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College zoekt ervaren architect voor brandweerkazerne:

Leeflang uit ontevredenheid
opgestapt bij brandweerkorps

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

Henk Leeflang is twee maanden ge-
leden uit ontevredenheid opgestapt
bij de brandweer in Vorden. Als
brandweerman en architect is Leef-
lang de laatste jaren zeer nauw be-
trokken geweest bij de komst van
de nieuw te bouwen brandweerka-
zerne. Hij heeft er zeer veel tijd in-
gestopt en weet dus precies wat de
wensen van het Vordense korps
zijn. Zo onderzocht Henk Leeflang
twee jaar geleden in opdracht van
de gemeente Vorden de verbou-
wingsmogelijkheden van de oude
kazerne. Ook de mogelijkheden van
nieuwbouw werden in dat onder-
zoek betrokken. Nu het college van
B en W een definitieve plek heeft ge-
vonden voor de nieuwe garage en er
drie architecten zullen worden aan-
geschreven die een eerste ontwerp
mogen maken, lijkt Architecten-
bureau Leeflang uit Vorden buiten
de boot te vallen. Het college heeft
namelijk liever dat de kazerne door
een architect wordt ontworpen die
ervaring heeft in het bouwen van
een brandweerkazerne. Dit was te-
gen het zere been van architect
Leeflang en daarom besloot hij een
punt te zetten achter zijn brand-
weerloopbaan.

Binnen het korps is verontwaardigd ge-
reageerd op de zienswijze van het col-
lege van B en W. Nadat Leeflang in no-
vember zijn ontslag indiende, is een
delegatie van de brandweer naar het
gemeentehuis geweest om te praten
met burgemeester EJ.C. Kamerling. In
dit gesprek drongen ze er op, aan om
Leeflang ook een kans te geven. De po-
ging leverde echter niets op. Diverse
brandweermannen laten weten dat ze
het heel jammer vinden dat Henk
Leeflang gestopt is. "Hij was een op en
top brandweerman. Zijn vertrek is een
groot verlies voor ons korps". Niemand
wilde echter met zijn naam de krant
in.

Henk Leeflang wenst geen commen-
taar te geven over zijn vertrek bij de
brandweer. "Er is een tijd van komen
en een tijd van gaan en het moment
om er een punt achter te zetten was nu
aangebroken. Meer wil ik er niet over
zeggen. De brandweer is voor mij dan
ook een gesloten boek", aldus Leef-
lang. Ook brandweercommandant P.
van Zanten doet net alsof zijn neus
bloed. "Als Henk Leeflang zegt dat hij
is gestopt omdat voor hem het mo-
ment is aangebroken om er een punt
achter te zetten, dan is dat zo. Dan ga
ik daar verder ook niets over zeggen",
aldus Van Zanten. In zijn toespraak tij-
dens de nieuwjaarsreceptie van de
brandweer op 18 januari was Van
Zanten vol lof over het werk dat
Leeflang de afgelopen jaren voor de
brandwee|^>eft verzet. "De brand aan
de HackfoPrerweg in Wichmond in
1996 is de laatste brand geweest die
door Henk Leeflang werd geleid als be-
velvoerder.
Het vertrek van Henk is een groot ver-
lies voor ojs^brandweerkorps. Zijn ca-
paciteiten^^ brandweerman zijn on-
omstreden en ook als mens had hij een
erg positieve invloed", aldus Van
Zanten. Leeflang was overigens niet
aanwezig op deze receptie.

Burgemeester Kamerling ze.gt dat de
gemeente Vorden ten aanzien van de
nieuwbouw van de brandweerkazerne
op dit moment nog in de voorberei-
dingsfase zit. "Daarom wil ik daar op
dit moment ook nog niets over zeggen.
Als er meer bekend is dan komen we
daarmee naar buiten", aldus Kamer-
ling. Voorlichter G. Liiiipers verwacht
dat er niet eerder dan in de commis-
sievergadering van maart wordt ge-
sproken over welke achitecten zullen
worden aangeschreven die een eerste
ontwerp mogen maken. "Maar dat kan
ook wel april worden. Op dit moment
kan ik daar nog niets over zeggen", al-
dus Limpers.

Nedac Sorbo doet panden
aan de Enkweg in verkoop
De Nedac Sorbo Groep heeft de be-
drijfspanden aan de Enkweg 17 en
19 in de verkoop gedaan. In januari
is er een speciale folder rondge-
stuurd naar ruim 1300 bedrijven in
het oosten van het land. De folder
was afkomstig van Activa Makelaar-
dij uit Apeldoorn en Ten Hag Be-
drijfsmakelaardij uit Enschede. In
de folder valt te lezen de Nedac
Sorbo Groep de intentie heeft om
eind 1997 het bedrijvencomplex aan
de Enkweg te verlaten.

De heer G.B. Sueters van Ten Hag

Bedrijfsmakelaars uit Enschede laat
weten dat er in totaal tien tot vijftien
reacties zijn binnen gekomen van be-
drijven die serieuze interesse hebben.
"Ik moet daar echter wel bijzeggen dat
wij nog niet alle reacties geïnventari-
seerd hebben. Het kunnen er dus nog
een aantal meer zijn", aldus Sueters.
De koopsom van het bedrijvencomplex
aan de Enkweg is vastgesteld op
2.750.000 gulden. Er bestaat ook de
mogelijkheid om het pand te huren.
De huurprijs van het totale pand be-
draag 420.000 gulden per jaar. Ook
deelverhuur is bespreekbaar.

Hervormde Gemeente
Zondag 9 februari 10.00 uur ds. Van Oosten uit
Warnsveld. Collecte: Ned. Bijbelgenootschap.

Kapel de Wildenborch
Zondag 9 februari 10.00 uur Ds. H. Westerink

RK kerk Kranenburg
Zaterdag 8 februari 18.30 uur Eucharistieviering
Volkszang.
Zondag 9 februari 10.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. Cantemus Domino.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 8 februari 17.00 uur Eucharistieviering,
Dameskoor.
Zondag 9 februari 10.00 uur Eucharistieviering,
Herenkoor.

Weekendwacht Pastores: 9-10 februari Pastoor
G. Simons, Borculo. (Tel. (0545) 27 13 83.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 9 februari 10.00 uur ds. G.J. Bouwmeester,
Enschede.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 9 februari 10.00 uur ds. HA. Speelman,
Viering HA; 19.00 uur ds. HA. Speelman, Viering
HA.

Huisarts 8-9 februari dr. Dagevos, het Vaarwerk
7, tel. 55 24 32.

Alleen voor dringende pllen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder 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. ^^

Tandarts 8-9 februari G.W. Jebma, Lochem, tel.
(0573) 25 18 70.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. (0575) 592592. Afspraakbureau
tel. 592892.

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

Brandweer 06-1 1 , 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) 368 68 68
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
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 wordl^uitomatisch
doorgeschakeld.).

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

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraam/org, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via t e l e foonnummer
06-8806 (20 c t / m i n ) .

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Ruw voor thuisverpleging 24 uur per dag, tel. (0575)
51 64 63. M r u i i p u n t Win lm w ijl: tel . (0543) 531053.

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

Gehandicapten Platform Vorden
Flke Ie dinsdag in de ma.nul spreekuur van
14.00-16.00 uur bij SWOV-kantoor, Raadhuis-
straat. Info 55 33 48.

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

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

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 .

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

Dierentehuis 'De 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. 55 34 05.
Dagopvang aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel. 55 14 48.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 of 55 1701.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.
FersoiKMUilarmering melden bij SWOV.



Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

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

Briefkaarten

Periodieken

Brochures

DRUKKERIJ
WEEVERS

BOER'NBALL'N met SAUS 250 grom

BOER'NJONGENSCOMPOT250' gram

| Geldig ma. 3 (cbr. t/m za. 8 fcbr.

RAUWKOST-EXOTEN

Fam.
Huitink

Burg. Galleestraat 3, Vorden
Tel. 0575-551617

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
(0575) 55 30 81

1997:
Veiling 20 september
De Herberg Vorden

Biej ons *
in d'n Achterhoek
"Zo, dat hok hc'k mooi schone. De stofzuuger nog effen weer nao de
vrouw brengen, dan kan die ok wieter. En dan kon hee an ut timmeren
met de bruud kauwen cur de kanaries, 't Was dan now nog wel te vrog
uiïime ze al biej mekare te zctn maor at ut weer ummesloog kregen die
vogels 't veurjaor ok in de kop.

Dieks van 't pasmanshuus praotn zo in gedachten wieter. Hee had
vamaarn 't kachcltjen in zien hobbyschuurc anemaakt, 't was t'r now al
lekker warm. En now e de pröttel 's goed operuumd had en alles estof-
zuugd was, zol c daor met plezier an 't wark gaon.
"Hier hc'j ow stofzuuger weer, 't heb t'r un nieje zak inedaon, daor zat
nogal wat in. En at t'r soms praotvolk kump: ik bun an 't timmeren in de
schuure".

"k Heb anders ccrs nog ander wark veur ow. Veur 'thuus langs de hegge
lig altied de rommel van old en niej nog. Die ko'j laats neet opruumen
met die snee en de vors maor 't is now al aadug doo". Daor mos Dieks zien
vrouw Aaltjen wel geliek in geven. De buurjonges waarn daor op olde-
jaorsaovund nogal an 't knappen ewes en alles lei d'r nog net zo.
Allcmaolc rooie pepierkes die tussen de hegge en de bevroorn bloemsten-
gels zatn. Dieks haaln de bessem, de bladharkc en 'n olden emmer en ging
de boel eers opruumen. Dan was Aaltjen ok tevreane. "t Veel u m trouwens
nog aadug tegen, daor lei nogal wat van dat fiene grei en 't zat oaveral tus-
sen. Hee mos meer met de hande doen dan met de harke. Al met al kreeg
e nog 'n emmer vol biej mekare. De boel lei d'r now weer kas biej von e
zelf too hee 't klaor had.

Hee was ongemarkt met 'n emmer vol nao de schuure eloopn. Hee had ut
grei in de grieze container willen doen maor now e toch hie was prak-
kezeern e zich dat e de rommel ok wel in de kachel kon doen. Daor zatn
ok nog wat sprikken tussen dus brannen zol 't wel.
Daor zat goed gloed in 'n kachel. Hee haaln 'n dekkel d'r af en smet de
emmer vol pröttel d'r in. Hee was net weer biej de deure umme de emmer
weer op de plaatse te brengen too KlabaatsH
De dekkcl van de kachel knettern veur de zolder en alles was rook roet en
stof. Gelukkig was 't un portlander vloer waor alle smeulende pepierkes
en ander grei opveel.

Dieks is wieter 'n dag deur druk doende ewes umme alles weer schone te
kriegen. "A'j de kop neet gebrukkt mo'j in dit geval de hande maor
gebruukn" zei Aaltjen, die bli'j was dat 't zo goed afeloopn was.
't Brutidhok, daor geet Dieks vogende wekke wel 's an. Zo'n haos zult de
kanaries ok wel neet hemmen, biej ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman

lekker makkelijk
lekker voordelig
Haas / ribkarbonade 6 voor f 1Oj

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

GEPANEERDE
SNITZELS

PER STUK f 1,50

WEEKENDAANBIEDING

H A A S / R I B K A R B O N A D E

6 stuks voor f l W j™

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Magere SCHOUDERHAM
100 gram f 1,00

Bakje ZURE ZULT
per stuk f 1,00

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE BIEFSTUK
ONGEWOON LEKKER

100 gram f2,85

MAANDAG EN DINSDAG

GROVE OF FIJNE
VERSE WORST

1 kiio f 7,95
4 HAMBURGERS*

4 BOOMSTAMMETJES

samen f 7,9O

MARKTAANBIEDING:

BAMI of NASI
1 kilo 5,95
Slagerij/worstmakerij

JAN RODENBURG

Ook het adres
voor al uw

huisslachtingen

Dorpsstraat 32,
Vorden

Tel . (0575)551470

Dan kook j? béter

Van zo'n actie raakt zelfs Gas Spijkers van de kook!
Profiteer dus nu van dit unieke aanbod en bespaar
tot meer dan honderd gulden 'als u voor de aan-

schaf van nieuwe pannen staat.

Bovendien komt uw oude pan in aanmerking voor een
tweede leven in Het Land van Ooit!

BK is verkrijgbaar bij:

BARENDSEN
G E S C H E N K E N

Kerkstraat 1, 7251 BC Vorden, Telefoon (0575) 55 17 42



Op 29 januari 1997 om 17.37
uur konden wij onze dochter
eindelijk in onze armen ne-
men.

Judith

Zij weegt 4600 gram
en is 53 cm lang.

Robbert van der Pas
en
Margriet van Lingen

l Jolien Gosselink

Bel even als je langs wilt ko-
men. Tel. (0575) 55 41 04

Uw aanwezigheid of andere
vorm van belangstelling die
wij hebben ontvangen na het
overlijden van onze lieve moe-
der en oma

ALBERTA KLEIN LEBBINK-
KOERSELMAN

heeft ons heel goed gedaan.
Wij danken u voor uw medele-
ven.

Fam. L Klein Lebbink
Fam. H. Weenk
Fam. G.J. Ruiterkamp
Klein- en
achterkleinkinderen

Vorden, februari 1997

Voor uw belangstelling en
medeleven tijdens de ziekte
en na het overlijden van mijn
man, onze vader en opa,
betoond zowel woordelijk als
schriftelijk, als bij de avond-
wake en eucharistieviering
door zovelen, heeft ons erg
goed gedaan.
Daarvoor onze hartelijke dank

Familie Gotink

Vorden, februari 1997

GROLSCH
BEUGELS

als carnavals-
aanbieding

slechts

f20,-
per krat

Genieten begint bij

Burg. Galleestraat 12
Telefoon (0575) 55 13 91

Geboortekaarten

Periodieken

DRUKKERIJ
WEEVERS

WIJ ZIJN VERHUISD

van Nijlandweg 4 naar

. Ruurloseweg 66
7251 LV Vorden

Tel. (0575) 55 69 05

JAN EN HERMIEN
OPLAAT

ZWERFVUILDAG
Oproep aan alle inwoners van

Vorden, Wichmond en
Vierakker.

Ergert u zich aan rommel langs
de weg? Help het opruimen op
zaterdagmorgen 15 maart.

Opgave en inlichtingen bij
Ria van Vleuten, tel. 55 33 57

en
André Groot Roessink

gaan trouwen op vrijdag 14 februari
1997 om 11.00 uur in het gemeente-
huis te Hengelo (Gld.).

U bent uitgenodigd op onze receptie
van 17.00 tot 18.30 uur in bodega
't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 te Vor-
den.

Ons adres:
i Vordenseweg 84a

7255 LE Hengelo (Gld.)

Op zaterdag 15 februari 1997 hopen
wij met onze kinderen en kleinkinde-
ren ons 40-jarig huwelijksfeest te
vieren.

Driekus Groot Jebbink
en
Gerda Groot Jebbink-Bulten

Gelegenheid te feliciteren van 14.00
tot 16.00 uur in bar-bodega 't Pan-
toffeltje, Dorpsstraat 34 te Vorden.

Februari 1997
Nieuwstad 63
7251 AG Vorden

Jezus, uw verzoenend sterven blijft
het rustpunt van mijn hart.

En toen was het Zijn tijd haar liefdevolle verzor-
ging zelf op Zich te nemen . . .

Op 1 februari 1997 overleed op 84-jarige leeftijd in
het bijzijn van al haar MKJeren en haar zuster
Willy

A

DERKJE WILLEMINA
LUIMES-GROOT ENZERINK

Nijkerkerve

Best:
Helmond:

Annie en Willem
Henk en Ali
Willy en Hans
Lizette en Hans
en kleinkinderen

Correspondentie-adres:
H.B.W. Luimes
Rijnbandijk 169, 4041 AV Kesteren

Op woensdag 5 februari om 13.00 uur leggen wij
op de Algemene Begraafplaats te Vorden haar
lichaam bij dat van haar man, van wie wij in 1988
afscheid namen.

Daarvoor is er om 12.00 uur een rouwdienst in de
Gereformeerde kerk te Vorden.

U kunt de familie condoleren na afloop van de
begrafenisplechtigheid in de zaal achter de kerk.

Bevrijd van moeite en verdriet is in Gods ontfer-
ming opgenomen onze lieve zuster en schoon-
zuster

DERKJE WILLEMINA
LUIMES-GROOT ENZERINK

H.W. Groot Enzerink
J G.E. Groot Enzerink-Hoogerwaard
W. Schouten-Groot Enzerink

1 februari 1997

Na een ziekte van enkele maanden is tot ons groot
verdriet overleden onze geliefde kleinzoon en neef

MARC REGELINK

op de jeugdige leeftijd van 24 jaar.

Vorden: Opa en oma Regelink
Vorden:
Vorden:

Hengelo (Gld.):
Hummelo:

Nijkerk, 2 februari 1997

Fam. B. Regelink
Fam. D. Regelink
Fam. G. Ruesink
Fam. H. Garretsen

Dankbaar voor de vele jaren waarin wij van haar
goedheid en levensblijheid mochten genieten,
delen wij u mede dat vrij onverwacht van ons is
heengegaan mijn innig geliefde vrouw, onze lieve
mam en mijn lieve oma

PETRONELLA MARIA
NIEUWENHUIS-BRONSGEEST

20 februari 1924 27 januari 1997

'Mam het is goed zo.'

Vorden: M.G. Nieuwenhuis
Zutphen: Ria en Ad

Merlin

B. van Hackfortweg 25
7251 XB Vorden

De crematieplechtigheid heeft vrijdag 31 januari te
Dieren plaatsgehad.

Bedroefd, maar ook dankbaar dat haar verdere
pijn bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat
na een kortstondig ziekbed van ons is heenge-
gaan onze lieve zorgzame moeder, groot- en over-
grootmoeder

HENDRIKA WILHELMINA
DOLPHIJN-VOSSELMAN

WEDUWE VAN HERMAN DOLPHIJN

op de leeftijd van 80 jaar.

Wim en Jo
Henk en Jo
Hemmie en Dlny
Klein- en achterkleinkinderen

Ruurlo, 2 februari 1997
't Rikkelder 69

Correspondentie-adres:
W. Dolphijn, Esweg 30, 7261 BZ Ruurlo

De afscheidsdiensl^barbij u wordt uitgenodigd,
zal worden gehouden donderdag 6 februari om
10.30 uur in 'De Sprankel', Domineesteeg 12 te
Ruurlo, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te
Ruurlo.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren
in 'De Sprankel'.

Dag oma 'Schoven'

Veel liefs,
Sharon en Miguel

Ruurlo, 2 februari 1997

'Van het concert des levens
heeft niemand een program.'

Geheel onverwacht is vandaag, na een leven dat
getekend was door inzet en hartelijkheid voor al-
len die hem omringden, overleden mijn lieve
maatje, onze lieve pappa, opa en mijn schoon-
zoon

DIRK BULTMAN

3 september 1928 28 januari 1997

Vorden: W. Bus-Schreuder

Marty en Michiel
Sjoerd, Lennart, Laurens

Bert en Patricia
Denzell, Mauri, Tsaya,
Chalana

Anita en Ruud

Koos en Frederike
Sandra, Margot

Grauw (Fr.): M. Hylarides-Pijl

Correspondentie-adres:
Ruurloseweg 13
7251 LA Vorden

De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden
vrijdag 31 januari te Dieren.

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.

• 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

• Te koop: voeraardappe-
len. G. Wullink, Banninkstraat
54a, 7255 KE Hengelo (Gld.),
tel. (0575) 46 14 27

• Carnaval in Linde? Ja-
zeker! Zondag 9 februari: 6
halen - 5 betalen. Leut ow
thuus bi'j 't Proathuus

• Kom voor de verhuur van
kinder-/volwassen carna-
valskleding naar Anja Bog-
chelman, Hoetinkhof 110, tel.
55 31 45

• Aangeboden: 2'/2-zits
bank en 1 herenfauteuil
gestoffeerd. Telefoon (0575)
55 19 09

• Te koop: winterwortelen.
Elzerallee 4, Almen, tel. (0575)
43 19 77

• Te koop wegens auto van
de zaak: Ford Orion XL 1.8
Diesel, 120.000 km. Telefoon
(0575) 55 68 31

• VERLICHT UZELF! Beheers
die kilo's en centimeters met
HERBALIFE. Nu ook hier
verkrijgbaar. Bel Lenie Wal-
gemoet, Vorden, tel. (0575) 55
2825

• Te koop: houten balken
16,5 x 63 vanaf 3,75 m, f 4,-
per meter. Tel. (0573) 44 12 56
b.g.g. (0652) 95 50 60

Laat

uw

druk-

Mverk

onze

zorg



Carnavalsoptocht De Deurdreajers telt twaalf wagens:

Erik Hulzebosch met carnaval in Vorden
Carnavalsvereniging De Deurdrea-
jers is er helemaal klaar voor. Dit
weekend heeft het 38e carnaval van
de vereniging plaats in De Her-
berg". Hoogtepunt wordt hoogst-
waarschijnlijk het optreden van
schaatser Erik Hulzebosch op het
Rosenmontagbal van maandag-
avond 11 februari. De populaire
Erik Hulzebosch bracht gelijk na de
Elfstedentocht een cd uit die het
vooral met het carnaval goed zal
doen. Tijdens het carnaval heeft
Erik Hulzebosch verdeeld over heel
Nederland gemiddeld vijf optre-
dens per dag. Eigenaresse Hannie
Hendriksen van De Herberg is er
dan ook bijzonder trots op dat ze de
nummer twee van de Elfstedentocht
heeft weten te strikken om naar
Vorden te komen. "De voorverkoop
loopt goed", zegt Hannie Hendrik-
sen. "Wie er op maandagavond bij
wil zijn, raad ik dan ook aan om van
te voren een kaartje te kopen."

Het carnaval gaat van start op vrijdag 7
februari, 's Morgens brengen Prins
Mare I, Jeugdprins Tij s en Jeugdprinses
Sanne een bezoek aan de scholen De
Vordering, De Kraanvogel en De Garve.
Daarna gaat het gezelschap naar de
jongste en oudste inwoner van Vorden.
De oudste inwoner van Vorden is de
heer Steenblik uit Delden. Aan het
eind van de middag wordt er een be-
zoek gebracht aan bejaardencentrum
De Wemhe. Op vrijdagavond wordt de
winnaar van de etalagewedstrijd be-
kend gemaakt. Alle winkeliers van
Vorden kunnen aan deze wedstrijd
meedoen door hun etalage af te stem-
men op het carnavalsfeest. Een des-
kundige jury zal op vrijdagavond de
etalages beoordelen. Het afgelopen
jaar ging de eerste prijs naar Patricia
ten Barge van Kwalitaria De Buurman.,
Op zaterdagmorgen 8 februari heeft op
het gemeentehuis de sleuteloverdracht
plaats. Burgemeester Kamerling zal tij-
dens deze bijeenkomst de sleutel van
de gemeente Vorden overdragen aan
Prins Mare I. De Prins van de Deur-
dreajers zal op zijn beurt het college
van B en W toespreken en het beleid
van de gemeente Vorden op een ludie-
ke manier onder de loep nemen. Aan
het eind van zijn toespraak zal hij de
burgemeester een persoonlijk cadeau
overhandigen. Aansluitend, gaat de car-
navalsoptocht van start. Deze wordt
evenals vorige jaar weer mogelijk ge-
maakt door een financiële bijdrage van
de Nedac Sorbo Groep. In totaal zullen
er twaalf wagens en diverse loopgroe-
pen aan de optocht meedoen. Het be-
looft weer een heel bont gezelschap te

De carnavalsoptocht van zaterdag 8 februari gaat om 13.00 uur van start vanaf het gebouw van de Nedac Sorbo Groep aan de Hnkweg. De
route van de ov^ht is als volgt: vertrek Enkweg, links Groeneweg, rechy^ilhelminalaan, derde straat rechts Stationsweg, aan het eind
van de Station.s^^ linksaf Burgemeester Galleestraat, ter hoogte van het^Pemelink rechts, links de Boonk, op de kruising met hetjebbink
rechtsaf, eerste'weg links de Steege, Zutphenseweg oversteken en daarna de Voornekamp volgen, bij de kruising met het Hoetinkhof de weg
oversteken , Van Heeckerenstraat, op de T-spitsing met de Hertog Karel van Gelreweg links en via de dr. lulofsweg richting de Zutphenseweg,
via de Zutphenseweg en de Dorpsstraat komt de stoet aan bij "De Herberg".

Ook de schaatser Erik Hulzebosch is tijdens
het carnaval in Vorden van de partij. Onder
het motto "Effe klüne op de bühne" zal hij
op het Rosenmontagbal van maandag 10 fe-
bruari een optreden verzorgen in de grote
zaal van de Herberg.

worden. Het Be vraag of de wagen
van de Kopergarde dit jaar wel de
eindstreep haalt. Vorig jaar zakte de
wagen van de oud-prinsen aan het be-
gin van de Voornekamp door de as en
moesten de oud-prinsen het laatste
stuk van de optocht te voet afleggen.

Kindercarnaval
Na de optocht is er voor de jeugd een
kindermiddag in de grote zaal van de
Herberg. Naast een optreden van goo-
chelaar "Pedro" wordt er een playback-
show gehouden. Kinderen kunnen zich
voor de playbackshow opgeven door
een inschrijfformulier op te halen bij
speelgoedzaak Sueters of Videotheek
Castle. Er zijn weer diverse leuke prij-
zen te winnen. Ook het showballet van
de carnavals verenging zal tijdens een
optreden verzorgen en natuurlijk is er
ook weer kinderdisco. Verder worden
er tijdens deze middag de prijzen be-
kend gemaakt van de kleurplatenwed-
strijd en de kinderoptocht. De mooist
verklede kinderen uit de optocht zul-
len worden beloond met een leuke
prijs. De kindermiddag wordt afgeslo-
ten met het oplaten van de ballonnen.

Openingsbal
Op zaterdagavond wordt het gekostu-
meerde openingsbal gehouden met
medewerking van de band "De Vijver".
Deze avond moet gezien worden als
het feest van Prins Mare I. "Ik heb me
vanaf het begin voorgenomen om iets
te doen aan de publieke belangstelling
van de zaterdagavond", zegt Prins Mare
van der Linden. "Vergeleken bij de zon-
dag en de maandag trekt deze avond
veel minder bezoekers. Gelukkig zit
daar de laatste jaren een stijgende lijn
in. Maar dat betekent niet dat we er al
zijn. Daarom wil ik graag een oproep
doen aan alle inwoners van Vorden om
op zaterdagavond naar de Herberg te
komen. Zelf heb ik ook al diverse uit-

nodigingen verstuurd^^ar vrienden
en bekenden en hoop op deze manier
een persoonlijke bijdrage te kunnen le-
veren aan het zaterdagavondcarnaval",
zegt Prins Mare in het Leutboek van de
carnavalsvereniging. Het gaat hier om
een gekostumeerd openingsbal, maar
het is niet verplicht om verkleed te ko-
men. "Maar ik zou het echter wel bij-
zonder leuk vinden als de meeste men-
sen verkleed zouden zijn. Er zijn ook
weer diverse prijzen beschikbaar voor
de leukst verklede mensen. Reden ge-
noeg dus om op zaterdagavond naar
het carnaval te komen".

Café-carnaval
Op zondagmiddag is er geen carnaval
in De Herberg. Prins Mare I en zijn ge-
volg zullen daarom tijdens deze mid-
dag een bezoek brengen aan café Uenk
en 't Proathuus in Linde. Op zondag-
avond is het alom bekende café-carna-
val in De Herberg met medewerking
van het "Hanska Duo". Op maandag-
ochtend moeten de feestvierders weer
vroeg uit de veren voor het pyama-ont-
bijt. Prins Mare de I zal voor dit buffet
door de Raad van Elf op ludieke wijze
van huis worden opgehaald, 's Avonds
is het Rosenmontagbal met "Never
Mind" en Erik Hulzebosch. Het is raad-
zaam om van te voren kaarten te kopen
voor deze avond. Voor de carnavalsver-
enging De Deurdreajers is dit namelijk
altijd de best bezochte avond en gezien
de populariteit van schaatser Erik
Hulzebosch kan het wel eens druk wor-
den.
Op dinsdagmiddag 11 februari is het
de beurt aan de senioren. Voor deze
middag zijn diverse bejaardencentra in
de regio aangeschreven. Verder zijn na-
tuurlijk ook alle senioren uit Vorden
van harte welkom. Het carnaval wordt
op dinsdagavond afgesloten met een
slotbal. De muzikale omlijsting van de-
ze avond is wederom in handen van
het "Hanska Duo".

Erwtensoepactie
Carnavalsvereniging De Deurdrea-
jers hield op zaterdag 25 janu2ari
haar jaarlijkse erwtensoepactie.

Het resultaat was bijzonder goed
want alle erwtensoep werd ver-
kocht. "De belangstelling was over-
weldigend", aldus president Henk
Groenendal. "Ondanks het feit dat
we meer soep hadden ingeslagen
dan vorig jaar, waren we halverwe-
ge de middag al door onze voor-
raad heen. Op zich zijn we hart-
stikke tevreden met dit resultaat.
Het was alleen jammer dat we
hierdoor niet alle wijken in
Vorden konden aandoen. Met na-
me op het Hoetinkhof en het
Brinkerhof zijn we niet overal ge-
weest. En dan praat ik nog niet
eens over Wichmond en Vierakker.
Want daar zijn we al helemaal
niet aan toegekomen".

Carnavalsvereniging De Deur-
dreajers heeft halverwege de mid-
dag nog wel geprobeerd om een
extra hoeveelheid erwtensoep in
te slaan, maar dat is mislukt. "We
konden via een aantal supermark-
ten nog wel kleine hoeveelheden
inkopen, maar dat was eigenlijk
niet de moeite waard. We hebben
er daarom rond een uur of vier
een punt achter gezet.

Volgend jaar zullen we proberen
wel overal te komen. Graag wil ik
van de gelegenheid gebruik ma-
ken om aan alle mensen die tever-
geeft op ons gewacht hebben onze
veronschuldigingen aan te bie-
den", aldus president Henk
Groenendal.



Kerkstraat 11
Kei jen borg
Tel (0575) 4612 93

2 bos bloemen
naar keuze

Primula
forsythia

Onze
specialiteit uit

gepaneerde ^m
schnitzels 100 gram

gegrillde

49 pookte 150 gr. halen,
Gelderse worst 100 Sr. betalen

150 gr. halen,
100 gr. betalen

Préparé du chef,
100 gram

500 gr. rundergehakt
en 4 rolladeschi j ven

Keurslager

Vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 21
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CARNAVAL 1997
Bij Super Wilbert en Yvonne Grotenhuys lopen ze met de prijzen voorop in de polonaise.

Wat dacht u van:

VERSE GEKRUIDE AARDAPPELSCHIJFJES 450 gram

WITLOF

RUNDERGEHAKT

SPARERIDS

SCHOUDERHAM

DELEGEN KAAS

WITTE DOLLETJES

KOELEMAN APPELMOES

APPELSIENTJE

kilo

kilo

kilo

150 gram

kilo

zak a 6 stuks

2 potten

2 pakken

NU

NU 2,98
NU 7598

NU 9598

NU l j99

NU 9|98

NU 99 et.
NU l ̂ 39
NU 2j99

Smidsstraat 2, Vorden
Telefoon (0575) 55 23 08

Deze aanbiedingen gelden van woensdag 5 februari t/m
dinsdag 11 februari 1997.

ALAAF
Verder wenst uw SUPERTEAM iedereen in de gemeente
Vorden Prettige Carnavalsdagen toe.

Kuur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister S team is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister S team is te huur bij:

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575)51 54 10

Kunstgebittenrepaiatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19



JV E M E E N T E D U L L E T I N yORDEN

peentt1; (05 55 ;74 JC

• Telefax gemeente: f0575) 5574 44,

• Het gemeentehuis is open van maan-
dag tot en met vrijdag van
800 tot 12 30 uur - op woensdag
ook van 1330 tot 1700 Uur.

M Openingstijden bibliotheek:
(ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 13130 tot 20,30 uur,
woensdag van 23.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 17,30 uur,
vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur;

zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Burgemeester E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens a/spraak.
Wethouder M. Aartsen-den Harder.'
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
en volgens a/spraak.

Wethouder D, Mulderfje-Meulenbroek;
donderdagmorgen van 10.00 tot n.00 uur
en volgens a/spraak.

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

•

ERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders hebben
vergunning verleend aan:

- Carnavalsverenging de Deurdreajers
voor het houden van optochten, het
afzetten van het marktplein en het
verbranden van een pop op het
marktplein;

- maatschap Hictbrink, voor het
plaatsen van kampeermiddelen op
het perceel Beunkstege 4 te Vorden
voor de periode 15 maart tot 31
oktober;

- de heer A.G. Winkel voor het plaat-
sen van kampeermiddelen op het
perceel Gazoorweg 4A te Vorden
voor de periode 15 maart tot 31 okto-
ber.

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

'B,1 OUWEN TUINHUIS HET
STROO 2

Burgemeester en wethouders van Vor-
den zijn van plan met toepassing van
de vrijstellingsmogelijkheid van arti-
kel 18 A van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening medewerking te verlenen
aan het plan voor het bouwen van een
tuinhuisje aan het Stroo 2, kadastraal
bekend gemeente Vorden, sektie K, nrs.
4716 en 4739.

De op het plan betrekking hebbende
stukken liggen met ingang van don-
derdag 6 februari 1997, gedurende
twee weken, voor een ieder op de
gemeente-secretarie, afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis),

Eventuele bedenkingen kunt u gedu-
rende die termijn schriftelijk aan bur-
gemeester e i T e t h o u d e r s kenbaar
maken.

ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES

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

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

De commissie volkshuisvesting, economische zaken en gemeentewerken
vergadert op dinsdag 11 februari 1997 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de
agenda staan de volgende onderwerpen:

- notitie evaluatie aanleg riolering buitengebied;
- verkoop perceel grond op industrieterrein "Werkveld";
- verkoop percelen grond aan de Houtwal (Medler);
- voorbereidingskrediet randvoorziening riolering Mispelkampdijk/het Jebbink;
- voorbereidingskrediet bestemmingsplan "Vorden Noord, het Joostink";
- vervolg aanleg riolering buitengebied.

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

t)p de agenda staat de volgende onderwerp:

- verzoek om herziening bestemmingsplan "Buitengebied 1982"voor een com-
mimicatiemast aan de Brandenborchweg.

De commissie milieu, welzijn, personeel en financiën vergadert op woensdag
12 februari 1997 om 19.30 uur in het gemeentehuis.

«

Op de agenda staat het volgende onderwerp:

- evaluatienota 1994-1996 Wet Voorzieningen Gehandicapten.

i v.ERGADERING GEMEENTERAAD

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

- verkoop perceel grond op industrieterrein "Werkveld";
- verkoop percelen grond aan de Houtwal (Medler);
- verzoek om herziening bestemmingsplan "Buitengebied 1982" voor een

commimicatiemast aan de Brandenborchweg;
- voorbereidingskrediet randvoorziening riolering Mispelkampdijk/het

Jebbink;
- voorbereidingskrediet bestemmingsplan "Vorden Noord, het Joostink";
- vervolg aanleg riolering buitengebied;

Evaluatienota Wet Voorzieningen Gehandicapten 1994-1996.

Spreekrecht

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

ERZOEK OM HERZIENING BESTEMMINGSPLAN "BUITENGEBIED
1982" VOOR EEN COMMUNICATIEMAST AAN DE BRANDENBORCHWEG

KPN exploiteert een netwerk voor mobiele telefoons. Voor dit netwerk werd in
1994 op het industrieterrein "Werkveld" al een commimicatiemast van 50 meter
hoogte geplaatst. KPN wil het netwerk in de omgeving van Kranenburg verdich-
ten en een mast van 53 meter hoogte plaatsen aan de Brandenborchweg, direct
naast de spoorlijn Zutphen-Winterswijk. Voor het plaatsen van een mast is een
herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk.temr

nideiBurgemeester en wethouders vinden het gebied waar KPN de mast wil plaatsen te
kwetsbaar. Met name vanaf de westzijde (Onsteinseweg nabij de spoorwegover-
gang) en de zuidzijde (open agrarisch gebied) is geen afschermende werking van
bosgebied, zodat de mast dominant aanwezig is in het landschap. Zij stellen de
gemeenteraad voor nietmee te werken aan de wijziging van het bestemmings-
plan.

OORBEREIDINGSKREDIET VOOR HET BESTEMMINGSPLAN "VORDEN
NOORD 1995"

Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad een bedrag van f. 68.000,-.
Dit bedrag is nodig om noodzakelijke werkzaamheden te verrichten voordat het
plan bouwrijp gemaakt kan worden. Het gaat om:

aanvullende landmeetkundige werkzaamheden;
- het maken van een definitief ontwerp voor de inrichting;
- het vervaardigen van een matenplan;
- het opstellen van een basisrioleringsplan;
- het maken van ontwerptekeningen met hoeveelhedenstaat en kostenraming;
- het maken van gefaseerde bestekken.

ANLEG RIOLERING IN HET BUITENGBIED

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om verder te gaan met
het aansluiten van alle percelen in het buitengebied op de riolering. Tijdens de
begrotingsraad van 29 oktober heeft een aantal raadsleden gevraagd om pas op te
plaats te maken met Het aansluiten van percelen, in afwachting van ontwikke-
lingen bij alternatieve oplossingen. Burgemeester en wethouders willen nu star-
ten met fase 3 van het plan voor het aanleggen van riolering in het buitengebied.

Naar de mening van burgemeester en wethouders voldoen alternatieven voor rio-
lering niet voldoende. Nagenoeg het hele buitengebied van Vorden is in het
streekplan Gelderland 1996 aangemerkt als kwetsbaar. Vorden maakt deel uit van
een strategisch actiegebied. Bij alle alternatieven blijft een restlozing in het
gebied, die voor kwetsbare gebieden uitgaan boven de emissie-eisen. Enkele alter-
natieven zouden wel voldoen, maar deze zijn zodanig kostbaar dat het aanleggen
van riolering financieel aantrekkelijker is.

VALUATIE WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN

Burgemeester en wethouders hebben voor de perioden dat de Wet Voorzieningen
Gehandicapten in werking is, (april 1994 tot en met 1996) de uitvoering van deze
wet geëvalueerd.

Gebleken is dat er in die periode een forse stijging is geweest van vervoers- en
woonvoorzieningen en rolstoelen. Het gebruik van de voorzieningen in de leef-
tijdscategorie van 75 jaar en ouder blijkt het hoogst te zijn.



kosten

In de jaren 1994 en 1995 bleven de werkelijke uitgaven onder de in de begroting
geraamde bedragen. In 1996 waren de uitgaven hoger dan de raming (raming
f. 349.000,- uitgaven f. 431.541,-). De ramingen waren gebaseerd op de uitgaven
van de voorgaande jaren.

eigen bijdrage

Op 26 maart 1996 heeft de gemeenteraad besloten om de eigen-bijdrage regeling
te wijzigen.'De eigen bijdrage voor een rolstoel kwam te vervallen, evenals de
eigen bijdrage voor woningaanpasingen voor gehandicapten met een inkomen tot
maximaal 1,5 maal het norminkomen. Bij de berekeningen worden ale extra kos-
ten van aanvragers die zij tengevolge van hun handicap moeten maken, meege-
wogen. Eigen bijdragen die betaald waren in 1994 en 1995, werden terugbetaald.

aanbevelingen voor het beleid

- Eén van de problemen die uit de nota naar voren komen is het herhaaldelijk
overschrijden van termijnen. Met Zorg Voorzieningen Nederland (ZVN), die de
gemeente adviseert over aanvragen, zullen afspraken worden gemaakt die
ertoe leiden dat de termijnen minder vaak worden overschreden. Kleine aan-
passingen willen burgemeester en wethouders niet meer voorleggen aan ZVN).

- In de huidige verordening komen voorzieningen die minder dan f. 500,- kos-
ten, niet voor vergoeding in aanmerking. Burgemeester en wethouders willen
deze grens verlagen naar f 100,-.

- De eigen bijdrage van f. 100,- voor voorzieningen wordt geschrapt. Deze bij-
drage is ingevoerd om een remmend effect te hebben op de stijging van het
aantal aanvragen. Dit blijkt niet te werken, zodat deze eigen bijdrage kan ver-
dwijnen.

- Voor woningaanpassingen werden 5 inkomensklassen (norminkomens) gehan-
teerd, dit wordt teruggebracht naar 3.

Tot 2 x het norminkomen wordt 100 procent van de kosten vergoed;
tussen 2 en 3x het norminkomen wordt 50 procent van de kosten vergoed;
boven 3x het norminkomen worden geen kosten meer vergoed.

- De verhuisbijdrage wordt verhoogd tot f. 5000,- om de verhuisbereidheid te sti-
muleren.

- De 5 inkomenscategorieën voor vergoedingen vervoerskosten worden terugge-
bracht naar 3.

De Verordening Wet Voorzieningen Gehandicapten moet voor deze wijzigingen
worden aangepast. Binnenkort zullen burgemeester en wethouders de gemeente-
raad een voorstel tot wijziging doen.

NGEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN

Naam Bouwadres Datu^fcmtvangst Omschrijving

Maatschap Nieuwenhuisweg l 27-01-97 bouwen van een
GJ. Scheffer en Vorden aardappel-opslagloods
E.H. Broekgaarden

H. Knoef Burgemeester
Galleestraat 28
Vorden

28-01-97 uitbreiden van een
woning

V.O.F. "De Decanije" de Decanije 16 t/m 28-01-97 bouwen van een
32, Vorden woongebouw en

parkeerkelder

A. Hoogstra Enzerinckweg 12 29-01-97 verbouwen van een
Vorden voorzieningen gebouw

camping

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens kantooruren inzien bij de afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

•
J? i. IJDELIJKE STIMULERINGSREGELING DUURZAAM BOUWEN

GEWIJZIGD

Per l maart 1996 heeft het Rijk een stimuleringsregeling duurzaam bouwen voor
bestaande woningen ingevoerd. Wij hebben de regeling een aantal keren via deze
rubriek onder uw aandacht gebracht.

Aan de uitvoering van de regeling bleken toch enkele knelpunten te zitten waar-
door weinig personen voor een subsidie in aanmerking kwamen. Het Rijk heeft
dat onderkend en heeft de regeling op een aantal punten gewijzigd. Zij heeft:
1. een ontheffingsmogelijkheid opgenomen voor de, in beginsel op voet van de

regeling verplicht aan te brengen, isolatie van de vloer, ingeval deze vloer als
niet geschikt kan worden beschouwd voor vloerisolatie;

2. een ontheffingsmogelijkheid opgenomen voor de op voet van de regeling in
beginsel verplichte aanwezigheid of plaatsing van een Verbeterd Rende-
ment ketel. In situaties waarin de woning wordt verwarmd via blokverwar-
ming (met individuele bemetering), stadsverwarming, lokale verwarming (gas-
kachels) of een installatie voor zonne-energie met een rendement op ten min-
ste het Verbeterd Rendement niveau, kan nu ontheffing worden verleend.

3. de ondergrens van het subsidie dat kan worden uitgekeerd verlaagd van
ƒ 1000- naar ƒ 500,-.

Samenvatting van de regeling.

In principe kunnen alle eigenaren van woningen en huurders in aanmerking
komen. Een belangrijke voorwaarde is dat het gaat om een verbouwing aan een

bestaande woning. Bovendien moet minimaal een aantal voorzieningen, op de bij-
lage bij het aanvraagformulier onder Al, A2 en A4 vermeld, zijn of worden gere-
aliseerd. Punt Al heeft betrekking op uit-wendige isolatie van dak, gevel en vloer.
A2 betreft ramen, deuren en kozijnen en A4 heeft betrekking op de aanwezig-
heid/plaatsing van tenminste een VR-ketel.

Met betrekking tot deze verplichte dubo-voorzieningen kan ontheffing worden
verleend als:
- de gevel niet geschikt is voor het daarin aanbrengen van spouwmuurisolatie;
- het dak niet geschikt is voor het aanbrengen van isolatie tussen de dakbedek-

king en het dakbeschot;
- de vloer is voorzien van een zodanig vaste bedekking (bijv. tegels/parket), dat

eventueel benodigde verwijdering onevenredig hoge kosten met zich zou bren-
gen;

- het bouwtechnisch niet mogelijk is de vloer te isoleren door bijv. het ontbreken
van een kruipruimte;

- de woning wordt verwarmd via blokverwarming (met individuele bemetering),
stadsverwarming, lokale verwarming (gaskachels), of een installatie voor
zonne-energic met een rendement van tenminste het VR-nivcau;

- voor de rookgasafvoer van een nieuwe vcrwarmingsinstallatie in bouwtech-
nisch opzicht alleen een bestaand rookkanaal kan worden gebruikt dat langer
is dan 7 meter;

- de betrokken woning een beschermd monument is in de zin van artikel 3 van
de Monumentenwet 1988 en door het aanbrengen van dubo-voorzicningen het
monument als zodanig zou wijzigen dat daarvoor geen vergunning als bedoeld
in artikel 11 van die wet verleend zou worden.

Een tegemoetkoming in meerkosten bij verbouwingen krijgt u alleen voor mate-
rialen en voorzieningen die op de bijlage bij het aanvraagformulier staan.
Geen vergoeding wordt gegeven voor milieumaatregelen die al algemeen gebrui-
kelijk zijn. Werkzaamheden als het verwijderen van asbest treft u dan ook niet op
de lijst aan.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?
Staan de voorzieningen en materialen die u in gedachten had op de lijst? Dan
kunt u in aanmerking komen voor vergoeding van een deel van de meerkosten.
De gemeente heeft een lijst vastgesteld van de subsidie-percentages (25, 50 of 75%)
en maximale bijdragen voor de diverse onderdelen.
De regeling kent een minimum en een maximum bijdrage. Het minimale subsi-
diebedrag is ƒ 500,- en het maximale bedrag is ƒ 5.000,-.
Bij weinig meerkosten is de kans dus groot dat u geen gebruik kunt maken van de
stimuleringsregeling. Overigens kunt u hierbij wel stapelen. De tegemoetkoming
wordt ook uitgekeerd als de (gefaseerde) aanschaf van een aantal kleinere voor-
zieningen boven de ƒ 500,- aan subsidie uitkomt. Ook hierbij geldt weer de ver-
plichting minimaal aan de punten Al, A2 en A4 te moeten voldoen.

Wat moet u verder nog weten.
- u mag niet met de werkzaamheden beginnen voordat de subsidie-toekenning

is afgekomen;
- voor in zelfwa^eaamheid uitgevoerde voorzieningen bestaat geen recht op

subsidie; ^^
- voor de werkzaamheden heeft u geen bouwvergunning of toestemming nodig

behalve voor de onder A3 genoemde uitwendige scheidingsconstructie;
- het na uw gereedmelding (definitief) vast te stellen subsidie wordt uiterlijk 6

maanden, na de^aststelling uitbetaald.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heren J.W. Denkers (door-
kiesnummer 55 75 14) of P.A.J. van Dijk (doorkiesnummer 55 75 12) van de afde-
ling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis).

LADHEIDSBESTRIJDING IN DE GEMEENTE VORDEN

Wij vragen nogmaals uw aandacht voor de gladheidsbestrijding.

Routes
Bij het opstellen van de routes is uitgegaan van de volgende criteria:
- doorgaande wegen, busroutes, fietspaden en wegen naar bijzondere bestem-

mingen (scholen, huisartsen e.d.) worden bij voorrang behandeld. Uit oogpunt
van efficiency vallen sommige - minder belangrijke - wegen hier ook onder;

- de route is zodanig dat iedereen deze binnen een redelijke afstand kan berei-
ken.

Op grond van deze criteria zijn er drie manieren van strooien binnen de gemeen-
te Vorden.

Provinciale wegen
Op deze wegen wordt gladheid door de provincie bestreden. Het gaat daarbij om
de volgende wegen (buiten de bebouwde kom): Zutphenseweg, Rondweg, Henge-
loseweg en de Ruurloseweg met bijbehorende fietspaden.

Gemeentelijke wegen
a. hoofdroute
De volgende wegen (met bijbehorende fietspaden) worden door de gemeente (pas)
gestrooid zodra ergens in de gemeente gladheid wordt geconstateerd. Er wordt
gestrooid met drie strooieenheden:
strooieenheid A: Enkweg, Ruurloseweg, Dorpsstraat (Vorden), Zutphenseweg,

.•Deldenseweg, Nieuwenhuisweg, Lankhorsterstraat, Beeklaan, Vierakkersestraat-
weg, IJselweg, parallelweg Den Elterweg, Broekweg, Baakseweg, Hackfortselaan,
Koekoekstraat, Leestenseweg, Boshuisweg, Hekkelerdijk, Hoekendaalseweg, Kruis-
dijk, Strodijk, Hamminkweg, Riethuisweg, Hackforterweg, Baron van der Heijden-
laan, Vogelzang, Lindeselaak, Ludger en Dorpsstraat (Wichmond);
strooieenheid B: Enkweg, stationsplein, Burgemeester Galleestraat, Raadhuis-
straat, Nieuwstad, Deldenseweg, de Horsterkamp, Stationsweg, Almenseweg,
Wildenborchseweg, Mosselseweg, Schoneveldsdijk, Onsteinseweg, Lindeseweg,
Schuttestraat, Bleuminkmaatweg, Zelledijk, Eikenlaan, de Banenkamp, Kerkwei-
de en Hamsveldseweg;
strooieenheid C: Enkweg, Groeneweg, parallelweg Ruurloseweg, Wilhelmina-
laan, Molenweg, het Jebbink, Zutphenseweg, de Steege, de Boonk, Strodijk,
Mispelkampdijk, het Wiemelink, Kerkstraat, Insulindelaan, oprijlaan gemeente-
huis, de Bleek, Industrieweg, Ambachtsweg, Handelsweg, Kerkhoflaan, Nijver-
heidsweg, parkeerplaats begraafplaats, Schuttestraat, Vordensebosweg, Christina-
laan, Beatrixlaan, parallelweg de Horsterkamp, Willem Alexanderlaan, de Delle,
Pastorieweg, Het Hoge, Dokter C Lulofsweg, Schoolstraat, Brinkerhof, Berend van



Hackfortweg, van Heeckerenstraat, Hoetinkhof, Hertog Karel van Gelreweg,
Storm van 's Gravesandestraat, de Voornekamp, Addinkhof, de Doeschot en de
Laegte.

b. overige wegen
De overige wegen worden alleen bij aanhoudende gladheid gestrooid.

Pas uw snelheid aan
Ondanks de gladheidsbestiïjding blijft het natuurlijk altijd oppassen geblazen.
Wij doen daarom een dringend beroep goed op de weersomstandigheden en de
verkeersinformatie te letten en daar uw rijstijl en rijsnelheid op aan te passen.
Houdt u er ook rekening mee dat het een paar uur duurt voordat alle doorgaande
wegen zijn gestrooid. Voor het bestrijden van gladheid binnen de kom is het van
belang de auto's zoveel mogelijk aan één kant van de weg te parkeren. De strooi-
eenheid heeft dan een onbelemmerde doorgang.

Trottoirs
Van algemeen belang is dat ook de trottoirs goed begaanbaar zijn. Vooral voor
mensen die slecht ter been zijn. Wij doen een dringend beroep op u om het trot-
toir nabij uw woning begaanbaar te houden. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen
dat gladheid zo snel mogelijk bestreden wordt. Wij rekenen op uw medewerking.

Schade aan beplanting
Helaas kan niet voorkomen worden dat er zout buiten de rijbaan gestrooid wordt

en daardoor schade kan ontstaan aan beplanting die daarvoor gevoelig is. Wij
raden u dan ook aan op die plekken, veelal langs wegen waar geen trottoir is,
zoutminnende soorten toe te passen.

f \JpENBARE VOORBEREIDINGSPROCEDURE VOOR VERORDENING WET
VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN 1997 EN BESLUIT FINANCIËLE

TEGEMOETKOMING VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN GEMEENTE
VORDEN 1997

Burgemeester en wethouders zijn van plan om de gemeenteraad voor te stellen de
Verordening Wet Voorzieningen Gehandicapten 1997 en Besluit financiële tege-
moetkoming voorzieningen gehandicapten gemeente Vorden 1997 vast te stellen,
tevens hebben burgemeester en wethouders besloten de openbare voorberei-
dingsprocedure overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
te volgen.

Vanaf donderdag 6 februari 1997 liggen de verordening en het besluit voor ieder-
een gedurende vier weken ter inzage bij de afdeling welzijn in de kantoorunits,
en kan men zijn of haar zienswijze binnen die termijn naar keuze schriftelijk of
mondeling naar voren brengen. Van hetgeen mondeling naar voren is gebracht
wordt een verslag gemaakt.

Open dag Art Garden
in Wichmond op
zondag 9 februari

Art Garden in Wichmond houdt op
zondag 9 februari een open dag.
Tijdens deze middag zal het voorjaar-
programma van Art Garden worden ge-
presenteerd. Er zullen dit voorjaar
weer diverse leuke en creatieve cursus-
sen worden gegeven. Naast de vaste
gastdocenten heeft eigenaresse Euge-
nie Overbeek ook vier nieuwe gastdo-

centen weten aan te trekken. Alle do-
centen zullen zondag aanwezig zijn
om de bezoekers te vertellen over de
workshops en cursussen die ze gaan ge-
ven.
Ger de Nas is restaurateur en decora-
teur van zitmeubelen en zit ruim 40
jaar in het vak. Zijn creatieve vermo-
gen en vakmanschap stellen hem in
staat zijn cursussen en workshops een
extra dimensie te geven. Hij geniet dan
ook nationale bekendheid. Onder zijn
begeleiding maken de cursisten hun
oude zitmeubelen weer als nieuw. Ook
kan men onder zijn begeleiding een
footstool maken of een veranda- of
tuinbank bekleden.

Ben Aalderink, de mandenmaker van
de Achterhoek, geniet ook reeds grote
naamsbekendheid. Zijn leermeester
Arie van 't Hoog is zijn grote voorbeeld.
Aalderink is lid van de Stichting Wilg
en Mand en vecht voor het behoud van
het vlechtvakmanschap. Zijn manden
zijn juweeltjes. Aalderink is jarenlang
docent en verstaat de kunst om de
kennis van het mandenvlechten vak-
kundig en duidelijk over te brengen.
Een vakman in hart en nieren. Hij be-
geleidt de cursisten bij het maken van
kamerschermen, decoratieve tuinfigu-
ren en stokmanden.
Tineke de Korte en Jeanne Evers bege-
leiden de cursusten bij het maken van

een schapen van IJslands mos. Jenny
Katgerman, de eigenaresse van de
Tuinkamer in Zutphen, is reeds ver-
schillende jaren op nationaal niveau
actief in de bloemsierkunst. Katger-
man verzorgt voor Art Garden de
paasworkshop. Ineke Metz, afgestu-
deerd aan de kunstacademie in Arn-
hem, prolongeert de succesvolle cursus
"Aquarellen van kippen koeien". Oscar
Rambonnet, afgestudeerd als beeldend
kunstenaar aan de Rietveld Academie,
zal zondagmiddag komen vertellen
over de Art Party's die hij voor kinde-
ren en volwassenen geeft. Voor meer
informatie kan men bellen met Art
Garden, telefoon (0575) 44 13 20.

Huldigingen tijdens feestavond De Graafschaprijders:

Johan Braakhekke«motorsportmaft van het jaar
Vanwege zijn vele verdiensten over
een reeks van jaren in de motor-
sport is Johan Braakhekke zater-
dagavond tijdens de feestavond van
de VAMC "De Graafschaprijders"
uitgeroepen tot motorsportman
van het jaar. Zo is Braakhekke on-
der meer nationaal kampioen ge-
weest in de enduro, terwijl hij
Nederland eveneens tijdens Zes-
daagsen heeft vertegenwoordigd.
Daarnaast behaalde hij tal van club-
titels.

De feestavond van "De Graafschap-
rijders" was bijzonder goed bezocht,
met name de jeugd deed van zich spre-
ken. Onder leiding van Gerard Ver-
steege had de feestcommissie voor een
prachtig versierde zaal gezorgd. Voor-
zitter Joop Wuestenenk onderstreepte
in zijn openingswoord de medewer-
king die de club jaarlijks ondervindt
van grondeigenaren, EHBO en de ge-
meente Vorden.

Wethouder mevrouw M.Aartsen- Den
Harder, die speciaal aanwezig was om
de nationale kampioenen te huldigen,
ging in haar toespraak eveneens in op
de samenwerking tussen gemeente en
club. "Ik heb er versteld van gestaan
dat toen er sprake was van een vermin-
dering van een aantal ritten, er zoveel
handtekeningen aan het gemeentebe-
stuur werden overhandigd". Mevrouw
Aartscn sprak er haar vreugde over uit
dat deze handtekeningenaktie tot een
bevredigende oplossing voor "De
Graafschaprijders" heeft geleid.

Hoogtepunt van deze feestavond was
ongetwijfeld de huldiging van de kam-
pioenen. Zoals gezegd werden de na-
tionale kampioenen gehuldigd door
wethouder Aartsen. Dit was in de eer-
ste plaats het clubteam Enduro, dat on-
der leiding van Gerrit Arfman kam-
pioen van Nederland werd. Het team
bestond uit: Stephan Braakhekke, Al-

fons Hoevers, Peter Lenselink en Frank
Lach. Verder werden individueel als na-
tionaal, kampioen gehuldigd: Cees
Langeveld (klasse 400 CC Viertakt na-
tionalen); Alfons Hoevers (senioren 350
CC 4-takt); Marco Elting (125 CC senio-
ren); Patrick Isfordink (boven 175 CC se-
nioren).

Vervolgens werden de volgende leden
voor diverse behaalde kampioenschap-
pen door het bestuur gehuldigd:

-Clubkampioen Enduro klasse natio-
naal: Cees Langeveld; idem klasse seni-
oren: Patrick Isfordink. Toerkampioen
binnenland: Bert Grobben; toerkam-
pioen buitenland: Gerrit Bloemendaal.
De "Schoenakertrofee" werd gewonnen
door Bert Grobben. Clubkampioenen
Oriëntatie: A-Klasse: Jan Luiten; B-
Klasse: Gerard en Lidy Siemes. Toer-
klasse: Desiree van Gorp en Wouter
Memelin. A en B niet-leden Ab Reu-
gebrink. De "Schoenaker-rittentrofee"

werd gewonnen door Jan Luiten.

De Crosskampioenen waren: Brom-
fiets: Rik Broer; klasse 125 CC: Erwin
Plekkenpol; Recreanten: Johan Braak-
hekke; Super Klasse: Marcel Bulten. De
"Delden-trofee" voor de beste combina-
tie-prestatie in de categorie cross/endu-
ro/trial werd gewonnen door Johan
Braakhekke. Na de huldigingen zorgde
"Of-Course" voor een gezellig verloop
van de avond.



Bij Amnesty Vorden worden elke maand 150 brieven geschreven KranenbUTgS Belang
Sinds de zomervakantie houdt de
afdeling Vorden van Amnesty Inter-
national geen schrijfavonden meer
in het Dorpscentrum. De opkomst
was te gering. Dit betekent echter
niet dat er niet meer geschreven
wordt. In Vorden en Wichmond
worden elke maand zo'n 150 brie-
ven thuis geschreven. De werkgroep
zorgt ervoor dat de thuisschrijvers
op tijd voorbeeldbrieven in de bus
krijgen. Daarbij treffen ze informa-
tie aan over de gevangenen waar-
voor geschreven wordt.

Deze maand gebeurt dit onder andere
voor Dita Sari. Zij is de leider van de PB-
BI, het Indonesisch centrum voor de
Arbeidersstrijd. Deze organisatie ijvert
voor de arbeidsrechten in een land
waar slechts een vakbond officieel is
toegestaan. Dita Sari werd op 8 juli
1996 gearresteerd tijdens een demon-
stratie. Een paar weken later deed het
leger een inval in het hoofdkwartier
van de Indonesische Democratische
partij, die gelieerd is met het PBBI.

Op deze inval volgden een aantal relle-
tjes. Sindsdien zijn er 103 vreedzame
mensenrechten vakbonds- en andere
aktivisten gevangen genomen. Dita
Sari wordt ervan beschuldigd betrok-
ken te zijn geweest bij de ongeregeld-
heden na 27 juli, terwijl zij toen al ge-

vangen zat. Zij riskeert een aanklacht
onder de Anti-Subversiewet, die ook
voorziet in het doodsvonnis. Daarnaast
is zij aangeklaagd wegens het „haat
zaaien" tegen de regering, waarop ze-
ven jaar gevangenisstraf staat en het
aanzetten tot wetsovertredingen en on-
gehoorzaamheid aan de regering,
waarvoor zij zes jaar gevangenisstraf
kan krijgen. Amnesty International be-
schouwt Dita Sari als een gewetensge-
vangene.

Het schrijven voor gewetensgevange-
nen heeft zin. In de maand november
schreven de thuisblijvers voor de
Tunesische Khemais Chammari. Hij
werd aangeklaagd wegens het doorge-
ven van een buitenlands geheim aan
buitenlandse mogendheden. Ondanks
het feit dat hiervoor onvoldoende be-
wijslast was, werd hij in juli 1996 tot 5
jaar gevangenisstraf veroordeeld.
Amnesty neemt aan dat dit gebeurde
om zijn niet-geweldadige aktiviteiten
en mensenrechtenwerk te dwarsbo-
men. Nadat er internationaal voor Khe-
mais Chammari geschreven was, werd
hij 30 december 1996 voorwaardelijk
vrijgelaten. Amnesty International zet
zich er voor in dat dat voorwaardelijk
deel eveneens verdwijnt. Wil men
thuis brieven schrijven dan kan men
zich opgeven bij Ank Wallenburg (55
18 01) of bij Wilma Hebbink (55 28 20).

Kranenburgs Belang hield op 28 janu-
ari haar algemene Ledenvergadering.
In zijn openingswoord keek voorzitter
Jan Lucassen terug op het afgelopen
jaar. Hij noemde hierbij de vele activi-
teiten die het afgelopen jaar zijn ge-
houden door de Kranenburgse vereni-
gingen. "Dit alles met elkaar houdt de
Kranenburg leefbaar", aldus Lucassen.
Ook het fietspad naar Vorden werd
door Lucassen als grote aanwinst ge-
zien. Verder sprak hij ook zijn bezorgd-
heid uit over wat er met het klooster
en de kerk gaat gebeuren. Deze onder-
werpen staan ook allemaal in het
Dorpsplan van Kranenburg^ Belang.
Deze maand zal er met de gemeente
Vorden een samenwerkingsovereen-
komst worden getekend waarin de leef-
baarheid van Kranenburg centraal
staat.
Er werden ook bestuursverkiezingen
gehouden. Coby Romeijnders was af-
tredend en werd door de leden van
Kranburgs Belang herkozen. Henny
Fleming was aftredend en niet herkies-
baar. In haar plaats werd Trudy Tol-
kamp benoemd. Henny Fleming werd
bedankt voor haar inzet voor de ver-
eniging.
Na de pauze vertelde zanger Hans
Krabbenborg in het dialect en met veel
humor over het ontstaan van Kas
Bendjen. Met het zingenen spelen van
een paar mooie nummers werd de
avond afgesloten.

Barendsen nieuwe
hoofdsponsor
voor „W Vorden"
Vanaf het komend seizoen is Baren-
dsen Vorden de nieuwe hoofdsponsor
van het eerste elftal van de voetbalver-
eniging „Vorden". Het bestuur van de
club heeft een principe akkoord be-
reikt voor de sponsoring van drie sei-
zoenen. De naam van Barendsen zal
vanaf het komend seizoen op de shirts
van het eerste elftal prijken. Frank
Mculenbroek van 't Pantoffeltje is dit
seizoen nog de hoofdsponsor. Hij had
al een poos geleden bij het bestuur van
„Vorden" aangegeven dat dit zijn laat-
ste seizoen als hoofdsponsor zou wor-
den.

Iedere dag:
SWOV Open Tafel bij De Wehme
Jeu de Boulebaan bij De Wehme,
info bij de receptie

4 Plattelandsvrouwen WCL cursus
4 Soos Kranenburg, middag
5 Welfare handwerken, de Wehme
5 Bridgeclub BZR Vorden in

Dorpscentrum

Heerlijk

APPEL-
TAARTJE

95
NU 5,"

WAAR SPAAR JE
}J |

Vers brood van uw Echte Bakker ...
Ook maar iets lekkers voor bij de

koffie? (Iet gaat allemaal
gemakkelijk mee in die

royale, stevige
b(r)oodsc happentas.

Gratis bij uw
Echte Bakker.

ledere ƒ2,50
besteding is een

stempel, 20
stempels

is een tas.

Zo bij elkaar
gespaard, dus vraag

snel om een spaarkaart!

Prokorn
heerlijk

meergranenbrood
met gezonde plussen

95

^ "U
Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31 -33 - Warnsveld - Tel. (0575) 52 31 72

Bij Edah vindt u alles, behalve hoge prijzen
AANBIEDINGEN VAN MAANDAG 3 FEBRUARI T/M ZATERDAG 8 FEBRUAR11997

ONZE VLEESTOPPERS:

VERSE SLAGERSKNAKWORST
BIEFSTUK
KALKOEN-SHOARMAVLEES

100 gram van 1,49 voor

100 gram van 3,29 voor

100 grajMP 1-79 voor

0,99
2,49
1,29

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFUELING:

Gigantische aardappelweek bij Rito in do AGF

MARITIEMA
NICOLA
BILDSTAR
EIGENHEIMER
SANTÉ ECOLOGISCH GETEELD

5 kg van 2,98 voor

2,5 kg |̂98 voor

2.5 kg van 2.98 voor

2,5 kg van 2.98 voor

2 kg van 2,98 voor

0,98
0,98
0,98
0,98
0,98

J*!

v»

DEZE WEEK BIJ ONZE VLEESWARENAFDELING
VOOR OP UW BOTERHAM:

VERGEER KAAS VERS VAN HET MES

JONG BELEGEN KAAS 1 kilo van 11,98 voor

BRIE VAN DE MAT 100 gram van 1,99 voor

GRILLWORST
BACON

100 gram van 1,49 voor

100 gram van 2,99 voor

10,98
1,69

0,99
2,49

DEZE WEEK EXTRA VOORDEEL MET UW
GRATIS EDAH-CARD

UNOX STEVIGE SOEPEN div. smaken 1.3 l van 4,49 voor 2,92 (korting is 35%)

PRE FLEURI RODE OF WITTE WIJN a 250 ml van 1.95 voor 0,98 (korting is 50%)

CONIMEX KETJAP MANIS 500 ml van 3,99 voor 2,39 (korting is 40%)

EDAH TISSUE ZAKDOEKJES pak a 10 stuks van 2.19 voor 0,99 (korting is 55%)

DOPPEL DOUCHE div. soorten, 250 ml van 4,49 voor 2,25 (korting is 50%)

EDAH SPAGHETTI pak d 500 gram van 1,59 voor 0,95 (korting is 40%)

NOBO SPRITS ORIGINAL pak a 250 gram van 1,89 voor 0,95 (korting is 50%)

Diepvries MORA HAMBURGER pak a 4 st. van 1,99 voor 1,39 (korting is 30%)

Pak nu uw voordeel. Bent u nog niet in het bezit van de Edah-card dan kunt u er één gratis halen
bij de cassiëres

Denkt u aan de waardebonfolder met een totaal voordeel van 47,-
Geen folder ontvangen? Vraag er een bij Diana of Jeanet van de vleeswa-
ren/kaasafdeling. Bij een tekort aan actie-artikelen kunt u bij de vleeswa-
renafdeling een tegoedbon vragen. Deze bon is 1 week geldig na datum

Grandioos feest: Hengelo in beweging.
Er staat iets te gebeuren met als thema

'HENGELO STAAT VOOR EEN PAAI'

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

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.)
Telefoon (0575) 46 20 00

Edah G. BOTTERMAN B.V.



Uilenesterstraat 29, 7256 KC Keijenborg, tel. (0575) 46 13 45

Kullkleden
Tentenverhuur
Afdekkleden
Markt kraamzellen
Parasols
Camplngartlkelen
Huiven voor
vracht- en aanhangwagens

Nieuw in ons programma:
een elektrisch oprolbaar
windbreekgordijn
deze zijn toepasbaar voor alle openingen

Een puber in huis, leuk!?
Op donderdag 6 februari 1997 orga-
niseert ZorgGroep Oost-Gelderland
een thema-avond in het Wijkge-
bouw in Zutphen, over algemene
ontwikkelingskenmerken van pu-
bers. De thama-avond is met name
bedoeld voor ouders of verzorgers
van kinderen in de leeftijd tussen
twaalf en achttien jaar.

Als een kind in de pubertijd komt, ver-
andert de rol van ouders drastisch. Zij
bepalen niet langer in hun eentje hoe
het er in het gezin aan toe gaat. Pubers
kunnen een tijdje de dingen heel an-
ders aanpakken dan hun ouders graag
zouden willen. Voor ouders is het niet
altijd makkelijk om met deze verande
ringen om te gaan. Veel ouders zitten

in deze fase van hun kind met vragen
als 'moet ik dit allemaal goed vinden of
moet ik ingrijpen'?
Herkent u dit soort vragen of wilt u ge-
woon iets meer weten over de ontwik-
keling van uw kind in deze leeftijdsfa-
se, kom dan naar de thema-avond 'een
puber in huis'. De avond wordt ver-
zorgd door Tsjitske Waanders, pedago-
ge. Naast informatie krijgt u alle gele-
genheid voor het stellen van vragen en
het uitwisselen van ervaringen met an-
dere ouders.

Voor aanmelding of nadere informatie
kunt u bellen naar 06-8806 (20 ct/mi-
nuut). U kunt inschrijven tot uiterlijk l
februari 1997. Na inschrijving ontvangt
u een bevestiging.

1O°/o korting
(m.u.v. enkele merkartikelen)

Verder ruimen wij meubels op met

2O tot 5O°/o korting

Al ons voonraadtapijt nu met

2O°/o korting

mm; En.
spéciaal voor de

opruiming
couponnen tapijt

gordijnen en
vitr&gevallen

"De - (vte a«tden& f

DE WONEKU
v/h Ankersmit

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

HUISHOUD- EN
^^ l l ̂ ?^F^? 1̂  ̂ ^o U 1 1 1 Ho

LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL. 553566

ADVERTEREN KOST GELD
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Fietsmogelijkheden in de Achterhoek gebundeld
VW-Achterhoek heeft een gids op
de markt gebracht waarin alle fïets-
mogelijkheden in de Achterhoek
zijn weergegeven. Geen algemene,
wollige verhalen, maar zeer concre-
te informatie over fietsroutes, -
kaarten, -verhuurders, -arrange-
menten en -evenementen. De gids
heeft een dikte van 24 pagina's en
wordt verspreid op verschillende
beurzen en via de VWs in de regio.
De brochure 'Fietsen in de Ach-
terhoek' is ook gratis verkrijgbaar
bij VW-Achterhoek, Postbus 4106,
7200 BC Zutphen, tel. (0575) 519355.

Het landschap van de Achterhoek
wordt vaak omschreven als een coulis-
senlandschap. Net als op een groot to-
neel wisselen de decors zich snel af.

Door deze afwisseling is de Achterhoek
een geliefd fietsgebied met tal van on-
verwachte zijden. Onverwacht, wan-
neer het gaat om natuurschoon, stati-
ge landhuizen, karakteristieke boerde-
rijen, leuke kleine musea, historische
stadjes, vriendelijkheid van de mensen
en de veelheid aan routes. Maar het
meest onverwacht is toch wel het grote
aanbod aan fietsmogelijkheden. Daar-
om wordt de Achterhoek het 'onver-
wachte fietsland' genoemd.

Fietsroutes
Er is keus uit een veelheid aan routes:
bewegwijzerd of alleen beschreven.
Maar altijd is de routebeschrijving zo-
danig opgezet, dat veel informatie over
de omgeving wordt gegeven. Er zijn lo-
kale ommetjes van 20 km vanuit elke

plaats, die onderling weer op elkaar
aansluiten. Daarnaast 'dagroutes' van
35 tot 60 km, waarbij verschillende
plaatsen worden aangedaan. Voor de
lange-afstand-fietser is er ook volop
keus. Er is bijvoorbeeld de Kastelen-
fietsroute Oost-Gelderland, een route
van 350 km langs alle kastelen en land-
huizen in de Achterhoek. En de Euro-
bikeroute, een grensoverschrijdende
tocht van 100 km. Bovendien voeren
verschillende doorgaande (landelijke)
LF-routes door de streek.

Verschillende VW's organiseren fiets-
tochten onder leiding, zoags langs de
kastelen van Vorden of een tocht met
een bezoek aan een in bedrijf zijnde
boerderij. Maar er zijn ook verschillen-
de fietsmeerdaagsen: vanuit Aalten,

Borculo, Doetinchem, Laren, Montfer-
land, Ruurlo, Varsseveld en Zutphen.
Bovendien is er voor de derde maal de
Toer de Achterhoek: een tocht met vier
verschillende startplaatsen. De data
van de meerdaagsen zijn op elkaar af-
gestemd. Ze hebben plaats tussen half
mei en eind augustus.

VWs en het toeristisch bedrijfsleven
zijn ook actief met het aanbod aan
meerdaagse fietsarrangementen. Er
zijn trektochten van hotel naar hotel,
waar de bagage wordt vervoerd.
Bovendien vanuit hotels, campings of
bungalowparken 'standplaatsarrange-
menten', waarbij elke dag keus is uit
verschillende dagroutes. Maar altijd
geldt er een speciale arrangements-
prijs.



GOED SCHILDERWERK
IS 'N KWESTIE VAN

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

LENSELINK
$ C H l JfD E R S B E D R
Geltinkwég 9 Keijenborg
Telefoon (0575) 46231 ?

j F

Uw meubels
versleten ?
Wij stofferen snel en voordelig.

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

KENNISGEVING

Voornemen bodemsanering Stationsweg 20 te Vorden
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op
9 december 1996 een melding op grond van artikel 28
Wet bodembescherming (Wbb) ontvangen van de
bodemverontreiniging, gelegen aan Stationsweg 20 te
Vorden.

Het betreft hier het voornemen van SUBAT om over te
gaan tot sanering van met minerale olie verontreinigde
bodem.

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 beoordelen (artikel 39 Wbb).

Op grond van de bij de melding overgelegde onderzoeks-
gegevens stellen wij in ontwerp-beschikking vast dat er
geen sprake is van een ernstig geval van
bodemverontreiniging. Het saneringsplan van dit geval
hoeft daarom niet door ons beoordeeld te worden.

provincie

GELDERLAND

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 publicatie in
deze krant vier weken ter inzage in de Bibliotheek
van het Huis der Provincie, Markt 1 1 te Arnhem,
en bij de gemeente Vorden, tel. (0575) 55 74 74.

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 of 359 99 89, van de onderafdeling
Bodemsanering van onze dienst Milieu en Water.

Arnhem, 23 januari 1997-
nr. MW96.6 1957-6022035

Gedeputeerde Stoten van Gelderland
J. Kamminga - voorzitter
drs. C.P.A.C. Crasborn - griffier

interieuradvise»

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

Wij zijn er
klaar voor
met o.a.:

Tevens te huur

nieuwe 7 mm brede
sleufkouterbemester
sleufafstand 18 cm waardoor een
betere verdeling en minder diepe
sleuven
nieuwe 4,5 m brede bouwland-
bemester
mesttransport met een
30.000 liter tank

een 5 m brede Slootsmid
sleuf koutercombi natie met
verdringerpomp

AGRARISCH LOONBEDRIJF

HISSINK
Slotsteeg 9, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 14 39

V.O.F.

Opheffingsuitverkoop
Wintermode nu de helft van de Halve Prijs

Panty a 3,95
nu 3 voor

Pantykniekous a 4,95
nu 3 voor .̂ 00

Sla uw slag

Demi Byou
Zutphenseweg 8, Vorden, tel. (0575) 55 37 85

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 55 27 83

Aan alle verenigingen
en instanties in de
gemeente Vorden

Dezer dagen wordt weer een begin
gemaakt met de jaaragenda 1997.

Daarin vinden alle activiteiten een plaats
die, door wie dan ook georganiseerd, van

belang kunnen zijn voor anderen dan
alleen de eigen leden.

Iedereen wordt dan ook verzocht zijn
plannen vóór 10 maart bekend te

maken bij de VW Vorden
telefoon (0575) 55 11 86

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modem 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

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van
Vorden maken bekend dat met in-
gang van donderdag 6 februari 1997

voor een ieder ter gemeente-secretarie, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis)
ter inzage liggen de onherroepelijk geworden be-
stemmingsplannen:

1. "Vorden Reconstructie Industrieweg 1996".
2. "Buitengebied de Vijfsprong".
3. "Buitengebied Hamelandweg 1996".

Het onder 1. genoemde plan plan heeft betrekking op
de, in het kader van de revitalisering van het indu-
strieterrein "Werkveld", door te voeren reconstructie
van de Industrieweg ten oosten van de Kerkhoflaan.
Het plan Buitengebied de Vijfsprong geeft een verrui-
ming van de bestemmingsplanbepalingen voor het
biologisch dynamisch bedrijf aan de Reeoordweg 2
via een nieuwe bestemming "agrarische en therapeu-
tische woon- en werkgemeenschap" en geeft een
vergroting van het bouwperceel tot aan de bosrand.
Het onder 3. genoemde plan biedt mogelijkheden tot
de realisering van een overdekte manege op het ter-
rein van de rijvereniging LR en PC "de Graafschap"
aan de Hamelandweg.

Vorden, 5 februari 1997

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C.Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders maken
bekend dat de gemeenteraad van
Vorden in zijn vergadering van 28

januari 1997 heeft vastgesteld:

1. de "Verordening op de openluchtrecreatie"
2. lijst met delegatiebesluiten.
De verordening en de lijst met delegatiebesluiten lig-
gen vanaf heden ter inzage bij de afdeling bestuur
(kantoorunit bij het kasteel), en zijn tegen betaling van
de kosten verkrijgbaar.

De "Verordening op de openluchtrecreatie" treedt in
werking op 6 februari 1997.

Vorden, 5 februari 1997

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.



Politie Varia
Vorden

Op donderdag 23 januari werden er
door de politie twee jongens uit Vor-
den aangehouden die een telefooncel
vernielden op het Marktplein. De jon-
gens waren bezig met het openbreken
van de bakken waar de telefoonkaarten
inzitten. Ze deden dit door middel van
een hamer en een schoevendraaier. Op
het bureau bekenden de jongens dat ze
de telefooncel van het postkantoor ook
hadden opengebroken. Aangezien de
jongens 14 en 15 jaar oud zijn komen
ze in aanmerking voor het Bureau
Halt.
Op vrijdag 24 januari werd bij een
plaatselijke supermarkt door oplet-
tendheid van het personeel een win-
keldievegge in de kraag gegrepen. Het
gaat hier om een 45-jarig vrouw uit
Vorden die zonder af te rekenen de
winkel uitliep met voor ruim tien gul-
den aan vlees. De vrouw kreeg door de
politie een transactie aangeboden van

*" 220 gulden.
In de nacht van donderdag 30 op vrij-
dag 31 januari werd er bij de plaatselij-
ke apotheek aan de Zutphenseweg in-
gebroken door een 40-jarige man uit
Arnhem en een 29-jarige man zonder
vaste woon- of verblijfplaats. Na een
lange achtervolging wist de politie het
tweetal uiteindelijk in de Veldhoek in
de kraag te pakken. De twee mannen
zijn geen onbekenden van de politie.
Ze zijn voorgeleid aan de officier van
justie en in bewaring gesteld.
De inbraak in de apotheek had plaats
rond de klok van half vijf in de mor-
gen. Nadat de twee mannen een ruit
hadden ingegooid, ging er een alarm
af. Het tweetal maakte zich vervolgens
snel uit de voeten. Enkele buurtbewo-
ners zagen de mannen richting Ruurlo
rijden en noteerden het kenteken van
de wagen die in dezelfde nacht in
Westervoort was gestolen.
De inmiddels gealarmeerde politie zet-
te een grootscheepse achtervolging in.
De mannen werden allereerst in
Ruurlo bij de afslag naar Hengelo door
een partrouillewagen gezien. De man-
nen verlieten hier hun auto en gingen
vervolgens te voet de bossen in. Even la-
ter werd er door het tweetal ingebro-
ken in een boerderij aan de Zelhem-

^seweg. Ze probeerden hier een auto
mee te neYiien, maar dat mislukte onv
dat de boer de twee mannen op heter-
daad betrapte. Even later zagen twee
politie-agenten de voortvluchtige die-
ven liftend aan de kant van de weg
staan en instappen in een witte perso-
nenwagen die naar De Veldhoek reed.
In de Veldhoek stapten de twee man-
nen uit. Inmiddels was het al zes uur
in de morgen. Rond dat tijdstip braken
de mannen in bij een boerderij aan de
Veldhoekseweg. Ook hier werden ze
door de boer betrapt. Uiteindelijk wer-
den de mannen overmeesterd aan de
Kapelweg. Ze hadden zich hier verstopt
in een broeikast die achter een woning
stond. Op dat moment waren er zo'n
veertien politiemannen in touw om de

. twee mannen in de kraag te grijpen.
Op zondag 2 februari reed een 20-jari-
ge vrouw uit Vorden tegen een boom
toen ze via het Doeschot het Brinker-
hof wilde oprijden. Ter hoogte van de
afslag raakte ze de macht over het
stuur kwijt en kwam ze aan de rechter-
kant in de berm terecht. Nadat ze met
de wagen tegen de boom was aange-
knald reed ze ook nog over een afge-

> » zaagde boomstam. De bodemplaat van
de wagen werd hierdoor flink bescha-
digd en de benzine liep vervolgens aan
de onderkant de wagen uit. Het gevolg
was dat de auto in brand vloog en vol-
ledig uitbrandde.

AJK Excursie

werking van het vlees verloopt. Aan-
sluitend op de excursie bij Esbro is er
de mogelijkheid om het vleeskuikenbe-
drijf van de familie ten Pas in Hengelo
te bezichtigen. Het gezelschap vertrekt
donderdagmorgen 13 februari vanaf
het Dorpscentrum. Men kan zich voor
10 februari telefonisch opgeven: 46 34
20 of 55 40 06.

"Body Studio Oris"
pakt uit met
10 procent korting
Body Studio Oris aan de Kerkstraat 9
houdt een in februari een actiemaand
voor mensen die willen afslanken. In
totaal geeft eigenaresse Saskia de
Koekkoek tien procent korting op het
afslankprogramma SlimLine Combo.
Dit is een programma dat spierverste-
vigend en figuurcorrigerend werkt en
is komen overwaaien uit Amerika.
"Bij ons hoeven mensen geen zware li-
chamelijke inspanningen te doen om
af te vallen", legt eigenaresse Saskia de
Koekkoek van Body Studio Oris uit.
"Dat is het voordeel van SlimLine
Combo. Mensen hoeven alleen maar op
een bank te gaan liggen en deze doet
als het ware het werk voor je. SlimLine
Combo is met name ideaal voor men-
sen die niet meer kunnen sporten. Je
moet daarbij denken aan bijvoorbeeld
mensen die last hebben van hun rug.
Voor hen is het vaak onmogelijk om
aan sport te doen en afslanken daar
houden ze zich dan al helemaal niet
meer mee bezig. Door middel van
SlimLine kunnen ze echter op een luie
manier toch aan sport doen", aldus
Sakia de Koekkoek.
SlimLine Combo is ook ideaal voor
vrouwen die net hun zwangerschap
achter de rug hebben. "In vier weken
tijd ziet hun buik er weer strak uit",
zegt Saskia de Koekkoek. "Het voordeel
van het een behandelj^^ in onze stu-
dio is dat de mensen ee^^tok achter de
deur hebben. Verder krijgen ze bij ons
de juiste begeleiding en geven we ze
ook tips op het gebied van voeding.
Onze Studio biedt een^totaalpakket",
legt Saskia de KoekkoeHit.
Wie nieuwsgierig is geworden kan con-
tact opnemen met Body Studio Oris
aan de Kerkstraat 9 in Vorden voor een
gratis proefbehandeling. Deze behan-
deling is bedoeld voor zowel dames als
heren. Verder geeft Oris in de maand
februari tien procent korting op het af-
slankprogramma SlimLine Combo.

Verzamelkaartspel
.»"Magie neuwe

trend in ons land

Donderdagmorgen 13 februari organi-
seert het AJ.K. een excursie naar de
kippenslachterij Esbro in Doetinchem.
Hier zal worden bekeken hoe een kip
wordt geslacht en hoe de verdere ver-

Af en toe verschijnen er produkten op
de markt die bovenmatig aanslaan bij
de consument. Soms groeit de verkoop
van zulke produkten uit tot een ware
rage. Het verzamelkaarspel Magie is
zo'n rage die is komen overwaaien uit
de Verenigde Staten. Magie is een
kaartspel met circa 400 verschillende
speelkaarten in de basisset en nog eens
een slordige 1100 uitbreidingskaarten.
Het spel kan gespeeld worden door
twee of meer personen. Het bijzondere
aan het spel is datje kaarten apart blij-
ven van die van andere spelers. Je krijgt
dus als het spel is afgelopen altijd je
kaarten terug, waardoor je speelsct in-
tact blijft. Zo kun je een spelletje Magie
spelen met een door jezelf samenge-
stelde stapel kaarten spelen.
Magic-kaarten worden fanatiek verza-
meld. Er zijn in de winkel zo'n vier-
honderd verschillende speelkaarten te
koop, waarvan eenderde zeer zeld-
zaam is. De koper weet alleen niet wel-
ke kaarten hij zal tegenkomen bij het
openen van een nieuw pak. Elke ver-
pakking bevat andere kaarten en de ve-
le dubbele kaarten worden intensief
geruild op de Nederlandse schoolplei-
nen. De magic-verzamelkaarten zijn te
koop bij speeldgoed- en boekwinkels.
In Vorden zijn ze onder andere ver-
krijgbaar bij speelgoedzaak Sueters.
Zie ook advertentie.

Culturele avond
De afdeling Vorden van de GLTO,
Plattelandsvrouwen en Jong Gelre or-
ganiseren op vrijdag 14 februari in zaal
"De Herberg" een culturele avond. De
avond wordt verzorgd door het duo
Holleboer dat vorig jaar een reuze-hit
scoorde met "Het busje komt zo".

Expositie
In de galerie van Agnes Raben aan de
Nieuwstad is zaterdag een nieuwe ten-
toonstelling van start gegaan. Tot en
met 8 maart zullen er werken te zien
zijn van Rem de Boer en Gemma Ca-
booter uit Heerhugowaard en Miriam
Kemperman en Michael Beer uit Zut-
phen. Galeriehoudster Agnes Raben
heeft met schilderijen, beelden en
meubels een uiterst gevarieerde expo-
sitie samengesteld.
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Volleybal
Dash heren l
Zaterdag l februari speelde Dash al-
weer de twaalfde competitiewedstrijd
van dit seizoen. Tegenstander was het
op de vijfde plaats staande SVS 2 uit
Schalkhaar. Aangezien Dash de laatste
weken telkens vergeet de punten te ha-
len, staan de heren op een tiende
plaats en punten waren dan ook van
harte welkom.
In de eerste set zag het er aanvankelijk
niet naar uit dat dat zou gaan lukken.
In korte tijd wisten de Schalkhaarse he-
ren middels een lastige service een 8-1
voorsprong te nemen. Dash toonde
echter dat het de hoop op klassenbe-
houd nog lang niet heeft opgegeven en
vocht zich terug in de set. Gerwin
Wiegman kwam regelmatig sterk door
op het midden, en door middel van
leuke aanvalscombinaties kwam Dash
bij tot 12-12. SVS wist evenwel de set
met 15-13 te winnen.
Dash ging in de tweede set door op de
ingeslagen weg. Er werd een 5-3 voor-
sprong genomen, die echter daw: on-
derlinge irritatie tussen beidcl^ams
weggegeven werd. SVS nam een voor-
sprong van vier punten die het gedu-
rende deze set niet meer af zou geven.
Met name de grote slagkracht van de
hoofdaanvaller van de Schalkha*cders
gaf de doorslag. De eindstand Ufleze
set was 15-10 voor SVS.
De derde set gaf een agressief en hard
werkend Dash te zien. Gemotiveerd
door het vervelende gedrag van de te-
genstander liet Dash zien dat het zeker
promotieklasse waardig is. Het optre-
den van invaller Erik Boel beloofde
veel goeds voor de toekomst. De jonge
speler van het tweede team maakte in-
druk met goed verdedigingswerk en
verrassend aanvalswerk. Ondanks een
6-2 achterstand won Dash de derde set
met 15-10.
De vierde set was minder enerverend
en spannend dan de voorafgaande
drie. SVS had de hele set een kleine
voorsprong, die het langzaam uit-
bouwde. Aan het eind van de set stond
het 15-9 voor SVS en was de wedstrijd
geëindigd in een 3-1 nederlaag voor de
Vordenaren.

Toch kon Dash een goed gevoel over-
houden aan deze wedstrijd. Met name
het oefenen van aanvalscombinaties
geeft Dash meer kansen om de vijan-
delijke blokkering te omzeilen en het
publiek mooi volleybal te laten zien.
De volgende wedstrijd is op 22 februari
in Hengelo om 17.00 tegen DVO.

Devoko - Dash Sorbo
Afgelopen zaterdag gingen de dames
van Dash-Sorbo met z'n zevenen naar
Denekamp, zonder Marianne want zij
had de griep. Zij moesten het daar op-
nemen tegen de koploper Snoeijink
Reizen - DcVoKo. Vol goede moed en de
hoop in ieder geval l puntje te pakken
begonnen zij aan de wedstrijd. Helaas
was deze snel beslist in het voordeel
van de koploper. DeVoKo speelde een
zeer sterke wedstrijd en Dash kon daar-
entegen de draai in 't veld niet vinden.
De setstanden waren dan ook 5-15, 3-15
en 2-15. Na een uurtje volleybal konden
de dames van Dash dus weer in de au-
to richting Vorden. 22 februari is in

sporthal Het Jebbink de thuiswedstrijd
tegen Marambee uit Enschede.

Uitslagen:
SVHarfsen 3 - Öash 4 dames 0-4; SV
Wilp l - Dash 2 dames 0-3; Overa l -
Dash l recreanten dames 2-1; SC
Gorssel l - Dash l meisjes B 0-3; Wik l -
Dash 3 dames 2-3.
Dash 6 - Heeten 5 dames 3-0; Dash l -
SVS 2 heren 1-3; Dash 2 - Devolco 4 he-
ren 1-3; Dash l - SVS 2 meisjes C 0-3;
Dash 3 - WSV 3 heren 1-2; Dash 2 - WSV
2 meisjes B 0-3.

Programma:
Boemerang 2 - Dash 5 dames;
Boemerang 2 - Dash 2 meisjes B; Dash 2
- Heeten Dames. Vierde ronde IJselcup
in Eefde.

Kleindierensport
PKV
Hierbij de uitslagen van de twee laatste
tentoonstellingen van dit seizoen waar
dieren van PKV werden ingezonden
met de volgende resultaten:
Spilbroekshow Neède:
Grote hoenders: Twcnts-hoen DJ.
Lijftogt IxZG IxG.
Konijnen: Nieuwzeelander zwart W.H.
Braakhekke IxZG IxG.
Nieuwzeelander rood J. Bakering 7xF.
Idem H. Gosselink 2xF 2xZG. Idem G.
Lenselink 3xF IxG.
Angora Comb., 't Welletje 3xF 2xZG
IxG. Hollander A J. Everink 3xF 5xZG.
Pool J. Bierhof IxZG 3xG.
Sierduiven S.Jansen 2xF IxZG 2xG.
Bossche Bondstentoonstelling: Dwerg-
hoenders: Lakenvelder H. van Heerde
IxG. idem Vorwerk IxG
Konijnen Groot Lotharinger H.
Borgman-Berenpas lxF3xG.
Nieuwzeelander wit H. Verstege 3xF
13xZG 2xG.
Hollander T.H.Janssen 4xF IxZG 2xG.

Bridge
BZR Vorden
Uitslagen van woensdag 29 januari
1997:
Groep A: 1. Hendriks / Costermans
67.4%; 2. mv / hr. de Bruin 58.3%; 3.
Arnold/v. Gastel 52.1%.
Groep B: 1. mv / hr Führi Snethlage
66.1%; 2. Jaburg / Knoppers 58.8%; 3. v.
Alphen / Warnaar 53.1%.

Bridgeclub Vorden
Uitslag maandagavond 27=1-97: 1. van
Burgk / Hendriks 69.1%; 2. Warnaar /
Arnold 63.2%; 3. Ep Meijers 60.8%.

Squash
Op zondag 2 februari heeft het Euro-re-
gioteam van Squash-Vorden een zware
uitwedstrijd gehad in Raalte tegen
Huet uit Doetinchem en Raalte zelf.
Tegen Raalte werden we verslagen met
een kansloze 5-0. De Huet was iets min-
der sterk voor ons, deze partij werd
met 4-1 gewonnen. Deze zondag was
een speciale dag voor Jan Werner. Hij
kon revanche krijgen op z'n tegenstan-
der Rinze uit Raalte. Jan Werner begon
goed maar verloor tenslotte toch met 3-
1. De laatste wedstrijd van deze compe-
titie wordt gespeeld op 16 februari
thuis tegen Hengelo (O).



Lezers schrijven...
Buiten verantwoording van de redactie

Delden Trophee
Een van de jaarlijkse hoogtepunten tij-
dens de feestavond van de plaatselijke
motorclub zou zijn de uitreiking van
de Delden Trophee. Dit jaar, 1997, is de
originele trophee niet uitgereikt. Het is
een beker die sinds 1972 jaarlijks uit-
gereikt wordt aan de meest veelzijdig-
ste motorsporter van voorafgaand jaar.
Een beker met veel bekende namen en
een prachtig resultaat om deze beker
te winnen. Enkele bestuursleden heb-
ben mij door hun houding en werkwij-
ze dermate vernederd zodat ik de trop-
hee niet af zal staan voordat hier over
een gesprek heeft plaats gevonden. Als
er problemen of meningsverschillen
zijn praat er dan over en probeer een
oplossing te vinden. Graag zou ik de
beker afstaan na een bevredigend ge-
sprek. Maar je moet wel alle twee be-
reid zijn tot een gesprek. Als je bijna 30
jaar lid bent van een vereniging doet
het pijn om te moeten concluderen dat
je met leugens niet verder kunt leven
en dat het beter is om geen lid meer te
zijn. Een waardevolle beker blijft voor
mij, totdat er een normaal gesprek
heeft plaatsgevonden, over als aanden-
ken aan bijna 30 jaar DELDEN.

Jan Klein Brinke
Brinkerhof 33
Vorden

Lezers schrijven...
Buitefi verantwoording van de redactie

Achterhoek F.M.
Achterhoek F.M. wil een extra zender
kopen voor een betere ontvangst in het
buitengebied van Ruurlo, een nobel
streven zal men zeggen, maar de ge-
meente Ruurlo geeft een te lage start-
subsidie vindt Achterhoek F.M.
De gemeente Ruurlo daar in tegen wil
niet meer spenderen dan f 2000,-. Maar
heeft in een latere vergadering blijk-
baar toch nog een potje gevonden met
f500,- en is daarmee f2500,- toegezegd.
Zelfs als kritisch luisteraar kan ik me
bij een dergelijk bedrag iets voorstel-
len, als ik de programma's van Achter-
hoek F.M. beluister zijn de meesten ver
onder de maat. Of hebben de Vor-
dense en Ruurlose gemeentebestuur-
ders soms ook geluisterd. Zou dat er
ook mee te maken hebben dat de ge-
meente Vorden geen subsidie wil ge-
ven.
Heeft het bedrijfsleven wel voldoende
vertrouwen in deze omroep gezien het
geringe aanbod van sponsor- en rekla-
meberichten.
Ook wordt er door Achterhoek F.M. een
vermanende vinger uitgestoken naar
de gemeente Vorden en Ruurlo dat de-
ze maar eens naar de buurgemeenten
moeten kijken zoals Hengelo, Borculo,
enz. Deze gemeenten hebben omroe-
pen die goede programma's maken en
waar nodig verbetering aangebracht
worden en hun subsidie op deze wijze
verdienen, luister maar eens naar b.v.
radio Ideaal en Berkelstad. Waar zijn
bij Achterhoek F.M. verslagen van be-
langrijke commissie- en raadsvergade-
ringen en het actueel nieuws uit
Vorden en Ruurlo?
Achterhoek F.M. is er niet bij, ... pas la-
ter als iedereen het nieuws in de krant
al heeft gelezen. Heeft dit te maken
met de samenstelling van het bestuur,
dat deze niet aktief genoeg is of dat
men onvoldoende zicht en kennis
heeft van het medium radio.

GJ. Kamper man
De Bongerd 9
7251 CC Vorden

termolen op het voorplein van kasteel
Hackfort. De expositie wordt geleid
door medewerkers van Natuurmonu-
menten en duurt ongeveer twee uur.
Het is aan te raden kleding aan te pas-
sen aan het weer en laarzen te dragen.

Hoefnagels
Vordenaar Peter Hoefnagels is onlangs
benoemd tot lid van de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde. Hoefna-
gels, schrijver van wetenschappelijke
werken, essays en romans, heeft zijn
benoeming aanvaard. De Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde stelt zich
ten doel de beoefening van de schone
letteren en de studie van de Nederland-
se taal- en letterkunde, geschied- en
oudheidkunde. Mensen die zich op dt
gebied verdienstelijk hebben gemaakt
kunnen tot lid van de Maatschappij
worden benoemd.
De meest recente werken van Peter
Hoefnagels waren de roman "De onbe-
kende Bevrijding" uit 1995 die handel-
de over de bevrijding van Oost-
Nederland en zijn boek "Gelukkig ge-
trouwd, gelukkig gescheiden" uit 1996.
Zojuist verscheen de negende druk van
zijn klassieke werk "Opstellen van rap-
portage".

Wandeling
De Vereniging Natuurmonumenten
houdt op zaterdag 22 februari een win-
terwandeling over het landgoed
Hackfort. Het vertrek is vanaf de wa-

Een rubriek
met nieuws over de Vordense bibliotheek

Leenrecht komt er aan!
Schri^rs en uitgevers van boeken heb-
ben ^pit op een redelijke vergoeding
voor hun werk. Dat is het uitgangspunt
van een nieuwe regeling die nogal in-
grijpende gevolgen heeft voor het uit-
lenen van boeken en muziekdragers
als C^ .̂ Uw bibliotheek merkt dat in
de bd^bting van dit jaar: inplaats van
ongeveer f 8.000.- vergoeding voor uit-
leenrechten wordt dit jaar de Vordense
bibliotheek aangeslagen voor een be-
drag van rond f 16.000.-. Een fikse ver-
hoging die je eigenlijk zou moeten om-
slaan op elke uitlening door voor ieder
boek dat wordt uitgeleend een bedrag
van bijna 10 cent te berekenen.
Maar dat is een ingewikkelde zaak en
wat moet je dan met de jeugd die voor
elk geleend boek dan een dubbeltje
zou moeten betalen? Veel rompslomp
voor de ouders en de bibliotheek. En
waarschijnlijk een grote terugloop in
het aantal uitleningen vooral bij de
jongeren.
Het bestuur heeft daarom besloten die
extra kosten door te berekenen in één
jaarlijks bedrag in de vorm van een
contributieverhoging. Normaal zou op
indexbasis de jaarlijkse contributie al
verhoogd worden met f 1.- tot f39.50.
Om de extra kosten voor het leenrecht
op te vangen moet dit bedrag voor 1997
nu f46.- worden. Jammer, maar helaas
niet te vermijden want alle openbare
bibliotheken zullen de extra leenrecht-
kosten moeten doorberekenen aan de
leden.
Volledigheidshalve vermelden we ook
even de overige tarieven, die voor een
deel door de nieuwe leenrechtregeling
worden gewijzigd. Een jaarabonne-
ment voor 65-plussers en CJP-houders
gaat f37.50 kosten, voor het lenen van
een CD wordt f3.50 per week berekend
en de jeugd tot en met 17 jaar kan ge-
lukkig nog steeds gratis lid zijn van de
bibliotheek en dus ook gratis boeken
lenen.
Deze regeling geldt voor het jaar 1997;
in de loop van dit jaar is er meer dui-
delijkheid over de gevolgen van het ver-
hoogde leenrecht. Eind 1997 zal wor-
den beslist of deze overgangsmaatregel
ook voor de komende jaren gehand-
haafd kan blijven.

Boekanier

Meddens Diagnostics mag zich vestigen aan het Jebbink

Sterkte-zwakte analyse wordt
voor zomervakantie afgerond
Het college van B en W en de vier
fractievoorzitters gaan op 26 febru-
ari praten met een aantal bureaus
om te bekijken wie het onderzoek
mag gaan uitvoeren naar de sterke
en zwakke punten van de gemeen-
te Vorden. De uitkomsten van de
sterkte-zwakte analyse worden hier-
na gebruikt voor de gesprekken die
de gemeente Vorden in het kader
van de gemeentelijke herindeling
gaat houden met de buurtgemeen-
ten Hengelo en Steeiideren. Een van
de bureaus waar op 26 februari mee
gepraat wordt, is de Katholieke
Universiteit Nijmegen. Het doel van
het onderzoek is om de bestuurlij-
ke en ambtelijke organisatie van de
gemeente onder de loep te nemen
en de financiële positie van Vorden.
Fractievoorzitter E. Brandenbarg
drong er op aan dat het rapport van
het bureau dat wordt gekozen nog
voorde zomervakantie af moet zijn.
Burgemeester EJ.C. Kamerling zei
dat het college van B en W daar ook
naar streeft.

Verder ging de raad accoord met de
vestiging van Meddens Diagnostics in
het voormalige kruisgebouw aan het
Jebbink. Alleen D66 was van mening
dat het bedrijf niet in een woonwijk
thuishoort maar op het indiistrieter--
rein. De andere partijen hadden daar
geen moeite mee maar vonden wel dat
het bedrijf in de toekomst niet de mo-
gelijkheid moet hebben om verder uit
te breiden. Het C!DA stelde daarom voor
om een beperking in het bestemmings-
plan op te nemen.
Het pand aanzet Jebbink 15 kent op
dit moment ^wi totale grondopper-
vlakte van 232 vierkante meter. In het
oorspronkelijke voorstel van het colle-
ge van B en W stond dat het bedrijfin
de toekomstig mogelijkheid moet
hebben om u Ve breiden tot 350 vier-
kante meter. Door middel van een
amendement stak het CDA hier een
stokje voor. „Wij willen echter wel de
mogelijkheid voor de heer Meddens
open laten om daar straks te gaan wo-
nen. Dus die beperking van het aantal

vierkante meters geldt alleen maar
voor het bedrijf van Meddens", aldus
de heer A.H. Boers. Alle partijen kon-
den zich vinden in het nieuwe voorstel
van het CDA. Ook D66 - die tegen de
komst van Meddens aan het Jebbink is-
stenide uit pragmatische overwegin-
gen in met het amendement van het
CDA. Alleen het college van B en W
stemde tegen.

Ook werd er vorige week uitgebreid ge-
discussieerd over het invoeren van een
referendum. Dat er de mogelijkheid
moet komen om over bepaalde ge-
meentelijke zaken een referendum te
houden daar waren alle partijen het
wel over eens. De discussie ging echter
over het feit wanneer het referendum
als geldig moet worden gezien. In het
collegevoorstcl staat dat er een mini-
maal aantal stemmen moet zijn. Deze
is door B en W vastgesteld op tweeder-
de van het aantal kiezers van de laatste
raadsverkiezingen. Vervolgens moet
tweederde van het aantal uitgebrachte
stemmen geldig zijn. En dat was het
punt waarover nogal veel verwarring
onstond. Want wat zijn geldige stem-
men? Horen blanco stemmen daar ook
bij of moeten deze worden gezien als
ongeldige stemmen? In eerste instantie
ging iedereen er vanuit dat er bij een
eventueel referendum handmatig ge-
stemd gaat worden. In zo'n geval is het
mogelijk om een ongeldige stem uit te
brengen. Toen gemeente-ambtenaar
Raymon Versteegen wist te melden dat
er bij een referendum met de compu-
ter wordt gestemd, kwam alles plotse-
ling heel anders te liggen. Bij het stem-
men met een computer is het namelijk
niet mogelijk om ongeldig te stemmen.
Je stemt, of je stemt niet. Er is geen
middenweg. Het is echter wel mogelijk
om blanco te stemmen. De discussie
ging er vervolgens over of deze blanco
stemmen als geldig of niet geldig moe-
ten worden gezien. Op het laatst begon
het bij iedereen een beetje te duizelen
en besloot burgemeester EJC. Kamer-
ling het raadsvoorstel aan te houden
en in een volgende raadsvergadering
terug te komen op het referendum.

Workshop
Zaterdag 8 februari bestaat de moge-
lijkheid om in de workshop van Agnes
Raben aan de Nieuwstad in Vorden vil-

ten en hoeden te maken. Mode-ont-
werpster Renate Kreuzer zal belangstel-
lenden dan de techniek van het vilten
en het verwerken van het gemaakte
vilt tot een hoed of een werkstuk naar
keuze bijbrengen.

Chauffeurs gevraagd voor
maaltijdservice Zorggroep
De maaltijdservice van ZorgGroep
Oost-Gelderland bezorgt maaltijden
bij mensen aan huis die, door om-
standigheden, niet in staat zijn zelf
te koken. Normaal gesproken is het
bereiden van maaltijden dagelijkse
routine. Door verschillende oorza-
ken zoals: leeftijd, ziekten of handi-
cap kan eten koken een dagelijks te-
rugkerend probleem worden. Voor
deze mensen heeft de Zorg Groep
Oost-Gelderland de maaltijdvoorzie-
ning. Maaltijdvoorziening houdt in
dat men kant- en klare maaltijden
thuisbezorgd krijgt welke men zelf
met de magnetron verwarmd. Dit
biedt het voordeel dat u zelf bepaalt
wanneer u eet.

De kant-en-klaar maaltijden worden
per portie verpakt. Voor vervoer gaan
de maaltijden in een koelbox, vaak
voor meerdere dagen tegelijk.
Vrijwilligers bezorgen de maaltijden
thuis. Dit houdt in dat u, maximaal
drie maal per week, volgens een eigen

vaste route, de maaltijden bij mensen
thuis brengt. Op dit moment zijn er 8
chauffeurs maar door de toename van
het aantal bezorgadresssen zoeken zij
nog enkele nieuwe collega's. Wellicht
spreekt u dit aan en wilt u door het be-
zorgen van maaltijden uw persoonlijke
steentje bijdragen aan de thuiszorg in
Oost-Gelderland. Ervaring met het
werk is net nodig, er volgt een scholing
voor de werkzaamheden, wel is een au-
to gewenst. Voor de gereden kilometers
krijgt u een onkostenvergoeding.

Verder bent u verzekerd tijdens de
werkzaamheden als vrijwilliger en gra-
tis lid van de ledenvereniging van
ZorgGroep Oost-Gelderland. Ook vindt
er regelmatig overleg plaats met de an*
dere chauffeurs en is er begeleiding en
ondersteuning bij uw taken als vrijwil-
liger. Voor aanmelding of informatie
over vrijwilligerswerk bij de ZorgGroep
Oost-Gelderland, kunt u contact opne-
men met dhr. Th.Klein Bleumink, tel.
06-8806, Postbus 10 7000 AA in Doe
tinchem.



"Ouderwets" carnaval voor jong en oud
De stichting Kranenburgs Carnaval
heeft een zeer attractief program-
ma weten samen te stellen voor het
komende carnaval. Zo zal zondag-
avond de Vordense dialectband Kas
Bendjen haar opwachting maken in
de zaal van Gasterij Schoenaker en
is het op maandag de beurt aan
Jovink & de Voederbietels. "Het is
echt een programma voor jong en
oud. Wij hebben echter voor de
maandag heel bewust gekozen voor
een band die de jeugd aanspreekt.
Dat is namelijk een echte jongeren-
avond. En ik denk dat we met Jovink
& de Voederbietels midden in de
roos hebben geschoten. De eerste
telefoontjes van mensen die graag
kaartjes willen reserveren komen
tenminste al binnen. Alleen het
stomme is dat wij geen kaartjes in
de voorverkoop hebben gedaan. Het
is dus gewoon een kwestie van op
tijd komen. Maar zo hard zal het
toch ook wel niet lopen?", vraagt
voorzitter Jos Besselink zich af. Dit
laatste kan wel eens heel anders uit-
pakken, gezien de ongelooflijke
populariteit van de Voederbietels in
de Achterhoek.

Het carnaval heeft niet zoals vorig jaar
plaats in een feesttent maar in de gro-
te zaal van Gasterij Schoenaker. "We
hebben de tent dit jaar heel bewust
weggelaten", zegt Jos Besselink. "Het is
natuurlijk wel zo dat een feesttent een
bepaalde charme heeft, maar van de
andere kant is het wel een heel gedoe.
Je moet zo'n tent namelijk van te voren
opbouwen en na afloop weer afbreken.
En daar gaat veel tijd inzitten. Daar-
naast was het ook een vrij kostbare
aangelegenheid", vult bestuurslid Wil-
lem Schmitz aan.
De stichting Kranenburgs Carnaval
heeft het programma voor dit jaar uit-
gebreid van twee naar drie dagen. Het
feest gaat zaterdag 8 februari van start
met een gekostumeerd bal. Tijdens de-
ze feestavond zullen de nieuwe prins
en adjudant van de vereniging bekend
worden gemaakt. De muzikale omlijs-

Kranenburgs Carnaval met Kas Bendjen en Jovink & de Voederbietels

ting van deze avond is in handen van
de Flamingo's. Op zondag is er een kin-
dermiddag die begint met een optocht.
Aansluitend treedt toneelvereniging
Krato voor de kinderen op. "Vorig jaar
hadden we hier een poppentheater,
maar dat was eigenlijk veel te moeilijk
voor de kinderen. Daarom zijn we op
zoek gegaan naar iets anders. Toen we
hoorden dat de Kran^burgse toneel-
vereniging Krato in ^P verleden wel
eens aan kindertheater had gedaan,
hebben we bij hen aangeklopt. En dat
was gelijk raak", legt voorzitter Jos
Besselink uit.
Tijdens en na de vooi^Ming zullen al-
le kinderen worden voorzien van gratis
tractaties in de vorm van limonade,

snoep en patat. Ook de mooist verklede
kinderen worden in het zonnetje ge-
zet. Verder zal tijdens deze middag de
uitslag van de kleurplaatwedstijd be-
kend worden gemaakt. Deze kleurpla-
ten kunnen vanaf vandaag worden af-
gehaald bij Gasterij Schoenaker, speel-
goedzaak Sueters en de plaatselijke su-
permarkten. De leerlingen van "De
Kraanvogel" in Kranenburg ku^pn de
kleurplaten op school uitgedee^r Voor
de volwassenen is er 's midddags café-
carnaval. Op zondagavond staat er een
optreden op het programma van Kas
Bendjen op het programma. Ook hier
verwacht het bestuur van hctJfemen-
burgs Carnaval veel bezoeker^^Vorig
jaar was het optreden van Kas Bendjen

een enorm succes. Vandaar dat ze dit
jaar ook weer van de partij zijn", zegt
bestuurslid Willem Schmitz.

Grote publiekstrekker van het carnaval
in Kranenburg is waarschijnlijk de
band "Jovink & de Voederbietels".
Feesten en lol maken. Daar draait het
bij de Voederbietels om. De Achter-
hoekse band boekt de laatste tijd veel
succes met haar spectaculaire optre-
dens" en humoristische teksten.
Afgelopen zomer waren ze bijvoor-
beeld nog te zien op de Beach Party in
Vorden en ook daar wisten ze het pu-
bliek helemaal "gek" te krijgen. In het
voorprogramma van de Voederbietels
speelt de band "Verdwaald".

NISSAN

JOS HERWERS OCCASIONS
Messcherpe prijzen en garantie zoals u dat van ons gewend bent.

HENGELO/ZUTPHEN
Profiteer nu!

HENGELO/ZUTPHEN
M IC RA'S
vanaf bouwjaar 1986 t/m 1995

SUNNY'S
3-deurs vanaf bouwjaar 1982 t/m 1995
4-deurs vanaf bouwjaar 1988 t/m 1995
5-deurs vanaf bouwjaar 1991 t/m 1994

PRIMERA'S
4-deurs bouwjaar 1992 t/m 1995, ook LPG
5-deurs bouwjaar 1991 t/m 1994

BLUEBIRD'S
Diverse uitvoeringen en bouwjaren

DEMO'S
SPECIALE PRIJZEN
Micra 1.0 L, 3-deurs 06-1996
Micra 1.0 L, 3-deurs 05-1995
Sunny 1.4 Clair, 3-deurs 06-1995
Sunny 1.4 Sail, 3-deurs 03-1995
Almera 1.4 GX, 3-deurs 02-1996
Almera 2.0 GTi, 3-deurs 07-1996
Almera 1.4 GX, 4-deurs 08-1996

Va nette Cargo 2.3 Diesel, airco 06-1996

AUTOMATEN
Micra 1.2 LX, 3-deurs 1992
Micra 1.0 LX, 3-deurs 1994
Micra 1,0 L, 3-deurs 1993
Micra 1.3 LX, 3-deurs 1994
Florida 1.6 SLX, 5-deurs 1987
Bluebird 2.0 SLX, 5-deurs 1990
Primera 2.0 SLX Wagon 1993
Daihatsu Cuore, 850, 3-deurs 1989
Ford Fiësta 1.3 Cheers, 3-deurs 1992
Ford Fiësta 1.3 CLX, 3-deurs 1995
Ford Scorpio 2.9 CLX Platinum 1994
Toyota Corolla 1.3, 3-deurs 1989

Opel Kadett 1.7 DSL Wagon 1989
Vanette 2.0 DSL 01-1993
Vanette 2.0 DSL 05-1994
Vanette 2.0 DSL 05-1994
Vanette 2.0 DSL 11-1994
Urvan 2.5 DSL 03-1993
Q-Bic 1.7 DSL 11-1994

14.950.- Z
22.950,- H
18.950,- H
23.950.- H
5.950- Z
9.950.- Z

26.950,- H
6.950- Z

14.950 - H
20.950,- H
24.950.- H

9.950,- Z

180.000 km
49.000 km
23.000 km
28.000 km
27.000 km
38.000 km
35.000 km

OVERZICHT VREEMD MERK OCCASION
Citroen Xantia 1.8i SX, 5-deurs 1993 23.950,- H
Ford Fiësta 1.6 GT, 3-deurs 1995 22.500,- H
Ford Sierra 2.0i Solar, 4-deurs 1993 20.950.- Z
Hyundai Lantra 1.5 GLSi, 4-deurs 1993 17.950,- H
Hyundai Lantra 1.6 GL, 16 V, 4-drs.1993 19.750,- H
Hyundai S Coupé 1990 11.450,- Z
Mazda 323 1.3, 3-deurs 1993 19.450- H
Mitsubishi Colt 1.3 GLi, 3-deurs 1995 23.950,- H
Opel Ascona 1.6 S, 4-deurs 1987 5.950,- H
Peugeot 205 1.1 Accent, 3-deurs 1992 13.950,- Z
Peugeot 205 1.1. 3-deurs 1989 8.250,- Z
Peugeot 306 1.4 Selection,
5-deurs 1993 23.450,- Z
Peugeot 405 1.9i Ref., 4-deurs 1992 19.450,- H
Renault 11, 5-deurs 1985 2.950,- H
Renault 19 RN, 5-deurs 1994 22.950,- H
Rover 111, 3-deurs 1991 10.950,- Z
Toyota Corolla 1.3 Wagon 1990 14.950,- Z
Toyota Starlet 1.3 STi, 3-deurs 1995 22.950,- H
VW Polo. 2-deurs 1996 3.950,- H
VW Golf 1.6, 3-deurs 1989 10.950,- Z
Volvo 440 1.8, 4-deurs 1994 29.950- Z
VWJetta 1.3, 4-deurs 1988 8.750- H

JOS HERWERS HENGELO (GLD.) / ZUTPHEN

S E R V I C E OP Z 'N H E R W E R S

H = Hengelo
Z = Zutphen

HUMMELOSEWEG 10, HENGELO (GLD.) TEL (0575) 46 22 44 / DE STOVEN 25, ZUTPHEN TEL (0575) 52 25 22



ACTIE
'ZUINIG
STOKEN'

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

Tabel voor
20 jan. t/m

Bij een
jaar-
verbruik
van:

800 m3

1000 m3

1200 m3

1400 m3

1600 m3

1800 m3

2000 m3

2200 m3

2400 m3

2600 m3

2800 m3

3000 m3

3300 m3

3600 m3

3900 m3

4200 m3

4500 m3

5000 m3

5500 m3

6000 m3

de week van: maandag
zondag 26 jan. 1997.

hoort een en een
streefver- totaal
bruik voor streefver-
de afgelo- bruik sinds
pen week 3-11-'96

van:

385 m3

478 m3

575 m3

673 m3

769 m3

865 m3

959 m3

1057 m3

1154 m3

1250 m3

1345 m3

1442 m3

1587 m3

1730 m3

1874 m3

2019 m3

2162 m3

2403 m3

2644 m3

2882 m3

van:

30 m3

37 m3

45 m3

52 m3

60 m3

67 m3

75 m3

82 m3

90 m3

97 m3

105 m3

112 m3

124 m3

135 m3

146 m3

157 m3

169 m3

187 m3

206 m3

225 m3

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

GAMOG
Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen met één
van onze kantoren:
DOETINCHEM : 0314 - 32 65 51

WINTERSWIJK : 0543-512 212

ZE VEN AAR : 0316 -52 39 47

ZUTPHEN : 0575 - 54 24 24

HEBT U NOG
GOEDEREN

OVER?

En vindt u het zonde
om ze weg te gooien?

Schenk ze dan aan de
VEILINGCOMMISSIE

VORDEN
deze organiseert veilingen
voor de buitenrestauratie

van de Dorpskerk
en andere goede doelen.

Bel (0575)
55 14 86 / 55 19 61
55 16 73 / 55 30 81

1997:
veiling 20 september

De Herberg, Vorden

Bus bestellen?
Harren bellen!

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

de blauwe hand
(0575) 55 22 23 vorden ,:;¥:, ,:.j;::;,
burg. gaUeestraat i;;:|||
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Administratiekantoor \ DE WENDING V.O.F.

UW JAARRAPPORT
1996 NU AL KLAAR!!

Door verdere automatisering van ons
bedrijf zijn wij in staat om onze
cliënten nu reeds de voorlopige
jaarrekening 1996 te presenteren.

Geen saldi-lijst,
maar een jaarrekening.

Wellicht spreekt dit u aan.

Tot ons dienstenpakket behoort:
• Verwerken administratie d.m.v. computerver-

werking
• Loonadministratie
• Belastingaangiften en adviezen
• Ondersteuning bij automatisering van uw bedrijf

Voor meer informatie:
De heer A. Zweers, Hummeloseweg 5,
7255 AE Hengelo (Gld), tel. (0575) 46 10 39

Op zoek naar werk in de

INSTALLATIETECHNIEK

Uitzendbureau

monteurs
calculators
werkvoorbereiders
projektleiders
au tocad-tekenaars
en ook administratief

Bel nu: 0543 - 521 maak een afspraak

THEO^ERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET .

CAROSSERIEBEDRIJF

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

TEGELHANDEL

mullcr-uordcn bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

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

BIJ GASTERIJ SCHOENAKER

ZATERDAGAVOND 8 FEBRUARI

GEKOSTUMEERD BAL
C I A AA l M /* /*VC Aanvang: 20.00 uur

Muziek r L AAM N GU > SU./10.-

ZONDAG 9 FEBRUARI

KINDERCARNAVAL
14.00 uur: OPTOCHT vanaf Gastcrij Schoenaker m.m.v. DE „SCHADDENSTEKKERS"

EN KINDERTHEATER J^8"

OUDERWETS CAFÉ CARNAVAL

20.30 uur: OPTREDEN
Entree ƒ 10.-- KAS BENNEN

MAANDAG l O FEBRUARI

SPECTACULAIR CARNAVAL
Met medewerking van:

Voorprogramma: VERDWAALD Entree ƒ 15.00 - zaal open: 20.00 uur

Enveloppen

DRUKKERIJ
WEEVERS

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Visitekaartjes

DRUKKERIJ
WEEVERS

Kerkstraat 3
Vorden RESTAURANT DE ROTONDE

(0575)
551519

En dan nu... het senioren-menu
(oftewel het menu voor kleine eters)

Een speciaal keuzemenu voor 31,50 voor mensen die wel lekker, maar niet (te) veel willen eten.
Iets kleinere porties, maar net zo lekker! Neem bijvoorbeeld een zalmcocktail vooraf, kalkoenbiefstuk-
jes als hoofdgerecht en een crème caramel als toetje. Of maak een andere keuze uit de vier voorge-

rechten, vier hoofd- en drie nagerechten voor 31,50

ACHTER DE PIKKE BOOM VAN VORDEN EET ü VAN GOED GEVULDE BORDEN

U ZIT ER WARMPJES BIJ
maar ook veilig en koel met onze

ROLLUIKEN
in diverse kleuren, op maat

SLAG
BOUWMATERIALEN BV

GEOPEND
Showroom: maandag t/m vrijdag van 09.00-12.30 uur en van 13.15-18.00 uur

vrijdagavond tot 21.00 uur, zaterdag van 09.00-13.00 uur
Expeditie: maandag t/m vrijdag van 07.30-12.15 uur en van 13.00-18.00 uur,

zaterdag van 09.00-13.00 uur



Bij ons zorgen

S E R V I C E EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrijf- glas in lood atelier

TIÏMLB
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon (0575) 551208 b.g.g. telefoon (0575) 552039
Filiaal Zutphen: Telefoon (0575) 51 97 89

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

o.a.
Doucheschermen

Vouwdeuren
Ventilatieroosters

Gereedschappen
Brievenbussen

Dit alles nu met

50% Korting
Profiteer hiervan want OP = OP

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

Vishandel
'Hengel'

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

Carnavalsaanbieding op de markt in
Vorden:

3 voor T Oy per stuk T JLj

6 haringen voor f 10,-
Kleine zure haring of

rolmops

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

C A R N A V A L

natuurlijk naar:

Voor o.a.
PRUIKEN
HAARSPRAY
HOEDEN
KIELEN
PAKKEN
NEUZEN
MASKERS
SCHMINK

SUETERS

P S. 14 februari Valentljn V
Stuur een leuk kaartje T
Natuurlijk van

HUISHOUD- EN
^* l l ̂ ?^F^? ̂ ^ ̂ ^o U 1 1 1 n o

LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL. 553566

FEESTELIJKE AANBIEDINGEN

CARNAVALSVLAAI
goed voor 12 royale punten
en met een feestelijk tintje

Feestneuzen prijs
of een

PEREN/ADVOCAAT VLAAI
een verrassende combinatie

dit weekend f

Voor de lekkere trek 'n tussendoortje

DE DINO BOL
een extra gevulde krentenbol met appel en spijs

nu 5 halen 4

EEN HARTIGE VARIATIE

PIZZA OF HAWAI STOKBROOD
dit weekend f 3,'95

NIEUW IN ONS GROTE ASSORTIMENT

NOTEN-CARAMEL KOEKEN
f -i50

per stuk nu voor maar l l j

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor

Burg
gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

leuken parket v.a.59.

Lochem
Parket & Tapijt

Tevens:
Laminaat Kurk Vinyl Karpetten

Molenstraat 6 (Centrum) Tel. 0573-258952

95
pm2

Woensdag t/m zaterdag

OPRUIMING BI] DE WOONWINKEL VflH WfiRNSVELD
Scniorcnlcdikant
90x200 cm
met nachtkastje
wit van 935,-

»NU745.-
Geloogd grenen
ladcnkcutjc
van 495,-

Qeloogd grenen bed
90x200 cm
van 995,-

Seniorenledikant
90x200 cm
met nachtkastje
blank essen
van 1460,-
NU1095,-
Pirclli schuimrubber
90x200 cm
van 790,- N

Donzen dekbedden
1 persoons van Ideens
65% ganzendons
van 429,- NU 275 "
65% ganzendons
van 699,- NU 425,"
65% ganzendons
vani 675,- NU 395,"

Hoeslakens
Cinderella
80x200 cm
van 43,50 NU
90x200 cm
van49,90 NU
140x200 cm
van59,90 NU

Synthetische dekbedden
van Ideens
1 persoons -_ _
van 199,- NU 1 55,"
van 149,- N
4 seizoenen
van3J5,- N
van 265,- NU 71 c _

Böras dekbedovertrekken
met ruche, 1 persoons
van 169,95

Polycthcr matras
sg 40, 90x200 cm
van 490,-
W375.-

Hoofdkussens
Kapok
2 voor
Veren
2 voor 75,"
Vlokvulling

98.-
Seniorenledikant
90x200 cm
met nachtkastje
donker eiken print
van 6 15,-

Dekens
Aabe zuiver scheerwol
220x240 cm
van 384,- NU
DIDAS draion
160x240
van 139,95
160x240
van 89,95
220x240
van 159,95

NU 75,*
NU 47,50
NU 89,-

Seniorenledikant
90x200 cm
met nachtkastje
en toiletmeubel
blank essen
van 2460,-
NU1795.-

Badhandoeken Elias
57x1 10 cm.
van 19,95

95

Polycthcr matras
sg 35, 90x200 cm
van 380,-
NU295.-

Restanten
uit ons kleinvak
knopen --^
per stuk l V et
rijggaren -
per klos Ij"
garen _
per klos Ij"

Washandjes
3,95 per stuk
3 ypor c O*^» W^"

Theedoeken
8,50 per stuk
3 voor'

19.95

Dekbedovertrekken
Ideens, 1 persoons
van 79,95

Douchegordijnen
van 81,95
NÜ37,50

Restanten
Hudson panty's
div. maten
NU prijs

WOONWINKEL VAN WffRNSVELD

Tel. 5Z613Z. Rijksstraatweg 39. 7231 flB Warnsveld
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