering^pniet. En daar
zijn wij als volleybalvereniging natuur-
lijk erg blij mee', aldus Berendsen.

D a m m e n

Dostall-Geleenl6-4
De Geleense tegenstander van Dotal was
afgelopen zaterdag zwaar gehandicapt
door de weersomstandigheden. Door
slecht weer konden de Belgische en Rus-
sische topspeler niet op rijd niet op tijd in
Geleen aanwezig zijn. Hierdoor kwam
Geleen slechts met acht spelers in Vorden
opdagen. Ondanks de vier punten voor-
sprong die Dostal hierdoor kreeg, maak-
te Mina Jankovskaja het na vier minuten
al weer spannend door in een standaard-
zeetje e>n schijf te verliezen. Gelukkig
wist ze de schade snel te herstellen door
een remise te behalen. De eerste echte
winstpartij was van Hendrik van der
Zee. Gerrit Wassink kwam ook tot winst,
terwijl Alex Klein remise speelde. Eddy
Budé en Gerrit Boom kwamen ook niet
verder dan een remise. Henk Ruesink
een Henk Grotenhuis ten Harkel wisten
beiden hun partij te winnen. De eind-
stand was 16-4 voor Dostal.
Het vijfde team van de Damclub Vorden
speelde een uitwedstrijd tegen VADAC
in Varsseveld. Deze wedstrijd werd met
2-6 gewonnen.

Bridge

Uitslagen Groep A bridgeclub BZR Vor-
den van woensdag 24 januari: 1. mv
Vreeman/hr Bergman 70.1 %, 2. hrn
Greidanus/Kloosterman 59.4%, 3. hrn
Den EIzen/Hissink 55.6%. Groep B: 1.
dms Van Asselt/Vruggink 62.6 %, 2. dms
Gerichhausen/Krukziener58.7%,3.dms
Hooyveld/ Van de Schaaf 54.7%.

Amnesty
De plaatselijke afdeling van Amnesty In-
ternational houdt op maandagavond 5
februari weer een schrijfavond in het
Dorpscentrum. Er wordt geschreven
voor drie personen die in strijd met de
mensenrechten worden behandeld,

Slanken
Wie z'n gezondheid ter harte gaat en ei-
genlijk te veel lichaamsgewicht met zich
mectorst doet er verstandig aan zich aan
te sluiten bij de Eerste Goudse Gezond-
heids- en Afslankclub (EGA). Ook in
Vorden is al een paar jaar de mogelijk-
heid om met de uitgekiende eetwijzer
kennis te maken. Iedere maandagavond
komt de afslankclub in het Dorpscen-
trum bijekaar.

Artsen en diëtisten verwijzen patiënten
naar de wekelijkse bijeenkomsten waar
men onderlinge steun krijgt, wekelijks
gewogen wordt en een goed voeding-
sadvies krijgt. Door onderzoek is geble-
ken dat bepaalde voedingsstoffen elkaar
helpen bij het 'afbraakproces' van het li-
chaam, terwijl andere combinaties er
juist voor zorgen dat alle voedingsstof-
fen worden opgeslagen in het lichaam.
Met deze informatie is het mogelijk om
een dieet vast te stellen waarmee voe-
dingsstoffen optimaal worden verwerkt»
in het lichaam, waardoor lichaamsge-
wicht afneemt. Voor meer info: (0575) 44
19 69. Zie ook ad vertentie.

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

Opening Auto Service Eef de
Op zaterdag 3 en zondag 4 februari is
het zover. Dan wordt de nieuwe garage
en showroom van de bekende Suzuki
dealer Auto Service Eefde aan de Zut-
phenseweg in Eefde geopend. De eige-
naren Boris en Marijke Fomenko heb-
ben daartoe voor relaties en andere be-
langstellenden een Japans festijn geor-
ganiseerd.

Auto Service Eefde werd opgericht op l
september 1984 en had een vestiging in
het toenmalige Esso-benzinestation aan
de Rustoordlaan in Eefde. Het bedrijf
had een werkplaats voor reparaties en er
werden 'jong gebruikte' auto's verkocht.
Omdat de Fomenko's het 'auto-imago'
wilden vergroten, verhuisde het bedrijf

in 1987 naar de Zutphenseweg. In 1988
werd Auto Service Eefde officieel Suzu-
ki-dealer in het uitgebreide rayon Zut-
phen, Warnsveld, Vorden, Lochem,
Gorssel, Hengelo, Steenderen en Brum-
men.

Tijdens de open dagen worden er diverse
Japanse activiteiten gehouden. Zo wor-
den er op zaterdag 3 februari demonstra-
ties Surno-worstelen gegeven, waaraan
ook de bezoekers mogen deelnemen.
Zondag 4 februari zal geheel in het teken
staan van Japanse muziek en dans. Dit
wordt verzorgd door de Japanse trom-
melgroep Hanadan. Uiteraard zullen op
beide dagen Japanse hapjes worden ge-
reserveerd. Zie ook advertentie.



Geloogd grenen
slaapkamer
Bestaande uil. geloogd cjrenen ledikant met

2 nachtkastjes. Ifverbaar in de malen 140,

160 en 180 breed.

140/200 van 1695,=

Auping Auronde
in vele kleuren en houttinte
Auronde 1000.160/200
met 2 handverstelbare Auping
dwarsgespannen spiralen
en 2 polyether matrassen (80/200)

nui.795,

Prijs achterelemeni ƒ 1.590,-

Ledikant Summertime
Uitgevoerd m strucruunwan met beuken poten

Maat 140/200 cm.

nu 599,
Ook leverbaar in 160/200 cm.

Bijpassend nachttafeltje ƒ 2 39,- per stuk

Senioren Comfort Slaapkamer

Uitgevoerd in wit laque met beuken. Deze ledikanten
zijn eenvoudig van elkaar te schuiven. Zowel in 160
als 180 cm. breed verkrijgbaar. 160/200
van 2765.=

Qok leverbaar in geheel
blank essen. 160/200
van 3495.-
nu ƒ 2995,-

nu 2.495

OPRUIM
Wij bieden u een groot assortiment
seniorenledikanten. bijv dit

Scoren ledikant
Uitvoering mogelijk in wit. blsnk eiken
en donker eiken struktuur met
lattenborJem, matras en
l -pers. 90/200 compleet

Stalen ledikant
met versterkte spiraal. Leverbaar in de kleuren wit, zwart en
rood. van 349,-

Gezellige
half-
hoogslaper
In vrolijke kleuren.
Maat. 90/200 cmStijlvolle slaapkamer JURA

Uitgevoerd in fraai alpine wit laque. Maat 160/200 crr

van 1495,- VOOF QQ^

Ook leverbaar in 180/200 cm. SHOWROOMKASTEN

Praktisch aanbouwprogramma voor
hoogslapers, halve hoogslapers,
stapelbedden en

hoek-combinaties.
Uitgevoerd in massief grenen en perfejj
afgewerkt. Honderden mogelijk
Bijvoorbeeld doe Hoekcornbir

Uitvoeimg mogelijk in: gelakt, geolied, onbehandeld en geloogd grenen

'Schuifdeurkast met spiegel, Kleur zwart.
Maat: 253 cm breed, 220 cm hoog.

van 2695.= nu 2395?""

'Schuifdeurfcast eiken structuur met spiegel-
deur 100 cm breed, 200 cm hoog.
van 1360.= n U 995,"

'Schutfdajrtest in de kleur alpine wit, met halo-
geen verlichting 200 cm breed. 245 cm hoog.
van 3095.= nu 1995?"
•Draaitleurkast in geloogd grenen, inclusief
lade 100 cm breed. 200 cm hoog,
van 2295,= nU 1595,"

"VoLiwdeurkast uitgevoerd in de kleur parel-
moer.'lSO cm breed, 245 cm hoog kast met
|bovenkast|es van 1998.= n U 1795,—

'Schuifdeurkast in de kieur alpine wit.
200 cm breed, 220 hoog
van 1695,= RU 095,--

SHOWROOMSLAAPKAMERS
•"Zwevend" ledikant in de kleur roomwit met
2 nachtofds. Maat 180/200 cm
van 1995,= HU 1295,-

"Slaapkamer met achterwand en twee
bijpassende nachtkastjes. KJeur zwart met
aubergine. Maat 160/200 cm
van 3495.= HU I7Q5,-

'Slaapkamer in de kleur aubergine, met
achterwand en nachtkastje. Maat: 160/200 cm
van 1995,= HU 1295,"

'Geloogd grenen slaapkamer met 2 nachtkastjes
Maat: 180/200 cm

van 3350= nU 1995,"

'Schitterende taxspringcomb* natie. Bestaande uit
2 scharnierende boxsprings met hoofdbord,
voetborden en bijpassende sprei. Maat:
180x200 cm
van 5495,= nu 3995,--

SUPERVOORDEUGE

MATRASSEN
Celflex Polyether matras
Soortelijk gewicht 40.114 cm dik mei
aan één zijde wollen afdeklaag. S jaar garantie.

80/190
70/200

90/190
90/200
90/2 1 0
90/220

130/190
130/190
140/200
160/200
1 80/200

van ?59.=
van 289,=
van 299,=
van 299.=
van 319,=

van 369,=
van 389,=
van 419.=
van 479,=
van 559.=
van 639.=

voor IQ9'
voof 229,--
voor 230.,--
voor 239,--
voor 349,—
voor 269,--
voor 289,--
voor 319,-
voor 349,--
voor 399i—
voor 459,--
voor 539,"

Perfekte flexibele
binnenveringsmatras

:• | afgedekt mei een wollen afdetlaag.
Oikre 1 1 8 cm

80/190
80/200
90/190
90/200

\ W/200

van 519,*
van 519.=
van 549,=
van $49.=
van 849.=

nu 399,
nu 399,--
nu 429,--
nu 429,--
nu ogg,--.

matras is leverbaar in nog l O andere maten.

Combimatras
Combiniairas besraande uit een kern van potyernet.
Soortelijk gewtchi 44 mei aan één zijde een
petTolatex schuimrubber topfaag die afgedekt is met
schapewof. Dtkte t 15 cm. 5 jaar gam-i. ••

80/190
80/200
"JO/190
90/200
90/JIO

120/190
140/200
160/200

van 399,=
van 469,=
van 449.=
van 519.=
van 549.=
van ó 19,=
van 799,=
van 919.=

voor 399,
voor 379
voor 449
voor 479
voor 539
voor 699
voor 799

Ons gehele assortiment bestaat
uït wel 30 soorten, waarbij ook
een groot aantal binnenvering-
en pocketveringmatrassen.
Leverbaar in alle maten.

LEDIKANTEN
1-PtRSOONS
Ledikant met 2 laden massief blank
gelakt met lattenbodem 90/200,
van479,= PU 369,—

Ledikant van MDF, met strakke vormgeving
wrt gelakt mei latten bodem en
laden. 90/200 van 499.= OU 379,~

Ledikant van MDF, zwart gelakt met verende
latten bodem
van 499,= nu 349,"

2-PERSOONS
SUten ledikant met versterkte spiraal
140/200 cm kleur: wit
van 569,= HU 399,™

Wit ledikant 140x200
van 599.= nu 399,"

Ruimtebesparende
bedden

• Vouwbed met lattenbodem en potyether-matras
maat 80/190
van 199.= HU

' Prachtig vouwbed met automatische urtzetbare poten,
inclusief matras. Maat 80/190cm,
v a n 3 9 5 , = H U

' Prachtig houten vouwbed.
Vouwbed met massief beuken omranding en
verende beuken latten, voorzien van voetbeugel,
4 zwenkwielen en automatisch uitklapbare poten.
Inclusief polyether matras. Maat 80/200

nu 599,"
* Onderschuif combinatie wit. stalen divartbed met
onderschuifbed en verstreklespiraal. Compleet met
2 schitterende polyester matrassen met aan één zijde een
wollen afdeklaag, 5 jaar garantie
80x190cmvan1395.s HU 9.95?"

' Bedbank uitschuif baar zowel als èénpersoons- als
2 persoonsbed geschikt, inclusief matras en 2 opbergladen,
geheel compleet,
van 1695.= HU 1349,"

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